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Kvinnor minns ansikten bättre än män 
 
 

Åsa Jansson 
 

Att känna igen och komma ihåg andras 
ansikten är en viktig förmåga hos människan. 
Forskning har visat att kvinnor generellt 
kommer ihåg fler ansikten än män och särskilt 
bra är kvinnor på att minnas andra kvinnors 
ansikten. Syftet med den här studien var att 
undersöka om priming av kön skulle påverka 
mäns och kvinnors 
ansiktsigenkänningsförmåga för androgyna 
bilder. I undersökningen medverkade 161 
personer (93 kvinnor och 68 män) mellan 18 
och 19 år och resultatet visade att kvinnor 
generellt presterade bättre när det gällde att 
minnas olika ansikten. Resultatet ger stöd åt 
tidigare forskning samt upphov till nya 
frågeställningar, som till exempel om 
skillnaderna är åldersrelaterade eller om 
kvinnor har ett större intresse för ansikten?   
 
 

Nyckelord : ansiktsigenkänning, könsskillnader, minne, könsidentifikation 
 
 
 

Inledning 
 
 Ett mänskligt ansikte avslöjar mycket information för sin betraktare. Det ger en uppfattning 
om en persons sinnesstämning, avsikt eller uppmärksamhet, men det kan också användas för 
att identifiera en person. En person kan förstås identifieras på andra sätt, till exempel med 
hjälp av röst, kroppsform och kläder. Trots det är ansiktet det mest distinkta och mest använda 
sättet för att identifiera en person. Att drabbas av oförmågan att känna igen ansikten, beskrivs 
ha en förödande effekt på den personens liv (Bruce & Young, 1986). Igenkänning av ansikten 
har intresserat forskare i åratal. Detta intresse kan möjligtvis spegla den psykologiska 
betydelsen av ansikten i våra liv. Ansiktet är det viktigaste visuella stimuli vi har, antagligen 
från och med de första timmarna när vi föds, i alla fall definitivt efter de första veckorna. Den 
psykologiska forskningen med ansikten som stimuli, är däremot ett relativt nytt fenomen, som 
ökat under de senaste årtiondena (Ellis, 1981).  
    Igenkänning av ansikten är en komplex perceptuell förmåga och spelar en central roll i 
olika situationer, allt från sociala sammanhang som till exempel vid en middagsbjudning, till 
mer allvarliga tillfällen som till exempel vid ett vittnesmål (Cross, J. F. Cross, J. & Daly, 
1971). När det visuella minnet används måste informationen som tas in inte bara kodas och 
manipuleras, utan den måste också återkallas. Traditionellt delas återkallandet in i två sorter, 
de engelska termerna är återerinring (recall) och igenkänning (recognition). Återerinring 
innebär spontant inhämtade material från långtidsminnet (LTM) som när en person får en 
fråga om vilka blommor som fanns i brudbuketten på ett bröllop man varit på och försöker 
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erinra sig det. Med igenkänning menas att man får alternativ att välja mellan, till exempel om 
blommorna i brudbuketten på bröllopet var rosor eller liljor (Westen, 1996). Det är väl 
förankrat att barns förmåga att känna igen ansikten av okända människor ökar med åldern. 
Studier visar att igenkänningen av ansikten förbättras från en ålder av ungefär fem år till 
vuxen ålder, för att sen avta i början av ålderdomen, vilket är individuellt, men runt 60 år. 
(Chung & Thomson, 1995).  
       När vi känner igen ett ansikte på ett fotografi, är det två huvudsakliga sorters information 
som kan användas. Den första är information om eventuella ansiktsdrag, till exempel 
ögonfärg och den andra informationen handlar om konfigurering eller ihopsättning av 
ansiktsdragen (Eysenck & Keane, 1995). Att ansiktsigenkänning till stor del är beroende av 
ansiktsdragens ihopsammansättning, är relevant för att förstå vår förmåga att känna igen ett 
ansikte även när det är betydligt förändrat. Forskning visar att mycket förvridna karikatyrer 
ofta är lättare att känna igen än riktiga teckningar av samma ansikte. Karikatyrerna verkar 
förstärka skillnaderna mellan ett individuellt ansikte och ”medelansiktet”, när individuella 
ansiktsdrag och relationerna mellan dessa förtydligas (Eysenck & Keane). 
    Men ansiktsigenkänning beror självklart inte bara på konfigurell information. En del 
ansiktsdrag verkar viktigare än andra, när det gäller att underlätta igenkänningen. 
Igenkänningen av okända ansikten beror mer på externa drag, som ansiktskontur, frisyr, 
medan bekanta ansikten känns igen på interna, mer detaljerade drag, så som mer exakt hur 
ögonen är utformade, vilken färg de har osv. Studier som fokuserar på interna ansiktsdrag har 
indikerat att området kring ögonen har störst betydelse för igenkänning, och att området runt 
näsan har minst betydelse (Eysenck & Keane, 1995). 
    När man ska känna igen ett ansikte så går processen enligt Bruce och Youngs modell 
(1986), igenom fyra steg: 1) Genom strukturella kodningsprocesser skapas beskrivningar av 
ansiktet ifråga. 2) Dessa beskrivningar matchas med de representationerna av kända ansikten 
vi har i våra ansiktsigenkänningsenheter. Här avgörs om ansiktet är bekant eller inte. 3) Om 
ansiktet känns igen hämtas identitetsspecifik information, så att vi kan bestämma vem 
personen är. 4) När ovan nämnda steg gåtts igenom hämtar vi in personens namn från minnet. 
Man måste inte gå igenom alla fyra stegen, till exempel händer det ofta att man inte kan 
minnas en persons namn. Däremot måste varje steg tas i rätt ordning, vi kan inte minnas en 
persons namn utan att veta någon specifik information om denne person. 
    En del forskning är inne på att ansiktsigenkänning kan vara annorlunda än annan 
objektsigenkänning. Nyfödda barn är till exempel födda med en inbyggd förkärlek för att titta 
på ansikten eller ansiktsliknande föremål hellre än andra saker. Man kan tappa förmågan att 
känna igen objekt och ansikten, det kallas visuell agnosi. Visuell agnosi yttrar sig så att 
personen får förlorad eller försämrad förmåga till objektsigenkänning, utan att den generella 
intellektuella förmågan försämras och utan att grundläggande perceptuella processer som att 
se djup, färger etc. blir sämre (Farah, 1996). Ytterligare stöd för att ansiktsigenkänning är ett 
specialiserat system i hjärnan är personer som drabbas av prosopagnosi. Personer med 
prosopagnosi har förlorad förmåga att känna igen ansikten efter hjärnskador. De kan inte 
känna igen bekanta personer endast med hjälp av deras ansikte utan behöver även röst, 
klädstil eller liknande. Prosopagnostiker har alltså förlorat systemet som behövs för att känna 
igen ansikten, men inte nödvändigtvis förmågan att känna igen andra objekt (Farah). Eftersom 
forskare antar att människan använder sig av en specifik process vid ansiktsigenkänning, antar 
de också att vi kan ha ett speciellt minnessystem för ansikten. Enligt Reisberg (2001) har 
människans utveckling av specifika neurologiska processer som används vid 
ansiktsigenkänning framtvingats eftersom de har så stor social betydelse. 
    Det finns olika faktorer som påverkar förmågan att minnas ansikten. En sådan faktor är 
tiden. Hur väl man senare minns beror på hur länge man får iaktta ansiktet och efter hur lång 
tid man får se det igen. Man har lättare att känna igen och därmed minnas ett ansikte med 
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längre inlärningstid och kortare tid mellan visningen och igenkänningstillfället (Shapiro & 
Pernod, 1986).  

Etnicitet, ålder och kön är andra faktorer som påverkar minnet för ansikten. Tidigare 
forskning har visat att vi lättare känner igen och kan identifiera personer från den egna 
gruppen, det vill säga personer, med samma etnicitet, i den egna åldern och eller samma kön 
(Shaw & Skolnick, 1994). Det mest undersökta ämnet inom vittnespsykologi är igenkänning 
av ansikten från den egna etniska gruppen jämfört med andra etniciteter. Enligt Shapiro och 
Pernod (1986) ökar förmågan att identifiera en person om den som identifieras har samma 
hudfärg som personen som gör identifikationen. Detta kan ha flera orsaker. Till exempel kan 
det vara så att eftersom de flesta lever i förhållandevis homogena samhällen och därför mest 
ser ansikten av samma etnicitet har större kunskap om dem. Det kan också vara så att man 
tittar på olika saker i ansiktet för att identifiera människor med olika etnisk tillhörighet 
(Shepard & Deregowski, 1981). Bartlett och Leslie (1986) har undersökt effekter av ålder när 
det gäller ansiktsigenkänning. Undersökningen gick ut på att visa bilder på yngre och äldre 
personer för yngre och äldre försökspersoner. Resultatet visade att yngre var bättre på att 
identifiera yngre personer, alltså ur den egna åldersgruppen. Däremot visade studien att äldre 
mindes ansikten lika väl oavsett åldersgrupp. De äldre presterade dock generellt sämre än de 
yngre när det gällde igenkänning av ansikten. 
    När ett barn föds är bland det första den närmsta omgivningen vill veta vad det blev för 
kön. Alla är nog överens om att kvinnor och män skiljer sig åt i olika avseenden. Däremot 
råder det delade meningar om i vilka avseenden och vilken storlek dessa skillnader har. 
Forskare är inte heller överens om vad dessa skillnader beror på. Eftersom könet spelar en 
viktig roll i människors identitet och det är ett viktigt mänskligt attribut, är forskning inom 
detta ämne både intressant och relevant (Feingold, 1996; Halpern, 2000). Enligt McKelvie 
(1981) är kvinnor generellt bättre på ansiktsigenkänningsuppgifter än män. Det vill säga om 
man visar 40 ansiktsbilder ett och ett under några sekunder för både män och kvinnor, tar bort 
bilderna, väntar en halvtimme sedan visar bilderna igen uppblandade med ytterligare 40 
bilder, känner kvinnor igen fler bilder, har fler rätta svar, än männen, oavsett vad bildpersonen 
de såg hade för kön. Som tidigare beskrivits är människor bättre på att känna igen människor 
av sin egen etnicitet, och det gäller framförallt kvinnor. Kvinnor är bättre på att känna igen 
andra kvinnor, än vad män är på att känna igen andra män (McKelvie). Undersökningar har 
dessutom visat att kvinnor även presterar bättre än män när det gäller att känna igen 
barnansikten. Det har lett fram till hypotesen att könsskillnader i igenkänning av ansikten 
beror på olika intressen och/eller olika grader av bekantskap med olika sorters material. 
McKelvie (1981) föreslog att prestationerna vid en igenkänningsuppgift beror på inledande 
uppmärksamhet och åskådarstrategier. Det finns alltså tidigare forskning som har visat på 
könseffekter när det handlar om ansiktsigenkänning. Enligt Feingold (1996), Halpern (2000) 
och McKelvie har könet både på igenkännaren och ansiktet som känns igen har betydelse. 
McKelvie menar (dåtid) att igenkännarens intresse har betydelse för resultatet, dock går det 
inte att avgöra om kvinnors bättre prestationer beror på att kvinnor har större erfarenhet av 
kvinnliga ansikten, eller om det handlar om vem man är intresserad av eller kan identifiera sig 
med. Detta är intressant för fortsatt forskning, Om det handlar om intresse/identifikation så 
borde det göra skillnad om man kallar ett androgynt ansikte för man eller kvinna. Om det 
däremot handlar om att kvinnor byggt upp en större erfarenhet av kvinnliga ansikten så ska 
inte benämningen av ett ansikte som man eller kvinna göra någon skillnad. 
 
 
Syfte och frågeställning 
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Frågeställningen i den här studien var om det finns skillnader i mäns och kvinnors förmåga att 
minnas olika ansikten, kvinnoansikten, mansansikten och androgyna ansikten. Studien skulle 
också svara på frågan om det har någon betydelse för testdeltagarnas resultat vad man 
presenterar de androgyna ansiktena som när de får se bilder på dem, om man kallar dem män, 
kvinnor eller bara säger att det är personer. Påverkas resultatet av testdeltagarens kön och eller 
bildpersonens kön? 
    Hypotesen är att både män och kvinnor ska vara bättre på att känna igen ansikten av sitt 
eget kön, samt att kvinnor ska vara bättre än män på att känna igen alla ansikten. Det vill säga 
att det finns en huvudeffekt av kön och även en interaktionseffekt mellan deltagarens kön och 
bildpersonernas kön. Vidare förväntas kvinnorna ha ett bättre resultat på den androgyna 
versionen som presenteras som kvinnor, eftersom detta ytterligare skulle styrka att kvinnor är 
bättre på att känna igen ansiktsbilder de tror är det egna könet.  
    Syftet var att kunna bidra med en förstärkning till tidigare forskning som visar att kvinnor 
generellt sett är bättre på att minnas ansikten och att alla har lättare för att känna igen andra ur 
sin egen grupp, i det här fallet sitt eget kön.  
 
 
Metod 
 
Överblick av undersökningen och dess design 
 
Den här studien är en del av en större avhandling som även den testar ansiktsigenkänning, 
men också andra delar av minnet, ordförståelse och andra kunskapstest. Det som presenteras 
här är dock bara ansiktsigenkänningsdelen, vilken består av bilder på ansikten som deltagarna 
ska känna igen. Bilderna är på ansikten av män och kvinnor och på ansikten som morfats det 
vill säga en blandning av två ansikten, detta förklaras tydligare nedan i materialdelen. I 
stuiden redovisas två ansiktigenkänningstest, dels ett test med ej morfade bilder på män och 
kvinnor, och dels ett test med morfade ansikten. Designen består dels av en 2 (kön: kvinna, 
man) x 2 (bildpersonens kön: kvinna, man, ej morfade) och dels en 2 (kön: kvinna, man) x 3 
(benämning av bildpersonens kön: Androgyna/morfade kvinnor, Androgyna/morfade män, 
Androgyna/morfade personer). Alla deltagare såg bilderna på kvinno- och mans ansikten som 
ej morfats. Alla deltagare såg även de bilder som morfats, men de presenterades antingen som 
kvinnor, män eller personer. Det vill säga i en klass/grupp deltagare benämndes bilderna i 
denna version som ett antal bilder av kvinnoansikten, i en annan som bilder av mansansikten 
och i en tredje klass som bilder av personer. Detta förklaras mer utförligt i materialdelen 
nedan. Antalet deltagare som såg kvinno- respektive, mansansikten respektive personer, var 
jämnt fördelade. 
 
Deltagare 
 
I studien ingick totalt 161 personer i åldrarna 18 till 19 år. Av dessa var 93 kvinnor och 68 
män. Alla testningar genomfördes i gymnasieskolor, antingen i Stockholm eller i Västerås, på 
undersökningsdeltagarnas lektionstid. Deltagarna rekryterades genom att rektorn först 
kontaktades och godkände studien. Den aktuella läraren gjorde därefter en förfrågan och 
informerade eleverna om studien. Informationen var dels muntlig, men gavs också skriftligt i 
form av ett informationsbrev som delades ut några dagar innan testningen skulle äga rum. För 
att få en spridning mellan deltagarna tillfrågades elever på samhällsvetarprogrammet, dels 
med samhällsinriktinig och ekonomisk inriktning, estetiska programmet och 
naturvetenskapliga programmet. Testningen ägde rum på skoltid i elevernas egen 
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gymnasieskola på en vanlig lektion. Antalet undersökningsdeltagare vid varje tillfälle var 
mellan 15 och 30 stycken.  Den sammanlagda testtiden var ca 70 minuter. Deltagarna 
informerades muntligen om undersökningen i samband med att samtyckespappret delades ut. 
I denna information framgick ännu en gång vad den kommande testningen skulle handla om i 
stora drag samt att den var frivillig, anonym och att de när som helst under testningen kunde 
avbryta. Eftersom studien innehåller 161 personer, innebär det att till exempel en naturklass 
fick se Androgyna/morfade kvinnoversionen och en annan naturklass fick se 
Androgyna/morfade mansversionen och en tredje Androgyna/morfade personerversionen, för 
att se till så att naturvetare fanns i alla betingelser. Detta gäller även samhällsprogrammet och 
det estetiska programmet. Dock bör påpekas att de klasser som tillhörde det 
samhällsvetenskapliga programmet var större än de andra klasserna. Detta betyder alltså att 
det sammanlagt var fler deltagare som hade en samhällsvetenskaplig inriktning, vilket 
ytterligare nämns i diskussionsdelen Innan testningen startades delades ytterligare ett 
informationsbrev ut som dessutom efterfrågade samtycke i form av en underskrift. Alla de 
elever som kom till den aktuella lektionen valde att stanna kvar och delta och utgör alltså 
undersökningsdeltagarn. 
 
Material 
 
Testet var uppdelat i följande delar, med stoppsidor mellan varje del, 1) presentation av 
ansiktena i det första ansikttestet 2) ordförståelse 3) kodning 4) mentala rotationer 5) 
igenkänningstest av ansiktena i det första testet 6) presentation av ansiktena i det andra 
ansikttestet 7) två personlighetstest, social monitoring samt Bem Sex role Inventory 8) 
igenkänningstest av ansiktena i det andra testet 9) bakgrundsdata samt hur testningen 
uppfattades.  
    Till denna studie användes som tidigare nämnts bara de två ansiktsigenkänningstesterna. 
Det första testet, som jag döper till Kvinnor/Män bestod av 20 bilder på kvinnor och mäns 
ansikten. Dessa bilder var inte morfade. Det andra testet bestod av 16 morfade ansiktsbilder.  
För en grupp deltagare bestod testet av åtta bilder på ansikten som morfats av två 
kvinnoansikten vardera, och åtta bilder som morfats av ett kvinnoansikte och ett mansansikte. 
De senare bilderna kallas i fortsättningen Androgyna. Alla bilder presenterades för deltagarna 
i denna grupp som ”kvinnor”. För en andra grupp visades åtta bilder som morfats av två 
mansansikten vardera, samt samma androgyna ansikten som visades i den första gruppen. För 
denna grupp presenterades bilderna som ”män”. För en tredje grupp bestod det andra 
ansiktstestet av samma åtta androgyna ansikten som visats för deltagare i de två andra 
grupperna, samt åtta nya ansikten som också morfats av ett mans- och ett kvinnoansikte. För 
deltagarna i denna grupp presenterades ansiktena som ”personer”. Samtliga bilder i det andra 
ansiktstestet visade ansikten formade som ett ägg, utan hår eller ansiktshår. 
 
 
 
Procedur 
 
Ansiktena i ansiktsigenkänningstesterna visades med hjälp av en bärbar dator och en projektor 
på en overheadduk. I klassrummet placerades elevernas bänkar så att alla satt så att de tydligt 
såg overheadduken. Personerna på fotografierna som undersökningsdeltagarna får se 
tillfrågades och fotograferades på olika universitetsområden och arbetsplatser i Stockholm.  
    
Alla testdeltagare såg först versionen Kvinnor/Män 20 bilder, varje bild visades i 3 sekunder. 
Därefter gjorde de andra kunskapstest (som inte är relevanta i den här studien) i 30 minuter 
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och fick sedan se bilderna igen, uppblandade med 20 bilder på män och kvinnor de inte sett 
förut. Själva testet bestod i att se hur många bilder de kom ihåg. Efter det såg testdeltagarna 
de morfade ansiktena enligt beskrivningen ovan. För olika grupper av deltagare presenterades 
ansiktena som kvinnor, män eller personer. Testet gick till på samma sätt som kvinnor/män 
versionen, bilderna visades i 3 sekunder var. Efter ett intervall på 30 minuter visades 
ansiktena igen uppblandade med 16 nya bilder som inte varit med förut. Deltagarna 
markerade i svarshäftet, ”ja” om de kom ihåg ansiktet och ”nej” om de inte sett det tidigare. 
Deltagarna uppmanades att svara på alla frågor i igenkänningstestet och gissa om de var 
osäkra. Ibland svarade ju deltagaren, antingen fel, det vill säga att hon/han inte kände igen 
ansiktet, trots att det var med. Ibland trodde deltagaren att hon/han kände igen ett ansikte som 
inte var med, alltså falskt alarm. Resultatet i den här studien är antal rätta svar. Alltså, ett rätt 
svar är ”ja” när ansiktet var med och ”nej” när det inte var med.  
 

Resultat 
 
Först räknades antalet korrekta svar i de två ansiktstesten ut. Som korrekta räknades ”ja-svar” 
till de ansikten som visats tidigare och ”nej-svar” till nya ansikten. Det maximala antalet rätt 
på kvinnoansikten respektive mansansikten i det första ansiktstestet var 20. Kvinnorna hade 
ett bättre resultat än männen i alla versioner särskilt när de skulle känna igen andra kvinnor. 
De var avsevärt bättre än männen i versionen Androgyna/morfade kvinnor. Männen 
presterade bäst när ansiktena inte var morfade alls och av de Androgyna/morfade versionerna 
hade männen bäst resultat när ansiktena presenterades som personer.  
 
 
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för män och kvinnor som sett de olika 
versionerna. Tabellen visar medelvärdet av det totala antalet korrekta svar för varje version. 
___________________________________________________________________________ 
 Deltagarens kön 
 
Version                      Kvinnor  Män          p- värde 
Ansiktstest 1 
Kvinnoansikten 16.71(1.89)  16.40(2.29)  < .05 
ej morfadea  
 
Mansansikten 16.54(1.69)  16.01(2.23)  <.05 
ej morfade a 
 
Ansiktstest 2 
Androgyna/morfade 
 kvinnor b  18.41(5.51)  15.78(6.57)  < .05 
 
 
Androgyna/morfade 
män b  15.26(3.74)  14.33(4.42)  <.05 
 
 
Androgyna/morfade 19.94(3.33)  18.45(5.19)  < .05 
Personer, män och 
kvinnor b 
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a Maximalt antal korrekta svar är 20 

 b Maximalt antal korrekta svar är 32 
 
För att analysera resultatet för det första ansiktstestet användes en 2 (bildpersonens kön: 
kvinna, man, ej morfade) x 2 (deltagarens kön: man, kvinna) ANOVA. Bildpersonens kön var 
en inomgrupps (upprepad) variabel och deltagarens kön en mellangruppsvariabel. I den första 
analysen utgjordes den beroende variabeln igenkänning av de icke morfade mans- respektive 
kvinnoansikten i ansiktest 1.    Resultatet i den första analysen visade att det fanns en 
huvudeffekt av kön (kvinnor, M = 16.63, SD = 8.15, män, M = 16,20, SD = 7.83), F(1, 155) = 
10.49, p < .001, då kvinnorna presterade bättre än männen, både för mans- och för 
kvinnoansikten. Vilket kön bildpersonen hade visade sig inte ha någon signifikant betydelse 
för resultatet. Alltså ingen huvudeffekt av bildpersonens kön och inte heller någon interaktion 
mellan bildpersonens kön och betraktarens kön.  

För det andra testet användes en 2 (deltagarens kön: man, kvinna) x 3 (benämning av 

bildpersonens kön: kvinnor, män, personer) ANOVA. I den andra analysen utgjordes den 
beroende variabeln av igenkänning av de morfade kvinno- mans och androgyna ansiktena i 
det andra ansiktstestet. Oberoende variabler utgjordes av deltagarens kön och benämning av 
bildpersonernas kön. Båda oberoende varibler mättes mellan grupper. Resultatet i den andra 
analysen visade också på en huvudeffekt av deltagarens kön, F(1, 159) = 13.65, p < .001, då 
kvinnorna presterade på en generellt högre nivå i ansiktsigenkänningen än vad männen gjorde 
(kvinnor M = 17.61, SD = 8.51, män M = 16.39, SD = 7.89). Resultatet visade inte på någon 
interaktionseffekt mellan kön och benämning av ansiktenas kön. Det spelar inte heller någon 
signifikant roll vad man kallar ett androgynt/morfat ansikte, det visade inte på någon 
huvudeffekt.  

Resultatet visade alltså att kvinnorna var bättre än männen på att känna igen alla ansikten i 
alla versioner.  Det visade sig dock inte finnas någon interaktion mellan kön på deltagaren och 
bildpersonens kön. Det spelade heller ingen roll vad man kallade ett androgynt ansikte, det 
vill säga vad de trodde att de såg.   
 

Diskussion 
 
Frågan i den här studien var om det finns skillnader i mäns och kvinnors förmåga att minnas 
olika ansikten, kvinnoansikten, mansansikten och androgyna ansikten, samt om det spelar 
någon roll vad man presenterar de androgyna ansiktena som. Om man presenterar dem som 
kvinnor, män eller personer.  
    Hypotesen var att både män och kvinnor ska vara bättre på att känna igen ansikten av sitt 
eget kön, samt att kvinnor ska vara bättre än män på att känna igen alla ansikten. 
    Resultatet blev delvis som förväntat. Det som stämmer överens med tidigare studier är att 
kvinnorna presterade bättre än männen i alla versioner i ansiktsigenkänningstestet. Det styrker 
att det finns könsskillnader när det gäller ansiktsigenkänning, eftersom de kvinnliga 
undersökningsdeltagarna hade ett i snitt högre medelvärde, det vill säga ett bättre resultat på 
ansiktsigenkänningstestet än de manliga deltagarna i alla versioner. Det samstämmer med 
McKelvie´s (1986) rapport som säger, att kvinnor generellt presterar bättre än män på 
ansiktsigenkänningsuppgifter. Den här undersökningen kan dock inte sägas styrka 
McKelvie´s (1986) resultat att könet på ansiktet som undersökningsdeltagarna skulle känna 
igen har betydelse. Kvinnorna hade generellt ett bättre resultat, de var bättre på att känna igen 
alla ansikten, men presterade som allra bäst i versionen där de morfade/androgyna ansiktena 
presenterades som personer. I den versionen där ansiktena inte var morfade, presterade 
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kvinnorna bättre när de skulle känna igen kvinnoansikten så det kan till viss del stödja att de 
skulle ha lättare för att känna igen det egna könet.  Dock är skillnaderna ganska små och en 
och de ANOVA analyser som gjordes i undersökningen visade inte att det hade någon 
signifikant betydelse vad bildpersonen hade för kön, däremot om det var en man eller kvinna 
som tittade. 
    I de tre versioner som innehöll androgyna ansikten, var skillnaderna mellan könen något 
större än när deltagarna skulle känna igen ansikten som inte var morfade. Det skulle kunna 
förstärka Reisbergs (2001) teori om att människan använder sig av en specifik process vid 
ansiktsigenkänning, att vi kan ha ett speciellt minnessystem för ansikten och att det är mer 
utvecklat hos kvinnor. Reisbergs (2001) menar ju vidare att det alltid varit av stor social 
betydelse för människan att känna igen ansikten. Det kan därför ha framtvingat utvecklingen 
av specifika neurologiska processer som används vid ansiktsigenkänning.  
    Att igenkänningsresultatet av de androgyna ansiktena var så bra hos kvinnor kan ha att göra 
med att när vi känner igen ett ansikte på ett fotografi, är det två huvudsakliga sorters 
information som kan användas. Den första är information om eventuella ansiktsdrag, till 
exempel ögonfärg och den andra informationen handlar om konfigurering eller ihopsättning 
av ansiktsdragen (Eysenck & Keane, 1995), kvinnorna i den här undersökningen har alltså en 
bättre konfigurell förmåga. Dock bekräftas inte om den är biologisk eller utvecklad. Det 
faktum att ansiktsigenkänning till stor del är beroende av ansiktsdragens ihopsammansättning, 
är relevant för att förstå vår förmåga att känna igen ett ansikte även när det är betydligt 
förändrat. Forskning visar att mycket förvridna karikatyrer ofta är lättare att känna igen än 
riktiga teckningar av samma ansikte. Karikatyrerna verkar förstärka skillnaderna mellan ett 
individuellt ansikte och ”medelansiktet”, när individuella ansiktsdrag och relationerna mellan 
dessa förtydligas (Eysenck & Keane, 1995). Man skulle alltså kunna tolka det som att den 
androgyna ansiktsigenkänningsversionen var den version som testade förmågan till 
ansiktsigenkänning bäst, och det tydliga resultatet visar att kvinnorna presterade bättre.  
    Resultatet ger alltså svar på frågeställningen i den här studien, det vill säga att det finns 
könsskillnader i ansiktsigenkänningsförmåga. Dock framkom inte att det hade betydelse vad 
igenkänningsbilden hade för kön. Min analys utifrån resultatet är att kvinnor har utvecklat en 
bättre ansiktsigenkänningsförmåga och har ett större intresse för andra ansikten. Om det beror 
på att de biologiskt har haft lättare till det, eller om de beror på att de haft större nytta av den 
kunskapen i sociala sammanhang än män går inte att säga.  
    Jag anser att resultatet skulle bli liknande om undersökningen görs en gång till, alltså att 
resultatet är generaliserbart på män och kvinnor i 18-årsåldern. Undersökningsdeltagarna kom 
alla från gymnasieskolor i förorter till Stockholm och Västerås, med svenskt ursprung och 
liknande erfarenheter. Testsituationerna var likvärdiga, inga störande moment förekom vid 
något av tillfällena, utan allt flöt på likadant. Det som kan påpekas som negativt i 
undersökningssituationen är att 15-30 deltagare gjorde testet samtidigt. Detta var av tidsskäl, 
men kan ha haft inverkan på resultatet. De satt i ett klassrum, vilket gjorde att alla inte hade 
samma avstånd och vinkel till duken som bilderna visades på. Även om de bekräftade att de 
såg bra, såg de lite olika. Det fanns heller inga placeringsinstuktioner, förutom att sitta vid en 
egen bänk. Detta kan ha medfört att de satt i kompisgrupper och att det inte var omöjligt att 
det förekom att de tittade på varandra. Dessutom kan då en man tittat på en kvinna och 
tvärtom, vilket gjort den personens resultat missvisande. Upplevelsen var dock att alla var 
väldigt koncentrerade på uppgifterna och att ansiktsigenkänningsdelen gick väldigt fort, vilket 
borde i alla fall ha försvårat detta beteende och det var inget som gick att lägga märke till. Det 
hade trots detta varit ännu mer representativt om deltagarna hade gjort testet en och en, så att 
alla haft samma vinkel, risken för yttre störande moment hade varit minimal och ingen hade 
kunnat titta på någon annan. Ytterligare en synpunkt är att trots att det fanns en önskan om att 
sprida deltagarnas kön och intressen så mycket som möjligt, genom att ha klasser från 
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samhällsvetenskapligt program, estetiskt program och naturvetenskapligt program lyckades 
detta inte optimalt. Alla inriktningar och båda könen finns representerade i alla betingelser, 
men kvinnorna blev 35 stycken fler än männen och de klasser som hade en 
samhällsvetenskaplig inriktning bestod i vissa fall av nästan dubbelt så många elever som de 
andra klasserna. Detta betyder att det var fler kvinnor med i undersökningen och fler som 
hade samma intressen. För vidare testningar borde mer kunna göras för att minimera detta, 
eller ta hänsyn till deltagarens intresse och se vad det kan ha haft för påverkan på resultatet. 
Det vill säga har eleverna på det samhällsvetenskapliga programmet bättre eller sämre resultat 
än de på naturvetenskapliga programmet? 
   Den här undersökningen har bidragit till att förstärka vetskapen om att kvinnor är bättre på 
ansiktsigenkänning än män. Den har även gett upphov till ytterligare intressanta 
forskningsfrågor om vad det beror på.  Jag tycker det vore intressant att sprida åldrarna i 
testningen. Jag tror att skillnaderna skulle öka med en högre ålder på undersökingsdeltagarna 
respektive minska om de var yngre. Dessutom vore det intressant att utvidga testningen med 
andra uppgifter som berör konfigurell förmåga för att se om kvinnor är bättre även på sådana 
uppgifter, för att förstärka teorin om att det skulle finnas biologiska skillnader för om det bara 
gäller igenkänning av ansikten skulle det ju lika gärna kunna vara ett utvecklat intresse. 
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