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Abstrakt 

Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning 

har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av 

ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. Det har även påvisats effekter 

av extraversion och kön på förmågan att känna igen ansikten. Denna studie undersökte 

långtidsretention av ansikten och detta i relation till extraversion och kön. Utöver detta 

undersökte studien relationen mellan igenkänning av ansikten och annat visuellt stimulus 

(hundar). Detta studerades genom en experimentell inomgruppsdesign där deltagarna utförde 

ett datorbaserat igenkänningstest direkt och 24 timmar efter inlärning. Extraversion mättes med 

självskattningsformuläret Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI R). Studien 

inkluderade 51 deltagare (31 kvinnor, 19 män, en icke-binär, M = 27.69 år). Resultaten visade 

en fördel för igenkänning av ansikten, men kunde inte påvisa någon skillnad i nedgång 

stimulusen emellan. Vidare visade resultaten en signifikant stimulus × kön interaktion, där 

kvinnor presterade bättre än män på igenkänning av ansikten men inte på igenkänning av 

hundar. En effekt av extraversion hittades enbart i extremgrupperna på kontinuumet 

extraversion. Slutligen visade studien att det inte fanns något signifikant samband mellan 

prestation på igenkänning av hundar och ansikten vid det första testtillfället. I studien 

diskuteras implikationerna ett holistiskt processande verkar ha på inlärning men inte på 

minneskonsolidering över tid. Studien belyser också brister i tidigare studier som undersökt 

extraversion i relation till ansiktsigenkänning och fördjupar sig i eventuella orsaker till 

uppmätta könsskillnader.  

Nyckelord: Ansiktsigenkänning, långtidsretention, extraversion, könsskillnader, 

holistiskt processande , NEO-PI R  

Abstract 

Face-recognition has foremost been studied with a focus on short-term retention. This research 

has concluded that in general people are a better in recognizing faces in comparison to 

recognition of stimuli with matching complexity. Studies have also shown that extraversion 

and sex affect face-recognition ability. This study investigated long-term memory retention of 

faces in relation to extraversion and sex. In addition, this study explored the relationship 

between recognition of faces, and another visual stimulus (dogs). This was conducted by using 

an experimental within-subjects-design in which the participants performed a computer-based 

recognition-test both immediately after the study phase, as well as 24 hours later. Revised NEO 

Personality Inventory (NEO-PI R) was used to measure extraversion. The study had 51 

participants (31 women, 19 men, one non-binary, M = 27.69 years). The results showed an 

advantage in recognition of faces but failed to show a difference in decline between stimuli. 

There was a stimulus × sex interaction, where women showed an advantage compared to men 

in recognition of faces but not regarding recognition of dogs. Extraversion was shown to have 

an effect on the performance only when the most and least extraverted was compared. Finally, 

there was no relationship between face-recognition and recognition of dogs in the short-term 

retention test. The study highlights shortcomings in earlier studies investigating extraversion 

in relation to face recognition and discusses possible reasons for the obtained sex differences. 

The study also discusses whether holistic processing is implicated in learning, but not with 

respect to long-term memory consolidation. 

Keywords: Face-recognition, long-term retention, extraversion, sex differences, 

holistic processing, NEO-PI R 
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Ansiktsigenkänning: effekter av kort- och långtidsretention 

Ansikten innehåller socialt värdefull information och har en nyckelroll i social 

interaktion. Detta har intresserat forskare inom neurovetenskapen under en lång tid. Redan 

1894 skrev Broadbent en artikel om agnosi för ansikten, sedermera kallat prosopagnosi 

(Newcombe, Mehta & de Haan, 1994). För att studera människors perception av ansikten har 

forskare använt sig av ett brett spann av vetenskapliga metoder, såsom fallstudier, 

hjärnavbildningsstudier och experimentella studier. Genom fallstudier har förståelsen för hur 

avgränsade hjärnskador kan inverka på människors perception av ansikten ökat. Med 

hjärnavbildningsstudier har detta fördjupats ytterligare och hjärnområden av vikt för 

ansiktsperception har identifierats. Experimentella studier har använts för att försöka förstå hur 

ansikten processas och om denna perceptuella process skiljer sig från hur andra visuella 

stimulus processas. Förutom fokus på den perceptuella bearbetningen av ansikten har inlärning, 

igenkänning och hågkomst av ansikten samt hur dessa hänger ihop med andra faktorer såsom 

kön eller personlighet varit föremål för studier.  

I och med utvecklingen av hjärnavbildningsapparatur publicerades det under 1990-talet 

studier vilka kunde påvisa hur ett avgränsat hjärnområde i högra temporalloben var av vikt för 

perception av ansikten (Kanwisher, McDermott, & Chun, 1997; Sergent, Ohta, & Macdonald, 

1992). Hjärnområdet namngavs Fusiform Face area (FFA) och en domänspecifik hypotes kring 

ansiktsperception utvecklades. Denna förklaringsmodell gjorde gällande att FFA är det enskilt 

viktigaste hjärnområdet för ansiktsperception och att detta är hjärnområdets främsta uppgift 

(Kanwisher, & Yovel, 2006; McKone, Kanwisher, & Duchaine, 2007). Gauthier, Behrmann 

och Tarr (1999) samt Gauthier (2017) förkastade denna hypotes och menade att FFA inte är ett 

specifikt område för ansiktsperception. De argumenterade för att ansiktsperception istället bör 

betraktas som expertkunskap och inte som något säreget från annan visuell perception. Denna 

förklaringsmodell har kommit att kallas experthypotesen och menar att anledningen till att 

människor generellt goda förmåga till igenkänning av ansikten beror på att de flesta människor 

övat mycket på att skilja mellan individuella ansikten. Studier som stöder denna teori har bland 

annat visat att FFA även är aktivt då en expert betraktar bilder inom sitt kompetensområde (Xu, 

2005). Diskussionen mellan den domänspecifika hypotesen och expertishypotesen är ännu 

aktuell och till viss del polariserad. Förestående studie ämnar inte fördjupa sig i frågan men 

förklaringsmodellerna utgör grunden för förståelsen för ansiktsperception och konstruerandet 

av denna experimentella studie.   

Burton & Jenkins (2011) poängterade distinktionen mellan igenkänning av familjära 

och icke-familjära ansikten och argumenterade att denna skillnad ofta förbisetts. Megreya och 

Burton (2006) menade att igenkänning av familjära och icke-familjära ansikten är väsensskilda 

förmågor och att de därför inte bör studeras utifrån en enhetlig teoribildning avseende 

perception av ansikten. Med utgångspunkt i Megreya och Burton (2006) avser därför 

föreliggande studie att begränsa sig till att endast studera igenkänning av icke-familjära 

ansikten. För att förenkla läsningen kommer “ansikten” hädanefter användas som benämning 

på “icke-familjära ansikten” om inget annat specificeras.  

Studier har visat att människors förmåga att känna igen ansikten generellt är bättre än 

förmågan att känna igen andra objekt av motsvarande komplexitet (Farah, 1996). Det har även 

påvisats att inlärning av ansikten delvis skiljer sig från inlärning av andra komplexa visuella 

stimulus (Curby & Gauthier, 2007). Det har föreslagits att ansiktsperception sker genom ett 

holistiskt processande (Curby, & Gauthier, 2007; Farah, 1996). Med detta menas att visuell 

information från många ansiktsregioner integreras i den perceptuella bearbetningen och att 

bearbetningen inkluderar de spatiala förhållandena mellan ansiktsdetaljer (Robbins & 

McKone, 2007). Ett annat sätt att bearbeta visuell information benämns detaljbaserad 
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bearbetning, vilket är det primära sättet att bearbeta visuell information som ej är ansikten 

(Biederman, 1987). Piepers och Robbins (2012) argumenterade för en holistisk/detaljbaserad 

modell och menade att båda dessa sätten att bearbeta ansiktsinformation är viktiga och sker 

parallellt. Att ansiktsperception främst sker genom ett holistiskt processande har påvisats 

genom att undersöka hur bildmanipuleringar som antas störa ett holistiskt processande påverkar 

bland annat minnesprestation. Ett sådant sätt att manipulera bilder är att invertera dem, det vill 

säga att vända bilderna uppochned. Denna, eller motsvarande manipuleringar, har man kunnat 

se försämrar minnesprestationen för bilder av ansikten i större utsträckning än för bilder av 

annat visuellt stimulus som exempelvis bilar (Curby & Gauthier, 2007), hundar (Robbins & 

McKone, 2007) ord och hus (Farah, Wilson, Drain, & Tanaka, 1998).  

Att finna ett visuellt stimulus lämpligt som jämförande stimuli mot ansikten har 

diskuterats inom forskningen av ansiktsigenkänning. Stimulus som använts har bland annat 

varit hus (Farah et al., 1998), klockor, bilar (Curby & Gauthier, 2007) och blommor (Li et al., 

2010). Diamond och Carey (1986) samt Robbins och McKone (2007) använde hundar då dessa 

har samma grundkonfiguration individer emellan (nos framtill, svans baktill, fyra ben nertill). 

Gauthier och Tarr (1997) använder sig av artificiella människoliknande statyer kallade 

greebles. De menar att detta är det bästa stimuluset att använda när man vill jämföra mot 

ansikten då deras utseende förändras på ett liknande sätt som ansikten gör. Robbins och 

McKone (2007) argumenterar dock för att organiska stimulus är att föredra då de skiljer sig 

mellan individer på ett mer komplext sätt än artificiella stimulus. Med ovanstående forskning 

som grund valdes hundbilder som jämförande stimulus i föreliggande studie.  

En begränsning i tidigare studier är att långtidsretention inte undersökts, varför den 

föreliggande studien  syftar till att fokusera på långtidsretention. Genom att över tid undersöka 

nedgången i prestation för ansikten jämfört med ett annat jämförbart visuellt stimulus kan 

denna studie öka förståelsen för den inverkan ett holistiskt processande kan ha för 

långtidsminnet för ansikten. Då tidigare studier visat att holistiskt processande ger en fördel 

vid inlärning av ansikten hypotiserar vi att det även ger en fördel vid minneskonsolidering. Det 

skulle medföra en större robusthet i minnena, vilket bör ta sig i uttryck som en  mindre nedgång 

i prestation över tid för ansikten jämfört med hundar. Eftersom igenkänning av ansikten och 

hundar båda vilar på visuella minnen kan ett samband mellan prestationer på dessa två olika 

mått förväntas. Tidigare studier har emellertid föreslagit att ansiktsperception är skilt från övrig 

visuell perception (Curby, & Gauthier, 2007; Farah, 1996), vilket isåfall skulle kunna ta sig i 

uttryck i en avsaknad av ett sådant samband. Denna studie ämnar att vidare beforska området 

genom att undersöka eventuella samband mellan igenkänning av ansikten och igenkänning av 

annat visuellt stimulus.  

Den praktiska tillämpningen av ansiktsigenkänning sker i stort sett dagligen för de 

flesta människor. Frågan om personlighet har ett samband med förmågan till ansikts-

igenkänning är beforskad. Inom femfaktormodellen för personlighet beskrivs att personer med 

hög självskattad extraversion tenderar att vara energiska, entusiastiska, dominanta, sociala och 

pratsamma (Friedman, & Schustack, 2014). Personlighetsdraget på andra sidan kontinuumet 

kallas introversion. Personer med skattningar i den delen av skalan tenderar att vara mer blyga, 

återhållsamma och tysta. I denna modell finns inte tydligt definierade personlighetstyper såsom 

introvert eller extravert. I förestående studie kommer begreppen extravert och introvert 

användas som benämning på de deltagare som skattat över respektive under genomsnittet på 

skalan utåtriktning i den svenska översättningen av Revised NEO Personality Inventory (NEO 

PI-R). I den fortsatta texten kommer termen “extraversion” alltid åsyfta självskattad 

extraversion. 

Li et al. (2010) fann ett svagt samband mellan extraversion och ansiktsigenkänning. 

Detta samband hittades då grupper med de 5% mest extraverta och de 5% mest introverta 
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undersöktes. Även ett svagt samband mellan extraversion och förmåga till framplockning av 

ansikten lagrade i långtidsminnet har påvisats (Lander och Poyarekar, 2015). Trots att studierna 

inte uttalade sig om kausalitet formulerades hypoteser kring sambandet. Ett sätt att förstå 

sambandet är att nedsatt förmåga till ansiktsigenkänning kan ge en person negativa erfarenheter 

av folksamlingar vilket i längden utvecklas till introversion (Li et al., 2010; Lander & 

Poyarekar, 2015). Det kan även förklaras utifrån att personer med extraverta drag söker sig till 

fler människor och därmed får större övning i ansiktsigenkänning. Det finns också forskning 

som talat emot ett samband mellan extraversion och förmåga till ansiktsigenkänning (Megreya 

& Bindemann, 2013). Dock finns det visst stöd i neurologisk forskning för att personer med 

hög respektive låg extraversion skiljer sig åt i hjärnaktivering vid exponering för ansikten som 

är inverterade (Cheung, Rutherford, Mayes & McPartland, 2010). Med dessa neurologiska fynd 

hypotiserade Cheung et al. (2010) att ansiktsperception kan liknas vid en expertis för ansikten 

hos personer med hög extraversion. En praktisk tillämpning av sambandet mellan ansikts-

igenkänning och extraversion hittas inom forskningen på vittnesmål. Areh och Umek (2007) 

fann i sin studie svaga samband mellan extraversion och vittnesmål och argumenterade för att 

extraverta kan anses ge bättre vittnesmål gällande hur korrekt de kommer ihåg och hur mycket 

de kommer ihåg. Då det finns blandat och svagt stöd för sambandet mellan extraversion och 

ansiktsigenkänning så ämnar denna studie att fortsätta studera detta samband.   

Vidare har kvinnor visat sig vara bättre än män på att känna igen ansikten (Herlitz & 

Lovén, 2013). Även gällande andra episodiska minnesuppgifter har kvinnor visat sig ha en 

fördel, vilket har hypotiserats bero på kvinnors högre förmåga att koda minnen verbalt (Lewin, 

Wolgers, & Herlitz, 2001). Då igenkänning av stimulus som anses svåra att koda verbalt, såsom 

abstrakta bilder, testades så hittades inga könsskillnader (Herlitz & Yonker, 2002). För att 

ytterligare undersöka den verbala förmågans inverkan på ansiktsigenkänning så beskar Lewin 

och Herlitz (2002) bilder vid hakan respektive hårfästet och jämförde resultaten för de beskurna 

bilderna med resultatet för bilder av hela huvuden. Lewin och Herlitz (2002) resultat påvisade 

samma könsskillnader oavsett om deltagarna fått se hela huvuden eller det utskurna ansiktet. 

Med detta argumenterade de för att kvinnors fördel i ansiktsigenkänning inte kan förstås som 

en produkt av deras högre verbala förmåga då hela huvuden anses lättare att koda verbalt än de 

beskurna.  

Noterabart är att kvinnor presterat bättre än män gällande igenkänning även då den 

verbala förmågan tagits i beaktning (Herlitz, Nilsson, & Bäckman, 1997). Megreya, 

Bindemann och Havard (2011) argumenterade för att könsskillnader sker som en effekt av den 

perceptuella bearbetningen vid inkodningen. Denna hypotes stärks genom Heisz, Pottruff och 

Shore (2013) studie där ögonrörelser undersöktes under inlärningen av ansikten. Antalet 

fixeringspunkter var då färre för män än kvinnor. Heisz et al. (2013) menade utifrån detta 

resultat att kvinnor uppmärksammar mer visuell information än män och i och med detta minns 

bättre. Dessa författare hypotiserade att denna strategi är möjlig att lära in och att 

könsskillnader skulle minska eller försvinna om denna strategi lärdes ut innan testning. 

Weirich, Hoffmann, Meißner, Heinz, & Bengner (2011) undersökte könsskillnader i 

förhållande till olika exponeringstider och tidsintervall mellan inlärning och hågkomst. De fann 

att kvinnors fördel blev tydlig vid längre exponeringstid än en sekund och författarna 

hypotiserade i likhet med annan forskning att detta var ett tecken på att kvinnors fördel beror 

på fördel vid inkodningen.   

Trots att forskning om ansiktsigenkänning har varit aktuellt inom vetenskapen under 

lång tid och undersökts med många olika metoder kvarstår fortfarande frågetecken. Det finns 

brett stöd för att ansiktsigenkänning är en generell styrka hos människan och att kvinnor på 

gruppnivå presterar bättre än män. Huruvida det även finns ett samband mellan extraversion 

och ansiktsigenkänning är mer omdiskuterat och i den forskning där dessa skillnader hittas så 



 

 

5 

 

är skillnaderna små. Vid undersökandet av hågkomst av ansikten har främst korta retentions-

intervaller använts (≤ 60 minuter). Med anledning av detta vore det intressant att undersöka 

hur igenkänning av ansikten påverkas av ett retentionsintervall på 24 timmar och om det även 

vid en längre retentionsintervall finns inverkan av variabler som undersökts i tidigare 

forskning. Detta kan bidra till förståelsen för om de mönster som har hittats angående 

ansiktsminne vid korta retentionsintervall även gäller vid längre retentionsintervall.   

Det övergripande syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka på vilket sätt 

långtidsretention påverkar förmågan att känna igen nyinlärda ansikten. Detta genom att 

undersöka nedgången i prestation över tid för ansikten respektive hundar, samt huruvida 

prestationen påverkas av extraversion och/eller kön. Utöver detta syftar studien även till att 

undersöka sambandet mellan igenkänning av ansikten och ett annat visuellt stimulus. Utifrån 

dessa syften och tidigare forskning formuleras två hypoteser: 

- Förmågan till igenkänning av ansikten kommer försämras i mindre grad över tid i 

jämförelse med igenkänning av hundar.  

- Kvinnor kommer prestera bättre än män på igenkänning vid båda testtillfällena 

 

Samt två frågeställningar: 

- Är extraversion associerad med graden av igenkänning av ansikten? 

- Finns det något samband mellan prestation på igenkänning av ansikten och hundar vid 

respektive testtillfälle? 

Metod 

Deltagare 

Studien hade en experimentell inomgruppsdesign som inkluderade 51 deltagare: 31 

kvinnor, 19 män och en som definierade sig som icke-binär. Åldern varierade mellan 19 och 

72 år och medelåldern var 27.69 (SD = 8.57). Deltagarna rekryterades via affischering på 

campus, online på olika facebooksidor, samt genom tillfrågning. 46 deltagare deltog i samtliga 

moment av studien. Tre deltagare avbröt sitt deltagande efter det första testtillfället och 

resultatet från två deltagare uteblev på grund av tekniska problem. Bland alla som deltog i 

studien lottades ett paket innehållandes delikatessvaror till ett värde av 300 kronor ut. Utöver 

detta fick deltagarna inget arvode för sitt deltagande. Vid insamlandet av data beaktades 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna fick skriftlig 

och muntlig information om studien och skriftligt samtycke inhämtades. Ingen känslig 

information insamlades och studien orsakade inte psykologiskt eller fysiskt obehag för den 

deltagande.  

Instrument och material 

NEO PI-R. För att mäta extraversion användes NEO PI-R, vilket är ett 

personlighetstest med utgångspunkt i femfaktormodellen. Instrumentet ämnar mäta 

grundläggande personlighetsdrag i normalpopulationer (Bergman, 2003). Testet är ett 

självskattningsformulär där var och en av de fem faktorerna utåtriktning, neuroticism, 

öppenhet, samvetsgrannhet och vänlighet är indelade i sex aspektskalor. Sammanlagt består 

formuläret av 240 items. I detta arbete användes endast de 48 items som undersöker 

extraversion. Den svenska översättningen av NEO PI-R har uppvisat tillfredsställande 

psykometriska egenskaper med en intern konsistens (Cronbachs alpha) på .76 för skalan 

extraversion (Källmen, Wennberg & Bergman, 2011). I förestående studie uppmättes 
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Cronbachs alpha för delskalan utåtriktning till .88. De sex aspektskalorna tillhörande 

extraversion uppmätte en intern konsistens på α = .60 - .83, vilket går i linje med tidigare studier 

(Källmen, Wennberg & Bergman, 2011).  

Igenkänning. För att mäta igenkänning av ansikten och hundar programmerades ett 

igenkänningstest i Java. För att minska eventuella ordningseffekter (Smith, Breakwell, Wright, 

2011) randomiserades presentationsordningen via programvaran. Samtliga bilder som lärdes 

in testades endast en gång.   

Under inlärningsdelen presenterades 60 stimulusbilder (30 ansikten och 30 hundar) i 

fyra sekunder var med en paus på 0.5 sekunder mellan bilderna. De ansiktsbilder som valdes 

var dels från Oslo Face Database (Chelnokova et al., 2014), dels från databasen Detecting 

Siblings in Image Pairs (Vieira, Bottino, Laurentini & De Simone, 2014). Inspirerat av Robbins 

och McKone (2007) samt Lewin och Herlitz (2002) minimerades möjligheten att basera 

minnena på detaljer som ej är en del av ansiktsperception, och möjligheten till verbala 

inkodningsstrategier. Detta genom att bilderna beskars i en oval form vid hakan respektive 

hårfästet och genom att enbart använda ansikten som hade ett neutralt uttryck, inte bar glasögon 

eller hade tydlig skäggväxt (se Figur 1 a). Bilder på verklighetstroget tecknade hundar valdes 

som annat visuellt stimulus (se Figur 1 b). Hundar som stod på alla fyra ben, kollade rakt eller 

snett framåt, samt inte hade ett avvikande tecknat utseende valdes ut för att få så likvärdiga 

bilder som möjligt. De 20 vanligaste hundraserna i Sverige (Jämför djurförsäkring, 2017) 

exkluderades för att minska risken för att deltagarna skulle kunna memorera bilderna på grund 

av att de kände igen hundrasen. Hundbilderna var svartvita och manipulerades inte på något 

sätt (Svenska Kennelklubben, 2014). Inspirerat av andra studier på ansiktsigenkänning, samt 

för att minska kontrasten mellan bilderna på ansikten och hundar, gjordes samtliga 

ansiktsbilder svartvita.  En pilotversion skapades för att i den färdiga versionen undvika tak- 

eller golveffekter, samt för att upptäcka eventuella felaktigheter såsom tekniska problem eller 

svårigheter att förstå instruktioner. Pilottestet provades ut på fem personer. Förutom att mindre 

tekniska felaktigheter åtgärdades efter pilottestningen så byttes även vissa bilder ut då 

deltagarna lade märke till grafiska skillnader som gjorde att de kunde lägga vissa bilder lättare 

på minnet.  

a      b  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 a & b. Exempel på ansikte (a) och hund (b)  

Procedur  

Varje testdeltagare deltog i studien vid två tillfällen med ett 24-timmars (+/- en timme) 

tidsintervall. Tidsåtgången för testtillfällena var ungefär 15 respektive 25 minuter. För att 

standardisera testtillfällena gjordes alla testningar i ett avskilt rum och det utformades en guide 

för testledaren att följa. Ingen påbörjad testning blev störd av större ljud- eller ljuspåverkan. 
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Vid det första tillfället instruerades deltagarna att under inlärningen studera bilderna på valfritt 

sätt för att komma ihåg så många ansikten och hundar som möjligt. Efter att samtliga 60 

stimulusbilder presenterats följde en paus på 30 sekunder och därefter igenkänning. I 

igenkänningen testades 30 av stimulusbilderna (15 ansikten och 15 hundar). Bilderna 

presenterades i grupper om fyra ansikten eller fyra hundar, där en av bilderna var från 

stimulusmaterialet och de tre övriga nya bilder. Testdeltagarnas uppgift var att klicka med 

muspekaren på den bild de tyckte sig känna igen. Det var ej möjligt att ångra ett val och testet 

gick inte på tid, något som deltagarna informerades om. Vid det andra testtillfället fick 

testdeltagarna genomföra ett identiskt igenkänningstest som vid det första testtillfället 

bestående av de resterande 30 bilderna från stimulusmaterialet. I direkt anslutning till den 

avslutande igenkänningen genomfördes en skattning av “hundexpertis”. Deltagarna 

uppskattade då hur många hundar de kunnat namnge dels baserat på kunskap om hundraser 

dels baserat på andra omständigheter, exempelvis att en vän har en sådan hund. Detta för att 

utröna om det bland deltagarna fanns ett specifikt hundintresse som skulle kunna påverka deras 

prestation. Slutligen fyllde deltagarna i delskalan utåtriktning från NEO-PI R.  

Efter genomförd igenkänning fick deltagarna vid båda testtillfällena skatta hur många 

procent av ansiktena respektive hundarna de trodde sig ha identifierat korrekt. Vid det första 

testtillfället fick de även skatta hur många procent de trodde att de skulle klara av att identifiera 

korrekt vid det andra testtillfället. De fick också besvara om de använt någon strategi för att 

memorera bilderna. Datan gällande uppskattningar och strategier undersöktes inte närmare i 

den här studien.  

Statistiska analyser 

För all statistisk analys har signifikansnivån p < .05 använts och analyserna har gjorts i 

IBM SPSS Statistics 25.0. Initial analys av hundexpertis visade inga korrelationer mellan detta 

mått och prestation på igenkänning av hundar vid någondera tillfälle  (p > .18). För att 

undersöka extraversion i relation till prestation på igenkänning transformerades råpoäng för 

extraversion till svenska normvärden (Bergman, 2003). Deltagarna delades in i tre grupper 

baserat på deras normvärden. Deltagare med 45-55 t-poäng grupperades som genomsnittliga 

(N = 17), de över 55 t-poäng som extraverta (N = 15) och de under 45 t-poäng som introverta 

(N = 15).  

Efter detta undersöktes potentiella prestationsskillnader från det första till det andra 

testtillfället genom en 2 × 2 × 2 × 3 mixad ANOVA, med  stimuli (ansikten, hundar) och 

testtillfälle (testtillfälle 1, testtillfälle 2) som inomgruppsvariabler och  kön (män, kvinnor) och 

extraversion (introverta, genomsnittliga, extraverta) som mellangruppsvariabler.   

I likhet med Li et al. (2010) kontrasterades effekter av extraversion i en fördjupad 

analys genom att exkludera deltagare som befann sig i mitten av kontinuumet (genomsnittliga). 

Med denna grupp exkluderad genomfördes  en 2 × 2 × 2 × 2 mixad  ANOVA med stimuli 

(ansikten, hundar) och testtillfälle (testtillfälle 1, testtillfälle 2) som inomgruppsvariabler samt  

kön (män, kvinnor) och extraversion (introverta, extraverta) som mellangruppsvariabler.  

Ett eventuellt samband mellan igenkänning av ansikten och igenkänning av hundar 

undersöktes i denna studie genom Pearsons korrelationsanalyser mellan de båda stimulusen för 

det första respektive det andra testtillfället.    

Resultat 

I den första mixade ANOVAn påvisades signifikanta inomgruppseffekter av testtillfälle 

(testtillfälle 1, testtillfälle 2), F(1, 39) = 29.67, p < .001, ηᵨ2 = .43 och stimulusmaterial 

(ansikten, hundar) F(1, 39) = 11.88, p = .001, ηᵨ2= .23. Även en mellangruppseffekt av kön 
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(män, kvinnor), F(1, 39) = 4.75, p = .035, ηᵨ2= .11 samt en signifikant stimulus × kön 

interaktion F(1, 39) = 5.37, p = .026, ηᵨ2= .12 visade sig. Ingen huvudeffekt av extraversion 

(extraverta, genomsnittliga, introverta) detekterades och inga övriga interaktioner var 

signifikanta (p > .06).  Analysen visar att testpersonerna överlag presterade bättre på 

igenkänning av ansikten än hundar och att det för båda stimulusen skedde en signifikant 

nedgång från det första till det andra testtillfället. I figur 2 a illustreras interaktionseffekten av 

kön och stimulus. Denna visar att kvinnor presterar signifikant bättre än män på ansikten men 

samma effekt syns inte för hundar.   

Den andra mixade ANOVAn, som endast inkluderade grupperna extraverta och 

introverta, visade även den på en signifikant inomgruppseffekt av testtillfälle , F(1, 24) = 20.70, 

p < .001, ηᵨ2 = .463 och en inomgruppseffekt av stimulusmaterial,  F(1, 24) = 8.63, p = .007, 

ηᵨ2 = .264. I denna fanns det dessutom en mellangruppseffekt av extraversion, F(1, 24) = 5.32, 

p = .030, ηᵨ2 = .181. Inga övriga huvudeffekter eller interaktioner var signifikanta (p > .12). 

Utöver det som den första ANOVAn visat medförde exkluderingen av genomsnittliga att en 

signifikant fördel i igenkänning för extraverta kunde observeras. Detta synliggörs i figur 2 b.    

Analysen av sambandet mellan förmåga till igenkänning av ansikten och förmåga till 

igenkänning av hundar uppvisade ingen signifikant korrelation vid det första testtillfället r(48) 

= .082, p = .57. Vid det andra testtillfället fanns det dock en signifikant korrelation, r(45) = .29, 

p = .045.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 a & b. Resultat från respektive testtillfälle uppdelat på kön (a) och extraversion (b) 

a. Resultat uppdelat på kön 

b. Resultat uppdelat på extraversion 
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Diskussion 

Det primära syftet med denna studie var att undersöka långtidsretention av ansikten, 

samt detta i relation till extraversion och kön. Utöver detta undersökte studien relationen mellan 

igenkänning av ansikten och hundar. Ovanstående undersöktes genom ett experiment med 

inomgruppsdesign där deltagarna deltog vid två tillfällen med 24 timmars mellanrum. 

Deltagarna fick lära in 30 ansikten och 30 hundar vid det första tillfället. Igenkänning av det 

inlärda materialet testades omedelbart och 24 timmar efter detta. Resultatet visade att 

deltagarna vid båda testtillfällena kände igen fler ansikten än hundar och att kvinnor presterade 

bättre än män på igenkänning av ansikten. Den icke signifikanta stimulus × tid interaktionen 

visade i kontrast med studiens hypotes att det inte förelåg en  skillnad i nedgång från det första 

till det andra testtillfället beroende på typ av stimulus. Det fanns inget signifikant samband 

mellan igenkänning av ansikten och igenkänning av hundar vid det första testtillfället. 

Igenkänning av de båda stimulusen korrelerade dock vid det andra testtillfället. Implikationer 

av detta diskuteras nedan. Studien kunde vidare visa att deltagare med hög extraversion 

presterade generellt bättre än deltagare med låg extraversion på igenkänning av båda 

stimulusen. Denna skillnad var emellertid endast signifikant mätbar mellan extremgrupper. 

Implikationer av detta diskuteras nedan. 

Baserat på forskning om människors generella fördel i ansiktsigenkänning jämfört med 

andra visuella stimuli var hypotesen att minnet för ansikten skulle vara mer beständigt över tid 

och därmed visa mindre försämring jämfört med minnet för hundar. Resultatet i denna studie 

var inte i linje med hypotesen då nedgången i prestation från det första till det andra testtillfället 

inte skiljde sig åt mellan de två stimulusen. Den uteblivna effekten skulle kunna bero på att 

stimulusmaterialet på något sätt skiljde sig åt från tidigare studier som använt ansikten och 

hundar. I linje med tidigare forskning visade denna studie dock en generell fördel vad gäller att 

känna igen ansikten över andra visuella stimulus (Curby & Gauthier, 2007; Farah, 1996). Detta 

ger stöd för att stimulusmaterialet som användes ändå var adekvat.  

Valet att använda just hundar som stimulus att jämföra mot baserades i denna studie på 

bland annat Robbins och McKones (2007) argument att stimulus som är organiska bör 

användas i studier av ansiktsigenkänning. Även Diamond och Careys (1986) synpunkt om att 

de bör ha en grundkonfiguration som alltid är densamma togs med i valet. Utifrån detta 

argumenterar vi för att skillnad i prestation i denna studie inte kan härledas till skillnad i 

komplexitet utan snarare bör förstås som en funktion av skillnad i perceptuell bearbetning. Det 

finns stor enighet om att skillnaden mellan ansiktsperception och annan komplex visuell 

perception kan förklaras utifrån ett holistiskt processande (Curby, & Gauthier ,2007; Farah, 

1996;  Farah, et al., 1998), eller åtminstone ett holistiskt/detaljbaserat processande (Pipers & 

Robbins, 2012) av ansikten. I denna studie var hypotesen att holistiskt processande av ansikten 

skulle påverka robustheten i minnet, något som inte verkar vara fallet då skillnaden i prestation 

mellan de båda stimulusen inte ökar från det första till det andra testtillfället. Eftersom detta 

inte undersökts i tidigare forskning är det ett viktigt bidrag till förståelsen för på vilket sätt 

holistisk bearbetning påverkar igenkänning vid längre retentionsintervall. Insikten från denna 

studie är att fördelen för igenkänning av ansikten över annat komplext visuellt stimulus 

(hundar) är konsistent över tid. Konsistensen över tid kan bero på att den holistiska 

bearbetningen påverkar inlärningen men inte minneskonsolideringen över tid.  

Eftersom igenkänning av både ansikten och hundar kan antas vila på en underliggande 

förmåga avseende komplexa stimulus kan det förväntas ett samband mellan dessa. Resultatet i 

korrelationsanalyserna för respektive testtillfälle var dock inte konsistenta. Vid det första 

testtillfället var korrelationen icke-signifikant (r = .082). Det indikerar i linje med tidigare 

resultat (Burton & Jenkins, 2011; Curby & Gauthier, 2007), att igenkänning av ansikten bör 
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ses som en kompetens skild från igenkänning av andra visuella stimulus. Vid det andra 

testtillfället uppmättes en moderat men signifikant korrelation. En möjlig men spekulativ 

förklaring är att långtidsminnet för ansikten i högre grad vilar på samma strukturer som 

långtidsminnen för andra visuella stimulus, något som inte undersökts tidigare. 

Resultatet visar vidare att kvinnor presterar signifikant bättre än män på igenkänning 

av ansikten. Detta går i linje med tidigare forskning som visat att kvinnor har en fördel jämfört 

med män gällande  igenkänning av ansikten (Herlitz & Lovén, 2013). Det har föreslagits att 

kvinnor har en fördel över män då episodiska minnesuppgifter kan kodas verbalt (Lewin, 

Wolgers, & Herlitz, 2001). Även om denna studie minimerat möjligheten till verbal inkodning 

så är det inte otänkbart att detta ändå skett. Kvinnor uppvisade dock inte samma fördel för 

igenkänning av hundar, något som försvårar applicerandet av denna förklaringsmodell då det 

är svårt att hitta en orsak till varför ansikten skulle vara lättare att verbalisera än hundar. En 

alternativ hypotes är att könsskillnaden i igenkänning av ansikten är en effekt av olika 

perceptuella strategier vid inlärningstillfället (Megreya, Bindemann & Havard, 2011; Heisz, 

Pottruff & Shore, 2013). Inte heller denna modell kan ge något definitivt svar på varför det 

fanns en skillnad mellan kvinnors och mäns prestation i igenkänning av ansikten men inte i 

igenkänning av hundar. En hypotes är att kvinnor och män använder samma perceptuella 

strategi vid inkodning av hundar men inte vid inkodning av ansikten. Det är också möjligt att 

den uppmätta könsskillnaden är en samverkan av båda ovanstående modeller, något som skulle 

vara intressant att undersöka vidare i framtida forskning. Heisz et al. (2013) har föreslagit att 

könsskillnader skulle kunna minimeras genom att ordinera en viss perceptuell strategi vid 

inlärning. Genom denna experimentella intervenering skulle det vara möjligt att fördjupa 

förståelsen för vad som orsakar könsskillnaderna.  

Denna studie kunde i likhet med tidigare forskning visa att deltagare med hög 

extraversion (extraverta) presterade bättre än deltagare med låg extraversion (introverta) på 

igenkänning av ansikten (Li et al., 2010) när mittengruppen (genomsnittlig) exkluderats. Denna 

studiedesign kompletterar tidigare studier och kan potentiellt förklara tidigare motstridiga 

resultat (Li et al., 2010; Megreya & Bindemann., 2013). Det vill säga, eventuella skillnader i 

förmåga att känna igen ansikten beroende på grad av extraversion är så små att de enbart 

framträder när extremgrupper analyserats.  

I denna studie presterade de extraverta bättre även på igenkänning av hundar. Detta 

resultat går emot  Li et al. (2010) då de inte fann något samband mellan igenkänning av ett 

annat visuellt stimulus (blommor) och extraversion. Ett förslag till varför extraverta skulle vara 

bättre på igenkänning av ansikten än introverta bygger på ett antagande om att personer med 

dessa personlighetsdrag är experter på ansikten i och med mer övning i ansiktsperception (Li 

et al, 2010; Lander & Poyarekar, 2015). Eftersom det fanns en huvudeffekt av 

extroverta/introverta men ingen extroverta/introverta × stimulsmaterial interaktion så är den 

förklaringen sannolikt inte korrekt. Samband mellan extraversion och mer generell 

minnesprestation har dock hittats i annan forskning något som  hypotiserats bero på extravertas 

generellt större benägenhet att rikta sin uppmärksamhet mot omvärlden (Areh & Umek, 2007). 

Om man vill försöka förklara den uppmätta skillnaden i prestation mellan extraverta och 

introverta verkar detta vara en mer gångbar förklaring. Vi ställer sig dock frågande till denna 

hypotes i och med att dessa skillnader endast framträder i extremgrupper. Framtida studier 

skulle med fördel kunna undersöka om det finns annat än extraversion som skiljer dessa 

grupper åt och om den variabeln då bättre skulle kunna förklara skillnaderna i prestation.  

Genom att utforma ett datoriserat test randomiserades varje deltagares stimulus- och 

distraktionsbilder. Detta medförde att studien i hög grad motverkade ordningseffekter. Det 

datoriserade testet medförde även andra fördelar såsom standardisering i instruktioner och 
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presentation av bilder samt automatiserad rättning.  Detta är en styrka i denna studie då den 

mänskliga faktorn har haft liten påverkan på själva presentationen och testningen av stimulus. 

I denna studie användes ett bekvämlighetsurval. Ett mer randomiserat och heterogent 

urval skulle ha kunnat öka generaliserbarheten till populationen överlag. Spridningen på måtten 

för igenkänning och extraversion tyder ändå på en heterogenitet vad gäller för studien 

intressanta mått.  

Skalan utåtriktning från NEO-PI R innefattar sex aspektskalor som inte användes för 

analys i denna studie. Detta då skalorna både i tidigare forskning (Källmen et al., 2011) och i  

gjorda studie inte uppmätte tillfredsställande god intern konsistens. Den interna konsistensen 

för utåtriktning på helskalenivå var emellertid god såväl i gjorda studie som i tidigare forskning 

och talar för att skalan är ett sammanhållet mått för att mäta extraversion. NEO PI-R är ett 

välanvänt test i vetenskapliga studier (Widiger, 2017) och denna studies sätt att beakta 

instrumentets brister bör ses som en styrka.  

För att grundligt undersöka eventuella skillnader i prestation beroende på extraversion 

analyserades datan både med alla deltagare inräknade och med endast extremgrupperna 

inkluderade. Dessa metoder medförde att nyanser gällande inverkan av extraversion på 

ansiktsigenkänning blev tydligare. Transparensen som redovisandet av båda dessa metoder 

medför, vilket saknats i tidigare forskning, är en styrka med gjorda studie i och med att det 

tydliggör sambandets svaghet.  

Studien bestod av ett experiment med inomgruppsdesign, något som medförde statistisk 

styrka. Studien har genom detta kunnat minska eventuell påverkan från andra faktorer än de av 

intresse. För att utforska sambandet mellan igenkänning av hundar och ansikten användes en 

korrelationsanalys, vilket är en annan ingång än hur tidigare forskning undersökt skillnad i 

perceptuell bearbetning av ansikten jämfört med andra visuella stimulus. Detta kan kritiseras 

för att vara ett för simpelt sätt att undersöka komplicerade samband där mer sofistikerade 

metoder tidigare använts. Vi vill ändå argumentera för att detta sätt att behandla datan på till 

viss del på ett nytt sätt belyser distinktionen mellan igenkänning av ansikten och andra visuella 

stimulus.  

Denna studie är ett värdefullt bidrag till förståelsen för ansiktsigenkänning överlag och 

mer specifikt för ansiktsigenkänning vid långtidsretention. Fynden i denna studie belyser 

betydelsen ett holistiskt processande verkar ha på olika steg i en inlärningsprocess av visuella 

stimulus. I likhet med tidigare forskning visar studien en fördel för igenkänning av ansikten 

över ett annat visuellt stimulus, något som antas vara en konsekvens av ett holistiskt 

processande. Utöver detta implicerar resultaten att detta processande har en inverkan på 

inlärning men inte på minneskonsolidering. Eftersom studien visar att glömska sker i samma 

utsträckning för ansikten som för andra visuella stimulus kan det ha implikationer för hur 

exempelvis vittnesmål värderas. I framtida forskning vore det emellertid intressant att 

undersöka hur igenkänning av ansikten respektive andra visuella stimulus påverkas av ännu 

längre tidsretention - om glömskan fortsätter i samma takt eller om minnet stabiliserar sig över 

tid. 
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