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VARDAGLIGA ICKE-PRODUKTIVA MOTORISKA BETEENDEN 
- FÖREKOMST OCH KORRELATION MED SENSATION SEEKING1

 
Mikael Dellgar Hagström 

 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 

Psykologi, Örebro universitet 
 
 

Vi utför i vårt vardagliga liv motoriska beteenden som inte har någon 
uppenbar instrumentell funktion. Är dessa korrelerade till sensation 
seeking och skiljer de sig beroende på i vilken situation vi är i? 
Universitetsstudenter i Örebro (N=108) deltog i studien. Deltagarna 
ombads att fylla i ett dubbelt frågeformulär innehållande sensation 
seeking skalan samt ytterligare ett formulär för att mäta icke-
produktiva motoriska beteenden. De icke-produktiva beteendena 
visade sig inte vara korrelerade till sensation seeking. Beteendena 
rapporterades på ett sätt som tyder på att de är mer än slumpmässiga 
företeelser. Vi tenderar att utföra fler av dessa beteende ju mer vi 
behöver anstränga oss för att koncentrera oss.  
 
Nyckelord. Motoriska beteenden, sensation seeking, dopamin 
 
1Psykologi C, HT -05. Handledare: Pär-Åke Björkstrand 

 
 

Introduktion 
 

I våra vardagliga liv utför vi en mängd olika motoriska beteenden. Vi utför dessa för att 
hantera och interagera med vår omgivning, men alla beteenden är inte uppenbart 
instrumentella. Vissa beteenden som till exempel att vippa på foten har ingen 
interaktionsfunktion och är i sig inte produktiv för den som utför beteendet. Vi utför dessa 
beteenden men vilka är de och hur vanligt förekommande är de?  

Studier av denna typ av beteenden lyser med sin frånvaro. Vad som är känt är att vissa 
människor tenderar att utföra andra saker, som att läsa, prata, äta och hålla på med hantverk, 
samtidigt som de tittar på TV (Rowland, Fouts & Heatherton, 1988). Vad som utmärker dessa 
människor är att de har högre s.k. sensation seeking. Människor som har hög grad av 
sensation seeking har mer fokuserad uppmärksamhet än andra vilket gör att de har lättare att 
hantera uppgifter som kräver selektiv uppmärksamhet (Ball & Zuckerman, 1992). Sensation 
seeking scale (SSS) är en skala framtagen för att mäta i vilken utsträckning vi söker nya och 
spännande upplevelser och erfarenheter (Zuckerman, 1994).  

Sensation seeking skalan är uppdelad i fyra undergrupper som mäter olika aspekter. Den 
första är Thrill and Adventure Seeking (TAS) (ung. övers. ”spännings och äventyrs sökande”) 
d.v.s. i vilken utsträckning vi önskar att engagera oss i sporter och fysiskt riskabla situationer 
som fallskärmshoppning, dykning och skidåkning. Den andra är Experience Seeking (ES) 
(ung. övers. ”erfarenhets sökande”) d.v.s. i vilken utsträckning vi söker nya sensationer och 
erfarenheter genom mentala eller sensoriska stimuli som musik, konst och resor. Det 
involverar också att bryta mot normer och att umgås med socialt utstickande grupper så som 
artister, punkare med flera. Den tredje är Disinhibition (Dis) (ung. övers. ”ohämning”) d.v.s. i 
vilken utsträckning vi engagerar oss i fester, berusning och sex. Den fjärde är Boredom 



 2

Susceptibility (BS) (ung. övers. ”känslighet för uttråkning”) d.v.s. hur pass intoleranta vi är 
mot repetitiva upplevelser av alla slag som till exempel monotont arbete, tråkiga personer 
med mera (Zuckerman, 1994).  

Det förekommer viss variation mellan vilka som har hög sensation seeking. Bland annat 
minskar sensation seeking ju äldre man är. Det finns också en signifikant skillnad mellan män 
och kvinnor, där män rapporterar signifikant högre än kvinnor (Zuckerman, 1994).  

Anledningen till att människor skiljer sig i sensation seeking antas vara varierande 
mängd monoaminer, neurotransmittorer som dopamin (men även serotonin och adrenalin), i 
hjärnan. Studier av människor med hög sensation seeking visar på att de har mindre mängd 
monoaminoxidas (MAO), vilket är en hämmare av monoaminerna, i sina trombocyter 
(blodplättar). Mindre MAO innebär en generellt högre koncentration av monoaminer i 
hjärnan. Detta medför att sensation seekers behöver högre och mer intensiva stimuli för att 
uppleva dessa som spännande eller intressanta (Zuckerman, 1994).   

Dopamin är en neurotransmittor som liksom de flesta andra neurotransmittorer har flera 
olika funktioner i hjärnan beroende på var den är aktiv. Bland annat är dopamin en aktiv del 
av hjärnans belöningssystem men det är också en viktig del i planerandet av våra rörelser. För 
att en rörelse skall utföras måste en mängd specifika neuron, i substantia nigra, caduate 
putamen, thalamus och slutligen motorcortex, ”säga” att det är dags att utföra en specifik 
rörelse (Kolb & Whishaw, 2003). När tillräckligt många neuron har fått tillräckligt mycket 
spänning, aktionspotential, skickas en signal vidare till motorneuron, d.v.s. neuroner som är 
kopplade direkt till musklerna. Aktionspotentialer byggs upp i neuronerna genom att dopamin 
frigörs i synapsen och överför elektrisk spänning mellan neuronerna. När signalen når 
musklerna via motorneuronerna utförs själva rörelsen, genom frigörande av acetylcholin 
(Rosenzweig, Breedlove & Watson, 2005). När en rörelse är utförd sjunker spänningen och 
neuronen behöver laddas om igen (Passer & Smith, 2001).  

Mängden dopamin behöver vara i balans. För lite dopamin ger upphov till problem med 
motoriken, som till exempel vid Parkinsons sjukdom, där en del nervceller som är kopplade 
till dopamin i substantia nigra har förstörts. En person med Parkinson har rörelser som är 
skakiga och långsamma, det tar lång tid att börja och sluta gå och gången i sig är långsam 
(Beninger, Palomo & Archer, 1996; Caine & Lyness, 2000). Detta går att åtgärda till viss del 
med hjälp av att man tillför en prekursor (föregångare, ett ämne som används som bas för ett 
annat ämne i en kemisk reaktion) till dopamin, L-Dopa (Rosenzweig et al., 2005).   

För mycket dopamin å andra sidan kan medföra oönskade, överdrivna rörelser och tics 
(ofrivilliga motoriska rörelse eller vokala ljud). Huntingtons sjukdom och Tourettes syndrom 
är båda förknippade med skadade celler i caduate putamen. Huntingtons sjukdom medför 
överdrivna och ofrivilliga rörelser medan Tourettes syndrom är en sjukdom som utgörs av en 
mängd olika tics (Kolb & Whishaw, 2003). Vid Tourettes syndrom kan besvären lindras med 
en antagonist som blockerar upptagandet av dopamin och därmed minskar de oönskade 
rörelserna (Gordon, Egan & Wolf, 2000; Nicolson, Craven-Thuss, Smith, McKinlay & 
Castellanos, 2005).  

Forskningen visar alltså exempelvis på att det finns ett samband mellan vilka aktiviteter 
vi väljer att engagera oss i och mängden MAO och därigenom mängden dopamin, adrenalin 
och serotonin. Den visar också hur viktigt dopamin är för att vi ska kunna röra oss på ett 
adekvat sätt. Men studierna inriktar sig framförallt på vart vi väljer att rikta vår 
uppmärksamhet eller vad vi väljer att göra. Forskningen studerar inte vad beteendena i sig har 
för funktion och inte heller på en vardaglig nivå.  

I denna studie kommer beteenden, som till synes saknar syfte och som förekommer i 
vardagliga situationer att studeras. För att mäta dessa beteenden, icke-produktiva motoriska 
beteenden (IPMB), togs ett formulär fram där flera olika beteenden skattades utifrån nio olika 
vardagliga situationer. Då beteendena är motoriska antas det att en ökad mängd dopamin 
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förekommer. För att få ett mått på dopamin används SSS, då den är negativt korrelerad till 
MAO och därigenom rimligen positivt korrelerad till dopamin, som mätinstrument. IPMB 
kommer att undersökas för att utvärdera huruvida skalan fungerar för att mäta dessa 
beteenden och för att analysera beteendena i sig. IPMB kommer att korreleras mot SSS och 
dess undergrupper. Frågorna för denna studie är: 1. Är sensation seeking korrelerat till icke-
produktiva beteenden? Hypotes: Sensation seeking är positivt korrelerat till icke-produktiva 
motoriska beteenden. 2. Vad har icke-produktiva motoriska beteenden för karaktäristika samt 
föreligger någon könsskillnad? 3. Är IPMB-formuläret ett effektivt mätinstrument för icke-
produktiva motoriska beteenden i from av reliabilitet? 4. Skiljer sig mängden IPMB åt 
beroende på situation?  

 
 

Metod 
 

Deltagare 
I studien deltog 108 personer i åldrarna 18-48 med en medelålder på 26.  Av dessa var 

46 män och 60 kvinnor. Deltagarna bestod av Psykologi A studenter (N=61), 
teknikstuderande (N=11), studenter från första terminen på psykologprogrammet (N=33) samt 
tre övriga. Samtliga deltagare studerade vid Örebro universitet. Av dessa gav dock endast 83 
giltiga svar på båda skalorna. Samtliga bortfall var på grund av obesvarade frågor i varierande 
grad. 

Psykologi A-studenterna ombads i samband med ett lektionstillfälle att, efter en kort 
presentation (bilaga 1), fylla i två formulär, SSS Form V samt ett IPMB-fomulär (bilaga 2). 
Psykologi A-studenterna uppsöktes igen tio dagar senare för omtestning av IPMB-fomuläret 
för reliabilitetskontroll. Övriga deltagare fick sina formulär via en representant med en 
presentation bifogad enkäten, vid ett lektionstillfälle för psykologprogramstudenterna, samt 
utanför lektionstid för resterande. 
 
Material  

För att mäta de icke-produktiva motoriska beteendena togs ett formulär (bilaga 2) fram. 
Korta intervjuer gjordes för att få en fingervisning om hur situationer påverkar liknande 
beteenden och vilka beteenden som är vanligt förekommande. Det framgick av intervjuerna 
att mängden beteenden verkar skilja sig mellan olika situationer. För att få en preliminär ram 
för vad som skiljer i situationerna valdes aktivitet och frivillighet ut som troliga 
verkningsfaktorer som sedan fördelades över olika situationer för att kunna mäta dess 
påverkan. För att identifiera om de troliga verkningsfaktorerna utgör någon skillnad och vad 
som skiljer dom valdes nio olika vardagliga situationer ut. Dessa nio situationer skiljer sig i 
sysselsättning men också på de två verkningsfaktorerna: huruvida aktiviteten/situationen är 
frivillig (som i valt utan tvång eller krav) eller inte samt huruvida personen är aktivt 
engagerad eller inte. Detta för att undersöka om dessa faktorer påverkar beteendena. De olika 
situationerna var: När man tittar på film/TV/bio, fikar/konverserar med andra, pratar i telefon, 
är på föreläsning/möte, läser bok/artikel för studier/arbete, läser bok/tidning på fritiden, sitter 
vid dator och arbetar, sitter vid dator på fritiden samt när man sitter i ett väntrum eller väntar 
på att ens könummer skall ropas ut. Situationerna ”film/TV/bio”, ” bok/tidning på fritiden” 
samt ”sitter vid dator på fritiden” antogs ha ett aktivt och frivilligt deltagande. Situationerna 
”fikar/konverserar” samt ”pratar i telefon” antogs ha både aktivt och passivt deltagande. 
Situationerna ”föreläsning/möte”, ”bok/artikel för studier/arbete” samt ”sitter vid dator och 
arbetar” antogs ha ett aktivt men mindre frivilligt deltagande. Situationen ”väntrum” antogs 
ha ett passivt och ofrivilligt deltagande. Beteendena som användes i formuläret är framtagna 
för att vara så heltäckande som möjligt över olika motoriska beteenden för att kunna täcka 
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personlig variation. En pilotstudie med tio deltagare gjordes dels för att kontrollera om 
beteendena verkade rimliga och om några borde läggas till samt dels för att mäta hur lång tid 
testet tog att genomföra. Beteendena var uppställda i slumpad ordning för de olika 
situationerna. För varje situation och beteende i formuläret finns fem svarsalternativ där 1 står 
för ”förekommer nästan aldrig”, 2 för ”förekommer ibland”, 3 för ”förekommer vanligtvis”, 4 
för ”förekommer ofta” samt 5 för ”förekommer nästan jämt”. Högsta möjliga poäng för 
formuläret var 870 och minsta möjliga är 173. Det tog ca 10-15 minuter att besvara frågorna.  

För att mäta sensation seeking på deltagarna användes Sensation Seeking Scale Form V. 
Skalan består av 40 forced choice-påståenden, dvs. deltagarna tvingades ta ställning mellan 
två påståenden och välja det som de ansåg stämma bäst, på engelska. För att undvika 
språkproblematik förändrades instruktionen till testet med ett tillägg av följande ”Detta 
formulär är på engelska. Skulle du stöta på något ord du inte förstår så fråga den person som 
gett dig formuläret.” (bilaga 3). Sensation seeking-skalans interna reliabilitet ligger på mellan 
.83 och .86. Reliabiliteten mellan underskalorna och totalpoängen ligger för TAS mellan .77 
och .82, för ES mellan .61 och .67, för Dis mellan .74 och .78 samt för BS mellan .56 och .65. 
Högsta möjliga poäng på skalan är 40 och minsta möjliga är 0. Ju högre poäng desto högre 
grad sensation seeking. Det tar ca 10-15 minuter att besvara frågorna (Zuckerman, 1994).  
 
Procedur 

För att få tillgång till deltagare kontaktades lärare vid Örebro universitet för 
bestämmande av lämpligt tillfälle. Beträffande teknikstudenterna så kontaktades en elev i 
klassen som fick dela ut formulären vid lämpligt tillfälle för att senare samla in dessa. 
 Samtliga deltagare informerades under introduktionen om att deltagandet är frivilligt 
samt att deras svar är anonyma. Deltagarna informerades även om att de motoriska 
beteendena är vanligt förekommande och att även om de lägger märke till att de utför fler 
beteenden efteråt än innan så är det fortfarande normala beteenden. 
 
Analys  

I sammanställandet av data för IPMB summerades poängen dels för de olika 
situationerna och dels för de specifika beteendena. Totalpoängen för IPMB består av den 
sammanslagna poängen för de olika situationerna. För att fastställa reliabiliteten för IPMB 
användes Cronbach’s alphakoefficient. För att undersöka om de olika situationerna påverkar 
mängden IPMB summerades poängen för de olika situationerna utefter deltagandet, aktiv-
frivillig, aktiv-ofrivillig, aktiv-passiv samt passiv-ofrivillig. För att göra värdena jämförbara 
uteslöts de situationsspecifika beteendena och därefter dividerades summan med antalet 
situationer som ingick. För att undersöka om situationerna med denna indelning skiljde sig åt 
användes envägs-ANOVA för upprepade mätningar. För att tydliggöra var skillnaden låg 
gjordes ett post hoc-test med t-test för beroende mätningar med Bonferroni-korrektion 
(Pallant, 2005). 

För SSS sammanställdes poängen för de olika skalorna för att sedan summeras till 
SSS:s totalpoäng. För att fastställa relationen mellan IPMB, IPMB:s situationer, SSS samt 
SSS:s undergrupper användes Pearsons korrelationskoefficient. För att ta fram skillnaden 
mellan kön på IPMB- och SSS-poängen användes oberoende t-test (Howlitt & Cramer, 2003.  

För att kontrollera att resultatet inte påverkades av ´outliers´ identifierades dessa med 
logistisk regressionsanalys. Fall som befann sig mer än 2.5 standardavvikelser från medel på 
både IPMB och SSS valdes ut och togs bort ur analysen. Dock resulterade detta ej i någon 
skillnad i resultat. Samtliga analyser är därmed utförda utan borttagna outliers. De statistiska 
beräkningarna utfördes genom SPSS v.13,0. (Howlitt & Cramer, 2003). 
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Resultat 
 

Finns det någon korrelation mellan sensation seeking och icke-produktiva motoriska 
beteenden? En enkät innehållande IPMB och SSS användes för att sedan korreleras mot 
varandra. Deltagarnas icke-produktiva motoriska beteenden visade sig inte vara korrelerade 
till sensation seeking ( r(83) = -,13, p = ,23). Även SSS:s undergrupper jämfördes mot IPMB 
samt mot de olika situationerna i IPMB. Här förekom en korrelation mellan BS och 
”väntrum”-situationen ( r(98) = -,29, p = .004) vilket är den situation som är passiv och 
ofrivillig. 

Vad har icke-produktiva motoriska beteenden för karaktäristika? För att mäta dessa 
beteenden användes ett formulär innehållande nio olika situationer samt flertalet olika 
motoriska beteenden för att täcka olika situationer och personlig variation i beteenden. 
Deltagarnas svar visar på en normalfördelning av beteendena både i helhet men även över de 
olika situationerna. Svaren visade också att kvinnor ( M = 327,34, SD = 69,35 ) har signifikant 
fler beteenden än män ( M = 287,13, SD = 80,90 ), t(87) = 2,52, p = ,013.  

Beteendena är normalfördelade men tämligen specifika i förhållande till person. För 
situationerna i sig är det en normalfördelning över poängen men för de specifika beteendena 
är det i de flesta fallen en positiv skevhet i poängfördelningen, det vill säga att de flesta har 
rapporterat en låg poäng. De beteenden som skiljer sig, och som faktiskt har en normalkurva 
är: Röra vid ansiktet, vippa på foten, pilla med skägg/hår, ritar/skissar, viker servetter, leker 
med kölapp samt gå utan riktning. De beteenden som fick högst poäng, och därmed mest 
frekvent förekommande, var: Vippa på foten, pilla med hår/skägg, röra vid ansiktet samt rätta 
till kläder (figur 1). 
 
 



 6

Figur 1. Sammanlagda medelvärden för beteendena över samtliga situationer. ”Ritar/skissar” förekommer endast 
i fem situationer. ”Kölapp”, ”gå utan riktning”, ”leker med telefonsladd”, ”vippar/pillar på soffa/fåtölj”, ”leker 
med annat tillgängligt” samt ”biter/leker med kork eller dylikt” förekommer endast i en situation.  
# Högsta möjliga medelvärde för samtliga ensituationsbeteenden 
## Lägsta möjliga medelvärde för beteenden som förekommer i samtliga situationer  
 

Är IPMB-formuläret ett effektivt mätinstrument för icke-produktiva motoriska 
beteenden i from av reliabilitet? För att testa IPMB:s reliabilitet gjordes ett test-retest med tio 
dagars mellanrum. Testet visade på god reliabilitet över begränsad tid genom en 
ickesignifikant skillnad mellan medelvärdena för det första ( M = 326,50, SD = 71,59 ) och 
det andra tillfället ( M = 327,19, SD = 78,10 ), t(25) = ,08, p = ,94. Cronbach’s alpha för 
beteendena över de olika situationerna i formuläret är ,89. 

Skiljer sig mängden IPMB åt beroende på situation? En envägs-ANOVA utfördes för att 
jämföra poängen för de olika situationsgrupperna aktivt-frivilligt, aktivt-ofrivilligt, aktivt-
passivt och passivt-ofrivilligt. De visade sig vara signifikant skillnad mellan situationerna 
(Wilks’ Lambda = ,76, F(3,87) = 9,20, p < ,001, multivariate partial eta squared = ,24). Ett 
post hoc-test utfördes för att se hur situationsgrupperna skiljer sig från varandra utifrån hur 
deltagandet var riktat (tabell 1). En Bonferroni-korrektion genomfördes för att undvika 
massignifikans på grund av post hoc-testet. Detta medför att skillnaden mellan aktiv-ofrivillig 
och aktiv-passiv samt passiv-ofrivillig och aktiv-passiv inte är signifikant. De situationer där 
minst IPMB förekom var de med aktivt-frivilligt deltagande ( M = 29,99, SD = 7,35 ), sedan 
kom de med aktivt-ofrivilligt deltagande ( M = 31,23, SD = 8,67 ), sedan kom de med aktivt-
passivt deltagande ( M = 32,40, SD = 7,76 ) och slutligen de som hade flest IPMB, nämligen 
de med passivt-ofrivilligt deltagande ( M = 33,73, SD = 10,39 ), se Figur 2.  
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Tabell 1. t-värden för de fyra olika situationsgrupperna aktiv-frivillig, aktiv-ofrivillig, passiv-ofrivillig och aktiv-
passiv samt okorrigerade signifikansvärden. 

 Aktiv-frivillig Aktiv-ofrivillig Passiv-ofrivillig Aktiv-passiv 

Aktiv-frivillig --------- 
3,14  

p = ,002 * 
(93) 

5,43  
p < ,0001 ** 

(97) 

3,99  
p = ,0001 ** 

(92) 

Aktiv-ofrivillig  --------- 
4,43  

p <  .0001 ** 
(98) 

2,06  
p = ,042 

(93) 

Passiv-ofrivillig   --------- 
2,32  

p = .023 
(97) 

Not. Värden inom parentes representerar frihetsgrader för respektive t-test. 
* p < .05; ** p < ,01; (signifikansnivå Bonferroni-korrigerad) 
 
 

 
Figur 2. Fördelning av IPMB över situationer grupperade efter aktivitet och frivillighet. 
 

De svar som deltagarna gav på SSS är normalfördelade både över de olika 
undergrupperna och över totalpoängen. Svaren visade också att män ( M = 21,67, SD = 5,89 ) 
har signifikant högre sensation seeking än kvinnor ( M = 18,08, SD = 5,19 ), t(91) = 3,13, p = 
,002.   

Den interna reliabiliteten på SSS utifrån deltagarnas svar var god. Korrelationen mot 
totalpoängen för de olika undergrupperna är för TAS ,74, för ES ,62, för Dis ,70 och för BS 
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,56. Interkorrelationen mellan de olika undergrupperna är för TAS mot Dis ,25, för TAS mot 
ES ,27, för TAS mot BS ,21, för ES mot BS ,09, för ES mot Dis ,36 samt för Dis mot BS ,29. 
Dessa är nästintill identiska med de rapporterad av Zuckerman (1994).  

 
 

Diskussion 
 

Den här studien har undersökt förekomsten av icke-produktiva motoriska beteenden 
samt försökt hitta en förklaring till dessa. Sensation seeking användes för att försöka bedöma 
dopaminkoncentrationen hos människor. Det visade sig att sensation seeking i helhet samt 
dess underskalor inte har något samband med IPMB som helhet. Dock fanns en negativ 
korrelation mellan boredom susceptibility (ung. övers. ”känslighet för uttråkning”) och 
”väntrum”-situationen.  

Studien visade att icke-produktiva motoriska beteendena rapporterades på ett sätt som 
tyder på att de inte är slumpmässiga. Människor har, i varierande utsträckning, specifika 
beteenden som utförs olika mycket beroende på situation. Situationerna skiljde sig på ett sätt 
som tyder på att aktivitet och frivillighet är av vikt för hur mycket IPMB vi utför. Det verkar 
som att ju mer vi behöver anstränga oss för att koncentrera oss desto fler IPMB utför vi. Detta 
medför också, vilket den passiva-ofrivilliga aspekten understryker, att om vi inte har något att 
rikta vår fokus, vår koncentration, på så ökar dessa beteenden. Riktningen på korrelationen 
mellan BS och ”väntrum”-situationen stödjer resultaten för situationerna. Korrelationen visar 
på att vi har färre IPMB i en passiv-ofrivillig situation om vi har högt i BS. Kanske kan det 
vara så att IPMB är en form att uttråkningshantering, att om man utför IPMB är man inte lika 
känslig för att bli uttråkad?  
  Studien visar att skattning av de egna beteendena inte påverkas av att beteendena 
uppmärksammats eller skiljer sig från tillfälle till tillfälle, åtminstone inte under kortare tid. 
Den goda interna reliabiliteten visar på att skalan mycket väl skulle kunna kortas ner för att 
göra den mer lättillgänglig. Vissa situationer skulle kunna slås ihop eller helt tas bort. 
Detsamma gäller för beteendena.  
 Att sensation seeking inte var korrelerat till IPMB på mer än en punkt var oväntat. Men 
även om korrelation fanns på en punkt, mellan IPMB och BS, så var dess riktning negativ. 
Utifrån detta resultat så har hypotesen falsifierats, det finns ingen positiv korrelation mellan 
sensation seeking och icke-produktiva motoriska beteenden.  

Utifrån de svar deltagarna gav på sensation seeking skalan så stämmer dessa väl överens 
med de data som tidigare rapporterats, både beträffande intern reliabilitet och skillnad mellan 
män och kvinnor (Zuckerman, 1994). Detta innebär att det inte är någon variation i svaren på 
SSS som utgör grunden till att det inte finns någon mer korrelation än den till BS. Vad som 
framstår som en möjlig förklaring är att SSS är korrelerad till MAO, inte dopamin i sig. Detta 
skulle innebära att SSS inte är en bra prediktor för mängden dopamin. En annan förklaring 
kan vara att IPMB är för specifika, då de är strikt motoriska och framförallt involverar 
områdena substantia nigra, caduate putamen, thalamus och motorcortex, för att SSS ska kunna 
svara för skillnaden. SSS korrelerar till en minskning av MAO i trombocyter. En minskning 
av MAO i trombocyter visar endast på en allmän minskning, inte i specifika områden i 
hjärnan. Detta innebär att SSS antingen inte mätte det den förväntades göra (d.v.s. dopamin) 
eller att sensation seeking skalan är ett för trubbigt mätinstrument för denna typ av studie. 

För att vidare kunna göra studier av IPMB behövs ett effektivare mätinstrument för 
dopamin, då detta fortfarande kan vara en giltig koppling. En frågeställning att undersöka 
närmare är huruvida medvetna rörelser kan reglera en förhöjd dopaminmängd och/eller 
rörelseberedskap.   
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 I studien av IPMB var det oväntat att det inte var några beteenden som svarade dåligt 
mot totalpoängen av IPMB. Att några beteenden skulle vara tydligt avvikande var mer eller 
mindre förväntat då detta är första versionen av formuläret. Inte heller var det förväntat att 
kvinnor skulle rapportera fler beteenden än män. Vad denna skillnad innebär är oklart. 
 För att stärka och förtydliga studiens resultat skulle ett större deltagarantal behövas. Ett 
större antal deltagare samt en större fördelning i urvalets sysselsättning var önskat men 
tidsbrist omöjliggjorde detta. Där med begränsas även möjligheten för att generalisera 
resultatet till övriga populationen. Studiens exakthet och power kan mycket väl ha påverkats 
av deltagarantalet och bortfall. De som deltog vid återtestet var på gränsen till för få. Dock 
visade testet på hög reliabilitet. Kanske hade resultatet även här blivit annorlunda med fler 
deltagare. En annan brist är att IPMB-formuläret är ganska långt. Flertalet deltagare klagade 
över testets längd och det i sig kan vara grunden till många bortfall, att folk tröttnar eller 
missar en fråga när de börjar tappa koncentrationen.  
 Studiens styrkor, å andra sidan, är att IPMB verkar vara mycket stabilt över tid, den har 
hög intern reliabilitet, i form av test-retest-reliabiliteten och den höga Cronbach’s alpha, och 
det är tydligt att det inte är slumpmässiga beteenden. 

Det är tydligt att de flesta har någon form av dessa beteenden och sannolikt finns det 
väldigt många specifika varianter. Det är mer relevant att försöka hitta grupper av beteenden 
som hänger samman än att försöka identifiera varenda liten variation. De är också tämligen 
vanligt förekommande även om de varierar i mängd beroende på situation. Situationsgrunden 
behöver sannolikt utvecklas mer och en tydligare begreppsapparat för skillnaden i 
situationerna behövs. För att hantera ovan nämnda begränsningar i skalan kommer 
faktoranalys användas i framtida studier för att effektivisera skalan samt för att ytterligare 
studera de antagna verkningsfaktorerna. 

Studiens resultat stödjer iakttagelsen att dessa beteenden är vanligt förekommande och 
uppvisar variation som synes vara specifika. Studien kan inte belägga ett samband mellan 
IPMB och dopaminsystemet, vilket kan bero på valet av metod för att relatera dessa. Denna 
studie avsåg att försöka beskriva och studera icke-produktiva motoriska beteenden. Även om 
vissa mönster återfanns som tyder på att situationen påverkar hur mycket av dessa beteenden 
vi utför kan dock inga säkra slutsatser dras utifrån resultatet. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Mitt namn är Mikael Dellgar Hagström och jag läser psykologi C här på Örebro universitet. 
Jag håller på med en studie för min C-uppsats. Kortfattat så går studien ut på att studera 
vanligt förekommande motoriska beteende. Ni kommer få fylla i två olika formulär. Det första 
är ett sensation seeking test. Sensation seeking är i vilken utsträckning ni söker nya och 
spännande erfarenheter. Det andra är ett skattningsfomulär där ni får rapportera i vilken 
utsträckning ni utför vissa vanligt förekommande beteende. Det finns inga rätt och fel på 
något av formulären och era svara är anonyma. Ert deltagande är helt frivilligt men jag skulle 
uppskatta om alla deltog. Skulle ni upptäcka att ni har väldigt mycket av dessa beteenden så 
bli inte oroliga. Beteendena är vanligt förekommande och helt normala. Var vänliga och var 
tysta medan ni gör testet och även efter så ni inte stör dom som inte är klara än.  
 



Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frågeformulär för icke-produktiva motoriska 
beteenden och sensation seeking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta häfte så finner du två olika formulär. Svara ärligt och så precist som möjligt och 
markera dina svar direkt på formuläret. Det finns inga rätt och fel svar i något av formulären 
och dina svar är anonyma. Informationen från formulären kommer endast att användas till 
forskning och kommer inte överlämnas till någon tredje part. 
 
 
Ålder: 
Kön:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUKTION 
 
I detta formulär finns ett antal frågor gällande vanligt förekommande beteenden i olika 
situationer. För varje fråga finns det fem möjliga svar där 1 står för ”förekommer nästan 
aldrig”, 2 för ”förekommer ibland”, 3 för ”förekommer vanligtvis”, 4 för ”förekommer ofta” 
och 5 för ”förekommer nästan jämt”. Din uppgift är att ta ställning till hur vanligt 
förekommande dessa beteenden är för just Dig och under just dessa situationer. Alla frågor är 
baserade på ungefärliga beteende. Om Dina specifika beteenden variera från de som är 
beskrivna så försök placera dom så passande som möjligt. 
 
Frågorna är skrivna på följande sätt:  
 
Ex: När du prata i telefon, hur vanligt förekommande är följande beteenden? 
a) Ritar/skissar/kladdar 1 2 3 4 5 

 

Ringa in eller kryssa för det alternativ som stämmer in bäst. 

 



1: förekommer nästan aldrig 2: förekommer ibland 3: förekommer vanligtvis 4: förekommer ofta 5: förekommer nästan jämt 

1. När du går på bio/tittar på film/TV, hur vanligt förekommande är följande beteenden? 

a) Rättar till/rör vid/leker med kläderna 1 2 3 4 5 

b) Rullar tummar, rör vid knogar/fingerspetsar eller liknande 1 2 3 4 5 

c) Biter i kinden eller läpparna 1 2 3 4 5 

d) Knäpper med leder i fingrar, nacke osv. 1 2 3 4 5 

e) Har på hudsalva/cerat/läppglans eller liknande på läpparna 1 2 3 4 5 

f) Pillar på/leker med nycklar, smycken, piercnings mm 1 2 3 4 5 

g) Biter på naglarna/nagelbanden eller petar naglarna 1 2 3 4 5 

h) Rör vid ansiktet eller öronen 1 2 3 4 5 

i) Vippar på foten/tårna eller studsar med benet 1 2 3 4 5 

j) Pillar med håret/skägget/mustaschen 1 2 3 4 5 

k) Tuggar tuggummi 1 2 3 4 5 

l) Trycker tungan mot kinden eller mellan läpparna och tänderna 1 2 3 4 5 

m) ”Trummar” med fingrarna 1 2 3 4 5 

n) Leker med mobiltelefon (rent fysikiskt) 1 2 3 4 5 

o) Slickar på tänder, tuggar på tunga eller liknande 1 2 3 4 5 

p) Biter på penna eller annat föremål 1 2 3 4 5 

q) Leker med penna, sudd, flaskkork eller liknande 1 2 3 4 5 

r) Spänner och slappnar av i muskler/muskelgrupper (även ansikte) 1 2 3 4 5 

 

2. När du fikar/konverserar med andra, hur vanligt förekommande är följande beteenden? 

a) Biter på penna eller annat föremål 1 2 3 4 5 

b) Spänner och slappnar av i muskler/muskelgrupper (även ansikte) 1 2 3 4 5 

c) Ritar/skissar/kladdar 1 2 3 4 5 

d) Biter i kinden eller läpparna 1 2 3 4 5 

e) Pillar med håret/skägget/mustaschen 1 2 3 4 5 

f) Pillar på/leker med nycklar, smycken, piercnings mm 1 2 3 4 5 

g) Viker servetter eller pillar med socker, sked eller annat som 

finns tillgängligt 1 2 3 4 5 

h) Vippar på foten/tårna eller studsar med benet 1 2 3 4 5 

i) Leker med mobiltelefon (rent fysikiskt) 1 2 3 4 5 

j) Knäpper med leder i fingrar, nacke osv. 1 2 3 4 5 

k) Tuggar tuggummi 1 2 3 4 5 

l) Leker med penna, sudd, flaskkork eller liknande 1 2 3 4 5 

m) Rullar tummar, rör vid knogar/fingerspetsar eller liknande 1 2 3 4 5 

n) ”Trummar” med fingrarna 1 2 3 4 5 

o) Biter på naglarna/nagelbanden eller petar naglarna 1 2 3 4 5 

p) Slickar på tänder, tuggar på tunga eller liknande 1 2 3 4 5 

q) Trycker tungan mot kinden eller mellan läpparna och tänderna 1 2 3 4 5 

r) Rättar till/rör vid/leker med kläderna 1 2 3 4 5 



1: förekommer nästan aldrig 2: förekommer ibland 3: förekommer vanligtvis 4: förekommer ofta 5: förekommer nästan jämt 

s) Har på hudsalva/cerat/läppglans eller liknande på läpparna 1 2 3 4 5 

t) Rör vid ansiktet 1 2 3 4 5 

 

3. När du prata i telefon, hur vanligt förekommande är följande beteenden? 

a) Går fram och tillbaks/utan riktning 1 2 3 4 5 

b) Leker med annat som är tillgängligt 1 2 3 4 5 

c) ”Trummar” med fingrarna 1 2 3 4 5 

d) Leker med mobiltelefon (rent fysikiskt) 1 2 3 4 5 

e) Leker med penna, sudd, flaskkork eller liknande 1 2 3 4 5 

f) Rullar tummar, rör vid knogar/fingerspetsar eller liknande 1 2 3 4 5 

g) Har på hudsalva/cerat/läppglans eller liknande på läpparna 1 2 3 4 5 

h) Knäpper med leder i fingrar, nacke osv. 1 2 3 4 5 

i) Tuggar tuggummi 1 2 3 4 5 

j) Leker med telefonsladden 1 2 3 4 5 

k) Ritar/skissar/kladdar 1 2 3 4 5 

l) Biter på penna eller annat föremål 1 2 3 4 5 

m) Slickar på tänder, tuggar på tunga eller liknande 1 2 3 4 5 

n) Rör vid ansiktet 1 2 3 4 5 

o) Biter i kinden eller läpparna 1 2 3 4 5 

p) Biter på naglarna/nagelbanden eller petar naglarna 1 2 3 4 5 

q) Vippar på foten/tårna eller studsar med benet 1 2 3 4 5 

r) Rättar till/rör vid/leker med kläderna 1 2 3 4 5 

s) Pillar på/leker med nycklar, smycken, piercnings mm 1 2 3 4 5 

t) Spänner och slappnar av i muskler/muskelgrupper (även ansikte) 1 2 3 4 5 

u) Pillar med håret/skägget/mustaschen 1 2 3 4 5 

v) Trycker tungan mot kinden eller mellan läpparna och tänderna 1 2 3 4 5 

 

4. När du är på föreläsning/möte, hur vanligt förekommande är följande beteenden? 

a) Rullar tummar, rör vid knogar/fingerspetsar eller liknande 1 2 3 4 5 

b) Knäpper med leder i fingrar, nacke osv. 1 2 3 4 5 

c) Trycker tungan mot kinden eller mellan läpparna och tänderna 1 2 3 4 5 

d) Har på hudsalva/cerat/läppglans eller liknande på läpparna 1 2 3 4 5 

e) Leker med mobiltelefon (rent fysikiskt) 1 2 3 4 5 

f) Pillar på/leker med nycklar, smycken, piercnings mm 1 2 3 4 5 

g) Ritar/skissar/kladdar 1 2 3 4 5 

h) Rättar till/rör vid/leker med kläderna 1 2 3 4 5 

i) Spänner och slappnar av i muskler/muskelgrupper (även ansikte) 1 2 3 4 5 

j) Leker med penna, sudd, flaskkork eller liknande 1 2 3 4 5 

k) ”Trummar” med fingrarna 1 2 3 4 5 

l) Pillar med håret/skägget/mustaschen 1 2 3 4 5 



1: förekommer nästan aldrig 2: förekommer ibland 3: förekommer vanligtvis 4: förekommer ofta 5: förekommer nästan jämt 

m) Biter på naglarna/nagelbanden eller petar naglarna  1 2 3 4 5 

n) Tuggar tuggummi 1 2 3 4 5 

o) Rör vid ansiktet 1 2 3 4 5 

p) Biter på penna eller annat föremål 1 2 3 4 5 

q) Vippar på foten/tårna eller studsar med benet 1 2 3 4 5 

r) Slickar på tänder, tuggar på tunga eller liknande 1 2 3 4 5 

s) Biter i kinden eller läpparna 1 2 3 4 5 

 

5.  När du läser en bok/artikel för studierna/arbetet, hur vanligt förekommande är följande  

beteenden? 

a) Tuggar tuggummi 1 2 3 4 5 

b)  Pillar med håret/skägget/mustaschen  1 2 3 4 5 

c) Biter på penna eller annat föremål 1 2 3 4 5 

d) Pillar på/leker med nycklar, smycken, piercnings mm 1 2 3 4 5 

e) Rör vid ansiktet 1 2 3 4 5 

f) Har på hudsalva/cerat/läppglans eller liknande på läpparna 1 2 3 4 5 

g) Leker med penna, sudd, flaskkork eller liknande 1 2 3 4 5 

h) Biter i kinden eller läpparna 1 2 3 4 5 

i) ”Trummar” med fingrarna 1 2 3 4 5 

j) Vippar på foten/tårna eller studsar med benet 1 2 3 4 5 

k) Knäpper med leder i fingrar, nacke osv. 1 2 3 4 5 

l) Slickar på tänder, tuggar på tunga eller liknande 1 2 3 4 5 

m) Leker med mobiltelefon (rent fysikiskt) 1 2 3 4 5 

n) Trycker tungan mot kinden eller mellan läpparna och tänderna 1 2 3 4 5 

o) Rullar tummar, rör vid knogar/fingerspetsar eller liknande 1 2 3 4 5 

p) Spänner och slappnar av i muskler/muskelgrupper (även ansikte) 1 2 3 4 5 

q) Biter på naglarna/nagelbanden eller petar naglarna 1 2 3 4 5 

r) Rättar till/rör vid/leker med kläderna 1 2 3 4 5 

s) Ritar/skissar/kladdar 1 2 3 4 5 

 

6. När du läser en bok/tidning på fritiden, hur vanligt förekommande är följande beteenden? 

a) Biter på naglarna/nagelbanden eller petar naglarna 1 2 3 4 5 

b) Pillar på/leker med nycklar, smycken, piercnings mm 1 2 3 4 5 

c) Rättar till/rör vid/leker med kläderna 1 2 3 4 5 

d) Rör vid ansiktet 1 2 3 4 5 

e) Ritar/skissar/kladdar 1 2 3 4 5 

f) Knäpper med leder i fingrar, nacke osv. 1 2 3 4 5 

g) Leker med penna, sudd, flaskkork eller liknande 1 2 3 4 5 

h) Biter på penna eller annat föremål 1 2 3 4 5 

i) ”Trummar” med fingrarna 1 2 3 4 5 



1: förekommer nästan aldrig 2: förekommer ibland 3: förekommer vanligtvis 4: förekommer ofta 5: förekommer nästan jämt 

j) Spänner och slappnar av i muskler/muskelgrupper (även ansikte) 1 2 3 4 5 

k) Trycker tungan mot kinden eller mellan läpparna och tänderna 1 2 3 4 5 

l) Rullar tummar, rör vid knogar/fingerspetsar eller liknande 1 2 3 4 5 

m) Vippar på foten/tårna eller studsar med benet 1 2 3 4 5 

n) Tuggar tuggummi 1 2 3 4 5 

o) Pillar med håret/skägget/mustaschen 1 2 3 4 5 

p) Biter i kinden eller läpparna 1 2 3 4 5 

q) Har på hudsalva/cerat/läppglans eller liknande på läpparna 1 2 3 4 5 

r) Leker med mobiltelefon (rent fysikiskt) 1 2 3 4 5 

s) Slickar på tänder, tuggar på tunga eller liknande 1 2 3 4 5 

 

7. När du sitter vid en dator och arbetar, hur vanligt förekommande är följande beteenden? 

a) Pillar med håret/skägget/mustaschen 1 2 3 4 5 

b) Pillar på/leker med nycklar, smycken, piercnings mm 1 2 3 4 5 

c) Leker med penna, sudd, flaskkork eller liknande 1 2 3 4 5 

d) Tuggar tuggummi 1 2 3 4 5 

e) Rör vid ansiktet 1 2 3 4 5 

f) Biter på naglarna/nagelbanden eller petar naglarna 1 2 3 4 5 

g) Spänner och slappnar av i muskler/muskelgrupper (även ansikte) 1 2 3 4 5 

h) Trycker tungan mot kinden eller mellan läpparna och tänderna 1 2 3 4 5 

i) Leker med mobiltelefon (rent fysikiskt) 1 2 3 4 5 

j) Vippar på foten/tårna eller studsar med benet 1 2 3 4 5 

k) ”Trummar” med fingrarna 1 2 3 4 5 

l) Biter på penna eller annat föremål 1 2 3 4 5 

m) Rullar tummar, rör vid knogar/fingerspetsar eller liknande 1 2 3 4 5 

n) Rättar till/rör vid/leker med kläderna 1 2 3 4 5 

o) Biter i kinden eller läpparna 1 2 3 4 5 

p) Slickar på tänder, tuggar på tunga eller liknande 1 2 3 4 5 

q) Knäpper med leder i fingrar, nacke osv. 1 2 3 4 5 

r) Har på hudsalva/cerat/läppglans eller liknande på läpparna 1 2 3 4 5 

 

8. När du sitter vid en dator på fritiden, hur vanligt förekommande är följande beteenden? 

a) Knäpper med leder i fingrar, nacke osv. 1 2 3 4 5 

b) Biter på/leker med flaskkork eller liknande 1 2 3 4 5 

c) Biter på penna eller annat föremål 1 2 3 4 5 

d) Rör vid ansiktet 1 2 3 4 5 

e) Har på hudsalva/cerat/läppglans eller liknande på läpparna 1 2 3 4 5 

f) Leker med penna, sudd, flaskkork eller liknande 1 2 3 4 5 

g) Biter på naglarna/nagelbanden eller petar naglarna 1 2 3 4 5 

h) Rättar till/rör vid/leker med kläderna 1 2 3 4 5 



1: förekommer nästan aldrig 2: förekommer ibland 3: förekommer vanligtvis 4: förekommer ofta 5: förekommer nästan jämt 

i) Vippar på foten/tårna eller studsar med benet 1 2 3 4 5 

j) Spänner och slappnar av i muskler/muskelgrupper (även ansikte) 1 2 3 4 5 

k) Tuggar tuggummi 1 2 3 4 5 

l) Pillar med håret/skägget/mustaschen 1 2 3 4 5 

m) ”Trummar” med fingrarna 1 2 3 4 5 

n) Rullar tummar, rör vid knogar/fingerspetsar eller liknande 1 2 3 4 5 

o) Slickar på tänder, tuggar på tunga eller liknande 1 2 3 4 5 

p) Biter i kinden eller läpparna 1 2 3 4 5 

q) Leker med mobiltelefon (rent fysikiskt) 1 2 3 4 5 

r) Pillar på/leker med nycklar, smycken, piercnings mm 1 2 3 4 5 

s) Trycker tungan mot kinden eller mellan läpparna och tänderna 1 2 3 4 5 

 

9. När du sitter i ett väntrum eller väntar på att ditt könummer ska ropas ut, hur vanligt förekommande är 

följande beteenden?  

a) Trycker tungan mot kinden eller mellan läpparna och tänderna 1 2 3 4 5 

b) Biter i kinden eller läpparna 1 2 3 4 5 

c) Rullar tummar, rör vid knogar/fingerspetsar eller liknande 1 2 3 4 5 

d) Spänner och slappnar av i muskler/muskelgrupper (även ansikte) 1 2 3 4 5 

e) Vippar på foten/tårna eller studsar med benet 1 2 3 4 5 

f) ”Trummar” med fingrarna 1 2 3 4 5 

g) Tuggar tuggummi  1 2 3 4 5 

h) Pillar med håret/skägget/mustaschen 1 2 3 4 5 

i) Har på hudsalva/cerat/läppglans eller liknande på läpparna 1 2 3 4 5 

j) Rör vid ansiktet 1 2 3 4 5 

k) Biter på naglarna/nagelbanden eller petar naglarna 1 2 3 4 5 

l) Rättar till/rör vid/leker med kläderna 1 2 3 4 5 

m) Leker med kölappen 1 2 3 4 5 

n) Vippar eller pillar på stolen/fåtölj/soffa 1 2 3 4 5 

o) Leker med mobiltelefon (rent fysikiskt) 1 2 3 4 5 

p) Pillar på/leker med nycklar, smycken, piercnings mm 1 2 3 4 5 

q) Leker med penna, sudd, flaskkork eller liknande 1 2 3 4 5 

r) Biter på penna eller annat föremål 1 2 3 4 5 

s) Knäpper med leder i fingrar, nacke osv. 1 2 3 4 5 

t) Slickar på tänder, tuggar på tunga eller liknande 1 2 3 4 5 
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INTEREST AND PREFERENCE TEST  
 
Directions: Each of the items below contains two choices, A and B. Please indicate which of 
the choices most describe your likes or the way you feel. In some of the cases you may find 
items in which both choices describe your likes or the way you feel. Please choose the one 
which better describes your likes or feelings. In some cases you may find items in which you 
do not like either choice. In those cases mark the choice you dislike least. Do not leave any 
items blank. It is important you respond to all items with only one choice, A or B. We are 
interested only in your likes or feelings, not in how others feel about these things or how one 
is supposed to feel. There are no right or wrong answers as in other kinds of tests. Be frank 
and give your honest appraisal of yourself. 
 
 
Detta formulär är på engelska. Skulle du stöta på något ord du inte förstår så fråga den person 
som gett dig formuläret. 
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