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Abstract 

In an effort to investigate whether reduction of detailed information would increase the bias 
and lower the precision in age estimation 20 photographs of male faces in ages ranging from 
17 to 71 years were manipulated by replacing a proportion the pixels with black colour in two 
steps, reduction of the original picture by 30 and 60 percent. The pictures were presented to 
60 persons between 14-67 years of which 24 were female. Exposure time was at the viewer’s 
convenience. The viewers were requested to give their spontaneous age judgement about 
every picture. The performed investigation does indicate that the reduction in detailed 
information have some impact on systematic deviation (estimation error/bias) and reduces the 
precision in age estimation. This conclusion is in line with previous research. 
 
Keywords: age estimation, age perception, age processing, face perception. 
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Sammanfattning 
Ett experiment genomfördes i avsikt att undersöka huruvida reducerande av detaljerad 
information i ansiktsbilder ökar det systematiska felet och minskar precisionen i 
åldersbedömningen. 20 ansiktsbilder visades dels i sitt ursprungliga utförande men också med 
reducerad information genomen stokastisk ersättning av bildelement med svarta sådana 
omfattade 30 och 60 procent av bildelementen för 60 personer mellan 14-67 års ålder av vilka 
24 var kvinnor. Exponeringstiden fick väljas fritt av försökspersonerna. Experimentet visar att 
reduktion i detaljerad information påverkar den systematiska avvikelsen och noggrannheten i 
åldersbestämningen. Detta överensstämmer generellt med tidigare undersökningar.  

 

Nyckelord: Åldersbedömning, åldersperception, åldersprocesser, ansiktsperception. 
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Introduktion 

Ansikten som en del i den interaktiva socialiserings- och personlighetsutvecklingen 

Ansikten är en av de mest central delarna i vårt sociala umgänge då de ingår som en del i vårt 
kommunikativa system. 
 
Att en persons utseende och speciellt ansiktet påverkar våra upplevelser och värderingar har 
undersökts av Söderlund & Julander, (2006) som visar på att en positiv attityd och utseende 
får oss inta en motsvarande attityd till de tjänster/varor som personen levererar. 
 
Igenkännandet av ansikten och värderingar har en central roll i det sociala livet och att en 
människa vid vuxen ålder skiljer mellan tusentals ansikten (Murray m.fl., 2003) visar vilken 
processkapacitet det är fråga om. 
 
Ansiktets förändring med ålder 

Vad hos ansiktet som kan associeras till ålder bestäms av vad som händer med ansiktet under 
levnaden. Under uppväxt och senare sker förändringar i den underliggande strukturen varvid 
ansiktets proportioner ändras (George & Hole, 1995). Förändringarna i ansiktets form har 
modellerats i vad som kallas ”cranofacial strain model” (ansiktskraniets struktur, tidigare ofta 
benämnd ”cardioidal strain”), en transformering som approximativt predicerar förändringarna 
i ansiktsbenen då kroppen växer. Förändringar enligt ”cranofacial strain model” är minskning 
av pannans relativa storlek, kindbenen accentueras och flyttar ansiktets särdrag uppåt, dvs. 
omformar barnets runda ansikte till den vuxnes mer hjärtformade. Dessa förändringar är som 
störst under de första 20 åren och ger därför ringa ledtrådar till åldersbedömningar av 
personer äldre än 20 år. (Bruce et al 1989, George & Hole 1995). Andra ledtrådar kan vara 
mängden hår, dess färg och kvalitet, hudens mjukhet och struktur, förekomst av rynkor, 
öronens och näsans relativa storlek samt ögonbrynens tjocklek (Burt & Perret 1995, for 
review see Enlow 1982; Berry & McArthur 1986). Hudförändringarna uppstår pga. av 
förändringar i fettvävnaderna vilka ger upphov till rynkor, i första hand runt mun och ögon 
men även färgförändringar (Burt & Perret1995). 
 
Ansiktets åldrande är kopplat till individens utgångsläge (evolutionärt och genetiskt) och 
förändringarna i strukturen följer en ganska väl beskriven förändringsprocess medan rynkor 
och andra hud förändringar inte bara är en följd av ålder utan också utgångsläge för varje vald 
del av livet och dess livsstil (umbäranden, konstitution, miljö och laster såsom rökning). Det 
saknas en entydig modell som kan koppla utseendet till en exakt ålder för hela eller del av en 
population. 
 
Sambandet levnads ålder och utseende är alltså ingalunda entydigt, den biologiska processen 
uppvisar viss lagbundenhet men med stora skillnader mellan individer. 
 
Att uppskatta ålder 

Artiklar om människan förmåga till att uppskatta ålder visar att felet i uppskattningarna oftast 
består i en överskattning av åldern och att precisionen i regel är låg och av storleksordningen 
sju år (beräknat som medelvärde och på absolutbelopp av fel) (Dehon och Brédart 2001). För 
att söka förklaringar hur skattningen går till används olika former av experiment där 
informationen manipuleras. Avsikten är att söka bestämma varifrån det som kan vara relevant 
information hämtas. 
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Manipulationer av ”cranofacial strain model”, spegelvändning, tröskling och borttagande av 
all information utom de interna/inomliggande delarna av ansiktet har genomförts (George & 
Hole 1995) med erfarenheten att endast ”cranofacial strain model” var inte tillräckligt för att 
bedöma ålder. (Redan kommenterat ovan) 
 
Ytterligare undersökning (Yamaguchi & Oda, 1999) av ”cranofacial strain model” har gjorts 
och som kom fram till att dess påverkan är störst för som de uttrycker det barnliknande 
ansikten. Deras arbete baserades på dator simulerade bilder. Detta pekar på att det är en 
möjlig komparativ process som används. 
 
I en annan undersökning (George & Hole 1998) byter man ut de inre delarna av ansiktsbilden 
mot yngre och äldre än de som är ursprungliga varvid en stark påverkan på ålderskattningen 
erhölls. Slutsatsen att det är de inre uttrycken i ett ansikte som styr åldern ligger då nära till 
hands medan författarna menar att dessa naturliga slutsatser behöver inte vara för handen då 
manipulationen även i övrigt också stör relationen med ansiktes form. 
 
Ytterligare en undersökning har genomförts av George & Hole (2000) omfattar 
manipulationer på tre sätt, vändning upp och ned (inversion), negation (omvändning av 
svärtning-negativisering), blurring (oskärpa). Skattningarna var i stort opåverkade av vilket 
föranleder författarna att framföra åsikten att modellen för att tilldela en person en ålder är 
mångfacetterad och synes vara robust  
 
George, Hole & Scaife (2000) gör försök med att manipulera informationen i ansiktsbilder för 
att se om det leder till förändringar i yngre barns förmåga att diskriminera mellan ålder hos 
vuxna. Man använder bilder som modifierats till att omfatta enbart egenskaper som ryms som 
detaljer inom ansiktet och där hudpartierna har försetts med ”oskärpa” och bilder som först 
med oskärpa över hela bilden (jmf försöket i denna uppsats). Resultaten är att barnen har 
lättare att diskriminera ålder bland jämngamla än de som är vuxna (äldre). Barn som är 4 år 
har svårare än de som är 6 och att av de manipulerade bilderna fanns ingen signifikant 
skillnad vad avser att diskriminera ålder. 
 
Precisionen för bedömning av olika ansiktsområden har utretts av (Langeborg 2007) där 
beskärning sker så att bara vissa delar av de interna förekommande delarna värderas mot 
exaktheten i skattningarna. Där framkommer att ögonen är de delar som med denna 
undersökningsmetod har störst betydelse när det gäller träffsäkerhet. 
 
En sammanfattning (Rhodes, 2008) av gjorda undersökningar av ålderuppskattningar med 
resuméer av närmare ett femtiotal undersökningar genomförda under tiden 1975 – 2007 har 
gjorts. Denna sammanfattning berör också den sociala delen av effekterna av felaktiga 
ålderuppskattningar (utskänkning av alkohol till ungdomar). 
 
Mät- och analysmetoder i samband med ålderskattningar 

Försök med att undersöka vad det är som påverkar förmågan att skatta ålder och med vilken 
precision använder huvudsakligen tvådimensionella av bildningar av eller konstruerade 
ansikten. Dessa används som stimuli och försökspersonen får lämna en skattning i form av 
ålder för det aktuella stimulit. För att kunna göra jämförelser och beräkningar beräknas 
skillnaden mellan stimulits verkliga ålder och det av fp gjorda skattningen eller att skillnader i 
skattningar i sig beräknas (exempelvis vid syntetiska stimuli). Andra former som använts är 
att försökspersonen rangordnar/grupperar eller gör parvisa jämförelser (Montepare & 
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McArthur (1986), George & Hole (2000)) vad avser uppfattad ålder tex. ”äldre än”. De senare 
formerna har företrädesvis använts då försökspersonerna varit barn. 
 
Utvärderingar av förmågan att skatta ålder kan ske av försökspersonens uppfattning genom 
jämförelser av skillnader mellan till exempel i stimuli gjorda uppdelningar eller 
manipulationer (inompersonundersökningar) eller att göra jämförelser utifrån egenskaper hos 
försökspersonerna (kön och ålder, åldersgrupperingar).(mellanpersonsundersökningar) 
Avsikten med dessa bearbetningar är att söka identifiera sammanhang som kan förklara eller 
upptäcka vad som påverkar eller möjliggör åldersskattning. För att göra detta måste man 
bestämma sig för vilka mätvärden som man vill ha i analysen och varför man anser sig 
behöva dem. 
 
Rhodes (2009) noterar i sin sammanställning att värden som representeras är medelvärden 
som kan dölja graden av osäkerhet då stora samtidiga positiva och negativa värden kommer 
att balansera ut varandra. Ett medelvärde uttrycker var mätvärdenas tyngdpunkt ligger. Vidare 
föreslår Rhodes att man därför också ska betrakta avståndet från korrekt värde betrakta detta 
medelvärde. Han konstaterar att ”to my knowlegde only Dehon and Bredhart (2001)”har 
använt detta angreppssätt. I senare undersökningar (Vestlund 2004, 2006) tillämpas båda 
sätten att bilda medelvärden i analysarbetet.   
 
Vestlund mfl (2009) för också en diskussion kring detta och fullföljer tanken genom att i sina 
beräkningar använda båda dessa och kategoriserar de ursprungliga data som kommer från 
skillnaden mellan avgivet svar och stimuliets ålder som ”estimation bias” då det ursprungliga 
värdet utnyttjas och som ”estimation accuracy” då de använda värdena är baserade på 
absolutvärdet av den ursprungliga erhållna skillnaden. 
 
På svenska används av Vestlund (2004, 2006) systematisk avvikelse (motsv. estimation bias) 
för att redovisa över eller underskattning och precision (motsv. estimation accuracy) för att 
uttrycka storleken på felet. Systematisk avvikelse är medelvärdet det verkliga felet av fp 
avgivna svar utifrån gjorda grupperingar och utrycker medelvärdets läge i förhållande till 
korrekt angivelse. Ofta används konventionen att positivt värde innebär att fp överskattat 
åldern. Medelvärdet som bildas utifrån absolut beloppet av det beräknade felet för fp och 
gjord gruppering är ett mått på precisionen i åldersbedömningarna. 
 

Syfte 

Syftet med experimentet är att undersöka om reducering av informationen (över hela bilden) 
påverkar ålderskattningen mätt genom de två i inledningen relaterade parametrarna, 
systematisk avvikelse och precision. Systematisk avvikelse utgår från det verkligt uppmätta 
felet i varje skattning sammanslaget till ett medelvärde för varje betingelse (positivt värde 
innebär systematisk överskattning) medan precision är baserad på absolutvärdet av det 
uppmätta felet. 
 
Hypoteser 

Följande hypoteser genereras/prövas: 
 
Den systematiska avvikelsen ändras så att åldern överskattas mera då skuggning införs i 
stimuli. 
 
Precisionen i åldersskattningen minskar då skuggning införs i stimuli. 
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Metod 

Design 

Studien har en experimentell design med upprepad mätning för bedömning av bilder med full 
information samt med informationen reducerad i två steg. Den oberoende variabeln är 
informationsmängd som förekommer som oförändrad och reducerad i två steg (senare tekniskt 
definierad som skuggning) och de beroende variablerna är systematisk avvikelse och 
precision i åldersskattningen (för definition se ovan). Dessutom undersöks inverkan fp kön 
som mellanpersonvariabel tillsammans med åldersgrupp 
 
Urval och undersökningsgrupp 

I experimentet deltog totalt 60 försökspersoner av båda könen. En stor spridning av 
försökspersonernas ålder eftersträvades. Urvalet av försökspersonerna gjordes genom 
bekvämlighetsurval. De använda försökspersonerna hade en medelålder på 42,8 år med en 
standardavvikelse på 12,11 år. Personerna är relativt jämt fördelade mellan åldrarna 30 till 60 
år med tio personer utanför detta intervall (3 över och 7 under). Av försökspersonerna var 24 
kvinnor och 36 män. 
 
Apparatur 
 
Som stimuli avvändes 20 bilder från Vestlund, 2004. Bilderna är på ansikten (portträtt) utan 
beskärning fotograferad rakt framifrån och är tagna mot neutral (grå) bakgrund.  
Enbart män valdes för att minska antalet variabler (kön anses ofta som en variabel). Eftersom 
bildens information skulle kunna reduceras var det olämpligt att ha bilder med särskilda 
kännetecken såsom, glasögon, skägg etc. bort. Enbart bilder med samma format (jpg) och 
upplösning (640 x 480) användes för att få samma effekter vid reduktion av informationen. 
Informationsminskningen erhölls genom så kallad skuggning. Skuggningen innebär att ett 
antal pixlar i en digital bild ersätts med stokastiskt fördelade svarta pixlar. Det procentuella 
antalet ersatta pixlar, valdes till 0, 30 och 60 %. Bildexempel i bilaga 1. 
 
20 bilder med jämn fördelning med ålder mellan 14-67 år och fördelade enligt beskrivning i 
nedan ståendefigur. Inom varje presentationsgrupp fördelades bilderna slumpvis. 
 
Totalt kom presentationen således att omfatta sextio bilder och de presenterades i ordning från 
vänster till höger på det sätt som anges av den nedre delen av figuren. 
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 Grupp A  Grupp B  Grupp C (A+B)
  
Figur 1. Generering av experiment underlag. 
 
Procedur 

Före datainsamlingen delgavs fp information om experimentet syfte och sedvanlig 
information om försöksetisk karaktär (se 2.6) samt frågan om personen såg bra och 
informerades om lämpligt betraktelseavstånd. 
 
Experimentets genomfördes med en bärbar dator hos fp i neutral miljö (kontorsrumsbuller och 
belysning). I datorn presenterades inledningsvis en textinformation (bilaga 2) om 
tillvägagångssätt (instruktion) och data om fp (ålder och kön) insamlades och det 
presenterades tre bilder (träningsbilder) för att förfarandet skulle vara båda klarlagt. 
 
Fp fick själv byta bild och därigenom bestämma erforderlig tid. Vid svarandet genererades en 
data fil omfattande data om fp och de avgivna åldersuppskattningarna för varje presenterad 
bild (bilaga 3). 
 
Dataanalys 

För att bedöma huruvida det fanns någon inlärning/transferering så genomfördes parade t-test 
av medelvärdena för varje gruppering (Bilder grupp A med 30 och 60 % skuggning och grupp 
B med 60 och 30 % skuggning). Detta test visar att skillnaden inte är signifikant, t(59) <1.  
 
Hypotesprövning genomfördes med mixad variansanalys med uppföljande test i form av post 
hoc t-test (Bonferoni). Variansanalysen genomfördes för både systematisk avvikelse och 
precision och med signifikanskrav på p<0,05. 
 

10 st 30% 10 st 60% 10 st 60% 10st 30% 

30 % 

Varannan Varannan 

20 bilder i åldersordning 

30 % 

60 % 

60 % 

20 st 0% 

Samtliga 

Slumpmässig (i respektive urval) inplacering och kontroller 
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Som ingångvärden i analyserna används medelvärden utifrån betingelse (skuggning) och fp av 
systematisk avvikelse (verkligt fel) och precision (absolut fel) beräknade utifrån varje avgiven 
skattning. 
 
I de fall då kravet på sfäricitet enligt Mauchly´s test inte är uppfylls har justering enligt 
Greenhouse-Geisser skett. 
  
Forskningsetiska överväganden 

Samtliga deltagare informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som 
helst, även under experimentets gång, kunde avbryta utan att ange orsak. De informerades 
även om studiens syfte och att deras deltagande och resultat skulle vara anonyma. 
 

Resultat 
Resultat redovisas utifrån de båda genomförda analyserna av systematisk avvikelse och 
precision samt även för ålder och kön hos fp. 
 
Systematisk avvikelse 

Beskrivande data 

Medelvärden och standardavvikelse för de olika betingelsernas (utan skuggning, 30 % 
skuggning och 60% skuggning) systematiska avvikelse erhölls till 1,640 år (s=2,306), 1,988 
år (s=2,476) och 2,270 år (s=2,759). Värdena illustreras även i figur 2. 
 

Systematisk avvikelse
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Figur 2. Medelvärden för inverkan av skuggning på systematisk avvikelse som medelvärde 
och medelvärde +/- standardavvikelse 
 
Inomperson undersökning 

En variansanalys av de systematiska avvikelserna visar på en signifikant påverkan av 
skuggning F(2, 112) = 3,727, p=0,036. 
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Post hoc test (Bonferoni t-test) visar tendens (0,10>p>0,05) till överskattning med ökad 
systematisk avvikelse av ålder mellan 30 och 60 % skuggning F(1,59) = 3,203, p= 0,079 samt 
mellan ingen skuggning (0 %) och 60 %, P=0,073.  
 
Mellanperson undersökning 

Ingen signifikant huvudeffekt av kön eller ålder erhölls, eller interaktion med skuggning men 
det fanns en tendens till överskattning hos äldre, F(1,56) =3,66, p= 0,061. 
 
Tabell 

Sammanställning av analysen systematiska avvikelser är gjord i tabell 1. 
 
Tabell 1. Variansanalys för systematisk avvikelse 
Variabel df df F Eta squared p 
Mellanperson      
Kön (K) 1 1 3,000 0,051 0,089 
Åldersgrupp (A) 1 1 3,66 0,061 0,061 
K x A 1 1 1,193 0,021 0,279 
Felterm 56 56 (5,113) -- -- 
Inomperson      
Skuggning (S) 1,632 2 3,727 0,062 0,036 
S x K 1,623 2 0,208 0,004 0,766 
S x A 1,623 2 0,208 0,040 0,114 
S x K x A 1,623 2 1,720 0,030 0,190 
Felterm, 90,896 91 (1,652) -- -- 
Not. värden inom parentes är MS (mean square error).  
 
Precision 

Beskrivande data 

För precisionen erhölls följande medelvärden och standardavvikelse för de olika betingelserna 
(utan skuggning, 30 % skuggning och 60% skuggning), 5,408 år (s=1,173), 6,098 år (s=1,310) 
och 6,519 år (s=1,615).  
 

Precision
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Figur 3. Medelvärden för inverkan av skuggning på precision som medelvärde och 
medelvärde +  /- standardavvikelse. 
 
Inomperson undersökning 

En variansanalys av precision visar en signifikant påverkan genom minskad precision med 
ökad skuggning F(2, 112) =21,998, p<0,001. 
 
Anm: Eftersom kravet på sfäricitet enligt Mauchly´s test inte är uppfyllt (p= <0,012, 
epsilon=0,871) har justering enligt Greenhouse-Geisser skett medan frihetsgrader anges som 
de ursprungliga. 
 
Post hoc test (Bonferoni t-test) visar på signifikant effekt av skuggning mellan både utan 
skuggning och 30 % skuggning (p<0,001) likväl som mellan 30 % och 60 % skuggning 
(p=0,025). 
 
Mellanperson undersökning 

En signifikant inverkan utifrån åldersgrupp erhölls F(1, 56) =13,829 p<0,001 visande att 
yngre bedömde med högre precision än äldre. 
 
Interaktion 

Ingen interaktion mellan åldersgrupp och precision respektive kön och precision har 
konstaterats. 
 

Precision, yngre/äldre
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Figur 4. Medelvärden av inverkan av skuggning på precision för åldersgrupp. 
 
Sammanställning av analysen för precision är gjord i tabell 2. 
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Tabell 2. Variansanalys för precision. 

Not. värden inom parentes är MS (mean square error).  
 
Diskussion 
Undersökningen påvisar ett ökat fel i form av överskattning och spridning med ökad 
skuggning. 
 
För den systematiska avvikelsen erhålles en överskattning med värden 1,64 år (s= 2,30) vid 
ingen ändring och för 30 % skuggning 1,99 år (s=2,47) avvikelsen vid 60 % skuggning blev 
2,27 år (s=2,75). 
 
Vestlund, J. mfl (in press) har med en liknande metod, ålderskattning utifrån fotografier, 
redovisat värden för systematisk avvikelse mellan medelvärde 1,99 år (s=2,31) avseende 
personal som i sin yrkesroll bedömer ålder och till 3,88 år (s=1,81) för sin kontroll grupp 
(noviser). Dessa värden är något högre än ovanstående värden men av samma storleksordning 
och det handlar även i deras undersökning om en överskattning, vilket pekar på experimentet 
genomförts med en funktionellt godtagbar standard. 
 
Precisionen förändrades från medelvärdet 5,40 år (s=1,17) vid ingen reduktion av 
informationen till medelvärdet 6,10 år (s= 1,31) för 30 % skuggning och uppgick till 6,52 år 
(s=1,61) vid 60 % skuggning. 
 
Värdena ligger på samma nivå som andra experiment uppvisar med samma stimuli och 
beräkningsmetoder, Langeborg (2007) redovisar sålunda vid sitt experiment M=5,46 år 
(s=1,2) för precision som skall jämföras med icke reducerad information ovan. 
Överensstämmelsen mellan experimenten är således god i detta avseende. 
 
I inledningen har nämnts Dehon och Brédart (2001) undersökning som omfattar precision och 
där precisionen var lägre (värdet är högre) än de från denna studie. Värdet var 6,35 år och kan 
bero på att bildkvaliteten och presentationssättet var annorlunda. 
 
Detta kan jämföras med det som skett i föreliggande experiment, att svärta ett antal pixlar kan 
uppfattas som att bildens kvalitet minskar, vi tar ju faktiskt bort information, i två steg från 
30% till 60%. Vid 60 % erhölls en precision på 6,52 år (s=1,61). 
 
Undersökningar (Vestlund, J. 2004, 2006) av ålderskattningar visar på olika effekter som 
hänger samman med till exempel fp ålder och motivets ålder, den så kallade egeneffekten. 

Variabel Df F Eta squared p 
Mellanperson     
Kön (K) 1 0,053 0,001 0,819 
Åldersgrupp (A) 1 13,829 0,198 <0,001 
K x A 1 0,033 0,001 0,857 
Felterm 56 (1,183) -- -- 
Inomperson     
Skuggning (S) 2 21,998 0,282 <0,001 
S x K 1,742 0,510 0,009 0,602 
SxA 1,742 0,370 0,007 0,663 
S x K x A 1,742 0,766 0,013 0,451 
Felterm,  97,569 (0,868) -- -- 
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Undersökning av i vilken grad sådana effekter kan ha påverkat resultatet har inte genomförts. 
En relativt jämn fördelning av åldrar hos både fp och bilder förelåg dock. Förhållandet mellan 
män och kvinnor som stimulus och fp har (Vestlund, J. 2006) visat sig inte påverka 
skattningarna. I föreliggande experiment så används som fp både män och kvinnor medan 
bilderna enbart utgjordes av män. 
 
Av de orsaker som kan påverka resultatet så har vad avser bild urval detta ingen påverkan då 
samtliga bilder presenterades på samma sätt för alla fp och att endast skillnaden mellan de 
olika svärtningarna värderades. 
 
Den intressanta frågan är dock – varför erhålles en så relativt liten effekt av den subjektivt 
kraftiga manipulationen (se bilaga 1). 
 
Problemet har identifierats av George, Hole & Scaife (2000) som genomfört undersökning 
omfattande kraftiga manipulationer, bland annat av bilder som erhållit oskärpa (eng. blur) 
med både barn och vuxna och konstaterat att det antagligen finns ett stort antal ledtrådar som 
tjänar som underlag för att göra skattningar av ålder. 
 
När ett sådant här experiment genomföres så har oavsett experimentets konstruktion fp sett 
ansikten tidigare och också haft tillgång åldersuppgifter. Ingen fp är ”ett vitt blad” utan har 
alltid en förförståelse. Bruce & Young (1986) pekar i sitt arbete att även för okända ansikten 
kan man göra uttalanden om tex. kön och ålder, ngt som de kallar ”visually derived semantic 
code”. I litteraturen förekommer en diskussion om det är det man ser som gör att man kan 
uttala sig eller om det också är det man har sett och att man utifrån båda dessa aspekter gör 
uttalandet om det man ser. Frågan handlar om detaljer, helheter och det som finns lagrat sedan 
tidigare. 
 
Studera exemplet med att i ovanstående experiment låta fp se helt svarta bilder. Möjligen 
skulle man, utöver vissa etiska och motivationsmässiga skäl, få en fördelning som ligger inom 
det som anses kunna förkomma och antagligen runt ett värde som kan minska risken för fel. 
Förförståelsen för det givna problemet sätter gränser och ger vägledning för hur man svarar. 
Integration av information i hjärnan är ett pågående debattämne där alla tre aspekterna 
(detaljer, helheter och tidigare information/erfarenheter) förekommer och att en integration av 
all tillgänglig information sannolikt är nödvändig för att fatta beslut (Tonomi, Edelman & 
Sporns 1998). 
 
Innebörden av möjligheten till ett integrerat arbetssätt bör vara att vid kraftiga manipulationer 
så mobiliserar fp sådana erfarenheter som uppenbarligen förmår att av den lilla tillgängliga 
informationen lämna relativt korrekta och av manipulationen oberoende svar. 
 
Konsekvenserna av föreliggande resultat är att under omständigheter där ansikten kommer att 
förlora detaljer bör man vara klar över att precisionen minskar. Subjektivt förfaller detta vara 
för handen vid låga belysningsnivåer, såsom vid vittnesuppgifter för händelser i mörker eller 
vid låg belysningsnivå eller vid etablissemang med åldersgräns för tillträde. Ofta så kan 
nattklubbsstämningen finnas hela vägen ut till entrén vilket ur den här aspekten inte är bra. 
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Bilaga 1. Exempel på bilder 
Exempel på typiska visade bilder; med ingen, 30 % och 60 % skuggning. Bilderna har inte 
använts i experimentet. 
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Bilaga 2. Information till fp 
Följande text presenterades för fp i datorn som inledning till det handgripliga försöket. 
 
Instruktionstext 
 
Du kommer att få se bilder på ansikten som du ska bedöma åldern på. Du får så lång tid du 
vill för att titta på varje bild. När du har bestämt dig för vilken ålder personen på bilden har 
klickar du på NÄSTA-knappen. Då kommer ett fält upp där du fyller i åldern, klicka sedan på 
OK. Klicka på NÄSTA-knappen så kommer nästa bild upp. NÄSTA-knappen används alltid 
för att komma vidare i programmet. 
 
Det går inte att backa till föregående bilder. Åldrarna ska anges i siffror och i helår t.ex. 13, 
46, 61, och ska ligga mellan 1-99 år. Om du vet åldern på en person som är med på bild (t.ex. 
om du känner personen) skall du ange en 1:a som din åldersbedömning för den bilden. 
Innan själva testet börjar kommer du att få besvara några bakgrundfrågor. Efter det får du se 
tre exempelbilder. Efter den tredje exempelbilden börjar själva testet. 
 
Klicka på NÄSTA-knappen så startas programmet. 
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Bilaga 3. Exempel på datafil genererad vid visning. 
 
Bakgrundsfrågor 
Hur gammal är du? 37 
Man eller kvinna? 2 
 
Bildfrågor 
bild svar1 tid1  
1_29.jpg 37 10118  
2_24.jpg 32 12782  
3_19.jpg 16 9247  
4_17.jpg 17 9898  
5_51.jpg 60 6754  
6_64.jpg 70 6224  
7_45.jpg 42 8688  
8_36.jpg 50 10094  
9_23.jpg 20 5028  
10_52.jpg 58 9156  
11_51.jpg 52 18526  
12_29.jpg 40 6024  
13_36.jpg 70 8155  
14_24.jpg 35 14467  
15_64.jpg 73 9703  
16_45.jpg 50 7567  
17_52.jpg 65 9173  
18_23.jpg 18 4874  
19_17.jpg 15 4720  
20_19.jpg 14 11110  
21_46.jpg 73 4395  
22_71.jpg 80 3341  
23_18.jpg 21 2942  
24_44.jpg 62 3287  
25_27.jpg 26 3731  
26_19.jpg 18 2851  
27_34.jpg 43 3527  
28_24.jpg 26 10618  
29_52.jpg 62 5535  
30_58.jpg 57 6859  
31_34.jpg 50 6591  
32_18.jpg 21 2665  
33_27.jpg 26 4034  
34_24.jpg 23 2860  
35_46.jpg 44 5722  
36_19.jpg 19 3356  
37_44.jpg 55 7524  
38_71.jpg 73 6862  
39_58.jpg 46 2312  
40_52.jpg 63 3160  
41_52.jpg 58 11602  
42_34.jpg 32 8012  
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43_19.jpg 21 4243  
44_46.jpg 44 6802  
45_71.jpg 66 9721  
46_36.jpg 40 5827  
47_58.jpg 52 12789  
48_24.jpg 24 3933  
49_17.jpg 15 4622  
50_18.jpg 18 2820  
51_27.jpg 29 3765  
52_19.jpg 17 2875  
53_45.jpg 48 5599  
54_51.jpg 49 5666  
55_23.jpg 22 2585  
56_52.jpg 54 6011  
57_44.jpg 51 7802  
58_29.jpg 40 2825  
59_64.jpg 66 6311  
60_24.jpg 25 4052  


