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Curiosity can be seen as a drive which increases our willingness to embrace the uncertain nature of 
everyday life. In this study, curiosity was defined as a drive towards actions which aims to reduce 
uncertainty. Uncertainty can also be seen as the potential of information gain. The purpose of this 
study was to examine how the availability of an action which can reduce uncertainty, affects the level 
of curiosity. Furthermore, the study aimed to reach conclusions regarding the level of curiosity in 
proportion to the amount of expected information gain. The level of uncertainty was measured 
through a task where subjects had to estimate their confidence in which season or movie a number 
of randomized movie clips belonged to. Confidence ratings quantified subjective uncertainty. The 
subjects were offered the correct answers in exchange for waiting time. Hence it was possible to 
measure the strength of the curiosity drive in proportion to the amount of expected information gain.  
A linear curve representing those variables showed significant correlations at the group level, R2 = 
0.72, p = .002. Those results indicated that an increase in expected information gain linearly 
increased the level of curiosity. The support for a quadratic polynomial curve showed an even 
stronger correlation, R2 = 0.79, p = .004. This result indicated a non-linear relationship between the 
variables. Specifically, curiosity peaked before maximum expected gain. 

Nyfikenhet kan betraktas som en drivkraft mot att ta sig ur tillstånd av osäkerhet. Att reducera 

osäkerhet innebär tillägnandet av information. I denna studie definierades nyfikenhet som en 
drivkraft mot handlingar som förväntas reducera osäkerhet. Denna studie undersökte hur nyfikenhet 
står i proportion till en specifik mängd förväntad ökning av information. Som metod för denna 
undersökning konstruerades ett experiment där deltagare fick uppskatta sin säkerhet kring vilken 
säsong eller film ett antal framslumpade femsekundersklipp tillhörde. Deltagarna erbjöds 
möjligheten att eliminera osäkerheten genom att få veta svaret på i utbyte mot väntetid. Därav var 
det möjligt att mäta hur attraktiv den potentiella informationsökningen upplevdes av deltagarna. Att 
väga deltagares villighet att uppoffra tid mot utbytet av information (eliminerad osäkerhet) gjorde 
det möjligt att uttryckta benägenhet att uppoffra tid i proportion till förväntad informationsökning. 
En regressionsanalys visade ett linjärt samband mellan benägenhet att uppoffra väntetid och 
förväntad informationsökning, R2 = 0.72, p < .002. Ett andragradspolynom visade ett starkare 
samband, R2 = 0.79, p = .004. Andragradspolynomet indikerade på ett ickelinjärt samband mellan 
variablerna och att intresset för information avtog efter ett maxvärde. 

  

  
Nyfikenhet kan beskrivas som en drivkraft mot tillägnandet av nya kunskaper och 
erfarenheter (Berlyne, 1960; Loewenstein, 1994; Litman, 2002; Bromberg-Martin & 
Hikosaka, 2009). Nyfikenhet gör oss villiga att utforska vår omvärld i jakt på 
kunskap. Det leder till ökad förståelse av världen omkring oss och ger oss en bild av 
hur den kan se ut i framtiden (Blanchard, 2015; Bromberg-Martin & Hikosaka, 
2011). Nyfikenhet kan betraktas som en hunger efter kunskap som man upplever 
sig sakna. En del av en filmupplevelse kan som exempel vara att försättas i ett 
tillstånd av ovisshet. Den kan ge oss möjligheten att spekulera. Vilka dör och vilka 
överlever? Blir de lyckliga tillslut? Nyfikenhet får oss att vilja ta oss ur detta tillstånd 
(Bromberg-Martin & Hikosaka, 2009). Samtidigt upplever vi en förväntansfullhet 
inför den känsla av tillfredställelse som infaller då pusselbitar faller på plats (Jepma, 
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Verdonschot, Steenbergen, Nieuwenhuis, & Verdonschot, 2012). Ett flertal studier har 
visat att tillfredsställd nyfikenhet har en belönande effekt. Med hjälp av fMRI-
mätningar har man visat att tillfredsställd nyfikenhet aktiverar delar av hjärnan som 
associeras med belöningssystem (Kang, Hsu, & Ian, 2009; Bromberg-Martin & 
Hikosaka, 2009; Jepma et al, 2012). En studie (Bromberg-Martin & Hikosaka, 2009) 
har visat att tillfredsställandet av nyfikenhet bär på ett egenvärde. Innebörden av 
ett egenvärde förklaras i studien genom ett exempel. Exemplet tar upp känslan av 
osäkerhet efter en arbetsintervju. Ibland uppstår behovet av att få ett besked med 
en gång trots insikten om att det inte skulle innebära någon möjlighet till att 
förändra utgången. Det förklarades av att information som reducerar ovisshet 
aktiverar neurala belöningssystem. I studien gjordes ett experiment med apor för 
att undersöka vad de var beredda att uppoffra i sökandet efter ledtrådar kring en 
kommande belöning. Aporna var samtidigt medvetna om att informationen inte 
innebar någon möjlighet att påverka belöningen. Detta till trots var aporna villiga 
att uppoffra både tid och energi i utbyte mot dessa ledtrådar (Bromberg-Martin & 
Hikosaka, 2009). 
 
Inom informationsteorin använder man begreppet Shannon’s entropi för att 
kvantifiera osäkerhet (Shannon, 1948). Hög entropi innebär hög osäkerhet. 
Samtidigt bär hög entropi på hög potentiell reduktion av osäkerhet. Vidare innebär 
en reducering av entropi tillägnandet av information. I linje med denna innebörd av 
begreppet entropi definierades nyfikenhet i föreliggande studie som en drivkraft 
mot handlingar som kan få entropi reducerad. Ju högre entropin är desto mer 
information finns det potentiellt att tillgå. Det innebär att den handling som 
reducerar mest entropi borde vara mest lockande. Den här undersökningen byggde 
på antagandet att nyfikenhet är beroende av hur stor mängd information en viss 
handling förväntas göra tillgänglig. Det är enbart informationsmängden som är av 
betydelse och därför är det irrelevant om entropin blir helt eller delvis eliminerad. 
Tidigare har ingen studie gjorts där upplevd entropinivå använts för att motsvara 
en specifik mängd förväntad ökning av information. Syftet med föreliggande 
undersökning var att få en ökad förståelse av hur nyfikenhet förhåller sig till 
villigheten att reducera entropi. Med andra ord undersöktes hur nivån av nyfikenhet 
påverkas av möjligheten till en handling som reducerar entropi. En hypotes var att 
ju mer en handling reducerar entropi, desto högre blir nivån av nyfikenhet.  
 
Enligt ”the information gap theory” uppstår nyfikenhet då vi upplever ett 
kunskapsgap (Loewenstein, 1994; Kang et al, 2009). Loewenstein beskrev ett 
kunskapsgap som en subjektiv upplevelse av en klyfta mellan det vi vet och det vi 
vill veta inom ett särskilt kunskapsområde. Behovet av att söka mer kunskap är 
beroende av hur kunskapsbristen uppfattas. En mindre mängd kunskap om ett 
ämne bli en drivkraft mot att söka efter mer kunskap kring det ämnet. Enligt 
Loewensteins teori kan förhållandet mellan förväntad reducering av entropi och 
nyfikenhetbeskrivas med en inverterad u-formad andragradsfunktion. En sådan 
funktion skulle visa att intresseökningen för information avtar allt eftersom 
mängden förväntad information ökar. Efter en viss nivå av entropi skulle intresset 
dala allt eftersom den förväntade informationsmängden fortsätter att öka. Det 
förklaras av att både ett för stort och ett för litet informationsgap leder till lågt 
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intresse för information (Loewenstein, 1994). Som exempel kan vi använda oss av 
en mordgåta som analogi. Utifrån en linjär funktion skulle intresset stegras linjärt i 
takt med ökad svårighetsgrad. Med andra ord stegrar nyfikenheten i takt med 
mängden information som saknas för att lösa gåtan. Utifrån en inverterad U-formad 
kurva ökar intresset för att lösa mysteriet i takt med att svårighetsgraden ökar, men 
enbart till en viss nivå. Tillslut blir informationsgapet så stort att gåtan upplevs som 
för svår att lösa och intresset sjunker. Intressets intensitet blir en balansgång mellan 
för hög eller låg entropi. En alternativ hypotes för den här undersökningen var att 
förhållandet mellan handlingar som reducerar entropi och nyfikenhet kunde 
förklaras utifrån Loewensteins teori. 
 
Möjligheten till att utbyta tid och energi mot en senare belöning medför en 
avvägning mellan belöningens förväntade värde och utbyteskostnaden (Stevens & 
Stephens, 2007). I syfte att undersöka nyfikenhet har man i en tidigare studie (Kang 
et al, 2009) använt väntetid som kostnad för information, vilket gjorde det möjligt 
att mäta hur attraktiv informationen var för deltagarna. Deltagarna ställdes inför 
beslutet att byta ut väntetid mot svar på tidigare besvarade frågor. Benägenheten 
att byta tid vägdes sedan mot skattad osäkerhet inför svaret på frågorna. En 
regressionsanalys visade ett positivt linjärt förhållande mellan villighet att vänta i 
utbyte mot svar och skattad osäkerhet. Studien beräknade dock inte den mängd 
information som den skattade nivån av osäkerhet motsvarade och analyserade inte 
förhållandet mellan nyfikenhet och förväntad ökning av information. Deltagares 
benägenhet att byta väntetid mot information analyserades i föreliggande studie 
som ett mått på hur gärna deltagarna ville ta del av informationen. Designen 
manipulerade deltagarnas tillgång till information och mätte deras upplevda 
entropi. 
 
En studie (Kang et al, 2009) har visat samband mellan nyfikenhet och förbättrad 
minnesförmåga. Det förklarades av att nyfikenhet leder till en ökad aktivitet i de 
basala ganglierna. Vidare förklarades att de basala ganglierna sänder ut en signal till 
laterala PFC (prefrontala cortex) att uppdatera och internt upprätta en 
representation av information som associeras med nyfikenhetsframkallande 
stimuli. En annan studie (Jepma et al, 2012) har visat att nyfikenhet leder till ökad 
aktivitet i Hippocampus, vilket är ett område som associeras med förmågan till 
inlärning. I föreliggande studie undersöktes ifall resultaten påverkats av en 
eventuell inlärningseffekt.  
 
Huvudhypotesen var att förväntad ökning av information driver nyfikenhet och att 
det finns ett förhållande mellan informationsmängden och deltagarnas benägenhet 
att välja feedback i utbyte mot väntetid.  
 
En underhypotes var att det finns ett linjärt förhållande mellan förväntad 
informationsökning och benägenhet att välja feedback.  
 
En alternativhypotes var att det finns ett förhållande mellan nyfikenhet och den 
informationsmängd som ett visst beteende förväntas bidra med, men att 
förhållandet inte är linjärt. Alternativhypotesen byggde på Loewensteins (1994) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982207022609
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982207022609
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kunskapsteori om att både ett för stort och ett för litet kunskapsgap leder till låg nivå av 

nyfikenhet. 
 
 

Metod 
 

Pilotpersoner 
Fem studenter (två kvinnor och tre män mellan 21 och 26 år) deltog i ett 
pilotexperiment för att identifiera lämpliga testparametrar i det program som 
användes i experimentet.  
 
Deltagare 
I experimentet deltog nio kvinnor och sex män i åldrar mellan 20 och 35 år. 
Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 
kunde avbryta testet utan motivering. Ingen personlig information om deltagarna 
sparades. Deltagarna fick 75 kronor i ersättning.  
 
Material 
Till experimentet användes en PC med operativsystemet Windows 7, ett skrivbord, 
en skrivbordsstol, en skärm (23.6" LED), två högtalare, en mus och ett tangentbord. 
Deltagarna satt med normalt avstånd till skärmen och testades i ett enskilt rum. 
Programmet som användes i experimentet har konstruerats av Linus Holm och 
Gustaf Wadenholt med hjälp av Matlab 2013A och Psychophysicstoolbox version 3. 
Psychophysicstoolbox är skapade av Allen Ingling, David Brainard and Denis Pelli. 
 
Stimulusmaterial. 
Innan experimentet fick varje deltagare välja fyra TV- eller filmserier samt tre 
säsonger/filmer ur vardera serie. Deltagarna fick enbart välja TV- serier från vilka 
de tidigare sett samtliga episoder ur valda säsonger. De blev tilldelade en lista med 
förslag på TV- och filmserier att välja mellan. Av de fyra serierna fick deltagarna fritt 
välja hur många av dem som skulle vara TV-serier respektive filmserier. Exempelvis 
kunde en deltagare ha valt tre filmer ur filmserien Harry Potter, tre säsonger ur 
Game of Thrones, tre säsonger ur How I Met Your Mother och tre säsonger ur The 
Simpsons.  
 
Ur TV -serierna framtogs tio filmklipp från tio episoder ur vardera säsong och ur 
filmserierna framtogs 30 filmklipp från vardera film. Filmklippen var fem sekunder 
långa och kommer hädanefter uttryckas som items. Det blir sammanlagt 30 items 
från varje vald TV- eller filmserie och totalt 120 items för hela testet. De tio episoder 
per säsong som items framtagits från var slumpmässigt utvalda. Vilka fem sekunder 
ur en episod eller film som framtogs var också bestämda av slumpen. De tre första 
minuterna i varje film och episod hade dock systematiskt uteslutits ur 
randomiseringen. Motiveringen till detta var att introduktionen i både episoder och 
filmer tenderade att innehålla betydligt mer information än resten. Exempelvis 
kunde introduktionen i en film visa filmens titel.  
 
Datainsamling 
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Deltagarna testades individuellt i ett tyst rum. De utförde experimentet med hjälp 
av en PC och programmet som konstruerats i Matlab.  
Inför testet ingick en övningsdel där testpersonen gjordes införstådd i hur testet 
skulle utföras och vilka premisser som gällde. Varje deltagare fick läsa igenom 
skrivna instruktioner. För att undvika skillnader i hur instruktionerna 
presenterades hade experimentledaren ingen muntlig genomgång. Däremot erbjöds 
deltagarna att själva ställa frågor. Eventuella frågor besvarades muntligt av 
experimentledaren.  

Deltagaren fick bekanta sig med uppgiften i en övningsdel. I exempeltestet gick 
deltagaren igenom tio items ur filmerna Star Wars fyra, fem och sex. Under 
exempeltestet satt experimentledaren med i laboratoriet för att hjälpa till och 
besvara frågor.   

Efter att övningsdelen av testet genomförts, utförde deltagaren experimentet på 
egen hand. Deltagaren satt ensam i experimentrummet med stängd dörr. Deltagaren 
hade inte möjlighet att kontakta någon utanför rummet utan att testet avbröts. 
Endast en deltagare tog kontakt med experimentledaren innan hela experimentet 
var avklarat. Insamlade data ur denna specifika situation plockades bort helt. 

Ett program visade samtliga items ur samma serie i en följd, och seriernas 
ordningsföljd bestämdes av slumpen. Även ordningsföljden för items inom varje 
serie var slumpad. Deltagarens uppgift var att skatta hur säker man var på vilken 
säsong ett item tillhörde. Skattningen skedde genom att dra en markör mellan ett 
och hundra för alla tre säsongsalternativen. Deltagaren hade 18 sekunder på sig att 
göra skattningen. Om en skattning på ett eller flera av alternativen inte gjordes i tid 
ogiltigförklaras aktuellt item. Det återkom i slutet av testet då deltagaren fick ett nytt 
försök att klara av uppgiften. Deltagaren var tvungen att vänta ut tiden även efter 
att skattningen var avklarad så att de inte skulle bli motiverade göra förhastade 
skattningar. Efter att skattningstiden gått ut ställdes deltagaren inför ett beslut. 
Deltagaren hade möjlighet att få veta vilken säsong ett item tillhörde i utbyte mot 
ytterligare sex sekunders väntetid. Efter att sex sekunder passerat presenterades 
sedan svaret i två sekunder. Svaret på koppling mellan filmsekvens och film/säsong 
kommer hädanefter uttryckas som feedback. Det andra alternativet var att direkt gå 
vidare till nästa item utan feedback. Efter att testet avslutats ställde 
experimentledaren frågor i syfte att få en överblick över deltagarnas spontana 
tankar kring deras upplevelse av sex sekunders väntetid, eventuella 
minnesstrategier och vad som motiverade deras beslut att välja feedback. 

 

Databearbetning 
Normaliserade skattningar ges av Ekvation 1, 
  

𝑝(𝑥𝑖) =
𝑥𝑖

∑ 𝑥𝑛
𝑖 = 1,2,3 𝑖 = 1,2,3

     (1) 

 
där x är skattad entropi gentemot en specifik säsong/film, n är antal skattningar 
gentemot ett item och i är variationer i x. Det finns tre värden på x gentemot varje 
item. 
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Entropi beräknades genom Ekvation 2,  
 

−Summa(𝑃(𝑋) log 2(𝑃(𝑋)))    (2) 

 
Där X är alla värden på x inför ett item. En handling som gav information eliminerade 
entropin medan den inte påverkades alls av beslut att avstå från feedback. Nivån av 
entropi var därmed likställd med mängden förväntad ökning av information från 
feedback och uttrycktes i enheten bits. Genom Ekvation 2 beräknades ett intervall 
mellan 0 och 1.59 bits som förväntad informationsökning kunde variera mellan. 
Entropinivå 0 innebär att potentiell informationsökning är obefintlig.  Entropinivå 
1.59 innebär att den potentiella informationsökningen är maximal och motsvarar en 
rektangulärfördelning över alternativen. Med det menas att samtliga tre 
normaliserade skattningar för de tre filmer/säsonger som tillhör ett item är 
beräknade till 0.33. 
 
 

Resultat 
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Figur 1. Deltagarnas genomsnittliga proportion feedback (Y-axeln) som en funktion av förväntad 
informationsökning (x-axeln). Varje deltagares 120 normaliserade skattningar av entropi är 
fördelade över tio punkter, från lägst till högst. 

 
Punkterna i Figur 1 representerar medelvärden för 12 items från samtliga 
deltagare. Den första punkten längs X-axeln representerar de 12 item som 
deltagarna ansåg lättast att koppla samman med rätt säsong. Den sista punkten 
representerar de 12 item som deltagarna ansåg svårast att koppla samman med 
säsong. Den linjära funktionen visar ett starkt samband mellan benägenhet att 
välja feedback och förväntad informationsökning. R2 för den linjära funktionen är 
0.72 (p = .002) och lutningen är 0.142. Då den förväntade informationsmängden 
ökar med en bit så ökar benägenheten att välja feedback med 14.2 procentenheter. 
Genomsnittsvärdet i väntetid för en bit är 3.19 sekunder och värdet förändras med 
0.85 sekunder/bit.  
 
Andragradsfunktonen antyder ett ännu starkare förhållande (R2 = 0.79 (p = .004)). 
Derivatan av funktionen visar att tendensen att välja feedback i utbyte mot 
eliminerad entropi är som störst vid entropinivån 1.34. 
 
Individanalys 
Vidare analys av data ämnade testa ifall förhållandet mellan förväntad 
informationsökning och benägenhet att välja feedback även förelåg på individnivå. 
 
 
 

 
 
Figur 2. Punkterna i diagrammet visar varje deltagares korrelationskoefficient för sambandet 
mellan förväntad informationsökning och tendens att välja feedback.  
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Figur 3. Varje deltagares genomsnittliga proportion feedback över samtliga 120 items.  
 

 
Figur 3 visar att några deltagare har valt feedback för en majoritet av items och att 
några deltagare har valt bort feedback för en majoritet av items. Figur 2 visar att det 
för fem av 15 deltagare finns ett negativt samband mellan förväntad 
informationsökning och benägenhet att välja feedback. För fyra av de fem 
deltagarna med negativ korrelationskoefficient är sambandet signifikant (mellan -
0.36 och -0.84). Majoriteten av deltagarna har signifikanta positiva 
korrelationsvärden mellan feedbackval och entropi.  
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Figur 4. Genomsnittlig entropinivå över alla deltagare som en funktion av ordningsföljden för varje 

TV- och filmseries 30 items. 

 
Inlärningseffekt kunde analyseras genom att undersöka hur den förväntade 
informationsökningen hos deltagarna förändrades över de trettio items som 
visades för varje film och serie. Den cirkeln som är placerad först längs X-axeln i 
Figur 4 representerar förväntad informationsökning aggregerat över alla 
deltagare, för det item som presenterades först gällande varje säsong/film. Den 
linjära funktionens lutning visar att nivån av entropi i genomsnitt minskade med 
0.4% för varje item, R2 = 0.252, p < .005. 

 
Resultat från intervjuerna 
Utifrån deltagarnas kommentarer framkom bland annat strategiska skäl till att välja 
feedback. Strategierna användes till att förbättra självskattningar inför kommande 
item. En strategi var att identifiera miljöer, karaktärer och attribut som hörde 
samman med en specifik säsong genom att inledningsvis ofta välja feedback. Som 
exempel påpekade en deltagare att det finns en huvudkaraktär som dyker upp och 
försvinner för varje säsong i serien Dexter. Attributen gällde främst hårfrisyrer och 
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skägg. Exempelvis huvudpersonen i Breaking Bad vars skäggväxt och hårfrisyr 
förändrades på grund av sin cancersjukdom. En annan strategi som nämndes var att 
identifiera säsong eller film utifrån stil och kvalité. Exempelvis sker regissörbyten i 
Harry Potter som uppenbarligen lett till identifierbara kontraster filmerna emellan. 
Ett annat exempel är serien Simpsons där kvalitén mellan säsonger förbättrats med 
tiden. Genom att ta feedback var det möjligt att säkerhetsställa vilken stil, kvalité, 
hårfrisyr, karaktär etc. som hör till vilken säsong/film.    
Det fanns en stor variation i hur deltagarna tänkte kring valet om feedback. En 
deltagare avstod i princip all feedback för att hon inte ville veta hur dåligt det gick 
för henne. Vissa förklarade att besluten kring feedback helt enkelt berodde på hur 
intressant det kändes att få veta svaret. Några valde feedback då de kände sig osäkra. 
En person valde feedback då hon var helt säker för att sin säkerhet bekräftad. En 
annan person valde konstant feedback eftersom att experimentet annars kändes 
meningslöst. Kommentarerna visade också att de flesta upplevde sex sekunders 
väntetid som länge och frustrerande. Det gällde både deltagare som valde lite eller 
mycket feedback. Några deltagare beskrev dock väntetiden som ”lagom” eller ”inte 
så farligt”. En av deltagarna upplevde till en början väntetiden som lång men tyckte 
sig vänja sig allt eftersom. 

 

Diskussion 
 

Huvudhypotesen var att förväntad ökning av information driver nyfikenhet och att 
det finns ett förhållande mellan informationsmängden och deltagarnas benägenhet 
att välja feedback i utbyte mot väntetid. Resultaten av studien stödjer hypotesen. 
Underhypotesen var att det finns ett linjärt positivt samband mellan benägenhet att 
välja feedback och förväntad informationsökning. Resultaten visade att det fanns ett 
linjärt samband mellan dessa variabler som på gruppnivå kunde förklara 72 % av 
variansen i val av feedback. Det är en indikation på att en handling blir mer lockande 
desto mer entropi den förväntas reducera.  
 
En 2-gradsfunktion har ett bättre förklaringsvärde och visade att förväntad 
informationsökning förklarade 79 % av variansen i val av feedback. Det är ett 
resultat som strider mot föreliggande underhypotes. Resultatet går i linje med 
alternativhypotesen som byggde på Loewensteins kunskapsteori (Loewenstein, 
1994). Loewenstein (1994) beskriver relationen mellan upplevt kunskapsgap och 
nyfikenhet utifrån en inverterad U-formad kurva Föreliggande undersökning var 
begränsad till att analysera benägenheten att välja feedback inom ramen för ett visst 
entropiintervall. Loewensteins kunskapsteori förutsätter att intresset för feedback 
fortsätter dala i ett scenario där entropin överstiger den nivå som föreliggande 
undersökning kunde mäta. Genom att konstruera ett experiment med ett större 
entropiintervall vore det möjligt att få en bättre bild av relationen mellan förväntad 
informationsökning och nyfikenhet. Vidare analyser skulle kunna göras genom att 
införa fler svarsalternativ och därmed ge utrymme för ökad möjlig entropi gentemot 
aktuella item. 
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Några deltagare påpekade att vissa items var så ointressanta att feedback kändes 
meningslöst. Det kunde exempelvis handla om fem sekunder av en blå himmel. I 
linje med informationsteorin (Shannon, 1948) innebär ett sådant item hög entropi 
och hög potentiell ökning av information. I linje med föreliggande underhypotes 
skulle dessa items göra deltagarna väldigt nyfikna på feedback. Kommentarerna 
stred mot hypotesen och antydde att intresset för feedback avtog vid de items där 
den förväntade infomationsökningen var som högst. Dessa kommentarer kan 
betraktas som ett stöd för alternativhypotesen eftersom innebörden av 
Loewensteins kunskapsteori är att ett för stort kunskapsgap leder till låg nivå av 

nyfikenhet. En möjlig förklaring är att nyfikenhet inte kan beräknas enbart i 
förhållande till mängden förväntad informationsökning. Fem sekunder av minimal 
information kanske inte lyckades generera samma nivå av nyfikenhet som fem 
sekunder av lustfylld kärlek mellan två av testdeltagarens favoritkaraktärer. Detta 
skulle kunna undersökas vidare genom att modifiera experimentet så att samma 
items används för alla deltagare. Det skulle till exempel möjliggöra en jämförelse 
mellan deltagarnas benägenhet att välja feedback för ett item med fem sekunder av 
blå himmel och andra items som föranlett samma nivå av entropi. Eventuella 
skillnader däremellan skulle indikera att det inte enbart är förväntad 
informationsökning som inverkar på nyfikenhet. 
 
Föreliggande undersökning har visat att det finns stora individuella skillnader i 
förhållandet mellan benägenheten att välja feedback och förväntad 
informationsökning. Dataanalysen visade signifikant stöd för att fyra av 16 
deltagare tenderade att minska mängden feedback i samband med ökad entropi. Det 
innebär att ökad förväntad informationsmängd inte nödvändigtvis ledde till ökad 
benägenhet att göra en uppoffring för den. Ett fåtal deltagare hade ytterst låg 
benägenhet att välja feedback oberoende av skattad entropi. De två deltagarna som 
valde feedback minst gånger hade feedbackfrekvens på 4 % respektive 5 %. En 
förklaring till svalt intresse för feedback framkom genom deltagarnas kommentarer 
och var att sex sekunders väntetid helt enkelt upplevdes som ett allt för högt pris. 
En deltagare berättade att hon inte valde feedback eftersom hon inte ville veta hur 
dåligt hon presterade. Att välja bort feedback för att undvika ett värderande av sin 
prestation antyder att en prestationsinriktad faktor kan ha påverkat deltagarna i 
besluten om feedback. Att välja feedback efter en självskattning med hög entropi 
kunde kanske i någon mån upplevdes som en risk, eftersom den innebar en 
möjlighet att värdera sin prestation.  
 
En känsla av att bli utvärderad kan i någon utsträckning lett till prestationskrav. 
Enligt Huberty (2010) är prestationskrav ett fenomen som de flesta människor 
upplevt och är något som uppstår i samband med att man blir utvärderad. Kraven 
kan ge upphov till ångest och grundar sig i rädslan över att misslyckas. Det kan i sin 
tur leda till svårigheter att utföra ett test på optimal nivå (Huberty, 2010). Det är 
utifrån denna undersökning svårt att avgöra vilken betydelse den 
prestationsinriktade faktorn haft i deltagarnas val om feedback. En viktig notering 
är att det i experimentets struktur inte fanns någonting direkt belönande. Det fanns 
alltså ingenting som uppmanade deltagarna till att göra korrekta uppskattningar av 
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vilken säsong/film items tillhörde. Oundvikligen innebar testet i någon utsträckning 
att deltagarens färdigheter sattes på prov.  
 
Analysen av inlärningseffekten visade en tendens till succesiv sänkning av entropi. 
Eftersom varje val av feedback innebar möjligheten till en inlärningseffekt, ökade 
feedback sannolikheten att prestera väl på kommande items (se Figur 4 i 
resultatdelen). Återkommande strategier bland deltagarna var exempelvis att 
identifiera och memorera karaktärer, hårfrisyrer och miljöer som kunde kopplas till 
en särskild säsong. Feedback gav på så sätt möjlighet till att göra kommande 
skattningar mer korrekta genom att bekräfta dessa kopplingar. Det kan vara en 
förklaring till att vissa deltagare valde feedback på i princip varje item. Sju deltagare 
hade en feedbackfrekvens på mellan 85 % och 98 %. En av dessa deltagare gav som 
motivering att det fick experimentet att kännas mer meningsfullt. På grund av 
tidsbrist hann inte inlärningseffektens inverkan på resultaten undersökas djupare. 
Detta kan undersökas vidare genom att analysera hur deltagarnas precision i att 
identifiera den säsong/film som motsvarade aktuellt item utvecklades i förhållande 
till benägenhet att välja feedback. En inlärningseffekt kan antas innebära både en 
minskning av självskattad entropi och ökad precision i identifiering av korrekt 
svarsalternativ.  
 
En förutsättning för experimentets validitet är att de skattningar av entropi 
deltagarna gjorde återspeglade deras upplevda entropi. Viktigt att notera är att det 
inom denna undersökning inte var den faktiska entropin som antogs driva intresset 
mot en ökning av information utan deltagares individuella upplevelser av entropi. 
Ett flertal studier har visat att självskattad prestation överensstämmer väl med 
verklig prestation trots en tendens till överskattning (Lazar, Lee, & Paek, 2009; John 
& Robins, 1994; Jonsson & Allwood, 2003; Schraw & Roedel, 1994). Utifrån ovan 
nämnd forskning drogs slutsatsen att självskattning som metod kunde användas för 
detta experiment, även om den inte var optimal.  
 
Förståelse kring vad som driver motivation till kunskapssökande är av relevans 
inom många områden i livet. Denna studie har visat att det finns en drivkraft mot 
kunskap och att den förändras i förhållande till hur mycket entropi ett beteende 
förväntas minska. Den har också visat att det finns stora individuella skillnader i hur 
man förhåller sig till möjligheten att reducera entropi. Berlyne (1960) menade att 
nyfikenhet ökar viljan till att använda det vi lär oss som redskap för att uppnå 
djupare förståelse. Nyfikenhet triggar också behovet av att analysera och på så sätt 
repetera tidigare inlärd kunskap (Berlyne, 1960). Kanske är jag inte den enda som 
slås av tanken på att ökad förståelse för vad som stimulerar fram nyfikenhet och hur 
den påverkar oss kan vara värdefull inom skolvärlden, ett område där motivation 
och inlärning har en viktig roll. Även om forskning har visat att nyfikenhet kan 
kopplas samman med förbättrad inlärning (Jepma et al, 2012; Kang et al, 2009), så 
finns det inte mycket forskning som är direkt riktad mot den roll nyfikenhet har 
inom skolan. En av få studier gjorda på området har visat att intellektuell nyfikenhet 

förklarar akademisk framgång (Stumm, Hell & Chamorro-Premuzik, 2011). Den metod 

som användes i studien för att mäta nyfikenhet har dock blivit ifrågasatt i en senare studie 

(Powell & Nettlebeck, 2014). Förhoppningsvis kan framtida forskning ge ökad 
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förståelse av nyfikenhet och leda till bättre förutsättningar för människor, när det 
gäller både att förmedla och ta del av kunskap.   
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