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IMPULSIVITET SOM MÅNGFASETTERAT KONSTRUKT1 
En psykometrisk studie av UPPS-skalan  

och sambandet mellan impulsivitet och upplevelser av kontroll 
 

Kristina Marklund  
 

Impulsivitet och upplevd kontroll är båda viktiga konstrukt inom 
psykologi. Sambandet mellan dem har varit oklart delvis pga 
otydlighet och oenighet gällande impulsivitetsbegreppet. På senare tid 
har nya teoretiska modeller av impulsivitet som ett mångfasetterat 
konstrukt utvecklats. Syftet med denna studie var dels att undersöka 
psykometriska egenskaper hos en svensk översättning av UPPS-
skalan, dels att undersöka sambandet mellan upplevd kontroll och 
impulsivitet med hjälp av den nya UPPS-modellen. Datainsamling 
genomfördes med självskattningsskalor. Deltagare var dels studenter 
(n=66) och dels rättpsykiatriska/frivårdsklienter (n=12). Resultaten 
visade ett signifikant, medelstort och delvis komplext samband mellan 
upplevelser av kontroll och impulsiviteter. Gällande UPPS-modellen 
gav resultat från faktoranalysen stöd för den förväntade underliggande 
strukturen. I ljuset av tidigare forskning fanns en delvis överraskande 
skillnad mellan student- och patientgrupper på två av fyra delskalor.  

 
Förmågan att kontrollera och reglera impulser, känslor, drifter, prestationer och andra 
beteenden är en central del i människans fungerande (Tice, Bratslavsy & Baumeister 2001). 
De fördelar som självregleringsförmåga för med sig kan sägas vara avgörande, inte bara för 
att uppnå välbefinnande och framgång på olika områden i livet, utan också för själva vår 
överlevnad. Brister och misslyckanden i denna viktiga förmåga i form av impulsivitet är dock 
inte ovanliga, och spelar en stor roll i normalt beteende, såväl som i många olika typer av 
psykiatriska sjukdomstillstånd och för ett brett spektrum av personliga och sociala problem 
(för översikt se McCown & DeSimone 1993). En utökad förståelse för de mekanismer som 
tillåter eller förhindrar impulsivt beteende och hur de hänger samman är således av såväl 
teoretiskt som praktiskt intresse för flera områden inom psykologi. Detta avspeglas inte minst 
i den avsevärda mängd forskning som bedrivs, och det ansenliga antal rapporter, böcker och 
artiklar som årligen publiceras på temat impulsivitet2.  
 
I denna studie är utgångspunkten ett kognitivt/inlärningsteoretiskt perspektiv och fokus ligger 
på hur impulsiva individer tolkar de händelser som föregår deras förhastade responser, och 
hur denna tolkning kan bidra till tendensen att handla med mindre eftertanke och precision i 
olika situationer. Specifikt undersöks förhållandet mellan individens förväntningar på att 
kunna utöva kontroll över sin omgivning och olika konceptualiseringar av impulsivitet. 
Förväntningar på, eller upplevelser av, kontroll har även tidigare studerats i relation till 
impulsivitet men med icke-definitiva resultat. Studiet av förhållandet mellan de båda 
variablerna har komplicerats inte minst av att impulsivitet är ett brett konstrukt som 
definierats på skilda, delvis motsägelsefulla, sätt i olika studier. På senare tid har dock nya 
modeller och tillhörande mätskalor för impulsivitet utvecklats. I studien används en av dessa i 
ett försök att klarlägga sambandet mellan impulsivitet och upplevd kontroll. Då modellen 

                                                
1 Varmt tack till Anne H Berman för stöd, inspiration och värdefull återkoppling under arbetets gång. Tack även 
till Andreas Bourkaib och Natalie Durbeej för att de generöst delat med sig av sina data.  
2 En sökning i psychINFO på ”impulsivity” ger 1129 träffar för femårsperioden 2003-2008 
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tillhör de nyare och mätskalan inte tidigare använts på svenska har fokus i studien dessutom 
legat på att beskriva och i någon mån utvärdera den.  
 

Teoretisk och empirisk bakgrund  
 

Nedan följer först en översikt över hur impulsivitetbegreppet tidigare har använts i 
forskningssammanhang och därefter en mer utförlig beskrivning av den nya UPPS-modellen. 
Vidare ges en beskrivning av upplevd kontroll och slutligen en översikt av i sammanhanget 
tidigare relevant forskning.  
 
Impulsivitet 
 
Trots, eller kanske på grund av, att impulsivitet är ett så välkänt och ofta använt begrepp inom 
psykologi råder en inte obetydande oklarhet kring hur det bäst ska definieras, mätas, förstås i 
termer av orsaker och behandlas. Det finns en mångfald av definitioner av impulsiv eller 
impulsivitet som med varierande specificitet tar fasta på olika aspekter av fenomenet. Några 
exempel på detta är definitioner såsom ”som låter leda sig av impulser och känslostämningar, 
lättrörd och oberäknelig”(SAOB 1933), ”tendensen att agera med relativt lite eftertanke” 
(Dickman 1990 s.95*) och ”valet av det mindre belönande alternativet framför det mer 
belönande i ett val mellan välkända utfall av beteende” (Ainslie 1975 s.463*). En viss 
konsensus tycks numer råda kring att de utmärkande dragen för impulsivitet är snabbhet och 
dåligt planerat eller ogenomtänkt beteende som är opassande i förhållande till situationen 
och/eller leder till potentiellt negativa konsekvenser (Daruna & Barnes 1993; Moeller, Barratt, 
Dougherty, Schmitz & Swann 2001). Men också med denna konsensus uppstår problem, inte 
minst då beskrivningen av impulsivitet passar in på en mängd olika beteenden. Även inom ett 
och samma sammanhang, såsom DSM-IV (APA, 2000), varierar de konkreta beteenden som 
beskrivs som impulsiva till exempel mellan att slänga ur sig ett svar i förtid (diagnostiska 
kriterier uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet) till att begå allvarliga våldshandlingar eller 
omfattande skadegörelse (diagnostiska kriterier intermittent explosivitet).  
 
En generell brist på specificitet gällande vad som avses med impulsivitet märks också på 
beskrivningar av vilka individer eller grupper som kallas impulsiva. Ofta betraktas 
impulsivitet som ett personlighetsdrag där varje individ har en generell och relativt stabilt 
tendens att bete sig mer eller mindre impulsivt. Detta drag antas variera i befolkningen och i 
ena änden av spektrat finns individer med kliniskt signifikanta nivåer av impulsivitet 
(Evenden1999b). Det råder visserligen en samstämmighet beträffande vilka dessa är, men det 
är samtidigt en mycket heterogen skara då impulsivitet ofta ingår som ett utmärkande drag i 
en mer generell problematik. Impulsivitet förekommer till exempel på olika sätt i förhöjd grad 
och/eller diagnostiska kriterier för såväl ADHD och uppförandestörning som borderline– och 
antisocial personlighetsstörning, substansmissbruk, mani och psykossjukdom (af Klintberg, 
von Knorring & Oreland 2004; DSM-IV 2000; Evenden 1999a; 1999b; Moeller et al 2001). 
Andra grupper med förhöjd, och kliniskt signifikant, impulsivitet inkluderar dels individer 
med stabil och specifik problematik som vid impulskontrollstörningar begränsade till ett 
område (t ex kleptomani, pyromani och intermittent explosivitet, DSM-IV 2000). Dels 
innefattas individer som befinner sig i ett antingen bestående eller övergående tillstånd 
relaterat till ökad impulsivitet såsom vid vissa typer av förvärvad hjärnskada och/eller 
intoxikering (Anderson, Bechara, Damasio, Tranel, & Damasio, 1999). Kliniska grupper som 
anses ha mer problem med impulsivitet inkluderar också kriminella/fångar (Barratt 1993; 
                                                
 
* Översättning till svenska av uppsatsförfattaren 
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Eysenck H.J. 1993; Patton, Stanford & Barratt 1995) och man har funnit samband mellan 
impulsivitet och så skilda företeelser som aggressivitet (Joireman, Strathman & Anderson 
2003) rökning (af Klintberg et al 2004) och studiemisslyckande (Vigil-Colet & Morales-Vives 
2005).  
 
Impulsivitet kan alltså omfatta en stor mängd vitt skilda beteenden och omväxlande ses som 
generell eller specifik, stabil eller övergående. Även då de är överens om de generella dragen i 
impulsivitet har forskare operationaliserat begreppet på mycket olika sätt. Det som i en studie 
avses med impulsivitet kan tyckas helt skilt från det man menar i en annan studie. Sannolikt 
kan detta delvis förstås som ett resultat av att forskning på impulsivitet pågått parallellt inom 
flera olika områden och sällan integrerats. Man har, naturligt nog, utifrån olika teoretiska 
perspektiv betonat olika aspekter av impulsivitet, använt olika förklaringsmodeller och olika 
sätt att mäta fenomenet. Detta har bland annat lett till att det är svårt att skaffa en överblick 
över kunskapsläget och sätta resultat i ett sammanhang.  Flera forskare har ansett att 
otydlighet och oenighet avseende både definitioner och orsaksförklaringar funnits på en sådan 
nivå att det är ett problem för kunskapsutvecklingen på området (bl a Enticott & Ogloff 2006; 
Moeller et al 2001; Whiteside & Lynam 2001).  
 
Evenden (1999a) har framfört en idé om att den otydlighet och oenighet som finns på området 
delvis bottnar i att synen på impulsivitet som enhetlig eventuellt inte stämmer eller är särskilt 
användbar.  Han syftar då framförallt på hur man resonerat kring orsakerna till impulsivitet, 
där oklarheterna varit särskilt betydande. Enticott och Ogloff (2006) har också tagit upp denna 
problematik. De menar att något som många sannolikt skulle kunna instämma i är att orsaken 
till impulsivitet är själva impulsen och att den i sin tur är ett resultat av komplex samverkan 
mellan neurobiologiska och sociala omgivningsfaktorer. Det oenigheten framförallt handlar 
om är vilka bakomliggande processer, eller brister i desamma, som gör att vi stundtals agerar i 
enlighet med impulsiva drifter och begär och andra gånger avstår från att göra det. Vilka 
bakomliggande orsaker, utöver impulsen, som är relevanta för impulsivt beteende är alltså 
centralt, men beskrivningar av kausala mekanismer i litteraturen är tyvärr ofta vaga, brett 
definierade och stundtals överlappande (Enticott & Ogloff 2006). Olika orsaker anges som 
isolerade från varandra, men det är oklart om det handlar om olika processer eller om det bara 
är olika sätt att beskriva liknande eller samma fenomen. I vissa fall är det också svårt att skilja 
på vad som ska vara en definition av impulsivt beteende och vad som är en orsaksförklaring (t 
ex i fallet ”beteende utan eftertanke”). I likhet med Evenden (1999a) menar Enticott och 
Ogloff (2006) att impulsivitetsbegreppet såsom det används idag i litteraturen inte bäst förstås 
som ett enhetligt konstrukt utan snarare refererar till ett antal karaktäristiskt lika beteenden 
som kan orsakas av flera olika mekanismer. De understryker också vikten av att skilja på 
beteenden och orsaker till beteenden, och anser att det är de kausala mekanismerna som utgör 
olika konstrukt och att det är de som bör operationaliseras och undersökas för att få bättre 
kunskap om impulsivitet. Liknande tankegångar om att impulsivitet är ett slags artificiellt 
samlingsbegrepp finns även hos bland andra Whiteside och Lynam (2001). Det finns också en 
växande enighet bland forskare inom flera olika områden om att det sannolikt finns flera olika 
sorters impulsivitet, eller flera olika bakomliggande processer som leder till impulsivitet, som 
är i stort sett oberoende och som representerar i stort olika beteenden. Majoriteten av de som 
studerat impulsivitet tycks ha kommit till samma slutsats. Vare sig man studerat normalt eller 
patologisk fungerande, och vare sig utgångspunkten varit personlighetspsykologi, som för t ex 
Zuckerman (1993), Eysenck H.J (1993) och Eysenck S.B.G (1993), eller beteendefarmakologi 
som för Evenden (1999a; 1999b), har resultaten pekat på att tidigare enhetliga eller 
hierarkiska modeller av impulsivitet sannolikt inte är korrekta.  Oenighet kvarstår dock om 
hur gränserna mellan olika impulsiviteter ska dras, och hur de förhåller sig till varandra.  
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UPPS-modellen  
 
UPPS-modellen utvecklades av Whiteside och Lynam (2001) i syfte att bringa klarhet och 
bättre förståelse för de mekanismer som förmodas ligga bakom impulsivitet. Genom att utgå 
ifrån hur impulsivitet operationaliserats i det stora utbudet mått, försökte de identifiera fasetter 
av impulsivitet som är gemensamma för flera skalor och placera dem i en inklusiv modell. De 
använde Costa och McCraes FemFaktor Modell (FFM) som ett ramverk utifrån vilket de 
försökte förstå och placera olika konceptualiseringar av impulsivitet. Whiteside och Lynam 
(2001) menade att FFM sammantaget beskriver fyra olika varianter av impulsivitet som kan 
användas för att strukturera konceptet. Genom att faktoranalysera data från NEO-PI-R, som 
används för att mäta FFMfaktorer, och från åtta självskattningsskalor avsedda att mäta 
impulsivitet som samlats in från en grupp på över 400 studenter fann Whiteside och Lynam 
(2001) stöd för förekomsten av fyra överlappande, men åtskilda, drag eller processer relevanta 
för impulsivitet. De självskattningsskalor som användes var Buss och Plomins EASI-III, 
Patton och kollegors BIS-11, Eysenck och kollegors I-7, Zuckermans SSS-V, Tellegens 
MPQ, Jacksons PRF, Cloningers TCI och Dickmans impulsivitetsskala (Buss & Plomin 1975; 
Patton et al 1995; Eysenck et al 1985; Zuckerman 1994; Tellegen 1982; Jackson 1984; 
Cloninger 1987; Dickman 1990 alla i Whiteside & Lynam 2001). Faktorerna motsvarade de 
fyra konceptualiseringar som Whiteside och Lynam (2001) sett i FFMmodellen. De döptes 
till: 

• Urgency (ung. angelägen eller trängande) 
• Premeditation, lack of (brist på Eftertanke)  
• Perseverance, lack of (brist på Uthållighet)  
• Sensationseeking (Sensationssökande)  

 
Namnet på den nya självskattningsskala, UPPS, som de skapade för att mäta dem, är en 
akronym. I denna text används den svenska översättningen för alla faktorer utom urgency. 
Nedan följer först en beskrivning av UPPS-faktorerna och hur de förhåller sig till tidigare och 
andra konceptualiseringar av impulsivitet. Därefter ges exempel på hur faktorerna relaterar till 
olika psykopatologi och/eller problematiska beteenden. För översikt se även tabell a på sida 9.  
 
Urgency refererar till en tendens att begå förhastade och överilade handlingar i syfte att 
undkomma eller mildra negativa känslor trots potentiellt aversiva långsiktiga konsekvenser. 
Whiteside och Lynam (2001) inkluderar här dels en benägenhet att uppleva starka impulser, 
ofta under inflytande av negativ affekt, dels en svårighet att stå emot sug och lockelser. Denna 
konceptualisering skiljer sig delvis från Costa och McCraes beskrivning av personer som 
skattar högt på motsvarande drag i FFM, vilka ”inte kan motstå att göra det de inte vill att de 
ska göra” (s. 18, 1992 i Whiteside & Lynam 2001) och främst anses vara lynniga, vresiga, 
irritabla och lättretliga. Urgency i Whiteside och Lynams modell kan i likhet med bristande 
eftertanke sägas representera ett slags brist i beslutsfattande. Bristen beror dock inte på en 
dålig kännedom om konsekvenser utan kan istället hänföras till att kortsiktig känsloreglering 
premieras över mer långsiktiga målsättningar. Urgency är minst välrepresenterat i den samtida 
litteraturen enligt Whiteside och Lynam (2001) och det förekommer sällan liknande 
operationaliseringar i andra skalor eller beteendeexperiment avsedda att mäta impulsivitet. 
Som undantag kan nämnas det Buss och Plomin (1975) kallar hämningskontroll (inhibitory 
control) och delar av BIS uppmärksamhet (Patton et al 1995), vilka båda innehåller items som 
relaterar till oförmåga att motstå frestelser och agera förhastat när man är upprörd. 
 
Brist på eftertanke syftar på en otillräcklig förmåga att skjuta upp handlingar för att få 
möjlighet att planera, föregripa konsekvenser och på basis av dessa välja bland alternativ. 
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Samma faktor benämns några gånger som bristande planering och beskrivs mer generellt som 
brister i exekutiv förmåga och som tendensen att inte tänka och reflektera över konsekvenser 
av en handling innan man utför den (Whiteside & Lynam 2001). Inom ramen för FFM 
beskrivs draget som en tendens att vara överilad, oförsiktig och otålig (Costa & McCrae i 
Whiteside & Lynam 2001). Enligt Whiteside och Lynam är denna konceptualisering den bäst 
representerade i olika mått på impulsivitet och liknande beskrivningar förekommer mycket 
riktigt i flertalet andra självskattningsskalor (Buss & Plomin 1975; Dickman, 1990; Eysenck, 
S.B.G. 1993; Moeller et al 2001; Patton et al 1995; Cloninger 1987, Jackson, 1984 och 
Tellegen, 1982 i Evenden 1999a). Olika benämningar används dock och tonvikten placeras i 
olika hög grad vid förmågan att skjuta upp responser eller tendensen att planera och ta hänsyn 
till potentiella konsekvenser av handlingar. I några fall används handling utan eftertanke som 
en helt övergripande definition på impulsivitet, som i sin tur består av flera underliggande 
komponenter (Dickman 1990; Moeller et al 2001).  
 
Brist på uthållighet syftar till en oförmåga att hålla fokus på en uppgift som kan vara tråkig 
eller svår och slutföra denna. Draget motsvaras i FFM av låg självdisciplin, vilket där beskrivs 
som lättja samt bristande noggrannhet och organisation. Utmärkande för personer med låg 
självdisciplin är att ”de inte kan tvinga sig själva att göra det de vill att de ska göra” (Costa & 
McCrae 1992, s 18 i Whiteside & Lynam 2001). I UPPS-modellen ligger fokus mer på 
distraktabilitet och förmåga att slutföra uppgifter. Liknande formuleringar förekommer i andra 
beskrivningar av impulsivitet (Buss & Plomin 1975; Cloninger 1987 i Evenden 1999a, Patton 
et al 1995; Zuckerman 1993), men är enligt Whiteside och Lynam (2001) underrepresenterade 
i självskattningsskalor. Vanligare tycks det då att impulsivitet operationaliseras på ett 
liknande sätt i beteendeexperiment, där uthållighet bl a beskrivits som förmåga att fortsätta 
arbeta trots avsaknad av förstärkare eller ”tendensen att ägna sig åt målinriktat beteende under 
lång tid under ogynnsamma omständigheter” (Evenden 1999a s.358).  
 
Sensationssökande, slutligen, syftar dels på en benägenhet att uppskatta och söka sig till 
spännande aktiviteter och dels en tendens att vara öppen för nya erfarenheter som kan vara 
riskfyllda och farliga. I några sammanhang används termen närmast som synonym till 
risktagande. Inom FFM beskrivs spänningssökande personer dock främst som nöjeslystna, 
djärva och äventyrliga, och även i andra modeller har draget mer positiva konnotationer 
(Whiteside & Lynam 2001). Det är inte förvånande att det Dickman (1990) kallar funktionell 
impulsivitet laddade i denna faktor i Whiteside och Lynams (2001) analys. Liksom brist på 
eftertanke förekommer drag liknande sensationssökande i många olika personlighetsmodeller 
(Buss & Plomin 1975; Eysenck & Eysenck 1985 i H.J. Eysenck 1993; Zuckerman 1993). 
Benämningar som sensation seeking eller liknande står dock inte alltid för samma sak. Det går 
t. ex. inte att dra likhetstecken mellan UPPS-sensationssökande och det Zuckerman (1993) 
kallar ”sensation seeking”. Det senare innehåller fyra i stort sett oberoende underordnande 
drag, där Whiteside och Lynams definition bäst motsvaras av ”spänning och 
äventyrssökande” samt till viss del ”bristande hämningar” (TAS och DIS i SSS-V) i 
Zuckermans skala. Dock inkluderas inte Zuckermans ”tendens att bli uttråkad” (Boredom 
Susceptibility) i UPPS-sensationssökande, utan kan snarare förstås som näraliggande till 
bristande uthållighet.  
 
Urgency, brist på eftertanke och uthållighet samt sensationssökande ska inte förstås som olika 
typer av impulsivitet utan olika personlighetsdrag eller psykologiska processer som resulterar 
i impulsivt beteende. Impulsivitet är enligt Whiteside och Lynam en ”artificiell paraplyterm” 
under vilken åtskilda drag och/eller processer tidigare felaktigt klumpats samman (Whiteside 
och Lynam 2001 s.687).  
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Tidigare forskning med UPPS-modellen 
 
I ett försök att bekräfta kriterievaliditet för de olika faktorerna föreslog Whiteside och Lynam 
(2001) tidigt olika forskningsbara hypoteser kring hur UPPS-faktorerna kunde kopplas till 
olika typer av psykopatologi och problematiska beteenden. Författarna antog att bristande 
eftertanke skulle förekomma i högre grad hos individer med antisocial personlighetsstörning, 
demens och psykopati och även vara relaterat till kriminalitet och substansmissbruk. Tanken 
var att brister i eftertanke dels skulle leda till en oförmåga att anpassa beteende som svar på 
förändrade kontingenser, vilket bl a har nämnts som en central brist hos psykopater och vissa 
individer med förvärvade hjärnskador som tycks oförmögna att hämma tidigare belönade 
beteenden. Dels skulle avsaknad av eftertanke avlägsna den potentiellt avskräckande effekten 
av framtida negativa konsekvenser och öka sannolikheten att individen handlar på grundval 
av nu rådande önskningar och begär.  Även sensationssökande föreslogs av Whiteside och 
Lynam spela en viktig roll för förståelsen av substansmissbruk, liksom för deltagande i andra 
spännande men farliga aktiviteter. Bakom detta skulle ligga en viss tendens att underskatta 
risker, men i ännu större utsträckning suget efter nya och intensiva upplevelser eller ”kickar”. 
De två övriga dimensionerna, urgency och brist på uthållighet, menade författarna var mindre 
starkt implicerade i benägenheten att delta i kriminella aktiviteter eller missbruk. De föreslog 
att urgency skulle vara relaterat till problem såsom hetsätande och laxerande i bulimi och 
självskadande eller annat impulsivt beteende som är karaktäristiskt för patienter med 
borderline personlighetsstörning. Anledningen till detta var kopplingen till höga nivåer av 
negativ affekt och antagandet att beteenden som stammar ur hög urgency är försök att 
reducera intensiteten i upplevelsen av denna. Brist på uthållighet, slutligen, skulle enligt 
Whiteside och Lynam vara relaterat till tillstånd som innefattar en svårighet eller oförmåga att 
bortse från distraherande stimuli och hålla fokus på en viss uppgift såsom ADHD.  
 
Dessa hypoteser har också till en del fått stöd i senare forskning, även om relationerna mellan 
UPPS-faktorerna och beteenden sällan är så klara och rena som skulle kunna önskas. 
Efterföljande studier har t ex rapporterat resultat som indikerar att flera av UPPS-
dimensionerna har ett samband med både antisocial- och borderline personlighetsstörning. I 
stort har man dock bekräftat att bristande eftertanke är den bästa prediktorn för antisociala 
personlighetsdrag och att ett liknande förhållande föreligger mellan Urgency och symtom på 
borderline personlighetsstörning (Laurence, Vandereycken & Vertommen 2005; Miller, Flory, 
Lynam & Leukefeld 2003; Whiteside, Lynam, Miller & Reynolds 2005). Också i enlighet 
med Whiteside och Lynams (2001) hypoteser har resultat från olika studier indikerat att 
bristande eftertanke, och i mindre utsträckning sensationssökande, har ett positivt samband 
med självskattad kriminalitet (Miller et al 2003) och uppförandestörning (Lynam & Miller 
2004). Höga skattningar på bristande eftertanke har dessutom rapporterats motsvaras av högre 
skattad psykopati (Miller et al 2003) aggressivitet (Lynam & Miller 2004) och fientlighet 
(Laurence et al 2005) samt större konsumtion av både alkohol och tyngre droger, vilket inte 
gäller för sensationssökande. Överhuvudtaget har det i senare studier saknats klart stöd för ett 
starkt samband mellan sensationssökande och missbruk hos vuxna. Sensationssökande verkar 
visserligen ha ett samband med konsumtion av alkohol i grupper med friska kontroller (Smith, 
Fischer, Cynders, Annus, Spillane, & McCarthy 2007) men inte med alkoholmissbruk (Smith 
et al 2007; Verdejo-Garcia, Bechara, Recknor & Pérez-García 2007; Whiteside et al. 2005). I 
kontrast till Whiteside och Lynams (2001) förväntningar tycks istället urgency spela en 
särskilt betydelsefull roll i missbruk. Verdejo-Garcia et al (2007) undersökte skillnader i 
UPPS-skattningar mellan missbrukare och friska kontroller (N=72) och fann att Urgency 
ensamt korrekt klassificerade 83 % av deltagarna i missbrukargruppen som tillhörande denna, 
samt att skattningar på Urgency var den bästa prediktorn bl a för graden av medicinska, 
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arbetsrelaterade, sociala, rättsliga och psykiatrisk problem hos missbrukare. Anestis, Selby 
och Joiner (2007) rapporterade att Urgency var en signifikant prediktor för självskattad 
tendens att konsumera alkohol som coping. Ytterligare två studier har funnit samband mellan 
urgency och alkoholmissbruk (Laurence et al 2005; Smith et al 2007).  
 
Det positiva sambandet mellan urgency och ätstörningssymtom, framförallt hetsätande och 
kräkning, har bekräftats upprepade gånger (Anestis et al. 2007; Laurence et al 2005; Fischer 
et al 2003; Miller et al 2003; Smith et al 2007). Fischer et al (2003) rapporterade dock resultat 
som indikerade att förväntningen på att ätande ska hjälpa till att hantera negativ affekt 
modererade effekten av urgency på bulimiska symtom i en grupp friska collegekvinnor 
(N=291). Studier har också påvisat ett positivt samband mellan urgency och andra 
maladaptiva beteenden såsom fientlig attributionsstil (Laurence et al 2005; Lynam & Miller 
2004) och självskattad aggressivitet (Miller et al 2003) samt överdrivet sökande efter 
försäkran (Anestis et al 2007).   
 
Resultat från Miller et al. (2003) visade i enlighet med Whiteside och Lynams hypotes att 
brist på uthållighet var den enda signifikanta prediktorn för ADHD-problematik, 
ouppmärksam subtyp. Variabeln tycks vara orelaterad till kriminalitet och uppförande-
störningar, medan förhållandet till missbruk och fientlighet är mer komplicerat. I några studier 
finner man att bristande uthållighet inte samvarierar med vare sig missbruk eller 
aggressivitet/fientlighet (Lynam & Miller 2004; Whiteside et al 2005). I andra studier 
rapporteras ett samband mellan variablerna (Laurence et al. 2005; Verdejo-Garcia et al. 2007).  
 
UPPSfaktor              Exempel på liknande skalor/konstrukt             Samband beteende/patologi. 
Brist på Eftertanke- 
Otillräcklig förmåga        NEO-PI-R Deliberation;  oförsiktiga och otåliga Antisocial PD 
att skjuta upp handlingar  I-7 Impulsiveness; omedvetet risktagande Psykopati 
planera och föregripa        BIS-11 Ideomotorisk/ Non-planning;  Kriminalitet 
konsekvenser                 handla utan tanke/brist på framförhållning. Alkoholkonsumtion 
                                      EASI-III Decision time; agera på infall Drogkonsumtion  
                                          Beteendeexperiment: tendens att svara snabbt och fel 

 Dysfunktionell impulsivitet mfl.  
 

Urgency - 
Tendens att begå             NEO-PI-R Impulsiveness; lynniga och irritabla Borderline PD (självskada) 
förhastade handlingar      EASI-III Inhibitory control; agera förhastat Ätstörningar 
under inflytande av         BIS-11 Attention; snabba beslut  Missbruk  
negativ affekt.  
 
Brist på Uthållighet –   
Otillräcklig förmåga        NEO-PI-R Self-disciplin; lättja och slarv ADHD 
att hålla fokus på och       EASI-III Persistance; ge upp  Koncentrationssvårigheter 
slutföra en uppgift            SSS Boredom Susceptibility; distraherbarhet  ev. missbruk 
som kan vara tråkig           Beteende experiment. fortsatt arbete trots brist på  
eller svår.                        förstärkare 
  
Sensationssökande -  
Tendens att vara              NEO-PI-R Excitement Seeking; djärv och äventyrlig Risktagande 
öppen för nya                 I-7 Venturesomeness; söker nya erfarenheter/risker Kriminalitet  
erfarenheter som             EASI-III Sensation Seeking; söker nya upplevelser Alkoholkonsumtion 
kan vara riskfyllda           SSS-V TAS/DIS; söker spänning/brister i hämningar 
och farliga.               Functional impulsivity mfl.  
Tabell A: Definitioner på UPPS-faktorer, exempel på liknande konstrukt i andra självskattningsskalor och 
associerade samband mellan psykopatologi/problematiska beteenden och respektive faktor.  
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Kontroll  
 
Begreppet kontroll används frekvent inom psykologin för att beskriva enskilda individers 
upplevda möjlighet att påverka vad som händer och vad som kommer att hända dem. Studiet 
av kontroll har pågått sedan 1950-talet inom bl a socialpsykologi, utvecklingspsykologi, 
arbets- och organisationspsykologi samt hälsopsykologisk och klinisk forskning (Haidt & 
Rodin 1999). Tyvärr har forskningen, på ett liknande sätt som för impulsivitetsbegreppet, så 
att säga, tagit skada av sin egen framgång. Kontroll är relevant på så många områden att 
forskare har utvecklat en otalig mängd kontrollrelaterade begrepp och mått. I ett försök till 
klarläggande har Skinner (1996) publicerat en guide som organiserar en stor mängd 
kontrollrelaterad forskning kring ett hundratal kontrollkonstrukt.  
 
Skinners översikt visar att psykologisk forskning på kontroll primärt har fokuserat på 
individens medvetna och rapporterbara uppfattningar och förväntningar kring de kausala 
sambanden mellan agenter, medel och mål. Hon citerar en mängd studier som ger belägg för 
att upplevelsen av kontroll påverkar individens beteenden och känslor oberoende av de 
faktiska möjligheter individen har att utöva kontroll. Skinner konstaterar också att 
individuella skillnader i upplevd kontroll har visat sig vara en robust prediktor för både 
fysiologisk och mental hälsa samt visat sig relatera till en mängd olika positiva konsekvenser 
gällande bl a självkänsla, motivation, coping och personlig anpassning. 
 
Locus of control 
 
Ett av de mer hållbara, kringforskade och använda konstrukten och mätskalan för upplevd 
kontroll är den Julian Rotter och kollegor utvecklade under sent 50-tal/tidigt 60tal som går 
under namnet ”locus of control of reinforcement” eller kort och gott ”locus of control”. Locus 
of control syftar på individens upplevelse av huruvida konsekvenser av viktiga skeenden 
beror på faktorer som personen själv kan kontrollera eller på faktorer utanför dennes kontroll, 
såsom andra personer, slump eller en högre makt. Den mest kända skalan för att mäta locus of 
control är Rotters (1966) Internal-External locus of control-skala. Den har enligt Twenge, 
Zhang och Im (2004) använts i ca hälften av de publicerade studier som undersökt locus of 
control. I-E skalan avser mäta en generell förväntan på kontroll över förstärkare, men det 
finns också skalor som mäter locus of control specifikt för bland annat hälsa, ekonomiska 
beslut och alkoholrelaterat beteende.   
 
Ursprunget till locus of control finns inom social inlärningsteori, där förekomsten av ett 
målorienterat beteende kan beskrivas som en funktion av individens förväntningar på att 
beteendet kommer att leda till en viss förstärkare och det värde individen placerar på 
förstärkaren i en given psykologisk situation (e.g BPx,s1,Ra = f(E x1, Ra, S1& RVa, s1)1 Rotter 
1960 s.302). Enkelt uttryckt innebär det att individer beter sig på ett visst sätt därför att de 
utifrån sin tidigare inlärningshistoria har lärt sig att ett visst beteende kommer att leda till en 
önskad konsekvens. Förväntan på kontroll är alltså här i princip detsamma som förväntan på 
att beteende på ett förutsägbart sätt leder till en konsekvens, och är bara en av de faktorer som 
förväntas påverka beteende.  
 
En upplevelse av att handlingar och konsekvenser hänger ihop på ett förutsägbart sätt ger en 
upplevelse av att händelser är möjliga att påverka. Rotter (1966) menade att individer i stort 

                                                
1 Formeln läses: Potentialen för att ett Beteende x ska förekomma i Situation 1 i relation till Förstärkare a är en 
funktion av förväntningen på att förekomst av Förstärkare a ska följa av Beteende x i Situation 1 och av värdet 
av Förstärkare a i Situation 1.  
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kan förstå händelser i sin omgivning antingen som påverkbara eller som stående utom 
personlig kontroll, och kallade detta för intern respektive extern locus of control. Beroende på 
hur man betraktar det kan locus of control både förstås som situationsbetingad och som ett 
personlighetsdrag. Till exempel som ett resultat av kulturella föreställningar eller instruktioner 
av en försöksledare kan en situation manipuleras så att händelser uppfattas som beroende eller 
oberoende av individens eget beteende. I en övervägande del av forskningen har dock locus of 
control konceptualiserats som en relativt stabil personlighetsvariabel (Lefcourt 1966, Skinner 
1996). Det man då åsyftar är individens generella upplevelse av eller förväntan på kontroll 
som är resultatet av en samlad inlärningshistoria. En erfarenhet av att man genom eget 
agerande kan påverka händelser i sitt liv bidrar till formandet av en förväntan på intern 
kontroll, och den motsatta erfarenheten bidrar till formandet av en extern kontrollförväntan.  
 
Rotter menade att intern och extern locus of control representerar ytterpunkter på ett 
kontinuum där en majoritet ligger närmare mitten men ändå kan sägas vara övervägande 
interna eller externa. Andra forskare har dock visat att intern och extern locus of control inte 
är ömsesidigt uteslutande (Skinner 1996) utan utgör olika dimensioner. Det verkar också 
rimligt att en individ samtidigt kan ha en förväntan på att kunna påverka sin omgivning och 
uppfatta andra människors handlande som avgörande för resultatet. Rotters I-E skala 
konstruerades så att individer måste välja mellan ett påstående som speglar intern locus of 
control och ett som speglar extern locus of control. Skalor som utvecklats senare fungerar 
oftare så att individen skattar hur väl hon instämmer i påståenden varav några är interna och 
andra externa (Eisemann, C.Perris, U.Palm, A.Palm och H.Perris 1986; Levenson 1973).  
 
Forskning med locus of contol-konstruktet inleddes formellt på tidigt 60-tal och dominerade 
personlighetsforskning under 1970- och 80-talet (Lefcourt 2000). Studier har visat att 
konstruktet tenderar att ha mycket prediktiv validitet över många situationer och man har 
konstaterat att det finns flera motivationella, kognitiva och emotionella effekter av locus of 
control (Lefcourt 1966; Skinner 1996). Nyare forskning har också undersökt samband mellan 
locus of control och underliggande biologiska korrelat, och bl a funnit att upplevelsen av 
kontroll och effektivitet har mätbara effekter på neurotransmittornivå och endokrina responser 
(Haidt & Rodin 1999). Några teoretiker har föreslagit att upplevelsen av kontroll följer av 
hjärnans kapacitet för självreglering och kopplat samman locus of control med funktioner i 
dorsolaterala och ventrala prefrontala kortex samt anteriora cingulate kortex (Declerck, Boone 
& De Brabander 2006). Majoriteten av forskning på locus of control gäller dock dess relation 
till personlighet och beteenden.  Riktningen på de samband som redovisats har generellt varit i 
riktningen positivt samband mellan intern locus of control och mer funktionella eller positiva 
egenskaper och attribut. Interna individer har rapporterats vara mer högpresterande och 
uppgiftsorienterade (Findley & Cooper, 1983; Lefcourt 1966) samt mer tillfredställda och ha 
bättre hälsa och självförtroende (Ryckman, Gold & Rodda 1971) jämfört med mer externa 
individer. Flera studier har visat på användbarheten av locus of control som prediktor för hur 
individer handskas med stress. Generellt indikerar resultaten att en mer intern locus of control 
kan sägas karaktärisera mer motståndskraftiga och aktivt problemlösande individer medan en 
mer extern locus of control sägs karaktärisera individer som lättare ger upp och blir passiva 
och nedstämda när de konfronteras med hot eller utmaningar (Lefcourt 2000).  Signifikanta 
korrelationer mellan känslofokuserad coping och externalitet har rapporterats för ett flertal 
olika grupper (Strickland 1978). Extern locus of control har dessutom i ett flertal studier 
rapporterats vara associerat med depression eller negativ affekt (Benassi, Sweeney & Dufour 
1988; Declerck, Boone & De Brabander 2006), minskad interpersonell tillit (Rotter 1970), 
svårare psykopatologi (Harrow & Ferrante 1969, Levenson 1973) och i något fall 
självrapporterat avvikande och kriminellt beteende (Buikhuisen, Bontekoe, Plas-Korenhoff & 
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Van Buuren 1984). Lefcourt, som har författat flera av de mest citerade översiktsartiklarna 
gällande locus of control menar att ”många former av avvikande beteende som igenkänns som 
tecken på psykopatologi kan vara resultatet av en misstro gällande att ansträngningen att bete 
sig på ett socialt konstruktivt sätt skulle vara framgångsrikt” (1966, s 191).  Flera teoretiker 
och författare, inte minst Rotter, har dock varnat för att anta en förenklad bild av internalitet 
som något positivt och externalitet som negativt. Istället har man påpekat att det är nödvändigt 
att förstå vikten av både intern och externa aspekter av locus of control och inte bara fokusera 
på fördelarna med att ha hög intern locus of control eller nackdelarna med att ha hög extern 
(Marks, 1998; Rotter 1975).  
 
Samband mellan locus of control och impulsivitet 
 
Tidigare forskning har liksom nämnts berört förhållandet mellan locus of control och 
impulsivitet. Denna genomgång kommer att inledas med en redogörelse för relationen mellan 
kontroll och impulsivitet i en klassisk konceptualisering. Därefter följer en översikt av 
forskning kring locus of control och koncept som ligger närmare UPPS konceptualiseringen 
av impulsivitet.  
 
Experimentella och/eller fältstudier som rapporterar om korrelationer mellan impulsivitet och 
locus of control är relativt fåtaliga. I många tidigare studier har impulsivitet konceptualiserats 
som bristande eftertanke eller som oförmåga till uppskjuten behovstillfredsställelse. Några 
direkta korrelationer mellan dessa variabler och locus of control har dokumenterats, men 
överlag är de empiriska resultaten blandade. En anledning till det kan vara de olika 
operationaliseringarna av konstrukten. Bristande eftertanke operationaliserades i flera tidiga 
studier som tendensen att svara snabbt och fel på uppgifter där det gäller att matcha olika 
stimuli, t ex Kagans MFFT. I dessa studier har man som regel funnit mycket svaga samband 
eller inga samband alls mellan impulsivitet och locus of control (Kendall, Moses, Finch 
1980). Ett undantag är Finch och kollegor (Finch, Kendall, Deardorff, Anderson & Sitartz 
1975) som rapporterar ett positivt samband mellan brister i eftertanke och extern locus of 
control (I-E) i en grupp emotionellt störda barn. Ett fåtal studier har rapporterat ett kurvlinjärt 
förhållande mellan bristande eftertanke/kognitiv impulsivitet (mätt som tendens att svara 
snabbt och fel) och locus of control (Ayabe 1979; Nussbaum, Choudhry & Martin-Doto 
1996). Locus of control har vidare studerats i relation till uppskjuten behovstillfredsställelse, 
vilket av vissa teoretiker anses vara liktydigt med självkontroll/impulsivitet (bl a Ainslie 
1975). Svårigheter med att skjuta upp behovstillfredsställelse avspeglas i tendensen att välja 
en mindre, men mer närliggande, förstärkare framför en större men senareliggande.  Från de 
få studier som undersökt samvariation mellan variablerna rapporteras några gånger 
signifikanta samband och andra inte. Signifikanta samband mellan locus of control och 
tendensen att skjuta upp behovstillfredsställelse har man funnit framförallt bland barn och 
ungdomar, då man också oftare använt konkreta belöningar (Bialer 1961; Erikson & Roberts 
1971; Strickland 1973). Resultaten från dessa studier indikerar att en intern locus of control är 
associerad med en större tendens att välja den senareliggande, men mer värdefulla 
förstärkaren. Även Mischels omfattande studier på fenomenet uppskjuten 
behovstillfredsställelse bland barn indikerar att både situationsbetingade och generaliserade 
förväntningar på kontroll är parametrar i uppskjutandebeteende (Mischel, Zeiss & Zeiss 
1974). I studier med vuxna deltagare, där förmågan ofta operationaliseras i termer av 
(hypotetiska) val mellan olika stora pengasummor, har man dock haft svårt att replikera dessa 
resultat och finna signifikanta samband mellan locus of control och uppskjuten 
behovstillfredsställelse (Walls & Miller 1970; Witt 1990; Zygotskee, Strickland & Watson 
1971). Försök att förklara de motstridiga resultaten har gjorts av bland andra Lefcourt som 
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menade att skillnaderna kan vara en effekt av den typ av beteendetest som använts (Lefcourt 
1971 i Mischel et al 1974).  
 
Förutom de studier där man mer direkt undersökt samband, har locus of control också flera 
gånger undersökts i relation till problem som anses vara behäftade med sämre impulskontroll, 
såsom olika typer av missbruk. Personer som säger sig vara beroende av alkohol och rökning 
tenderar att vara signifikant mer externa på generella eller specifika locus of controlskalor 
(Declerck, Boone & De Brabander 2006). För hetsätande har en liknande relation rapporterats 
(Aldolfsson, Andersson, Elofsson, Rössner & Unden 2005). Studier har också visat att externt 
orienterade individer uppvisade en större förändring/försämring i sin självreglering under 
ökade nivåer av berusning jämfört med internt orienterade individer vars beteende inte ändras 
lika nämnvärt med en ökad dos alkohol (Abrahams & Wilson 1983). Flera studier har kopplat 
samman extern locus of control med ökad ungdomsbrottslighet (Buikhausen et al 1984; 
Blatier 2000; Twenge, Zhang & Im 2004). Sykes (1992 i Twenge, Zhang & Im 2004) menade 
att t o m att extern locus of control underminerar iden om personligt ansvarstagande och leder 
till negativa utfall såsom kriminalitet, inaktivitet och en ociviliserad kultur. Locus of control 
har vidare relaterats till framgång i behandling för flera grupper med impulskontroll-
problematik. Det är oklart huruvida locus of control har ett samband med måluppnåelse under 
behandling. Reid och Borkowski (1987) rapporterade en större minskning i impulsivitet hos 
hyperaktiva och lågpresterande barn då man i deras behandling särskilt arbetat med vikten av 
personlig ansträngning för att uppnå önskade effekter, jämfört med då man inte inkorporerat 
denna del i behandlingen. Intern locus of control har befunnits ha ett samband med hur länge 
efter avslutad behandling deltagare upprätthållit framgångar i viktnedgång (Adolfsson et al 
2005; Nir & Neumann 1995) samt abstinens från rökning och alkohol (Declerck et al 2006). I 
tidigare studier av locus of control och behandling är det vanligare att intern 
kontrollorientering ses som en målsättning för behandling (Rohsenow & O’Leary 1978 i Li et 
al 2000), och några studier rapporterar ökad internalitet efter vissa typer av terapi (bl a 
Levenson 1973, Strickland 1978). Andra studier rapporterar icke-signifikanta resultat (Harrow 
& Ferrante 1969), och i senare rapporter betonar man oftare vikten av att matcha 
behandlingens upplägg med klientens kontrollorientering (Adolfsson et al 2005; Li et al 2000; 
Nir & Neumann 1995).  
 
Inom ramen för UPPS är bristande eftertanke framförallt relaterat till tendensen att inte 
planera eller lägga upp strategier samt en viss oförsiktighet inför beslut. När bristande 
eftertanke konceptualiserats som en tendens att samla in och överväga en otillräcklig mängd 
information innan handling har forskning generellt visat på ett tydligare samband mellan 
denna variabel och locus of control. Individer med intern locus of control tenderar att planera 
mer långsiktigt, söka och ta hänsyn till en större mängd information innan de fattar beslut 
samt uttrycka ett större personligt ansvar för sina handlingar och dess konsekvenser (Erikson 
& Roberts 1971; Lefcourt 1966; Li et al., 2000; Seeman 1963). Liknande resultat har 
rapporterats över flera olika grupper. Seeman (1963; Seeman & Evans, 1962) har till exempel 
i fältstudier visat att både sjukhuspatienter och interner med mer intern locus of control 
uppmärksammade och kom ihåg mer information som var relevant för att kunna agera aktivt 
och förbättra sin situation än vad externa gjorde. Ducette och Wolk (1973) visade för en 
grupp studenter (N=138) att de med mer intern locus of control var mer uppmärksamma på 
återkoppling och bättre på att sortera ut, minnas och använda relevant information från 
tidigare erfarenheter för att skapa regler i mångtydiga situationer och därmed förbättra resultat 
på olika färdighetsbaserade uppgifter. Forskning indikerar också att mer interna individer 
använder mer adaptiva strategier för att lösa olika typer av problem (Lefcourt 2000; 
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Strickland 1978) och tar mer hänsyn till framtida konsekvenser då de fattar beslut, både i 
personliga scenarion och i affärsscenarion (Plunkett & Buehner 2007).  
 
Relationen mellan locus of control och uthållighet, som ofta operationaliserats som tid 
och/eller antalet försök en individ lägger ner på att försöka lösa en uppgift, har studerats 
upprepade gånger i olika populationer. Sambandet har flera gånger undersökts i barngrupper, 
där resultat har visat att internt orienterade barn uppvisar en tendens att arbeta hårdare och 
under längre tid i instrumentella situationer för att nå önskade resultat eller undvika oönskade 
(Dweck & Reppucci 1973; Gordon, Jones & Short 1977; Mischel et al.,1974) och att de är 
mer benägna att upprepa ofärdiga uppgifter jämfört med mer externt orienterade barn (Bialer 
1961). Även i studier med vuxna deltagare rapporteras en positiv korrelation mellan intern 
locus of control och den tid och ansträngning försöksdeltagarna lagt ner på att lösa olika 
uppgifter (Jacobs, Prentice-Dunn & Rogers 1984; Killpack 2006; Trice & Wood-Shurman 
1983). Ytterligare studier indikerar att en intern locus of control är relaterat till bättre förmåga 
att hålla fokus på uppgifter och bortse från distraherande stimuli. Detta har undersökts bland 
annat av Glass, Singer och kollegor (Glass, Reim, & Singer, 1971: Glass & Singer, 1972: 
Glass, Singer, & Friedman, 1969: Reim, Glass, & Singer 1971 i Lefcourt 1973) som har visat 
att människor som utsätts för oförutsägbara och okontrollerbara störningar i form av oväsen 
gjorde betydligt färre försök, och fler fel, i problemlösning. Även Strickland (1978) 
rapporterar att mer externt orienterade individer tenderar att ha sämre kontroll över 
uppmärksamhet, de uppmärksammar i högre grad irrelevanta händelser och verkar ha svårare 
att skilja på relevanta och irrelevanta signaler.  
 
Det finns endast ett fåtal studier där man direkt undersökt relationen mellan locus of control 
och sensationssökande och resultaten från dessa är blandade. Några rapporterar en signifikant 
korrelation mellan sensationssökande och locus of control (Kohler 1996 i Rolison & 
Scherman 2002) medan andra misslyckas med att finna ett samband (Rolison & Scherman 
2002). Till skillnad från de andra UPPS-konstrukten är sensationssökande det enda där man 
tidigare funnit ett positivt samband mellan intern locus of control, och det som skulle förstås 
som ökad impulsivitet. I en studie från 1999 rapporterar Boone, De Brabander och Van 
Witteloostuijn en korrelation mellan sensationssökande och intern locus of control (r= 0.51 p< 
0.001 N=50) i en grupp vuxna studenter. Ett större antal studier har också gjorts på 
förhållandet mellan locus of control och risktagande, vilket kan tyckas relevant i 
sammanhanget då risktagande i hög grad samvarierar med sensationssökande. Resultaten från 
dessa studier är dock motsägelsefulla och ickedefinitiva.  
 
Beskrivningar av impulsivitet som liknar urgency är som tidigare nämnts få, och studier som 
undersökt sambandet mellan liknande variabler och locus of control tycks vara än färre. Vissa 
relevanta studier finns ändå. Resultat från studier som undersökt förhållandet mellan 
kontrollorientering och stress samt reaktioner på aversiva stimuli indikerar att extern locus of 
control är associerat med högre stress (Lefcourt 1973) och mer känslofokuserad coping 
(Strickland 1978; Lefcourt 2000) samt mindre konstruktiva reaktioner på frustration 
(Butterfield 1964) vilket urgency skulle kunna ses som ett exempel på. (Flera items i 
urgencyskalan refererar till tendensen att när man mår dåligt göra saker för att må bättre i 
stunden.) Urgency skulle också kunna förstås som ett speciellt fall av brist på förmåga till 
uppskjuten behovstillfredsställelse, då den signalerar en tendens att premiera kortsiktigt 
välbefinnande/minskat obehag framför uppfyllelse av mer långsiktiga målsättningar. Tice, 
Bratslavsky och Baumeister (2001) rapporterar att en låg förväntan på att kunna utöva 
kontroll över egna känslor leder till en minskning av beteende som speglar omedelbar 
behovstillfredsställelse.  
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I de flesta fallen har locus of control studerats i relation till impulsivitet mätt med ett 
beteendemått. Mycket få studier finns där intern/extern locus of control har studerats i 
förhållande till självskattad impulsivitet.  
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är tvådelat. Det ena syftet är att undersöka huruvida det finns ett 
samband mellan individens förväntningar på att kunna utöva kontroll och individens 
impulsivitet. Eftersom en ny modell och mätmetod används för att uppskatta impulsivitet är 
ytterligare ett viktigt syfte att pröva och undersöka egenskaper hos den nya skalan. 
Frågeställningarna är: 
 

- Finns det ett samband mellan upplevd kontroll och någon eller alla av 
impulsivitetsfaktorerna brist på eftertanke, urgency, brist på uthållighet och 
sensationssökande? 

 
- Uppvisar den svenska översättningen av UPPS-instrumentet tillfredsställande 

reliabilitet och validitet? Stödjer data den hypotiserade uppdelningen i fyra faktorer? 
Kan delskalorna användas för att skilja mellan normala kontroller och kliniska 
grupper?  

 
Metod 

 
Datainsamling genomfördes med självskattningsskalor. Deltagare från ett urval studenter 
(N=66) har svarat på frågorna i UPPS impulsivitetsskalan och Locus of Control-skalan. 
Ytterligare en grupp deltagare (N= 12), som rekryterats bland våldsdömda rättspsykiatriska 
patienter och frivårdsklienter, har endast svarat på UPPS frågorna. Data från studentgruppen 
används för att undersöka det eventuella sambandet mellan UPPS- och Locus of Control- 
delskalorna.  Data från samtliga grupper används för att undersöka den hypotiserade 
bakomliggande fyrafaktorsstrukturen i UPPS samt hur väl instrumentet kan separera mellan 
kliniska grupper och friska kontroller.  
 
Undersökningsdeltagare och procedur 
 
I studien deltog sammanlagt 78 personer, 66 personer i huvudgruppen och 12 personer i 
patient/klientgruppen. Deltagarna i båda grupper utgör ett bekvämlighetsurval. 
___________________________________________________________________________ 
Deltagare   N Män/Kvinnor                        Ålder        M         SD      
Studentgrupp  66    31/35    19-44       26.8       5.6 
Patient/Klientgrupp 12   11/1    19-49       37.3     10.2 
Totalt  78   42/36    19-49       32.1       7.9 
 
Deltagarna i studentgruppen har rekryterats genom anslag i Psykologiska Institutionens 
lokaler. I anslaget redogjordes kort för procedur och förväntad cirkatid för ifyllande av 
enkäter. För deltagande har ersättning utgått i form av UD-tid, av vilket studenterna är ålagda 
att samla ett visst antal timmar som obligatoriskt inslag i undervisningen. Datainsamling 
skedde i grupper om mellan två till tio deltagare. En kortare muntlig instruktion gavs 
inledningsvis, samt information om att deltagande är frivilligt och att data behandlas anonymt.  
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Deltagarna i patient/klientgruppen har rekryterats på rättspsykiatriska öppenvårdskliniken 
inom ramen för en studie vid Karolinska Institutet om ett telemedicinskt stödsystem 
(TeleCoach™; förkortas TLC, Wahlund, 2007). Hälften av individerna i gruppen var 
rättspsykiatriska patienter och hälften var frivårdsklienter. Samtliga är dömda för våldsbrott. 
De rättspsykiatriska patienterna har olika, och i några fall dubbla, diagnoser.  TLC-studien 
inbegriper datainsamling genom intervjuer samt ifyllande av olika frågeformulär, däribland 
UPPS. Deltagarna informerades om syfte med studien (en pilotstudie om TLC) och 
datainsamlingsprocedur samt att deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 
Detta skedde både skriftligen och muntligen, då försöksledaren vid datainsamlingstillfället 
gick igenom den skriftliga informationen med deltagaren. Ifyllandet har skett enskilt, i 
närvaro av försöksledare, i lokaler på olika rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningar i 
Stockholm, Uppsala och Göteborg. Ingen ersättning utgick för deltagande. Försöksledare var 
en student vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet, som samlade in materialet 
som ett led i sitt examensuppsatsarbete samt en forskningsassistent vid Karolinska Institutet.  
För denna studie har etiskt prövningstillstånd beviljats.  
 
Material 

UPPS-skalan 
 
För att mäta de olika impulsivitetsfaktorerna används en svensk översättning av Whiteside 
och Lynams (2001) UPPS Impulsivity Scale. En auktoriserad översättning av skalan till 
svenska har genomförts av Marklund och Berman (2007, se bilaga) efter tillstånd av Stephen 
Whiteside. Översättningen av UPPS gjordes först från engelska till svenska och sedan tillbaka 
till engelska, varefter den granskades av Whiteside. Efter en diskussion om diskrepanser 
gjordes vissa anpassningar. Skalan består av 45 items indelade i fyra delskalor avsedda att 
mäta brist på eftertanke (11 items), brist på uthållighet (10 items), urgency (12 items) och 
sensationssökande (12 items). 
 
För varje påstående ombeds deltagaren skatta på en fyragradig skala hur väl detta stämmer in 
på honom/henne. Skalan innehåller ett antal reverserade items, och poängsätts så att höga 
poäng på en delskala indikerar mer impulsivitet. Höga poäng på bristande Eftertanke indikerar 
en tendens att agera på en nyck och utan att ta hänsyn till konsekvenserna, medan låga poäng 
indikerar eftertänksamhet och betänksamhet. Höga poäng på bristande Uthållighet indikerar 
svårigheter i att slutföra projekt och att en tendens att bli uttråkad, tappa fokus och lätt bli 
distraherad. Låga poäng på samma skala indikerar att individen har en god förmåga att avsluta 
påbörjade uppgifter och arbeta under förhållanden som kräver att man kan motstå 
distraherande stimuli. Höga poäng på Urgency indikerar en benägenhet att inlåta sig på 
impulsiva beteenden för att lätta eller lindra negativa känslor och en svårighet att stå emot sug 
och lockelser. Höga poäng på Sensationssökande, slutligen, indikerar att individen tycker om 
att ta risker och utföra farliga saker, medan låga poäng indikerar ett undvikande av fara och 
risk. Se UPPS-skalan i Bilaga 1.  
 
Whiteside och Lynam (2001) redovisar god reliabilitet med koefficienter för intern konsistens 
på .91 för bristande Eftertanke, 0.90 för Sensationssökande, .86 för Urgency och .82 för 
bristande Uthållighet. Konvergenta item-total korrelationer låg mellan .38 och .79 med ett 
medel på .58, medan divergenta item-total korrelationer låg mellan .05 och .33 med ett medel 
på .17. Författarna redovisar korrelationer mellan delskalorna på mellan .45 för bristande 
Eftertanke och bristande Uthållighet till .00 för bristande Eftertanke och Sensationssökande. 
Medelkorrelation mellan skalorna låg i Whiteside och Lynams studie på .22. För exempel på 
kriterievaliditet se tidigare redogörelse.  
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Locus of Control  
 
För att mäta locus of control används en skala utvecklad av Eisemann och kollegor (1986). 
Skalan består av 40 item avsedda att mäta locus of control orientering med en jämn 
distribution av item med extern respektive intern orientering.  Skalan innehåller också 10 item 
avsedda att mäta social önskvärdhet, vilka har anpassats från KSP skalan (Schalling 1970 i 
Eisemann et al 1986). Svarsalternativen består av en likertliknande skala med följande 
alternativ och korresponderande vikter; Stämmer inte alls (1) Stämmer inte särskilt bra (2) 
Stämmer ganska bra (3) och Stämmer precis (4). Skalan poängsätts normalt i extern riktning 
så att en högre poäng avspeglar mer extern locus of control.  
 
Eisemann et al (1986) rapporterar test-retest reliabilitet .74 för item avsedda att mäta locus of 
control och .76 för item avsedda att mäta social önskvärdhet. De finner ingen signifikant 
korrelation mellan skalorna. I föreliggande studie är Cronbachs alpha .76 för Intern locus of 
control, .71 för Extern locus of control och .79 för social önskvärdhetsskalan. Det finns inte 
heller här någon signifikant korrelation mellan skalorna.  
 
Databearbetning och analys  
 
Data från enkäterna matades in i SPSS tillsammans med uppgift om kön, ålder och 
grupptillhörighet för försökspersonen. Reverserade påståenden från UPPS-skalan och skalan 
för social önskvärdhet kodades om.  
 
Analys av sambandet mellan UPPS-delskalorna och Intern respektive Extern Locus of Control 
genomfördes med data från studentgruppen som underlag och gjordes med Pearssons 
produktmomentkorrelation. I analyserna användes deltagarens medelvärde för alla frågor i 
respektive skala. Saknade värden ersattes med individens medel på aktuell delskala. Resultat 
från tidigare studier har indikerat att intern och extern locus of control inte är att betrakta som 
ett kontinuum, utan två separata dimensioner (Skinner 1996). Denna möjlighet prövades 
därför i studien genom ett test på bivariat korrelation mellan Intern och Extern Locus of 
Control.  
 
Analys av UPPS-strukturen genomfördes med data från både student- och 
patient/klientgruppen som underlag.  Av de 12 patienterna och klienterna hade ingen saknade 
värden, av de 66 studenterna saknade två värden på en eller två UPPS-items. I faktoranalysen 
ersattes dessa med det medel deltagaren hade på den aktuella delskalan. Varje latent UPPS-
variabel uppskattades med mellan tio och tolv items. Relationerna mellan dessa undersöktes 
inledningsvis genom att den inbördes korrelationen och alpha för varje item kontrollerades 
inom alla variabler. Härigenom upptäcktes items som hade låga item-totalkorrelationer (dvs 
korrelerade mindre väl med de andra items skalan utgörs av) och sänkte det totala alphavärdet 
för delskalan. Korrelationer mellan UPPS-delskalorna undersöktes. Skalans alla 45 items 
användes därefter i en serie konfirmatoriska faktoranalyser där antalet faktorer bestämts till 
fyra. För att extrahera faktorer användes principalkomponentanalys. För rotation prövades 
både varimax och oblimin, där den förra har restriktionen att faktorerna ska vara vinkelräta 
mot varandra, medan den senare tillåter faktorerna att korrelera.  
 
Analys av skillnader mellan patient/klient- och studentgrupper utfördes med ickeparametriska 
motsvarigheter till t-test och Anova, Mann-Whitneys U-test och Kruskal-Wallis’ test. Detta 
gjordes då data, på grund av kombinationen av heterogena populationsvarianser och olika 
stora grupper, inte uppfyllde krav för parametriska test.   
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Resultat 
 
Resultat gällande sambandet mellan locus of control och de olika impulsivitetsaspekterna 
redovisas först. Därefter följer resultat gällande den underliggande strukturen i UPPS-
instrumentet samt dess förmåga att åtskilja mellan friska kontroller och tidigare våldsdömda. 
En alfanivå på 5 % användes vid samtliga signifikansprövningar.  
 
Samband mellan Locus of control och UPPS-dimensioner 
 
Deskriptiv statistik för UPPS-delskalorna, de olika kontrolldimensionerna och social 
önskvärdhet presenteras i tabell 1. Studenterna har som grupp betraktat angett mest 
impulsivitet i form av sensationssökande. De har i något mindre utsträckning angett att de 
agerar förhastat under inflytande av negativ affekt och/eller har svårt att planera. Slutligen har 
de angett minst impulsivitet i form av bristande uthållighet och koncentrationssvårigheter.  
 
Tabell 1 Antal items, medel och standardavvikelse för UPPS-delskalor och Locus of Control dimensioner, N=66. 

Dimension/Skala  Antal items     Medel   SD                min   /   max  av möjliga 
värden 
(brist på) Eftertanke        11     23.7    4.9 11        44  
Urgency         12     27.6   5.5 12        48 
Sensationssökande        12     33.3   7.0 12        48 
(brist på) Uthållighet        10     18.8   4.2 10        40 
Intern Locus of Control        20     62.8   5.2 20        80 
Extern Locus of Control        20     40.3   5.4 20        80 
Social Önskvärdhet        10     23.5   4.3 10        40 
 
De resultat från tidigare studier som indikerat att intern och extern Locus of Control inte är ett 
kontinuum (Skinner 1996) bekräftas av data i denna studie där Intern och Extern locus of 
control inte korrelerar signifikant (r= -.14 p= .26). Interna och Externa items behandlas 
följaktligen här som tillhörande två separata dimensioner.  
 
Partiella korrelationer mellan Locus of Control-dimensionerna och UPPS-delskalorna (vilka 
visar på sambandet mellan kontrolldimensionen och en av UPPS-skalorna, kontrollerat för 
övriga UPPS-skalor) redovisas i tabell 2. Då antalet deltagare i studien är förhållandevis litet, 
beräknades dessutom adjusted r som ett mer korrekt estimat på korrelationskoefficienten i 
populationen (Howell, 2002). Dessa värden anges inom parantes för signifikanta 
korrelationer.  
 
Tabell 2 Pearsons korrelationskoefficienter för partiella korrelationer mellan Intern- Extern Locus of Control och 
UPPS-delskalorna, radj inom parantes, N=66.  
Skala  Intern Locus              Extern Locus  
(brist på) Eftertanke   .02  -.30*  (-.28*) 
Urgency    .03   .31*   (.28*)  
Sensationssökande   .29*  (.26*)   .03 
(brist på) Uthållighet - .26* (-.23*)  -.03 
* p ≤ .05 (two-tailed)  
 
Resultaten visar att Intern locus of control var positivt och signifikant korrelerat med 
Sensationssökande, (r66=.29, p=.02) vilket innebär att mer interna individer också tenderade att 
uppge att de var mer sensationssökande. Den negativa och signifikanta korrelationen (r66= -.26, 
p=.04) mellan Intern Locus of control och brist på Uthållighet indikerar att mer interna individer 
uppgav sig vara mer uthålliga. Varken bristande Eftertanke eller Urgency hade något betydande 
samband med Intern Locus of control. Båda dessa hade dock signifikanta samband med Extern 
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Locus of Control. Det positiva sambandet mellan Urgency och extern kontrollorientering (r66= 
.31 p= .01) indikerar att mer externa individer har svårare att motstå sug och lockelser samt är 
mer benägna att inlåta sig på impulsiva beteenden för att lindra negativa känslor. Den negativa 
korrelationen mellan brist på Eftertanke och externalitet (r66=-.30 p=.02) indikerar att mer 
externa individer tenderar att vara mer eftertänksamma. Varken Sensationssökande eller 
bristande Uthållighet hade något samband med externalitet. Resultaten visar sammantaget att 
individer med högre Intern locus of control både tenderade att vara bättre på att motstå 
distraktioner och avsluta påbörjade uppgifter samt vara mer benägna att utsätta sig för risker och 
faror. Individer med högre Extern locus of control tenderade stället både att vara mer försiktiga 
och eftertänksamma samt mer benägna att under inflytande av negativ affekt utföra förhastade 
handlingar.  
 
UPPS-skalan – reliabilitet och bakomliggande struktur 
 
En granskning av alpha för respektive UPPS-delskala och ingående items visade på god (.70) 
till mycket god (.80) intern reliabilitet och relativt få problematiska items. Inom varje delskala 
fanns mellan ett och två items med lägre item-totalkorrelationer som också i någon grad 
sänkte det totala alphavärdet för delskalan. Detta gällde för item 3 i (brist på) Eftertanke, item 
2 och 11 i Urgency, item 3 i Sensationssökande och item 4 och 10 i (brist på) Uthållighet. Av 
dessa var det framförallt item 4 i (brist på) Uthållighet som hade en betydande påverkan på 
alphavärdet (.74 med och .79 utan). Detta item var också det enda som korrelerade negativt 
med övriga item i sin delskala. En granskning av korrelationerna mellan UPPS-delskalorna 
visade att endast två av dem, Urgency och (brist på) Uthållighet, var signifikant korrelerade. 
Korrelationer mellan samtliga delskalor samt alpha för intern reliabilitet redovisas i tabell 3.  
 
Tabell 3 Interkorrelationer och Cronbachs alpha (inom parantes) för UPPS-delskalorna, N= 78.  
Skala                     Eftertanke  Urgency  Sensationssökande   Uthållighet  
(brist på) Eftertanke  (.79) 
Urgency   .09   (.83) 
Sensationssökande  .04   -.21         (.85)  
(brist på) Uthållighet  .13    .37**          -.17              (.74)  
* * p = .001 
 
Faktoranalys visade att den totala andelen av varians i materialet som kunde förklaras utifrån 
faktorerna var måttlig på 42.8 %. Den maximala laddningen för varje item återfanns dock i 
stort på den förutsagda faktorn och varje faktor förklarade en jämförbar andel av den totala 
variansen bland items. Sammantaget indikerar resultaten att data tillåter en gruppering av 
items i de fyra förväntade faktorerna.  
 
Faktoranalyser prövades både med varimax och oblimin rotation. Rotationsmetoden hade 
ingen betydande effekt på resultaten. I båda fallen återfanns den maximala laddningen för 
varje item på den förväntade faktorn för fyrtio av fyrtiofem items. Även storleken på 
faktorladdningarna och antalet item med en faktorladdning under .40 (tre respektive fyra 
stycken) var jämförbar över metoderna.  Resultat av faktoranalys av alla UPPS-items, där 
antalet faktorer bestämts till fyra och oblimin rotation valts, redovisas i tabell 4. Urgency-
items laddade högst på faktor 1, items avsedda att mäta brist på Eftertanke laddade högst på 
faktor 2, Sensationssökande-items laddade högst på faktor 3 och Uthållighet-items laddade 
högst på faktor 4. För de sammanlagt fem items som hade sin högsta faktorladdning på en 
annan än den förväntade faktorn redovisas både högsta laddning och laddning i förväntad 
faktor. För de ytterligare fyra items vars högsta laddning understeg .40 står denna inom 
parantes.  
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Tabell 4. Resultat från Principalkomponentsanalys med Oblimin rotation, faktorladdningar, kommunaliteter, 
egenvärden och procentandel förklarad varians efter rotation, N=78. 

Item (förkortade)                                     Faktor 1     Faktor 2     Faktor 3     Faktor 4     h² 
U 1. Jag har svårt att kontrollera mina impulser.                   (.38)                               .27 
U 2. Svårt att motstå frestelsen (mat, cigaretter etc.)                      (.33)                               .21 
U 3. Ger mig in i saker som jag sen vill slippa.                     .57                                                                               .32 
U 4. Gör saker som sen ångrar för att må bättre i stunden               .62                                                                           .51 
U 5. Kan inte sluta trots att det får mig må sämre                            .48                                                                           .35 
U 6. När jag är upprörd handlar jag ofta utan att tänka                    .75                          .55 
U 7. Säger saker jag ångrar då jag känner mig avvisad                    .52                               .33 
U 8. Svårt för att motstå att handla utifrån känslor                     .49                               .28 
U 9. Förvärrar ofta saker genom att handla utan att tänka               .83                               .69 
U 10. Säger ofta saker som jag sen ångrar när upprörd eller arg      .75                                               .59 
U 11. Jag har alltid kontroll över mina känslor (R)                   (.20)                .34                                                        .15 
U 12. Ibland gör jag impulsiva saker som jag senare ångrar            .66                             .49 
 
PE 1. Reserverad och avvaktande inställning till livet (R)                          .59                                .48 
PE 2. Tänker igenom saker omsorgsfullt och målmedvetet (R)              .43                                             .34 
PE 3. Slänger inte ur sig saker utan att tänka efter först (R)            (.33)                                                .16 
PE 4. Stanna upp och tänka igenom saker (R)              .74                                 .59 
PE 5. Inte inleda projekt innan vet exakt hur fortsätta (R)                                     .60                                .54 
PE 6. Föredra rationellt och förståndigt sätt (R)                               .42                                              .41 
PE 7. Brukar överväga saker och ting noga innan beslut (R)                        .50                                .38 
PE 8. Jag är en försiktig person (R)               .64                                .49 
PE 9. Innan ny situation vill jag veta vad jag kan förvänta mig (R)             .63                                .50 
PE 10. Vad jag än vill göra, tänker jag igenom det noggrant (R)             .64                                 .48 
PE 11. Innan beslut överväger jag alla fördelar och nackdelar(R)              .71                                 .52 
 
S 1. Brukar söka efter nya spännande erfarenheter                   -.48               .40                 .41  
S 2. Jag kan pröva på allt, åtminstone en gång                 .47                 .25 
S 3. Gillar ”snabba” sporter och spel           (.39)                 .20 
S 4. Jag skulle tycka om att åka vattenskidor                .68                 .50 
S 5. Jag tycker om att ta risker               .66                 .47 
S 6. Jag skulle tycka om att hoppa fallskärm                  .71                 .52 
S 7. Välkomnar skrämmande/okonventionella erfarenheter            .40                 .29 
S. 8. Jag skulle vilja lära mig att flyga flygplan               .69                 .48 
S 9. Tycker om att göra saker som är lite skrämmande            .67                                   .50 
S 10. Skulle tycka om att åka skidor väldigt fort           .78                 .64 
S 11. Jag skulle vilja prova att dyka med tuber                                     .70                                   .51 
S 12. Jag skulle tycka om att köra fort                                     .66                 .45 
 
PU 1. Tycker om att se till att avsluta sådant jag påbörjat (R)                                   .73                 .53 
PU 2. Jag har en tendens att lätt ge upp                                            .51                 .28 
PU 3. Något som stör mig är att ha oavklarade uppgifter kvar (R)                            .58                 .41 
PU 4. När jag väl har påbörjat något hatar jag att behöva sluta (R)   -.57                       (.11)                 .34 
PU 5. Jag har lätt för att koncentrera mig (R)                       .48                                                    (.23)                 .32 
PU 6. Jag avslutar det jag har påbörjat (R)                                             .75                 .60 
PU 7. Kan anpassa mitt tempo så att jag får saker gjorda i tid (R)                             .58                 .39 
PU 8. Jag är en person som alltid får jobbet gjort (R)                                           .67                 .46 
PU 9. Avslutar nästan alltid de projekt jag har påbörjat (R)                                                                          .78                 .63 
PU 10. Många småsaker gör att jag bara struntar i allihop                 .57                                                     .42                 .48 

Egenvärde                        6.06             4.43               5.20             4.65 
Procent förklarad varians                     15.91            10.86              9.30             6.77 
(båda efter rotation)  

 
U = Urgency, PE = brist på Eftertanke, S = Sensationssökande, PU= brist på Uthållighet 
 
Att item har höga laddningar på de förväntade faktorerna indikerar konvergent validitet, vilket 
innebär att item avsedda att mäta samma konstrukt tycks göra det. Att korrelationen mellan 
faktorerna inte är hög är ett tecken på diskriminant validitet, det vill säga att faktorerna inte 
överlappar varandra konceptuellt.  De låga korrelationerna förklarar varför resultaten inte 
skilde sig nämnvärt med olika rotationsmetoder. Valet att redovisa resultaten med oblimin 
rotation gjordes på teoretiska grunder, då UPPS-skalorna avser mäta olika aspekter av samma 
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konstrukt, och därmed kan förväntas samvariera i någon grad.  Korrelationerna mellan 
faktorer redovisas i tabell 5.  
 
Tabell 5 Interkorrelationer mellan faktorer   
Faktor            1                   2        3                  4 
1 (urgency)            1 
2 (eftertanke)     5.243E-03          1    
3 (sensationss)         -.10     2.439E-02         1  
4 (uthållighet)          .19         .13       -.13        1           
 
 
UPPS-skalan – skillnad mellan studenter och våldsdömda 

 
Medel och standardavvikelse på UPPS-delskalorna redovisas separat för student- och 
patient/klientgruppen i tabell 6. En granskning och jämförelse av medelvärden för de två 
grupperna indikerar att det inte fanns någon större skillnad i hur deltagarna skattat på de olika 
delskalorna. Resultat från Mann-Whitney U-test visade också att det inte fanns någon 
signifikant skillnad mellan student- och patient/klientgruppens poäng på någon av delskalorna 
Urgency (U= 281.500, p=.11 ) Brist på eftertanke (U= 324.000, p=.32 ) Brist på Uthållighet 
(U=305.000 , p=.21 ) eller Sensationssökande (U=301.500 , p=.19 ) n1= 66, n2 = 12, alla test 
two-tailed. 
 
Tabell 6 Medelvärden och standardavvikelser för UPPS-delskalor hos (1) student- och (2) patientgrupp 
Skala                Grupp1 (n=66) M         SD       Grupp 2 (n=12)  M         SD 
(brist på) Eftertanke                           23.7    4.9                 22.3        4.9 
Urgency              27.6    5.5                 30.8        6.7 
Sensationssökande                             33.3    7.0                 29.6       10.1 
(brist på) Uthållighet                         18.8    4.2                 20.5        4.2 
 
En närmare granskning gjordes av data där gruppen våldsdömda delades upp i 
rättspsykiatriska patienter (n=6) och frivårdsklienter (n=6). Medel och standardavvikelse för 
UPPS-delskalorna redovisas separat för studentgruppen och de två andra grupperna i tabell 6. 
Resultat från Kruskal Wallis test visade en signifikant effekt av grupp på Sensationssökande 
(X² = 6.6, df=2  p=.04) och brist på Uthållighet (X² = 7.3, df=2  p=.03), dock inte på bristande 
Eftertanke eller på Urgency. Post-hoc test, Dunetts T3, visade att de rättpsykiatriska 
patienternas poäng på bristande Uthållighet var signifikant högre än både student (4.5 p=.02) 
och frivårdsgruppens (5.7 p=.03). Övriga skillnader var enligt testet icke-signifikanta.  
 
Tabell 7 Antal item, medel och standardavvikelse för UPPS-delskalor för studenter (Gr1) våldsdömda 
rättspsykiatriska patienter (Gr 2) och våldsdömda frivårdsklienter (Gr3).  
Skala           Gr1 (n=66) M    SD       Gr 2 (n=6)  M    SD              Gr 3 (n=6) 
M     SD 
(brist på) Eftertanke   23.7   4.9                 24.8    4.8              19.7     4.0 
Urgency   27.6   5.5                 28.2    4.8              33.5     7.7 
Sensationssökande *               33.3   7.0                 24.8    7.1              34.3    10.9 
(brist på) Uthållighet *            18.8   4.2                 23.3    2.8              17.7     
3.5 
* Kruskal Wallis´ test visar signifikant effekt av grupp  
 
Resultaten visade sammanfattningsvis att det inte fanns någon signifikant skillnad i 
impulsivitetsskattningar av individer ur studentgruppen och individer ur gruppen våldsdömda. 
En uppdelning av gruppen våldsdömda i rättspsykiatriska patienter och frivårdsklienter gav 
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delvis andra resultat. En jämförelse mellan studentgruppen och de två grupperna våldsdömda 
indikerar att de framförallt skiljer sig åt i avseende på sensationssökande och uthållighet.  
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var dels att undersöka om det finns ett samband mellan upplevd 
kontroll och impulsivitet, dels att pröva en svensk översättning av UPPS-modellen och skalan. 
Med att pröva avsågs att undersöka om en liknande uppdelning i fyra faktorer gavs här som i 
Whiteside och Lynams (2001) studie, om delskalorna uppvisade tillfredställande reliabilitet 
och om de kunde användas för att skilja mellan kliniska och icke-kliniska grupper.  
 
Undersökningen visade sammanfattningsvis att det fanns ett signifikant och medelstarkt 
(enligt Cohens riktlinjer, Borg & Westerlund 2006) samband mellan å ena sidan Intern locus 
of control och Sensationssökande samt brist på Uthållighet, och å andra sidan Extern locus of 
control och Urgency samt brist på Eftertanke. Riktningen på korrelationerna indikerade att 
mer interna individer tenderar att vara mer sensationssökande och mer uthålliga jämfört med 
mindre interna individer, samt att mer externa individer tenderar att vara mer eftertänksamma 
men samtidigt mer benägna att agera förhastat då de är oroliga eller upprörda jämfört med 
mindre externa individer. Gällande UPPS-modellen gav resultaten från faktoranalysen stöd 
för den förväntade underliggande fyrafaktorsstrukturen. Delskalorna uppvisade också en god 
till mycket god intern reliabilitet. Dock var den totala andelen varians i materialet som kunde 
förklaras utifrån faktorerna måttlig. Dessutom framstod ett antal items som problematiska då 
de laddade i en annan faktor än förväntat, då de hade låga laddningar och då de korrelerade 
svagt med andra item i samma delskala. Avseende skillnader mellan våldsdömda och friska 
kontroller visade resultaten ingen signifikant skillnad mellan de två gruppernas poäng på 
någon av UPPS-delskalorna. Då den kliniska gruppen delades upp ytterligare, i 
rättspsykiatriska patienter respektive frivårdsklienter indikerade resultaten en signifikant 
effekt av grupp på Sensationssökande och Uthållighet, dock inte på Urgency eller Eftertanke.  
 
Nedan följer en diskussion av resultaten, inledningsvis gällande sambandet mellan upplevd 
kontroll och impulsivitet, därefter gällande UPPS-modellen och skalan. Avslutningsvis följer 
en diskussion av studiens begränsningar och svagheter.  
 
Samband mellan locus of control och UPPS-dimensioner 
 
Deltagarnas genomsnittliga locus of control-poäng indikerar att de generellt har en hög intern 
locus of control, och en lägre extern locus of control. Det kan tolkas som att de överlag ser sitt 
eget beteende som mer avgörande för vad som kommer att hända dem i livet, jämfört med 
påverkan av slumpen, ödet eller andra personer. Poängen är jämförbar med medelvärde för 
friska kontroller i Eisemann studien (Eisemann et al 1986).  
 
Deltagarnas genomsnittliga poäng på UPPS-delskalorna är jämförbara med resultat från friska 
kontroller/studenter i studier med liknande och något högre medelålder (Van der Linden et al 
2006; Whiteside & Lynam 2005).  Tydligt är att impulsivitet i alla dessa urval mest anges i 
form av sensationssökande och minst i form av bristande uthållighet.  
 
Sambandet mellan intern och extern locus of control och impulsivitetsdimensionerna är i 
enlighet med Cohens riktlinjer (Borg & Westerlund 2006), att betrakta som medelstarka. 
Andelen förklarad, eller gemensam, varians kan tyckas liten då det endast handlar om några få 
procent (sambandet mellan uthållighet och intern kontrollorientering, där r=-.26 ger andel 
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förklarad varians på 7 %). När ett mått som generell locus of control, som närmast kan tänkas 
spegla en del av individens världsåskådning (Skinner 1996), relateras till impulsivitet är en 
större del gemensam varians knappast att förvänta sig. Med tanke på att både impulsivitet och 
förväntan på kontroll sannolikt beror på en mängd olika, både stabila och situationsbetingade 
faktorer är ett medelstarkt samband långt ifrån obetydligt.  
 
Resultaten från denna studie stämmer delvis med tidigare resultat, men tillför också något 
nytt. Uppdelningen av kontrollkonstruktet i två olika dimensioner visade sig vara central då 
de hade olika samband med UPPS-konstrukten. Det är en viktig skillnad jämfört med tidigare 
studier där Intern och Extern locus of Control i majoriteten av fall behandlats som 
ytterpunkter på ett kontinuum. Att detta skett beror bl a på att kontrollupplevelsen så ofta 
uppskattats med Rotters I-E skala, där interna och externa svarsalternativ är ömsesidigt 
uteslutande (Twenge et al 2004). I många fall har man i tidigare studier också delat upp 
deltagare i grupper av interna och externa individer längs medianen för hela urvalet. Det 
innebär att deltagare som i en studie skulle räknas som övervägande interna i en annan studie 
istället skulle räknas som övervägande externa. Allt detta medför vissa svårigheter då det 
gäller att jämföra dessa resultat med tidigare.  
 
Resultat från tidigare studier har visat ett samband mellan mer intern locus of control och 
uthållighet både i urval av barn (Bialer 1961; Dweck & Reppucci 1973; Gordon, Jones & 
Short 1977; Mischel, Zeiss & Zeiss 1974) och vuxna (Jacobs, Prentice-Dunn & Rogers 1984; 
Killpack 2006; Trice & Wood-Shurman 1983). Sambandet bekräftas även i denna studie, med 
en annan mätmetod. I alla de tidigare citerade studierna har uthållighet operationaliserats i 
termer av beteende, typiskt sett hur lång tid eller hur många försök en deltagare lägger ner på 
en uppgift. Här visas dessutom på ett samband mellan intern locus of control och självskattad 
uthållighet.  
 
I denna studie uppmättes också ett samband mellan intern locus of control och ökat 
sensationssökande.  I tidigare studier har resultaten varit blandade. Av två olika studier som 
båda gjorts med studenter, och där locus of control och sensationssökande har mätts med 
samma instrument (Rotters I-E skala, Zuckermans SSS-V) visar den ena på ett signifikant 
samband mellan variablerna (Boone, De Brabander och Van Witteloostuijn, 1999). Medan 
den andra studien inte rapporterar något samband (Rolison & Scherman 2002). Rolison och 
Scherman anger dock att de har mycket liten variation i locus of control-poäng, vilket de 
menar skulle kunna förklara avsaknaden av korrelation. Bland de studier som undersökt locus 
of control i förhållande till risktagande har resultaten som tidigare nämnts också varit 
blandade. Dock finns en tendens att de studier som tittat på risktagande i mer vardagligt 
beslutsfattande bland s a s friska kontroller funnit ett positivt samband mellan detta och intern 
locus of control (Horswill & McKenna 1999; Miller, Kets de Vries & Toulouse, 1982; Özkan 
& Lajunen 2005). Sambandet har förklarats bl a med att individer med en upplevelse av 
kontroll över omvärlden är mer villiga att utsätta sig för, och bättre på att tolerera, osäkerhet 
samt har mer förtroende för den egna förmågan att avvärja potentiella olyckor. Andra forskare 
har dessutom hävdat att mer internt orienterade individer är villigare att ta risker på 
färdighetsbaserade uppgifter, men inte på sådana där slump eller tur är avgörande (Cohen, 
Sheposh & Hillix 1979). Det skulle stämma väl överens med resultaten i denna studie där 
flertalet items i UPPS-sensationssökande refererar till aktiviteter som i vår kultur vanligen 
uppfattas som till större delen färdighetsbaserade (skidåkning, att dyka med tuber, hoppa 
fallskärm).  En alternativ förklaring till resultaten är att interna individer skulle uppleva 
scenarion som mer riskfyllda än externa individer och därför ange att de tar mer risker. 
Sådana tendenser har rapporterats från en studie där en grupp interna individer generellt 
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tenderade att ange olika beteenden som mer riskfyllda jämfört med gruppen externa individer 
(Miller & Mulligan 2002).  
 
Brist på eftertanke var i denna studie associerat med mindre extern locus of control, vilket kan 
ses som ett förvånande resultat i förhållande till tidigare studier. Så som eftertanke 
operationaliseras inom UPPS handlar det om tendensen att planera, avvakta information och 
överväga för- och nackdelar innan beslut fattas. Ett flertal tidigare studier har indikerat att 
dessa beteenden i högre utsträckning uppvisas av individer med en mer intern locus of control 
(Declerck, Boon & De Brabander, 2006; Ducette & Wolk 1973; Miller, Kets de Vries, & 
Toulouse, 1982; Seeman & Evans 1962; Seeman 1963; Strickland 1978). Resultaten från 
denna studie visar istället att individer med en mer extern kontrollorientering säger sig tänka 
igenom beslut och planera mer. Skillnaden skulle eventuellt kunna vara ett resultat av 
diskrepansen mellan faktiskt beteende och individens uppfattning eller utsagor om beteende. I 
de tidigare angivna studierna har benägenhet att planera, överväga konsekvenser etc. inte 
självskattats utan mätts med beteendekriterier (t.ex. mängd insamlad och ihågkommen 
information). Att detta skulle vara hela förklaringen tycks dock osannolikt.  
 
För att komplicera saker ytterligare var mer extern locus of control i denna studie också 
associerat med högre poäng på urgencyskalan. Detta innebär att individer med extern locus of 
control å ena sidan uppgett att de är försiktigare och planerar mer, men också att de är mer 
benägna att agera överilat under inflytande av negativ affekt. En möjlighet är att individer 
med ett högt mått av urgency söker kompensera för tendensen att ryckas med av starka 
impulser genom att planera och vara eftertänksamma. Då urvalet här utgörs av förhållandevis 
mycket välanpassade individer är det inte osannolikt att de lärt sig olika strategier för att 
minska impulsivitet. Eventuellt kan sambanden också tas som en indikation på påverkan av en 
tredje bakomliggande variabel. Extern locus of control har i ett flertal studier associerats med 
ökad negativ affekt, ångest och depression (Declerck, Boone & DeBrabander 2006). Möjligen 
bottnar det här uppmätta sambandet mellan Urgency, Eftertanke och Extern locus of control i 
att mer externt orienterade individer också är mer ångestbenägna, nedstämda och oroliga. Vid 
en överblick av de frågor som är avsedda att mäta brist på eftertanke märks att flera item 
använder beskrivningar som försiktig, reserverad och avvaktande. Detta skulle också kunna 
stämma väl in på mer oroliga individer. Samma personer kan också rapportera att de oftare 
agerar förhastat under inflytande av negativ affekt, just då de upplever mer negativ affekt. 
Sambandet mellan högre Urgency och mer Extern locus of control kan eventuellt också ses 
som ett specialfall av det tidigare sedda förhållandet mellan externalitet och känslofokuserad 
coping (Strickland 1978).   
 
I den tidigare forskningen som relaterat locus of control till impulsivitet har funnits en tendens 
att resonera kring resultat som om kontrollorientering skulle vara en orsak till individens 
impulsiva beteende. Ett samband mellan variablerna, såsom visat sig här, säger naturligtvis 
inget om kausalitet. Det är lockande att resonera som att upplevelsen av en inre kontroll t ex 
skulle motivera individen till att bli mer benägen att fokusera, arbeta hårt och slutföra 
uppgifter. Det går dock också lätt att tänka sig att en god förmåga och tendens att vara uthållig 
skulle resultera i en mer intern upplevelse av och förväntan på kontroll.  
 
En förhoppning var att resultat från denna studie skulle kunna klargöra något gällande 
avsaknaden av konsekvens i resultat från tidigare studier som undersökt sambandet mellan 
förväntningar på kontroll och impulsivitet. Till en viss del gör de också det. Ännu viktigare är 
kanske insikten om hur skenbar denna inkonsekvens många gånger är.  När samma term 
används för att referera till olika konstrukt, eller olika termer använd för att referera till 
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samma konstrukt dras ofta slutsatsen att forskningsfynden är inkonsekventa eller till och med 
motsägelsefulla, när det i själv verket är definitionerna som är inkonsekventa och 
motsägelsefulla.  
 
UPPS-modellen och mätskalan  
 
Resultaten visar på en god intern reliabilitet för delskalorna brist på Eftertanke (.79) och brist 
på Uthållighet (.74) , samt en mycket god intern reliabilitet för delskalorna Urgency (.83) och 
Sensationssökande (85). Dessa alphavärden är jämförbara med, men något lägre än vad som 
presenterats i flera tidigare studier. I Whiteside och Lynams (2001) orginalartikel uppgavs till 
exempel alphavärden på .91 och .82 för respektive brist på Eftertanke och brist på Uthållighet, 
och på .86 och .90 för Ugency och Sensationssökande.  
 
Endast två av delskalorna visade sig vara signifikant korrelerade i denna studie, Urgency och 
brist på Uthållighet (r=.37 p=0.01). Liknande samband mellan de båda variablerna presenteras 
i flera tidigare artiklar, där den uppmätta korrelationen varierar mellan .29 och .42 (Miller et 
al 2003; Whiteside et al 2005; Van der Linden et al, 2006; Anestis et al 2007).  Whiteside och 
Lynam anger en korrelation mellan Urgency och bristande Uthållighet på r=.29 (2001). Att 
betänka i denna studie är att tre item från delskalan avsedd att mäta brist på uthållighet i 
faktoranalysen laddar högre på Urgencyfaktorn än på den ”egna” faktorn. I majoriteten av 
tidigare studier där UPPS har använts har man också redovisat signifikanta, vanligen positiva, 
korrelationer mellan flera av de andra delskalorna.  Särskilt brist på Eftertanke och brist på 
Uthållighet har i flera studier rapporterats ha starkast samvariation, med r =.45 hos Whiteside 
och Lynam (2001) och så högt som r=.82 i Smith et al (2007). I båda dessa studier bestod 
undersökningsgruppen av psykologstuderande. Resultaten från denna studie skiljer sig alltså 
från tidigare resultat i antalet korrelationer mellan delskalor. Bristen på korrelationer kan ses 
som en indikation på att delskalorna verkligen mäter olika saker.  
 
Resultaten från faktoranalysen ger stöd för en liknande uppdelning av items i fyra faktorer 
som kunde förväntas utifrån originalstudien. Whiteside och Lynams originalstudie innehåller 
dock endast information om de faktoranalyser som utfördes på de olika impulsivitetsmåtten 
och items däri. Efter det slutgiltiga valet av items gjordes inte någon ytterligare analys för att 
bekräfta resultaten. Faktorstrukturen i UPPS har däremot bekräftats i åtminstone två andra 
tidigare studier (Smith et al 2007; Van der Linden et al 2006). Smith och kollegor har 
bekräftat fyrafaktorstrukturen i den amerikanska UPPS-skalan med data från en större grupp 
psykologistuderande (n=1886). Van der Linden och kollegor undersökte de psykometriska 
kvalitéerna hos en fransk översättning av UPPS-skalan i ett urval av 234 psykologstudenter. 
Att resultaten från denna studie är jämförbara med dessa trots det relativt sett mycket 
begränsade underlaget får ses som ett mycket gott resultat.  
 
Särskilt delskalorna avsedda att mäta brist på eftertanke och sensationssökande har goda 
egenskaper i termer av tillfredställande laddningar och renhet i faktorerna. För delskalan brist 
på Eftertanke laddar alla item högst i den förväntade faktorn och endast ett item (3) har en 
faktorladdning som understiger .40. Eventuellt kan formuleringen ”jag hör inte till den sortens 
människor som...” uppfattas som störande av deltagare och påverka deras svar.  Inom 
Sensationssökande-skalan laddar alla item utom ett (3) .40 eller över i den förväntade faktorn. 
Ytterligare ett item (1) laddar också högt, men negativt, i Urgencyfaktorn. Anledningen till 
detta är inte helt klar. Överlag kan man märka att de item som refererar till en specifik 
aktivitet, såsom att åka störtlopp eller hoppa fallskärm laddar något högre än item som mer 
generellt frågar efter sökandet efter nya erfarenheter eller risktagande.  Att det är dessa två 
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delskalor som uppvisar bäst egenskaper är inte oväntat utifrån Whiteside och Lynams (2001) 
observation att just sensationssökande, och i ännu högre grad bristande eftertanke, är vanliga 
konceptualiseringar av impulsivitet som förekommer i ett flertal olika självskattningsskalor. 
Det innebär inte minst att Whiteside och Lynam hade ett större och sannolikt mer utarbetat 
material att utgå ifrån då de skapade item för att mäta dessa konstrukt.  
 
Konceptualiseringar av impulsivitet som liknar urgency och bristande uthållighet är istället 
fåtaliga, vilket för Whiteside och Lynam innebar ett sämre utgångsläge. De konstaterar också 
att ”det är sannolikt att item på dessa fasetter (urgency och brist på uthållighet), i större 
utsträckning än de andra två, kan behöva revideras eller ersättas” (Whiteside & Lynam 2001 
s. 687).  Resultaten från denna studie tyder också på att delskalorna avsedda att mäta urgency 
och i ännu högre grad brist på uthållighet innehåller fler problematiska items än de andra 
delskalorna. Urgency-delskalan innehåller tre item (1, 2 och 11) som laddar förhållandevis 
lågt i den förväntade faktorn, varav ett (11) också laddar betydligt högre i brist på Eftertanke. 
I jämförelse av innehållet med andra items i delskalan innehåller dessa inte en tydlig referens 
till negativ affekt. Att de på detta sätt skiljer sig från övriga items kan vara en anledning till de 
låga faktorladdningarna. Detta kan också tas som en indikation på att just distinktionen mellan 
impulsivt beteende under inflytande av negativ affekt och annat impulsivt beteende är 
betydelsefull för deltagarna.  Å andra sidan finns det ytterligare tre item (4, 5 och 10), som 
förväntades mäta brist på Uthållighet, som istället laddade högst i Urgency, vilka inte 
innehåller någon sådan referens till negativ affekt.  
 
Item fyra ”När jag väl har påbörjat något hatar jag att behöva sluta” korrelerar negativt med 
övriga item i samma skala och är det enda som sänker intern reliabilitet för ”sin” delskala i en 
mer betydande utsträckning. Det har också en negativ faktorladdning i Urgency. Detta kan 
tyckas oväntat, speciellt då item fyra jämförs med item sex ”Jag avslutar det jag har påbörjat” 
och item nio ”Jag avslutar nästan alltid de projekt jag har påbörjat” i samma delskala. De har 
alla ett liknande innehåll, men medan item sex och nio har några av de högsta 
fakorladdningarna, har item fyra den ojämförbart lägsta. I sammanhanget kan påpekas att 
enkätkonstruktörer generellt avråder från att använda uttryck som ”hatar” vilka, kanske 
speciellt i en svensk kontext, verkar överdrivna och gör frågan svårare att svara på. Att detta 
skulle vara den enda anledningen till skillnaden är dock inte troligt. En förklaring till att item 
fem och tio (”Jag har lätt för att koncentrera mig” och ” Ibland är det så många småsaker som 
ska göras att jag bara struntar i allihop”) laddar högst, och positivt, i Urgencyfaktorn är inte 
heller helt lätt att identifiera. Eventuellt skulle det kunna ha att göra med att urgency kan 
hänga samman med en tendens att vara i nuet (därav upplevelsen av koncentration) men 
samtidigt svårighet att dela uppmärksamhet (därav tendensen att strunta i allt om det blir för 
många småsaker), vilket kan sägas känneteckna starkare känslotillstånd.  
 
Sammanfattningsvis var det nio items som i faktor- och reliabilitetsanalyser uppvisade mer 
eller mindre problematiska egenskaper. Intressant nog hade dessa item, med undantag av 
fråga 3 i brist på Eftertanke, också lägst faktorladdningar i sina respektive delskalor i 
Whiteside och Lynams (2001) analys. Eventuellt bör man överväga att omformulera eller byta 
ut några av dessa items. Trots dessa störningar stöds UPPS-modellen, och dess 
konceptualisering av impulsivitet som ett mångfasetterat konstrukt, av resultaten i sin helhet.  
Skillnader mellan studenter och våldsdömda  
 
Tidigare studier har visat signifikant högre nivåer av impulsivitet hos patienter med 
personlighetsstörningar, missbruk, bipolär sjukdom och uppförandestörning (Moeller et al 
2001). Det finns också ett väletablerat samband mellan impulsivitet, kriminalitet och specifikt 
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våldsbrott (af Klintberg et al 2004; Barratt 1993; Eysenck 1993). I ljuset av detta kan det 
tyckas något överraskande att resultat från denna studie initialt inte visade på någon skillnad i 
hur studenter respektive tidigare våldsdömda frivårdsklienter/rättspsykiatriska patienter har 
skattat på UPPS-skalan.  
 
Det finns i princip tre möjliga förklaringar till avsaknaden av sambandet som kommer att 
diskuteras här; a) det finns inte någon reell skillnad i impulsivitet mellan patienter och 
kontroller b) det finns en reell skillnad i impulsivitet mellan grupperna men UPPS-skalan som 
sådan kan inte fånga den c) det finns en reell skillnad i impulsivitet mellan grupperna som kan 
fångas med hjälp av UPPS-skalan, men något i upplägget och/eller genomförandet av studien 
döljer denna skillnad. Att det generellt inte skulle finnas någon reell skillnad i impulsivitet 
mellan studenter och våldsdömda kan uteslutas som förklaring med stöd av tidigare forskning. 
Däremot går det inte att utesluta att urvalet av studenter och våldsdömda i denna studie är 
sådant att inga större egentliga skillnader finns. Möjligen kan detta stå för en del av 
förklaringen, men att det skulle vara hela tycks osannolikt. Alternativet att UPPS-skalan inte 
skulle innehålla i sammanhanget relevanta frågor och därmed inte vara förmögen att skilja 
mellan friska kontroller och kliniska grupper tycks också mycket osannolikt i ljuset av 
tidigare forskning. Ett flertal tidigare studier har rapporterat skillnader i UPPS-skattningar 
mellan kontroller och olika typer av patientgrupper (Laurence et al 2005; Miller et al 2003; 
Whiteside et al 2005) samt specifika samband mellan t ex kriminalitet, aggressivitet, 
fientlighet samt uppförandeproblem och UPPS-skattningar (Laurence et al 2005; Miller et al 
2003; Lynam & Miller 2004).  Då återstår det tredje alternativet, att något i genomförandet 
eller upplägget av denna studie s.a.s döljer skillnaden i UPPS-skattningar mellan studenterna 
och de våldsdömda.  
 
En indikation på att så är fallet är att en uppdelning av gruppen våldsdömda i rättspsykiatriska 
patienter respektive frivårdsklienter gav delvis nya resultat. Då UPPS-skattningar jämförs 
över alla tre grupper (studenter, RP-patienter, FVklienter) visar test på en signifikant effekt av 
grupp på två av fyra UPPS-delskalorna. För de två övriga uppnås inte signifikanta resultat, 
men vissa trender kan ändå ses i medelvärdesskillnader. En del av skillnaden i UPPS-
skattningar blev alltså synlig med en annan, mer strikt, gruppindelning. Det är ett intressant 
resultat därför att det på sätt och vis illustrerar en viktig funktion i att skilja mellan olika 
aspekter av impulsivitet. Olika grupper som vi sedan tidigare känner till har förhöjda nivåer 
av impulsivitet i förhållande till normalbefolkningen är möjligen inte impulsiva i samma eller 
ens liknande mening. Medan ett enhetligt mått på impulsivitet döljer denna skillnad, kan en 
skala som UPPS, med olika konceptualiseringar av impulsivitet, visa den. Att få bättre 
kännedom om olika aspekter av impulsivitet skulle kunna vara mycket betydelsefullt gällande 
de här grupperna inte minst i relation till behandling och rehabilitering. Med detta sagt bör 
påpekas att grupperna tidigare våldsdömda i denna studie dels är mycket små och dels 
blandade, vilket sannolikt har påverkat resultaten ytterligare. Deltagarna i gruppen 
rättspsykiatriska patienter har olika och i några fall flera diagnoser, något som utifrån 
Whiteside och Lynams (2001) hypoteser och senare forskning (Verdejo-García et al 2007, 
Whiteside et al 2005) borde innebära att de också skattar olika högt på de olika UPPS-
delskalorna.  
 
Tidigare studier har som regel funnit mest konsekventa samband mellan psykopatologi och 
urgency och/eller brist på eftertanke i studentunderlag (Smith et al 2007; Lynam & Miller 
2004) och mellan urgency och psykopatologi i kliniska grupper (Verdejo-García et al 2007; 
Whiteside et al 2005). De signifikanta effekter av grupp som Kruskal Wallis’ test visade på i 
denna undersökning gällde istället bristande uthållighet och sensationssökande.  
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För brist på Uthållighet visade post-hoctest att skillnaden låg i att fler rättspsykiatriska 
patienter angett sig vara betydligt mindre uthålliga jämfört med både studenter och 
frivårdsklienter. Detta kan sägas delvis ligga i linje med resultat från tidigare studier där 
bristande uthållighet inte uppvisat ett samband (självrapporterad) kriminalitet eller 
uppförandeproblem, men däremot med psykiatriska problem (Miller et al 2003, Lynam & 
Miller 2004). Resultat från studier med unga vuxna och studenter har visat på positiva 
samband mellan bristande uthållighet och självskattad psykopati (Miller et al 2003) samt 
antisociala drag (Smith et al 2007). I studier på kliniska grupper pekade Whiteside et als 
(2005) resultat på att friska kontroller uppgav sig vara mer uthålliga jämfört med individer 
med borderline- och antisocial personlighetsstörning. Brist på uthållighet var också den enda 
UPPS-delskalan som hade en positiv korrelation med symtom på paranoid och schizotyp 
personlighetsstörning i en grupp patienter diagnostiserade med olika typer av ätstörningar 
(Laurence et al 2005). Slutligen rapporterar Verdejo-García et al (2007) att brist på uthållighet 
var positivt korrelerat med psykiatriska och legala problem bland missbrukare.  
 
Skillnaden i Sensationssökande kunde inte bestämmas med Dunetts T3, en trend i gruppernas 
medelvärden pekar mot att rättspsykiatriska patienter angett sig vara mindre 
sensationssökande jämfört med en eller båda de andra grupperna. I tidigare studier har resultat 
visat på att sensationssökande, i något mindre grad än bristande eftertanke, har ett positivt 
samband med antisociala personlighetsdrag, självrapporterad kriminalitet (Miller et al 2003) 
och uppförandestörning (Lynam & Miller 2004) i grupper av unga vuxna. Det är därför 
sammantaget något förvånande att rättspsykiatriska patienter har angett sig vara mindre 
sensationssökande jämfört med de andra grupperna. På samma sätt är det med ledning av 
tidigare forskningsresultat överraskande att test inte visar någon signifikant skillnad mellan 
grupperna i skattningar på Urgency och bristande Eftertanke. Vad detta beror på är dock svårt 
att spekulera i med ett så begränsat dataunderlag. En reflektion är att de rättspsykiatriska 
patienterna sannolikt genomgår farmakologisk behandling som kan tänkas påverka bl a 
ångestbenägenhet.  Att betänka i sammanhanget är att varken rättspsykiatriska patienter eller 
frivårdsklienter tidigare deltagit i studier där impulsivitet uppskattats med UPPS-skalan. En 
intressant möjlighet när det gäller att uppskatta impulsivitet inom olika grupper är att det 
eventuellt inte endast är jämförelser mellan poäng på UPPS-delskalorna separat som visar sig 
vara av intresse, utan istället olika kombinationer av UPPS-dragen.  
 
Metoddiskussion och slutsatser 
 
En del av de begränsningar i studien som har kunnat påverka resultaten har redan tagits upp. 
Här utvecklas ytterligare några. Urvalet i studien kan tänkas ha påverkat resultaten både med 
avseende på urvalsmetod och storlek på student- respektive patient/klientgrupperna. I båda 
fallen representerar grupperna ett bekvämlighetsurval, vilket kan antas påverka möjligheten 
att generalisera utifrån resultaten. Studentgruppen är relativt homogen och kan eventuellt 
väntas skilja sig från övriga normalpopulationen i några avseenden, dock är det oklart om de 
skiljer sig på något sätt som är relevant för resultaten här. Patient/klientgrupperna är istället 
heterogena i viktiga avseenden, t ex då deltagarna inom gruppen rättspsykiatriska patienter 
har olika, och i några fall, fler diagnoser.  
 
Skillnaden på storlek i urvalen, tillsammans med skillnaden i varians mellan gruppernas 
UPPS-värden, ledde bl a till att parametriska test inte kunde användas för att jämföra UPPS-
skattningar. Detta resulterade i en ökad svårighet att dra slutsatser från materialet då de icke-
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parametriska metoderna är mindre kraftfulla än de parametriska (Borg & Westerlund 2006). 
Med små stickprov krävs dessutom en stor effekt för att få signifikanta resultat.  
 
Storleken på urvalet kan också diskuteras i förhållande till användandet av faktoranalys som 
metod. För att en faktoranalys ska vara meningsfull rekommenderas generellt ett större antal 
deltagare i förhållande till antal items. Tillfredställande KMO värde (Kaiser-Meyer-Olkin 
measure of sampling adequacy) och själva resultatet i termer av relativt rena faktorer med 
låga korrelationer sinsemellan indikerar dock att metoden inte var olämplig. Igen finns en 
möjlighet att generaliserbarheten hos resultaten minskats som effekt av urvalet. Resultat från 
Van der Linden och kollegor (2005; 2006), som replikerat fyrafaktorstrukturen både i en 
grupp psykologstuderande och i en grupp ungdomar utan bakgrund inom psykologi visade 
inga betydande skillnader mellan dessa grupper. Författarna drar också slutsatsen att den 
psykologibakgrund som är vanligt förekommande bland undersökningsdeltagare inte 
nödvändigtvis hade ett stort inflytande över den resulterande UPPS-modellen. Resultat från 
denna studie indikerar i samma linje att data från psykologstuderande och våldsdömda faller 
ut på ett liknande sätt i faktoranalysen. Det är dock möjligt att man med ett större och 
randomiserat stickprov skulle få andra resultat.  
 
Slutligen bör sägas något om datainsamlingsmetod. Ett problem som ofta tas upp när det 
gäller användandet av självskattningsskalor i cross-sektionella studier är inflationer i 
korrelationer som stammar ur gemensam metodvarians (Spector 1994). Att både impulsivitet 
och förväntad kontroll här mäts med självskattningsskalor har eventuellt påverkat resultatet i 
termer av en överskattning av storleken på det uppmätta sambandet. Datainsamlingsmetoden 
kan också ha påverkat resultaten då det i enkätstudier är svårt att kontrollera för social 
önskvärdhet, där deltagarna anpassar sina svar efter vad de anser är önskvärda egenskaper 
eller beteenden. I locus of control-instrumentet ingår en delskala som ska kontrollera för detta, 
vilken inte visade sig korrelera signifikant med kontrollorientering. Istället finns kanske större 
anledning att misstänka att social önskvärdhet skulle vara en felkälla i UPPS-resultat. Detta 
gäller eventuellt i högre grad för patientgrupperna, som inte på samma sätt varit anonyma i 
studien och som kan tänkas vara mer känsliga för vilken typ av information de betraktar som 
passande att ge som patienter/frivårdsklienter. Ytterligare en eventuell felkälla är att student- 
och patientgrupperna har fyllt i UPPS under olika omständigheter, med delvis olika 
information om studien (då patientdata samlats in för ett annat projekt), i närvaro av olika 
försöksledare och omväxlande i grupp eller enskilt.   
 
Sammantaget ger resultat från föreliggande studie stöd för UPPS-modellen med 
konceptualiseringen av impulsivitet som ett mångfasetterat konstrukt. Studien indikerar också 
att den svenska versionen av UPPS-självskattningsskalan har god reliabilitet. Användbarheten 
i kliniska sammanhang är dock fortsatt oklar. Vidare studier, med ett större underlag, behövs 
för att utvärdera värdet av att kunna skilja mellan olika aspekter av impulsivitet i olika 
kliniska grupper och i förhållande till friska kontroller samt studera hur olika kombinationer 
av UPPS-dimensionerna kan resultera i olika typer av problematik. En intressant framtida 
möjlighet är också att använda UPPS-skalan som utfallsmått i behandlingsstudier för att se 
hur olika aspekter av impulsivitet kan påverkas av farmakologisk och/eller terapeutisk 
behandling. I samma sammanhang kan även locus of control vara intressant att studera.  
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UPPS1 
 
Nedan följer ett antal uttalanden som beskriver hur människor kan tänka och handla. Var 
vänlig att för varje uttalande markera hur väl du tycker att det stämmer in på dig. Om du 
tycker att det stämmer helt ringa in 1, om du tycker att det stämmer i viss mån ringa in 2, 
om du tycker att det inte riktigt stämmer ringa in 3 och om du tycker att det inte stämmer 
alls ringa in 4. Försäkra dig om att du har ringat in en siffra för varje påstående. Frågorna 
fortsätter på nästa sida.  
 

           Stämmer       Stämmer        Stämmer           Stämmer 
                                               helt                 i viss mån     inte riktigt         inte alls 

 

1. Jag har en reserverad och avvaktande inställning till livet.  1               2               3               4 
          
2. Jag har svårt att kontrollera mina impulser.  1               2               3               4 
      
3. Jag brukar söka efter nya och spännande erfarenheter och 1               2               3               4 
    upplevelser. 
 
4. Jag tycker i allmänhet om att se till att avsluta sådant jag  1               2               3               4 
     har påbörjat. 
 
5. Jag tänker ofta igenom saker på ett omsorgsfullt och  1               2               3               4 
    målmedvetet sätt. 
 
6. Jag har svårt att motstå frestelsen när jag är sugen på något  1               2               3               4 
    (mat, cigaretter etc.) 
 
7. Jag kan pröva på allt, åtminstone en gång.  1               2               3               4 
 
8. Jag har en tendens att lätt ge upp.   1               2               3               4 
 
9. Jag hör inte till den sortens människor som slänger ur sig  1               2               3               4 
     saker utan att tänka efter först. 
 
10. Jag ger mig ofta in i saker som jag senare önskar att jag  1               2               3               4 
      skulle kunna slippa.  
 
11. Jag gillar sporter och spel där man måste välja sitt nästa  1               2               3               4 
      drag väldigt snabbt. 
 
12. Något som verkligen stör mig är att ha oavklarade  1               2               3               4 
     uppgifter kvar. 

            
 

                                                
1Whiteside, S. P., & Lynam, D. R. (2001). The Five Factor Model and impulsivity: using a structural model of 
            personality to understand impulsivity. Personality and Individual Differences, 30, 669-689. 
Whiteside, S. P., Lynam, D. R., Miller, J. D., & Reynolds, S. K. (2005). Validation of the UPPS Impulsive 
           Behaviour Scale: A Four-factor Model of Impulsivity. European Journal of Personality, 19, 559-574. 
Auktoriserad svensk översättning © 2007 Kristina Marklund & Anne H Berman, efter tillstånd från S Whiteside. 
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             Stämmer        Stämmer        Stämmer        Stämmer 
                                helt                i viss mån      inte riktigt      inte alls 

13. Jag tycker om att stanna upp och tänka igenom saker innan     1               2              3               4 
      jag gör dem. 
 

14. När jag mår dåligt gör jag ofta saker som jag senare ångrar  1               2               3               4 
      för att jag ska må bättre i stunden   
 

15. Jag skulle tycka om att åka vattenskidor.   1               2               3               4 
 

16. När jag väl har påbörjat något hatar jag att behöva sluta.  1               2               3               4 
 

17. Jag gillar inte att inleda ett projekt innan jag vet exakt hur  1               2               3               4 
      jag ska fortsätta. 
 

18.  Ibland när jag mår dåligt är det som om jag inte kan sluta  1               2               3               4 
       med det jag håller på med trots att det får mig att må sämre. 
 

19. Jag tycker om att ta risker.    1               2               3               4 
 

20. Jag har lätt för att koncentrera mig.  1               2               3               4 
 

21. Jag skulle tycka om att hoppa fallskärm.   1               2               3               4 
 

22. Jag avslutar det jag har påbörjat.   1               2               3               4 
 

23. Jag brukar föredra att använda mig av ett rationellt och  1               2               3               4 
      förståndigt sätt att närma mig saker. 
 

24. När jag är upprörd handlar jag ofta utan att tänka.  1               2               3               4 
 

25. Jag välkomnar nya och spännande erfarenheter och  1               2               3               4 
       upplevelser även om de är lite skrämmande och  
       okonventionella. 
 

26. Jag kan anpassa mitt tempo så att jag får saker gjorda i tid.     1               2               3               4 
 

27. Jag brukar överväga saker och ting noga innan jag                  1               2               3               4 
      bestämmer mig.  
 

28. När jag känner mig avvisad säger jag ofta saker som jag  1               2               3               4 
      sedan ångrar. 
 

29. Jag skulle vilja lära mig att flyga flygplan.   1               2               3               4 
 

30. Jag är en person som alltid får jobbet gjort.   1               2               3               4 
 

31. Jag är en försiktig person.    1               2               3               4 
 

32. Det är svårt för mig att motstå att handla utifrån mina  1               2               3               4 
      känslor. 
 

33. Ibland tycker jag om att göra saker som är lite skrämmande.   1               2              3               4 
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             Stämmer       Stämmer        Stämmer         Stämmer 

                        helt               i viss mån       inte riktigt      inte alls 
34. Jag avslutar nästan alltid de projekt jag har påbörjat 1               2               3               4 
  
35. Innan jag ger mig in i en ny situation vill jag helst veta vad 1               2               3               4 
       jag kan förvänta mig.  
 
36. När jag är upprörd förvärrar jag ofta saker genom att handla  1               2               3               4 
      utan att tänka. 
 
37. Jag skulle tycka om känslan av att åka skidor väldigt fort  1               2               3               4 
      nerför ett högt berg. 
 
38. Ibland är det så många småsaker som ska göras att jag bara  1               2               3               4 
      struntar i allihop. 
 
39. Vad jag än vill göra, brukar jag först tänka igenom det  1               2               3               4 
       noggrant. 
 
40. Innan jag bestämmer mig för något överväger jag alla  1               2               3               4 
       fördelar och nackdelar. 
 
41. I diskussionens hetta, när jag är upprörd eller arg, säger jag  1               2               3               4 
       ofta saker som jag senare ångrar. 
 
42. Jag skulle vilja prova att dyka med tuber.   1               2               3               4 
      
43. Jag har alltid kontroll över mina känslor.   1               2               3               4 
      .  
44. Jag skulle tycka om att köra fort.   1               2               3               4 
 
45. Ibland gör jag impulsiva saker som jag senare ångrar.  1               2               3               4 
 
 


