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Vi vill rikta ett tack till Linus Holm och Gustaf Wadenholt som alltid har varit 

tillgängliga och måna att hjälpa oss när vi stött på hinder eller problem. Ni har alltid försökt att 

prioritera vårt examensarbete, även när tiden egentligen inte funnits. 

Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt finansierat av Marianne och 

Marcus Wallenbergs stiftelse.  
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Abstrakt 

Det är vanligt att det uppstår en konflikt mellan handlingar som tillfredsställer 

nyfikenhet och handlingar som tillför någonting annat. Ett exempel är att välja en omväg för 

att få se någonting nytt, jämfört med den väg som effektivast leder till destinationen. Denna 

konflikt har försökt fångas i ett datoriserat experiment med 24 deltagare. Deras uppgift var att 

hitta en prick gömd i brusiga bilder. Med varje musklick klarnade området under muspekaren. 

De flesta bilder bestod av spatialt rosa brus medan vissa föreställde naturliga scener. 

Scenbildernas huvudmotiv och prickens lokalisering var olika fördelade. Det gjorde det möjligt 

att se om deltagarna försökte hitta pricken eller intresserade sig för bildinformation, varav det 

senare tolkas som ett uttryck för nyfikenhet. Om deltagarna valde mer sceninformativa 

områden skulle därför sökuppgiften ta längre tid, och om de blev uttråkade borde de söka 

mindre effektivt efter pricken över tid. Resultaten visar att deltagarna blev distraherade av 

bildinformationen och avvek från sökuppgiften, t(23) = 3.3, p = .0031. På gruppnivå avtog 

motivation över tid vilket har tolkats som en indikation på långtråkighet hos deltagarna, r(167) 

= .975, p < .000. Däremot fann vi inget stöd för att deltagarna avvek allt mer från sökuppgiften. 

Nyckelord: långtråkighet, nyfikenhet, inre motivation, yttre motivation, 

informationsvinst. 

Abstract 

Conflicts often arise when one has to choose between actions that satisfy curiosity and actions 

that contribute to something else. An example could be choosing a detour to see something 

new over the most effective route. A computerized experiment with 24 participants were 

designed to capture this sort of conflict. The participants’ task was to find a dot hidden in 

masked images. The image became clearer with every mouse click. Most of the images 

consisted of spatial pink noise, while some pictured natural scenes. The main motive of the 

scene images and the dot were distributed differently from each other. This made it possible to 

know if the participants tried to complete the task or payed interest in image information, in 

which the latter was seen as an expression for curiosity. If the participants chose more scene 

informative areas the experiment would take longer time to finish, and if they were to be bored 

they would search less efficient. Results shows that the participants were distracted by the 

image information and deviated from the task, t(23) = 3.3, p = .0031. Group level motivation 

decreased over time, which is considered as an expression of experienced boredom, r(167) = 

.975, p < .000. On the contrary no support were found in regard to participant deviation from 

the search task over time.  

Keyword: boredom, curiosity, intrinsic motivation, extrinsic motivation, information 

gain 
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Långtråkighet och nyfikenhet – visuell sökning 

Filosofen och psykologen William James (1890) betraktar nyfikenhet som en grundläggande 

instinkt. Nyfikenhet och rädsla anses vara antagonistiska känslor gentemot varandra, som väcks 

av okända yttre stimuli. Nya stimuli kan vara utmanande, men ur ett utvecklingsperspektiv är 

det inte fördelaktigt att enbart vara rädd för dem. Det James kallar för den filosofiska hjärnan 

reagerar på en lucka eller motsägelse i vår kunskap. Vidare skriver Berlyne (1960) att nyfiket 

undersökande har skildrats som en drift, likt hunger, sexlust och smärta. Reaktionsstyrkan på 

individens respons regleras av hur stark driften är, exempelvis ju hungrigare man är desto 

starkare sökbeteende efter föda kommer att demonstreras. Fortsättningsvis fungerar drift 

förstärkande av responsen. När djuret befinner sig i ett läge där den vill fly eller undkomma 

någonting, utför den en lämplig respons och upplever sedan lättnad (Berlyne, 1960).  

Loewenstein (1994) föreslår ett perspektiv på nyfikenhet som kallas för “the 

information gap”. Med detta perspektiv menas att nyfikenhet uppstår när en individs 

referenspunkt för vad den vill ha mer kunskap om är större än vad den för tillfället har. Missnöje 

uppstår när vi vill veta mer, än vad vi redan vet, om ett område eller i en situation.  

 Loewenstein (1994) nämner två faktorer som är fundamentala för nyfikenhet. Den första är att 

ju mer ett item kan fylla upp en informationslucka, desto mer intressant kommer det vara. Den 

andra är att ju mer vi vet om ett område, desto mer nyfiken bör vi bli på att fylla upp de 

kvarvarande luckorna. Med utgångspunkt i Loewensteins (1994) teori om “the information 

gap”, operationaliserar Marvin och Shohamy (2016) nyfikenhetsbegreppet som en förväntan 

på information. Deras studie har hittat stöd för hypotesen att informationsvinst kan vara 

belönande. Enligt denna hypotes ses nyfikenhet ha de kännetecken som är typiska för 

belöningsmotiverat beteende. Denna uppfattning stöds av Kidd & Hayden (2015) samt 

Oudeyer och Kaplan (2009). 

Vid ofullständig information eller när information om potentiella utfall saknas används 

begreppet osäkerhet (Berlyne, 1960). Vidare beskriver Berlyne två antaganden för osäkerhet. 

Det första är att ju högre osäkerhet, desto fler potentiella möjligheter finns det. Det andra är att 

osäkerhet är som störst när det är lika stor sannolikhet för en händelse att både ske och inte ske. 

En individ kommer med minimerad osäkerhet kunna fatta säkrare beslut. Att erhålla eller ta 

reda på information brukar dock komma med en kostnad, såsom pengar, tid, ansträngning eller 

obehag. För att beslutet “betala för information” ska vara aktuellt behöver informationens 

bidrag, genom minskad osäkerhet, vara minst lika stor som kostnaden eller mer. Det är inte 

förrän då det känns motiverande för individen att fatta beslutet att betala för information. 

Att uppleva motivation baseras på anledningar och mål som ligger till grund för vårt 

handlande. Det vanligaste är att skilja på inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) motivation. Inre 

motiverade beteenden utförs av intresse eller för att beteendena tillfredsställer medfödda 

psykologiska behov av att känna kompetens och autonomi. Yttre motiverade beteenden utförs 

för sina efterföljande konsekvenser, och inte för att de är tillfredsställande i sig själva. Ett 

exempel på yttre motivation är att studera för att få höga betyg. Människor beskrivs från födseln 

vara frågvisa, nyfikna och alltid redo för utforskande och att lära sig nya saker, utan att det 

kräver yttre motivering (Ryan & Deci, 2000). Informationsvinst kan driva på ett utforskande 
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beteende då det verkar inre motiverande (Loewenstein, 1994; Kidd & Hayden, 2015; Oudeyer 

& Kaplan, 2009).  

Något som beskrivs kunna motivera beteenden är perceptuell nyfikenhet. Perceptuell 

nyfikenhet väcks av perceptuella stimuli och motiverar till att lindra osäkerhet. Utöver 

perceptuell nyfikenhet finns epistemisk nyfikenhet. Epistemisk nyfikenhet definieras som 

nyfikenhet som kan leda till inhämtning av kunskap (Berlyne & Oostendorp, 1978). Jepma, 

Verdonschot, van Steenbergen och Rombouts (2012) gjorde den första demonstrationen av 

neurala korrelat för perceptuell nyfikenhet hos människor. Fynden visade att hjärnregioner som 

är kopplade till arousal och konflikt aktiverades. Detta tyder på att nyfikenhet är ett aversivt 

tillstånd när det uppkommer som resultat av tvetydigt stimuli, och bidrar till en ökning av 

arousal. Det visade sig även att en reducering av perceptuell osäkerhet aktiverade striatala 

regioner i hjärnan, vilket inkluderar vänstra caudatekärnan, putamen och nucleus accumbens. 

Dessa regioner är delaktiga i belöningsprocessande vilket tyder på att reduktion av nyfikenhet 

är belönande.  

Långtråkighet ligger nära nyfikenhetsbegreppet eftersom långtråkighet uppkommer i 

ett begränsat eller misslyckat sökande efter stimulans (Berlyne, 1960). Långtråkighet är ett 

fenomen som de flesta kan känna igen sig i, men området är fortfarande tämligen obeforskat 

(Hunter & Eastwood, 2018). Det är inte förrän nyligen som det har uppmärksammats inom 

psykologisk forskning och har ett flertal definitioner (Westgate & Wilson, 2018). Enligt 

Raffaelli, Mills och Christoff (2018) är en av de mest accepterade definitionerna av 

långtråkighet gjord av Eastwood och kollegor. Eastwood, Frischen, Fenske & Smilek (2012) 

definierar långtråkighet som ett aversivt tillstånd av att vilja, men vara oförmögen, att delta i 

tillfredsställande aktivitet. Raffaelli et al. (2018) beskriver vidare att denna definition tillåter 

långtråkighet att förstås som en signal som ger information om att någonting behöver justeras 

för att vi ska nå våra mål. Långtråkighet har setts driva på sökandet efter ny stimulering. Den 

ökar driften att upptäcka nya mål, resurser och tendens mot innovation och kreativitet (Geana, 

Wilson, Daw och Cohen, 2015). Under episoder av långtråkighet blir man benägen att söka en 

flyktväg genom att få nya perspektiv på sin omvärld. Exempelvis vid väntan i ett väntrum fullt 

med skvallertidningar börja ställa frågor om skvallrets inverkan på mänskliga relationer; frågor 

vi annars inte hade intresserat oss för om vi inte haft behovet att undkomma tristess (Chater & 

Lowenstein, 2016).  

Långtråkighet har setts uppkomma genom överdrivet, knappt eller monotont externt 

stimuli, och minska genom avledande utforskande (Berlyne, 1960). Studier av Bexton, Heron 

och Scott (1954) visades att isolering och begränsning av sensorisk input blev olidlig när 

deltagarna inte längre kunde sova bort tiden. Deltagarna var desperata efter stimuli och gjorde 

försök till att skapa ljud eller variation. Effekter på kognitiva processer rapporterades som 

oförmåga att koncentrera sig och misslyckanden med att föra organiserade tankar. När 

deltagarna försökte strukturera sitt tänkande så dagdrömde de och lät tankarna vandra iväg 

istället. 

Spontana tankar som inte är relevanta för aktuell sysselsättning eller uppgift anses vara 

ett kännetecken för när uppmärksamhet inte kan upprätthållas. Det är därför även vanligt 

förekommande vid upplevelser av långtråkighet. Det föreslås att sådana spontana tankar är ett 

resultat av ett letande efter nya mål, eller en flykt när man inte meningsfullt kan delta i en 
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uppgift som måste slutföras. Det går inte säkert att säga om långtråkighet är en produkt av att 

man börjar tänka på annat, eller om långtråkighet är en förutsättning för att spontana tankar ska 

stimuleras (Raffaelli et al. 2018).  

I likhet med Berlyne har Chater och Loewenstein (2016) samt Geana et al. (2015) sett 

att långtråkighet uppkommer vid understimulans, vilket ofta sker vid förutsägbara, upprepande 

eller otillräckligt informativa uppgifter. Vidare beskriver Chater och Loewenstein (2016) att 

uppgifter som kräver minimal uppmärksamhet kan vara tråkigare än uppgifter som inte kräver 

uppmärksamhet alls. Brist på stimulans möjliggör att vi kan försvinna i tankar som tillåter 

meningsskapande processer. Meningsskapande definieras som önskan att tillskriva våra 

upplevelser, vårt liv och vår värld, mening. Chater och Loewenstein argumenterar för att driften 

att tillskriva mening är analogt med andra drifter. Enligt detta synsätt uppkommer långtråkighet 

i frånvaron av möjlighet till meningsskapande.  

Westgate och Wilson (2018) har tagit fram ett förslag på en ny modell som kan förklara 

aspekter av långtråkighet såsom prediktorer, uppkomst och människors reaktioner. Modellen 

kallas för “Meaning and Attentional Components-model” (MAC) och utgår från de två 

komponenterna uppmärksamhet och meningsfullhet. Uppmärksamhet handlar om hur väl man 

klarar av att fokusera på en viss uppgift, och meningsfullhet om hur engagerad man är i den. 

Uppmärksamhet och meningsfullhet anses vara interrelaterade på vissa sätt, men MAC-

modellen belyser att de kan ses som två distinkta orsaker till långtråkighet.  

Enligt MAC-modellen kan uppkomsten av långtråkighet förklaras genom olika profiler. 

Profilerna baseras på om långtråkighet har uppkommit som ett resultat av meningslöshet eller 

bristande uppmärksamhet. Modellen föreslår även ett blandat tillstånd, där båda 

komponenterna förekommer samtidigt. Författarna menar att många experiment om 

långtråkighet har utgått från det blandade tillståndet. Westgate och Wilson lyfter att det finns 

bristfällig forskning om hur långtråkighet förändras över tid, trots att tid är en känd faktor som 

påverkar långtråkighet. När MAC-modellen appliceras över tid går det att se att även 

uppmärksamhet och meningsfullhet skiftar. Det innebär att intensitet och typ av långtråkighet 

kan variera över tid. (2018) 

Tidigare forskning visar på att hjärtfrekvensen ökar i ett tillstånd av långtråkighet, vilket 

ligger i linje med fynd om ökad arousal. Hjärnregioner som är avgörande för långtråkighet är 

default mode network (DMN), mediala prefrontala cortex (mPFC) samt kluster i mediala 

temporalloben (MTL). Kluster i MTL innefattar bland annat vänstra amygdala, hippocampus 

och parahippocampala gyrus (Raffaelli et al. 2018). En förklaring för en aktivering av DMN 

skulle kunna vara att vi människor riktar vår uppmärksamhet inåt efter nya källor av stimuli 

när vi blir uttråkade. Det ger i sin tur upphov till spontana tankar. Utöver DMN är även MTL 

och mPFC inblandade i denna process (Danckert och Merrifield, 2018). 

Det är vanligt att det skapas en konflikt mellan att utföra en handling som tillfredsställer 

nyfikenhet och handlingar som tillför någonting annat. Om det är två eller fler inkompatibla 

responser som samtidigt uppmanas i en organism kallas det för att den står i en konflikt 

(Berlyne, 1960). I ett vardagligt sammanhang skulle en sådan konflikt kunna vara att välja en 

cykelväg som leder till avsedd destination, eller välja en ny, som kanske innebär en omväg, 

men som gör att man kan få se någonting nytt.  
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Eftersom långtråkighet verkar tillta över tid vid monotona uppgifter (Berlyne, 1960; 

Chater & Loewenstein, 2016; Geana et al., 2015) bör därmed en sökuppgift med fixerad 

sannolikhetsstruktur för sökmålet bli allt mindre intressant för varje söktillfälle. Utifrån denna 

utgångspunkt har ett experiment utformats där deltagare ställs inför en konflikt mellan en 

förutsägbar uppgift och möjlighet till nytt stimuli. Uppgiften är att söka efter ett mål i 

lågupplösta rosa brusbilder (1/f^n) respektive scenbilder. Sökningen sker genom musklick som 

lokalt ökar upplösningen i bilden. Musklicken ger både möjligheten att finna målet och att se 

vad scenbilderna föreställer. Detta gör att deltagaren tvingas välja mellan att fullfölja uppgiften 

eller att undersöka bilderna för att tillfredsställa nyfikenhet. Vad deltagarna förväntar sig 

erhålla för information baseras på deras kunskap om den kända sannolikhetsfördelningen samt 

deras egen klickhistorik i en given sökbild. Man bör bli mer intresserad av scenen som en 

funktion av antal trial och mer benägen att välja sceninformation som en funktion av 

klickningar. Varje ny klickning sker i allt mindre sökmålsinformativa områden, vilket gör att 

den förväntade relativa nyttan till förmån för scenen bör öka för varje klick. Samtidigt är det 

yttre motiverande att finna sökmålet eftersom tiden för experimentet kortas ned ju snabbare 

målet hittas.  

Scenbilderna har valts ut med hänsyn till att uppmärksamhet kan guidas av saliency. 

Saliency syftar till områden i visuella miljöer som är framträdande och iögonfallande (Itti & 

Koch, 2001). Blicken dras då mot bildegenskaper genom en bottom-up-process (Henderson, 

Brockmole, Castelhano & Mack, 2007). Sådana egenskaper kan vara intensitet, färg och 

kantorientering. Ett annat sätt som visuell uppmärksamhet kan guidas är via fixeringspunkter 

som baseras på vårt kognitiva system. Det innebär att vårt sökande i en bild styrs av vår kunskap 

kring uppgiften och vårt minne för relationen mellan olika objekt och scener (Henderson, 

Malcolm, & Shandl, 2009). Vid urval av bilder togs hänsyn även till detta, vilket har lett till att 

de utvalda bilderna har väl distribuerad intensitet, färg och kantorientering, såväl som att 

huvudmotiv och saliency är annorlunda fördelat än sannolikhetsfördelningen för sökmålet. 

Genom att jämföra sökmönster i rosa brusbilder och scenbilder går det att undersöka 

om sökmönstret påverkas av den underliggande sceninformationen. En kalibreringsuppgift kan 

styrka om den specifika bildinformationen drog deltagaren från sökmönstret. Deltagarna får 

därför göra ytterligare en uppgift senare under experimentet där de ska klicka fram 

scenbildernas huvudmotiv. Sökmönster från kalibreringsuppgiften används som jämförelse 

med deltagarnas klickningar i sökuppgiften. Exempel på att sökmönstret påverkats av 

sceninformation skulle kunna vara att deltagaren frångår sökuppgiften för att klicka fram 

bildmotivet i scenbilderna, eller att deltagarens sökmönster omedvetet förskjuts utefter motivet. 

Ett avvikande sökmönster i scenbilderna kan tyda på att deltagaren finner ett värde i att se vad 

bilden föreställer och att bildinformation i sig är inre motiverande. 

Hunter och Eastwood (2018) skiljer på långtråkighet i “state boredom” och “trait 

boredom”. State boredom beskrivs som den långtråkighet som alla människor då och då 

upplever, medan det som kallas trait boredom handlar om en benägenhet för långtråkighet sett 

till personlighet. Att överväga i vårt experiment är därför om det finns samband mellan 

deltagarnas sökbeteenden och personlighetsfaktorer. Av detta skäl har deltagarna fått svara på 

tre personlighetsenkäter i samband med experimentet. Dessa är Big Five Inventory (BFI) som 

mäter fem personlighetsdimensioner (Zakrisson, 2010), Curiosity and Exploration Inventory 
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(CEI-II) som mäter nyfikenhet och utforskande beteende (Kashdan et al., 2009), samt Urgency, 

Premediation, Preseverance and Sensation Seeking (UPPS) som mäter impulsivitet (Whiteside 

et al., 2005). 

Sammantaget kan uppsatsen bidra till att ge klarhet i hur nyfikenhet kommer till uttryck 

under en förutsägbar uppgift, samt hur tidsaspekten av långtråkighet påverkar nyfiket 

utforskande. Centralt för analysen blir att kunna härleda på vilken grund som deltagarna håller 

sig till sökuppgiften eller väljer att nyfiket undersöka scenbilderna.  

Syftet med detta experiment är att undersöka om inre motiverande och belönande 

informationsvinst är tillräcklig för att distrahera deltagarna från en yttre motiverande men 

förutsägbar visuell sökuppgift. Hypoteserna är 1) deltagarna kommer att frångå sökuppgiften 

för att nå inre motiverande informationsvinst 2) deltagarna kommer allt mer att frångå 

sökuppgiften över tid 3) bilder som skattas högre på nyfikenhet kommer öka deltagarnas 

tendens att frångå sökuppgiften 4) det finns samband mellan personlighetsegenskaper och 

tendenser att frångå sökuppgiften. 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna rekryterades genom affischering på Umeå universitet, mejlutskick till 

universitetsstudenter samt genom muntlig informationsspridning. Krav för deltagarna var att 

de var mellan 20–40 år gamla, pratade flytande svenska samt hade normalt färgseende. 

Experimentet krävde en pilotstudie, och således rekryterades några deltagare till denna samt 

till det senare färdigställda experimentet. Till pilotstudien ingick nio deltagare, som 

rekryterades från privata kontakter.  

I experimentet deltog 27 deltagare, med ett bortfall på tre personer till följd av tekniska 

svårigheter och uteblivet deltagande. Vid sammanställning av resultat användes data från 24 

deltagare. Sjutton av deltagarna var kvinnor (71%) och sju (29%) var män. Medelåldern var 

25.33 (SD=4,8). Deltagarna fick ekonomisk ersättning med 100 kronor per timme. 

Experimenttiden varade i genomsnitt två timmar. De forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktades 

(Vetenskapsrådet, 2002). All information och data anonymiserade och hanterades 

konfidentiellt.  

Procedur och material  

Material. Experimentet utfördes via dator, och är kodat i programmet Matlab R2010 

(32b) och Psychtoolbox (Brainard, 1997). Ögonrörelser samlades in via en ögonrörelsekamera, 

EyeLink 1000 (SR Reasearch Ltd.). Ögonrörelsedata kom inte att användas i dataanalysen. Ett 

huvudstöd har använts för att underlätta och säkerställa insamlingen av ögonrörelserna samt 

kontrollera för konstanta avstånd mellan deltagare och bildskärm. Datorskärmen som användes 

hade en upplösning på 1920 x 1080. Deltagarna satt 75 cm från skärmen som mätte 53.2 x 29.9 

cm. 
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Stimulus. I experimentet användes 21 scenbilder som valdes ut från ett bildbibliotek 

från University of Minnesota i USA. Bilderna innehöll natur, djur, människor, föremål och 

händelser. Bilderna skattades på en sjugradig skala utifrån intresse av 70 personer i ett 

experiment av Amazon Mechanical Turk Experiments (MTurk). Högre skattningar indikerade 

högre intresse. Vid urval av bilder togs hänsyn till upplösning, proportioner, orientering, 

saliency och placering av huvudmotiv. Bilderna sågs med fördel ha huvudmotiv som inte var 

positionerade i ytterkanterna. De valda bilderna blev beskurna till 1001 x 701 pixlar, se Figur 

1 för exempelbilder. Både de rosa brusbilderna och scenbilderna maskerades genom en 

mosaikmetod, vilket innebär att ett bestämt antal polygoner placeras ut i bilden. Polygonerna 

ersätter underliggande färgvärden med polygonmedelvärdet. Första klickningen kommer dela 

upp polygonen i flera mindre, vilket är vad som ökar upplösningen. Andra klickningen 

återställer originalbilden. 

 
Figur 1. Scenbilder. Rad (A) mosaikbilder på högsta mosaiknivå. Rad (B) visar exempel på 

stimulusexponering i sökuppgiften. Deltagaren har här sökt efter sökmålet enligt 

sannolikhetsfördelningen. Rad (C) skarpa bilder utan mosaikmetod. Rad (D) exempel på 

stimulusexponering i kalibreringsuppgiften. Deltagaren har här klickat fram huvudmotivet i 

scenen. 

Personlighetsenkäter. Big Five Inventory (BFI) - BFI ämnar mäta de fem 

personlighetsdimensionerna utåtriktning, vänlighet, noggrannhet/samvetsgrannhet, 

neuroticism och öppenhet. Instrumentet innehåller 44 items som skattas på en femgradig skala 

från “Stämmer absolut inte” till “Stämmer absolut”. Det har översatts från engelska till svenska 

2001 (Zakrisson, 2010).  

Curiosity and Exploration Inventory (CEI-II) - CEI-II mäter två dimensioner, 

nyfikenhet och utforskande beteende, genom att ställa påståenden. CEI-II består av tio items, 
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med en femgradig skala från “Very Slighty or Not At All” (Inte alls) till “Extremely” (Helt och 

hållet). Poängen summeras sedan ihop med ett total på 50. (Kashdan et al., 2009)  

Urgency, Premediation, Preseverance and Sensation Seeking (UPPS) - UPPS är ett 

instrument för att mäta impulsivitet. UPPS mäter fyra dimensioner genom att presentera 

påståenden. Dimensionerna översätts fritt till svenska som: brådskande eller angelägen, (brist 

på) eftertanke, (brist på) uthållighet och sensationssökande (Whiteside et al., 2005). Totalt finns 

45 items i den auktoriserade svenska översättningen, och en fyrgradig skala från “Stämmer 

helt” till “Stämmer inte alls” (Marklund & Berman, 2007). 

Procedur 

Experimentet bestod av två delar. I den första delen (A) i experimentet presenterades 

deltagaren för en sökuppgift med mål att finna en prick gömd i en bild, se Figur 2. För att se 

sökmålet krävdes att deltagaren klickade sig fram på skärmen med hjälp av muspekaren. Varje 

musklick avslöjade 50x50 pixlar av det yttersta bildlagret och gjorde det möjligt att hitta 

sökmålet. Merparten av bilderna i sökuppgiften bestod av rosa brusbilder som slumpartat 

varvades med scenbilder. Varje scenbild fördelades slumpmässigt in mellan 6–8 rosa 

brusbilder, se Figur 3. Detta utbalanserades till exakt 28*[6,7,8] grupper av brusbilder plus en 

avslutande scenbild. 

 

Figur 2. Sökmålet. 

 

Figur 3. Fördelning av scenbilder bland rosa brusbilder. Förekomst av 6–8 rosa brusbilder 

mellan varje avvikande scenbild.  

I experimentet användes 21 scenbilder. Utöver dem användes två scenbilder i två 

träningsuppgifter som deltagarna ombads göra innan deltesten. Under träningsuppgifterna var 
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experimentledaren närvarande för att säkerställa att deltagaren förstått uppgiften. Efteråt 

lämnade testledaren rummet så att deltagaren fick sitta ostört under experimentdelen. 

Sökmålet var alltid närvarande i trials under sökuppgiften. Det var slumpmässigt 

placerat i bilden, utifrån en sannolikhetsfördelning som gjorde det troligare att sökmålet gick 

att hitta i bildens ytterkant. Röd färg i heatmap symboliserade fem gånger högre sannolikhet 

för placeringen av sökmålets mittpunkt, jämfört med de blå områdena. I de gröngula områdena 

var det tre gånger högre sannolikhet. Se Figur 4 för heatmap över sannolikhetsfördelningen för 

sökmålets placering. 

 

Figur 4. Heatmap. Sannolikhetsfördelning för sökmålets placering. 

I varje trial fanns en fördröjning på två sekunder innan muspekaren blev synlig och 

deltagaren fick börja klicka i bilden. Deltagaren hade en tidsbegränsning på 15 sekunder på 

varje bild. Om deltagaren hittade sökmålet innan tiden gick ut kunde den markera fyndet för 

att avbryta tiden och snabbare komma vidare till nästa trial. I de fall sökmålet inte hittades 

ombads deltagaren gissa var den trodde sökmålet fanns. Därefter fick deltagaren gå vidare till 

nästa trial, se Figur 5. Efter varje sökbild fick deltagaren svara på hur motiverad den var att 

hitta sökmålet på en skala mellan 1–100. Del A bestod av 168 trials. Uppgiften beräknades ta 

ca 60 min.  
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Figur 5. Procedur för sökuppgiften under del A.  

Därefter följde den andra delen (B) bestående av en kalibreringsuppgift med de 21 

scenbilder som användes i del A. På skärmen fick deltagaren se en brusig scenbild och gissa 

hur många klick den skulle behöva för att avslöja bildens tema, på en skala från 1–50. 

Deltagaren fick därefter gissa på tre svarsalternativ vad bilden föreställde. Därefter fick 

deltagaren skatta hur nyfiken den var att se bilden avmaskerad. Bilden dök sedan upp igen och 

denna gång tilläts deltagaren att klicka i den för att försöka se vad den föreställde. När 

deltagaren trodde sig veta vad bilden föreställde markerade den med mellanslag, och 

presenterades med svarsalternativen igen. Den kunde då ändra sin initiala gissning. Ytterligare 

ett klick på mellanslag, och deltagaren fick fortsätta klicka i bilden tills tiden på 15 sekunder 

gått ut. Svarsalternativen presenterades då en sista gång. Se Figur 6 för flödesproceduren för 

del B. 

Efter att ha gjort del A och B fick deltagaren fylla i de tre personlighetsenkäterna och 

svara på några muntliga frågor om hur den upplevde de olika delarna i experimentet.  
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Figur 6. Flödesbild för proceduren i del B (kalibreringsuppgiften). 

  



13 
 

 

Resultat 

Sammanlagt klickade deltagarna 218 236 gånger (M = 9093.17, SD = 1276.28) i Del 

A, och 28 610 gånger i del B (M = 1192.08, SD = 282.18). Den genomsnittliga klickfrekvensen 

inom trials var 54.42. I genomsnitt hittade deltagarna sökmålet i 61% av alla trials (SD = 9.08). 

Generellt tenderade deltagarna att tillämpa systematiska sökmönster för att hitta sökmålet, även 

om avvikelser också förekom, se Figur 7.  

 

Figur 7. Exempel på fördelning av musklick. Rad (A) musklick i samtliga 147 rosa brusbilder 

för deltagare 5, 8 och 20. Rad (B) musklick i 21 scenbilder för deltagare 5, 8 och 20. Som synes 

klickade deltagarna 5 och 20 på liknande tillvägagångssätt oavsett stimuli, medan deltagare 8 

uppvisade ett mer avvikande beteende.  

Hypotes 1: Deltagarna kommer att frångå sökuppgiften för att nå inre motiverande 

informationsvinst 

Eftersom sökmålet var mer sannolikt att finnas i bildernas ytterkant antogs 

musförflyttningar i strikt lodrät och vågrät riktning vara mest strategiska för att finna sökmålet 

enligt heatmap. Musförflyttningar i andra riktningar betraktades som avvikande och potentiellt 

kunna tyda på att deltagarna frångick sökuppgiften för att få information om bildinnehållet. 

Kartor över deltagarnas musförflyttningar mellan klick togs fram, se Figur 8. Tydliga kors i 

bilderna visar att deltagarna har gjort musförflyttningar i vågrät och lodrät riktning, medan 

förflyttningar i andra riktningar syns som utspridda prickar. 
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Figur 8. Exempel på korskartor över musförflyttningar. Kolumn (A) deltagare 11 och 25 som 

har förflyttat sig rikligt. Kolumn (B) deltagare 1 och 21 som har förflyttat sig lodrätt och 

vågrätt, men fortfarande rikligt i andra riktningar. Kolumn (C) deltagare 3 och 22 som har 

förflyttat sig strategiskt i enlighet med heatmap.  

För att undersöka om deltagare frångick att söka efter sökmålet, gjordes jämförelser 

mellan deltagarnas sökmönster i scenbilderna och i de rosa brusbilderna. Information om 

bildinnehållet som deltagarna fick av sina klick i scenbilderna jämfördes med vad de fått om 

de fördelat sina klick såsom de gjorde i brusbilderna. Deltagarnas klickbeteende i de rosa 

brusbilderna användes därmed som deras egen baseline, vilket uppvisade individuella 

preferenser för att inte klicka effektivt enligt heatmap. Baserat på amplitud och deltagarnas 

klickhistorik gavs varje klick ett värde för om det gav informationsvinst om bildinnehållet, 

kallat sceninfo, eller informationsvinst som kunde leda deltagaren fram till sökmålet, kallat 

sökinfo. Hänsyn togs även till hur deltagarna klickade fram huvudmotivet i scenbilderna under 

kalibreringsuppgiften i del B. Se Figur 9 för fördelning över deltagarnas scen- respektive 

sökinfo.  
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Figur 9. Histogram som visar fördelning av deltagarnas sceninfo respektive sökinfo. 

Ett oberoende t-test, t(23) = 3.3, p = .0031, visar att deltagarnas klickmönster i 

scenbilderna skilde sig signifikant från baseline. Genom sina klick i scenbilderna extraherade 

deltagarna mer information om bildinnehållet, än om de skulle ha klickat på samma sätt som 

de gjorde i brusbilderna. Ett annat oberoende t-test jämförde istället sökinfo i scenbilderna 

respektive de rosa brusbilderna. Resultatet visar att deltagarna i scenbilderna klickade mindre 

i områden med hög information om sökmålet, än vad de gjorde i baseline, t(23) = -3.19, p = 

0.0041. Detta visar att deltagarna distraherades av scenbilderna och att deras klickningar inte 

var lika effektiva för att söka efter målet. Deltagarnas klickbeteende verkar ha drivits av 

informationsinnehållet i scenbilderna.  

Hypotes 2: Deltagarna kommer allt mer att frångå sökuppgiften över tid.  

På gruppnivå syns förändringar över tid sett till medelvärde för motivation. Där går det 

att se en avtagande trend med ett medelvärde på 73 (SD = 23.42) vid första trial och 53.5 i 

medelvärde (SD = 33.86) vid sista trial, se Figur 10. Förändringen i deltagarnas medelvärde 

över trials är signifikant, r(167) = .975, p < .000. 
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 Figur 10. Deltagarnas genomsnittliga motivationsskattningar över trials. 

För att se om det fanns en tidsserieeffekt över trials där deltagare ägnade sig allt mer åt 

sceninfo i scenbilderna gjordes en korrelationsanalys, se Figur 11. Sambandet är negativt men 

inte statistiskt signifikant, r(20) = .-394, p = .077. Likväl uppvisas ingen signifikant 

tidsserieeffekt för sökinfo, r(20) = .178, p = .439.  

 

Figur 11. Tidsserieeffekt för sceninfo (vänster) respektive sökinfo (höger) för scenbilderna i 

kronologisk ordning.  

Skillnader i sökinfo mellan scenbilderna och brusbilderna har undersökt som en 

funktion över tid inom trials, r(99) = -.0006, p = .9806. Den nästintill raka lutningen tyder på 



17 
 

 

att deltagarna fortsatte ett förhållandevis jämnt inhämtande av sökinfo över tid (klickningar), 

se Figur 12.  

 

Figur 12. Skillnad i sökinfo mellan brusbilder och naturliga bilder som en funktion inom trials. 

För att se om deltagarnas klickbeteende förändrades över tid i linje med deras 

nyfikenhetsskattningar testades korrelationer mellan varje deltagares sceninfo, respektive 

sökinfo, och deras nyfikenhetsskattning, se Tabell 2. De samlade r-värdena låg till grund för 

ett oberoende t-test. Korrelationen är inte statistiskt signifikant, t(22) = -.069, p = .945. Detta 

innebär att hur nyfikna deltagarna var på bilderna inte var avgörande för erhållande av sceninfo 

över tid. 
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Tabell 2 

Korrelationsvärden för nyfikenhet över tid. 

 Sceninfo  Sökinfo 

 r p  r p 

Deltagare      

1 .075 .747  -.17 .46 

2 .286 .209  -.058 .803 

3 .105 .651  -.385 .085 

4 .178 .441  -.076 .742 

5 .088 .704  .004 .986 

6 .187 .416  -.201 .381 

7 .041 .861  -.302 .183 

8 .244 .286  .018 .938 

9 -.529 .014*  -.21 .36 

10 -.205 .339  .167 .494 

11 .08 .731  -.035 .881 

12 .101 .663  .378 .091 

13 -.513 .017*  .23 .316 

14 -.069 .768  .296 .192 

15 -.1 .665  -.405 -.405 

16 -.309 .173  .225 .327 

17 .445 .043*  .159 .493 

18 -.272 .233  .246 .282 

19 .008 .971  .202 .381 

20 - -  - - 

21 -.483 .027*  .219 .341 

22 -.115 .621  -.321 .156 

23 .135 .558  -.285 .211 

24 .135 .56  .351 .119 

Notering. värden för deltagare 20 saknas då nyfikenhetsvariabeln var konstant.  

 *p < .05 

Samma procedur användes för deltagarnas motivationsskattning över tid, se Tabell 3. 

De samlade r-värdena användes även här i ett oberoende t-test, som visar att det inte finns 

någon signifikant skillnad över tid, t(22) = -.393, p = .178. Hur motiverade deltagarna var tycks 

inte ha något samband med erhållande av sceninfo över tid.   
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Tabell 3 

Korrelationsvärden för motivation över tid. 

 Sceninfo  Sökinfo 

 r p  r p 

Deltagare      

1 -.267 .242  .283 .214 

2 .057 .808  .496 .002* 

3 -.001 .998  .342 .13 

4 .054 .817  .08 .731 

5 -.4 .072  .373 .096 

6 -.075 .747  .183 .426 

7 -.155 .502  .337 .141 

8 -.092 .69  .144 .533 

9 -.128 .579  .747 .000* 

10 -.638 .003*  .835 .000* 

11 .316 .163  .205 .374 

12 .166 .473  .047 .839 

13 .395 .076  -.184 .425 

14 -.004 .985  .563 .008* 

15 .003 .988  .339 .133 

16 .212 .356  -.181 .432 

17 -.118 .414  .292 .2 

18 .241 .293  -.256 .263 

19 -.177 .422  216 .348 

20 - -  - - 

21 .324 .151  -.028 .904 

22 -.304 .18  -.338 .134 

23 .031 .895  .029 .901 

24 .078 .737  -.673 .001* 

Notering. värden för deltagare 20 saknas då motivationsvariabeln var konstant.  

 *p < .005 
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Hypotes 3: Bilder som skattas högre på nyfikenhet kommer öka deltagarnas tendens att 

frångå sökuppgiften  

 

Figur 13. Deltagarnas individuella nyfikenhetsskattningar för alla scenbilder i Del B. Varje 

linje symboliserar en deltagares svar genom alla 21 scenbilder i ordningen bilderna 

slumpades för deltagaren. Det går att se tendenser till att skatta inom ett visst spann. 

Exempelvis skattade deltagare 19 och 20 genomgående 100 och deltagare 8 skattade mellan 1 

och 7. Sådana trender gick att se även utanför extremerna.  

Deltagarnas nyfikenhetsskattningar i Del B visade på stora individuella skillnader, se 

Figur 13. För att se om deltagarnas nyfikenhetskattningar var särskilt höga eller låga på vissa 

bilder gjordes en sammanställning på gruppnivå, se Figur 14. 
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Figur 14. Genomsnitt i nyfikenhet för respektive scenbild, 1-21.  

Medelvärdet för samtliga bilder är 63.43 (SD = 4.25). De tre bilder som skattades 

högst var bild 7 föreställande en ekorre vid en kamera (M = 72.21, SD = 25.98), bild 19 som 

föreställde en isbjörn (M = 68.67, SD = 25), och bild 2 som föreställde bananer (M = 68.63, 

SD = 24.42). De två bilder som skattades lägst var bild 8 som hade en fyr som huvudmotiv 

(M = 53.3, SD = 30.2) och bild 21 som föreställde en luftballong (M = 56.74, SD = 10.69). 

Oberoende t-test gjordes mellan de tre högst skattade bilderna och de två lägst skattade 

bilderna, se Tabell 4 och 5.  

För att kontrollera individuella preferenser för att skatta antingen högt eller lågt på 

bilderna, korrelerades deltagarnas egna sceninfo med deras eget genomsnitt på nyfikenhet. 

Inget signifikant samband finns, r(23) = .-241, p =.256.  

Tabell 4 

Skillnader i nyfikenhetskattningar mellan bild 8 (fyr) med de tre som fått högst skattad 

nyfikenhet.  

 Bild 8  

 M SD  t p 

Bild 2 15.33 20.87  3.6 .002* 

Bild 7 18.92 19.85  4.67 .000* 

Bild 19  15.38 21.18  3.56 .002* 

*p < .005 
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Tabell 5 

Skillnader i nyfikenhetskattningar mellan bild 21 (luftballong) och de tre som fått högst 

skattad nyfikenhet. 

 Bild 21 

 M SD  t p 

Bild 2  14.21 33.24  2.09 .047* 

Bild 7 17.79 34.6  2.52 .019* 

Bild 19  14.25 35.67  1.96 .063 

*p < .05 

Hypotes 4: Det finns samband mellan personlighetsegenskaper och tendenser att frångå 

sökuppgiften. 

För att pröva om det förekommer ett samband mellan erhållande av sceninfo och 

personlighetsegenskaper undersöktes deltagarnas svar på personlighetsenkäterna och deras 

sceninfovärde. BFI och UPPS delades upp i respektive dimension, medan CEI-II summerades 

till ett totalvärde. Analysen innebar att varje deltagares summa jämfördes med respektive 

deltagares sceninfo. Samma procedur genomfördes sedan för sökinfo.   

BFI saknade svar från två deltagare på ett item vardera. I dessa fall imputerades det 

saknade värdet med medelvärdet för de aktuella dimensionerna. Inga signifikanta samband kan 

påträffas, se Tabell 6 och 7. 

Tabell 6 

Korrelationsvärden BFI. 

 Sceninfo  Sökinfo 

 r p  r p 

Utåtriktning .185 .386  -.116 .590 

Vänlighet .014 .949  .274 .547 

Noggrannhet/Samvetsgrannhet -.254 .230  .205 .410 

Neuroticism -.239 .262  .351 .702 

Öppenhet .128 .551  -.107 .618 

Tabell 7 

Korrelationsvärden UPPS. 

 Sceninfo  Sökinfo 

 r p  r p 

Brådskade/angelägen .022 .917  -.149 .489 

(Brist på) eftertanke -.209 .326  .047 .828 

(Brist på) uthållighet -.28 .186  .143 .504 

Sensationssökande .017 .938  -.011 .960 

CEI-II visar ett svagt negativt samband, r(23) = .-123, p = .567, med sceninfo. 

Sambandet mellan CEI-II och sökinfo är svagt positivt, r(23) = .175, p = .413. Inget av dessa 

är signifikant. 
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Diskussion 

Syftet med experimentet var att undersöka om möjligheten till inre motiverande och 

belönande informationsvinst kunde distrahera deltagarna från en yttre motiverande, men 

förutsägbar, visuell sökuppgift. Resultaten tyder på att deltagarna distraherades av scenbilderna 

och klickade mindre effektivt efter sökmålet i dessa. De tycks därmed frångå sökuppgiften för 

att nå inre motiverande informationsvinst. Det syns ingen signifikant effekt över tid där 

deltagarna allt mer frångick sökuppgiften. Det finns en effekt där motivation sett till 

gruppmedel minskade signifikant över tid. Tendenserna att frångå sökuppgiften kan inte 

förklaras av deltagarnas nyfikenhetsskattningar på bilderna eller av de dimensioner av 

personlighet som undersökts.  

I fynden framgår att deltagarna klart frångick sökuppgiften under trials med de 21 

scenbilderna. Jämfört med baseline är beteendeskillnaderna så pass stora att de uppnår statistisk 

signifikans. Det tyder på att deltagarna distraherades av scenbilderna. Distraktionen visades i 

ett mindre effektivt sökbeteende efter sökmålet, där deltagarna gjorde mindre strategiska 

sökbeslut och fördelade sina musklick allt mer i förhållande till bildernas huvudmotiv. Detta 

tyder på att experimentdesignen gjorde det svårt för deltagaren att tillfredsställa viljan att söka 

efter sökmålet och att erhålla sceninfo samtidigt.  

Deltagarna bör vid tristess ha övergett sökuppgiften allt eftersom långtråkigheten ökar. 

Vi fann att deltagarnas motivation för sökuppgiften på gruppnivå minskade över tid. Men den 

självskattade motivationsminskningen motsvarades inte av någon tidsserieeffekt i scen eller 

sökinformation deltagarna förvärvat, eller i någon direkt relation till den självskattade 

motivationen. 

Konflikten deltagarna ställts inför följer Berlynes (1960) resonemang över 

inkompatibla responser som uppmanas i en organism vid konflikt. I Berlynes termer tillkom 

en kostnad i tid, eftersom experimentet tog längre tid om deltagarna valde att frångå 

sökuppgiften. Genom antingen medvetna eller omedvetna beslutsprocesser kände deltagarna 

att kostnaden var värt beslutet “erhålla sökinfo” istället för att effektivt fortsätta söka efter 

sökmålet. Att erhålla information där information innan saknas handlar om att minska 

osäkerhet. Scenbilderna erbjöd deltagaren denna möjlighet i en annars monoton och 

förutsägbar sökuppgift. Sökuppgiftens rosa brusbilder ställde deltagarna inför en situation där 

de potentiella möjligheterna för variation var mycket liten, medan scenbilderna erbjöd en flykt 

från detta. Allt eftersom experimenttiden gick blev deltagarna mer säkra på hur upplägget för 

sökuppgiften såg ut, men eftersom varje scenbild bar på unik bildinformation kunde de aldrig 

veta hur nästa bild var. Utifrån Loewensteins (1994) “the information gap” blev varje ny 

scenbild en ny informationslucka att fylla. En deltagare som väl börjat samla på sig sceninfo 

kommer enligt detta resonemang att vilja fortsätta göra det. 

Sökandet efter sceninfo antas för nyfikna deltagare vara belönande, vilket stöds i 

forskning där nyfikenhet kännetecknas av belöningsmotiverat beteende (Kidd & Hayden, 

2015; Oudeyer och Kaplan, 2009). Att söka och erhålla sceninfo hör utifrån Ryan och Decis 

(2000) begreppsanvändning till inre motivation. Beteendet är intressestyrt och scenbilderna 

bidrar med perceptuella stimuli som enligt Berlyne och Oostendorp (1978) ger upphov till att 
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vilja stilla osäkerhet. Ur ett driftperspektiv (Berlyne, 1960) antas deltagarnas nyfikenhetsbehov 

förstärka deltagarnas respons att undersöka scenbilderna.  

Vid utformning av experimentdesign användes Berlynes (1960) utgångspunkt att 

långtråkighet uppstår när vi inte har möjlighet, eller misslyckas, att söka efter stimulans. 

Avsikten med sökuppgiften var att den skulle väcka en upplevelse av långtråkighet, genom sitt 

monotona och förutsägbara upplägg. I enlighet med Gaena et al. (2015) kan långtråkighet i sin 

tur driva på sökande efter ny stimulans, vilket var avsikten att deltagarna skulle lockas att göra 

när de presenterades för scenbilderna i sökuppgiften. Berlyne (1960) understryker att 

avledande utforskande kan fungera som ett sätt att lindra långtråkighet. Förväntan fanns att 

deltagarna genom inre motivation skulle finna informationsvinsten i scenbilderna tillräcklig för 

att distraheras från sökuppgiften. 

Vid applicering av MAC-modellen (Westgate & Wilson, 2018) kan deltagare som har 

låg uppmärksamhet prediceras ha svårt att fokusera på sökuppgiften, såväl som deltagare med 

låg meningsfullhet prediceras ha lågt engagemang. Detta förväntas stimulera upplevelsen av 

långtråkighet och skulle kunna förklara fynden att deltagarna extraherade sceninfo. 

Sökuppgiften kräver viss uppmärksamhet från deltagaren, men eftersom den är monoton och 

förutsägbar, tros det vara lätt att deltagaren tappar uppmärksamheten och försvinner i spontana 

tankar, såsom Raffaelli et al. (2018) menar ofta händer vid långtråkighet 

Flera deltagare uttryckte efter experimentet att det var tråkigt, men experimentet 

innehöll inga frågor som möjliggjorde statistiska analyser på deltagarnas upplevelse av 

långtråkighet. Det närmsta måttet för långtråkighet är deltagarnas motivationsskattningar, som 

på gruppnivå sjönk signifikant under experimenttiden. Eftersom det inte finns någon 

signifikant tidsserieeffekt, eller samband mellan motivation och sceninfo, är det i nuläget svårt 

att uttala sig om huruvida deltagarnas motivation påverkade hur deltagarna utförde uppgiften. 

Experimentet kan utvecklas vidare för att bättre kartlägga deltagarnas upplevelse av 

långtråkighet. Det skulle ge en indikation om experimentet var tillräckligt långtråkigt för att 

locka deltagarna till att söka efter annan stimulans. Det bör övervägas att deltagarna får frågor 

som specifikt rör långtråkighet, antingen under eller efter sökuppgiften. 

Som en följd väcktes ytterligare funderingar kring varför deltagarna frångick 

sökuppgiften i scenbilderna. Deltagarnas sökning i bilden kan ha påverkats av saliency, som 

dragit deltagarnas uppmärksamhet till framträdande bildegenskaper i scenbilderna. Eftersom 

att Henderson et al., (2007) menar att detta sker genom en bottom-up-process kan detta ha skett 

omedvetet hos deltagarna. En potentiell förklaring till att deltagarnas klickmönster har skilt sig 

åt i de rosa brusbilderna och scenbilderna skulle kunna vara att deltagarna omedvetet justerar 

sina klickningar utefter framträdande egenskaper i bilden. 

Under experimentdesignen framkom vissa begränsningar, då experimentet krävde 

mycket av datorns minneskapacitet. Problemet gick att åtgärda men påverkade 

designutvecklingen. Det bestämdes tidigt i processen att experimentet inte skulle ta mer än två 

timmar, vilket senare påverkade hur många rosa brusbilder det var mellan varje scenbild. 

Förslag för förbättring av experimentet är att försöka synliggöra vad deltagarna drivs 

av i sitt klickande. I sin nuvarande form fångar experimentet främst huruvida deltagarna är 

nyfikna på att se scenbilderna avmaskerade. Denna fråga ställs på en skala 1-100 och 

presenteras jämte bilderna på högsta mosaiknivå. Det här är av risk en komplex fråga eftersom 
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deltagarna saknar referenspunkt. En fråga blir huruvida deltagarna jämför efterkommande 

bilder med vad de skattade de föreliggande med och att de allt eftersom skapar en uppfattning 

av frågan. Sett till deltagarnas individuella svar på nyfikenhetsskattningarna rörde de sig 

generellt inte över större spann. Vilket skulle kunna indikera på att deltagarna hade svårt att 

förhålla sig till frågan. Frågan om nyfikenhet fångar heller inte upp huruvida den påverkar hur 

deltagarna väljer att klicka. Detta skulle kunna ske genom uppföljande frågor efter 

sökuppgiften eller i slutet av experimentet. 

En återkommande fråga var huruvida deltagarna själva såg möjligheten att välja bort 

att söka efter sökmålet. Om de inte såg möjligheten att utföra andra beteenden än att strikt leta 

efter sökmålet skulle konflikten däremellan minska. Flera försök att bemöta detta gjordes 

därför i utformningen av experimentet. Deltagarna fick till exempel inte börja klicka förrän två 

sekunder in i varje trial, med syfte att de skulle få en chans att iaktta bilderna och hinna bli 

nyfikna på dessa. Hur effektivt detta var går att diskutera, då de beteendeobservationer som 

gjordes vid övningsuppgifterna tydde på att många deltagare fann denna tid frustrerande och 

fokuserade på att kunna klicka så fort muspekaren blev tillgänglig. Andra åtgärder var att visa 

deltagarna heatmap som instruerade att sökmålet inte bara låg i bildernas ytterkant. Detta var 

tänkt ge deltagarna en hänvisning om att det inte fanns ett rätt eller fel. Att experimentledarna 

lämnade rummet ansågs ha fördelen att minska deltagarnas upplevelse att vara övervakade.  

Bilder som uppfattas som mer intressanta skulle kunna bidra till att deltagarna ställs 

inför en tydligare konflikt och lockas alltmer att klicka fram bildinnehållet. Vid dataanalysen 

användes deltagarnas egna nyfikenhetsskattningar istället för intresseskattningarna som 

gjordes via MTurk i USA. Att välja ut bilder med större hänsyn till den ursprungliga 

skattningen skulle kunna vara ett sätt att säkerställa att bilderna är intressanta. Något som 

eventuellt skulle kunna gynna experimentet ytterligare är att välja ut nya bilder, som också har 

genomgått någon form av intressekontroll. I beteendeobservationer under pilottestning och 

övningsuppgifterna framkom att flera deltagare blev mer intresserade av bilder som de 

upplevde överraskande. Sådana överraskningar kunde vara om bilden föreställde något annat 

än vad de ursprungligen trott eller om de upplevde bilden som tokig eller rolig. För att lägga 

märke till sådant krävs dock att deltagarna hinner klicka fram vissa delar av bilderna då det 

ofta inte räckte att se bilderna på sin högsta mosaiknivå. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att deltagarna blev distraherade av inre 

motiverande informationsvinst och avvek från sökuppgiften. Detta går i linje med tidigare 

forskning om att belöningsmotiverat beteende är utmärkande för nyfikenhet. Konflikten som 

deltagarna ställdes för verkar ha varit tillräcklig för att ha väckt inkompatibla responser. På 

gruppnivå sågs motivation avta över tid vilket har tolkats som en indikation på långtråkighet. 

Vidare studier behövs för att tydliggöra på vilka grunder som deltagarna frångått sökuppgiften. 

Förslag på förbättringar är att ha nyare och mer intressanta bilder, vilket skulle kunna göra 

konflikten ännu tydligare och öppna upp möjligheten för deltagarna att välja bort sökuppgiften. 

En annan utvecklingspunkt är att bättre försöka fånga deltagarnas upplevelse av långtråkighet 

och nyfikenhet.  
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