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Abstract 

Title: Age estimation of men’s faces: a comparison of the accuracy for different facial regions 

The purpose of this study was to investigate which one of three facial regions and which one 

of three age categories that is estimated with highest accuracy in age estimation of male faces. 

The study also aimed at comparing the accuracy for the different facial regions with the 

accuracy for whole faces. A total of 154 participants took part in an experiment in which they 

estimated the age of pictures of male faces. The pictures were divided into three different age 

categories (15-24, 35-44, 55-64) and were each shown in their whole as well as in three 

vertically divided regions (eye and eyebrows, nose, and mouth and chin). Of the different 

facial regions, the accuracy in the age estimation was highest for the eye region (mean 

deviation from biological age = 6.50 years). The youngest age category was estimated most 

accurately (m = 4.21), and the oldest age category was estimated least accurately (m = 9.03). 

The deviation from biological age in the age estimations was in all 1.19 times larger for the 

eye region than for the whole faces. The deviation was 1.37 and 1.38 times larger for the 

nose- and mouth region respectively than for the whole faces.  

 

Keywords: age estimation, age perception, face perception.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilket av tre ansiktsområden och vilken av tre 

ålderskategorier som skattas med högst precision vid åldersbedömning av mäns ansikten. 

Studien syftade även till att jämföra precisionen för de olika ansiktsområdena med 

precisionen för hela ansikten. Totalt 154 försöksdeltagare skattade åldern på fotografier av 

mäns ansikten i ett experiment. Bilderna var indelade i tre olika ålderskategorier (15-24, 35-

44, 55-64) och visades vart och ett såväl helt som i tre vertikalt indelade områden (ögon och 

ögonbryn, näsa samt mun och haka). Av de olika ansiktsområdena skattades ögonområdet 

med högst precision (m = 6.50 års avvikelse från biologisk ålder). Den yngsta åldersgruppen 

skattades med högst precision (m = 4.21) och den äldsta åldersgruppen skattades med lägst 

precision (m = 9.03). Avvikelsen från biologisk ålder i åldersbedömningen var sammantaget 

1.19 gånger större för ögonområdet än för de hela ansiktena. Avvikelsen var 1.37 respektive 

1.38 gånger större för näs- och munområdet än för de hela ansiktena. 

 

Nyckelord: åldersskattning, åldersbedömning, ansiktsperception.  
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Förord 

Tack till alla de personer som har möjliggjort hela studien genom att ha ställt upp och blivit 

fotograferade som stimuluspersoner respektive genomfört experimentet. Stort tack även till 

Mårten Eriksson för god och tålmodig handledning. 
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1. Introduktion 

Ett ansikte åldras på olika sätt under olika delar av livet och de flertaliga ledtrådar som 

används för att åldersbedöma ett ansikte förändras under tiden som ansiktet åldras. I ung ålder 

visar sig åldrandet huvudsakligen i kraniets tillväxt och ändrade form och senare tar mer 

subtila förändringar, i hudens struktur, muskelfasthet och pigmentering, vid (George & Hole, 

2000). En förändring i huvudformen från barndom till vuxen ålder innebär att ansiktet 

förlängs och blir betydligt större i förhållande till kraniet samtidigt som ansiktets delar blir 

längre och flyttar uppåt i ansiktet (George & Hole, 1995; George, Hole, & Scaife, 2000; 

Gross, 2004). Dessa förändringar märks främst under de första 20 åren och sker i regel före 30 

års ålder (Burt & Perrett, 1995; Mark et al., 1980). En matematisk modell, cardioidal strain, 

efterliknar de förändringar i ansiktets och skallens form som uppstår under kraniets tillväxt 

(Burt & Perrett, 1995). Flera studier har visat att manipulerandet av ansiktsbilder genom 

cardioidal strain påverkar åldersbedömningar, och känslighet för de förändringar som 

simuleras genom cardioidal strain antas vara grundläggande för åldersbedömningen av 

ansikten (ex. Bruce & Young, 1998; George & Hole, 1998; Mark & Todd, 1983). 

Förändringarna i huvud- och ansiktsformen sker huvudsakligen i ung ålder, men även 

ansikten upp till 80 år gamla, där dessa förändringar inte längre är synliga, kan skattas med 

hög precision. Detta måste innebära att åldersbedömningen innefattar fler informationskällor 

än de förändringar som efterliknas genom cardioidal strain (George & Hole, 2000).  

      När den övergripande formen på skallen och ansiktet inte längre förändras gäller de 

åldersrelaterade ledtrådarna huvudsakligen ytliga förändringar, framför allt i huden, och 

tillväxt av ansiktshår, ögonbryn och näshår (Gross, 2004). I ung ålder är huden slätare och när 

elasticiteten försämras så blir hudstrukturen grövre och åldersfläckar kan uppstå. Med åldern 

ökar också hudens tendens att skrynkla sig och rynkor och veck formas i ansiktet (Gross, 

2004; Liggett, 1974). Rynkor uppstår i regel i pannan, i ögonvrårna, vertikalt mellan 

ögonbrynen och från näsan förbi mungiporna till hakan (Behrents, 1985). Enlow (George & 

Hole, 1998) menar att de större förändringarna i hudstrukturen, och den underliggande 

muskulaturen, generellt sett inte är märkbara förrän omkring 40 års ålder.  

      Flera studier har visat att rynkor har betydelse för åldersbedömning. Mark et al. (1980) 

fann att rynkor har effekt på åldersbedömning av skisserade ansikten, till och med för ansikten 

föreställandes yngre än 15 år. Skillnaden i skattad ålder mellan skissade rynknivåer på 15 och 

30 år var betydligt mindre än skillnaden mellan 30 och 50 respektive mellan 50 och 70 år. 

Mark et al. menar att detta är naturligt då endast mindre skillnader i huden uppkommer mellan 
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åldrarna 15 och 30 år jämfört med efter 30 år. I en studie av George och Hole (1995) 

försämrades försökspersoners förmåga att åldersbedöma ansikten signifikant när alla ledtrådar 

från hår- och hudstruktur (som rynkor) i ansiktet manipulerades bort. I en studie av Montepare 

och McArthur (1986) varierades den vertikala placeringen av olika ansiktsdelar, ansiktsrynkor 

och formen på ansiktskraniet på skisser av ansikten. Alla faktorerna påverkade barns 

ålderskategoriserande av skisserna men ansiktsrynkorna påverkade mest. Barn är alltså 

känsliga för både huvudform, vertikal placering av ansiktsdrag och ansiktsrynkor i sin 

åldersbedömning.  

 

1.1. Åldersbedömning och åldersrelaterade förändringar i olika ansiktsområden       

Åldrandet i vuxen ålder syns, förutom på förändringarna i ansiktets hudstruktur, även i 

konfigurationen av de interna ansiktsdragen (ögon, näsa och mun), vilka är betydelsefulla 

källor till åldersinformation för ansikten i alla åldrar (George & Hole, 1998; George & Hole, 

2000). I en studie (George & Hole, 1995) kunde försökspersoner skatta åldern på ansikten 

med hög precision trots att endast området med de interna särdragen (ögon, ögonbryn, näsa, 

mun och huden mellan och kring dem) presenterades. Information utanför dessa särdrag i 

ansiktet tycktes alltså inte vara nödvändig för hög precision i åldersbedömningen. I en senare 

studie undersökte George och Hole (1998) om åldersbedömningen av ansikten påverkas av 

manipulerandet av de interna särdragen, genom att ansiktsdelar från ett äldre ansikte 

placerades i ett yngre och vice versa. Resultaten visade att åldersbedömningarna påverkades 

starkt av åldern på de interna särdragen. Efter en uppföljande studie konstaterade George och 

Hole (2000) att de avgörande åldersrelaterade faktorerna hos de interna särdragen är 

konfigurationen av dem samt information om hudstrukturen.  

       

1.1.1. Åldersrelaterade förändringar kring ögonen och pannan 

Information i både ögon och ögonbryn har förmodats påverka åldersperceptionen (Berry & 

McArthur, 1986). Med åldern höjs ögonen ovanför mitten på ansiktet och både den relativa 

och den absoluta storleken hos den synliga delen av ögonen blir mindre, vilket har visats 

påverka åldersbedömningar (George & Hole, 1998; George et al., 2000; Gross, 2004; 

Montepare & McArthur, 1986). På grund av att hudens elasticitet försämras med åldern 

sjunker också ögonlocken (George & Hole, 1998). När ögonstorleken ökas i skisser av vuxna 

ansikten så skattas ansiktena som yngre (McArthur & Apatow, 1983/1984). Även ögonbrynen 

kan tillhandahålla åldersrelevant information. De blir tydligare definierade och ändrar färg 

med åldern (Jones & Smith, 1984). Barn ser ofta upp mot vuxna när de kommunicerar med 
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dem, och höjer därför ögonbrynen, vilket antagligen är anledningen till att höga ögonbryn 

tolkas som ett tecken på ungdom (Berry & McArthur, 1986).  

      Jones och Smith (1984) maskerade delar av ansiktsfotografier för att se vilka ansiktsdrag 

som är viktigast för barns åldersperception. När allt utanför själva ansiktet, eller munnen och 

hakan, maskerades så rangordnade barnen åldern nästan lika korrekt som för omaskerade 

fotografier medan en maskering av ögonen gav en påfallande försämring i 

åldersbedömningen. Jones och Smith menade att möjliga anledningar till att just ögonen gav 

en sådan markant försämring i åldersbedömningen kan vara att ögon vanligtvis drar till sig 

uppmärksamheten och intresset i vardagsinteraktioner eller att det faktiskt finns mer 

åldersrelaterad information i ögonområdet än i andra områden.  

      I takt med att ansiktets olika delar blir längre och flyttar uppåt i ansiktet under barndomen 

så minskar även pannans relativa storlek (George et al., 2000). 

 

1.1.2. Åldersrelaterade förändringar kring näsan och kinderna  

Med åldern blir näsan större (George & Hole, 1998) och mer kantig (Gross, 2004). Även efter 

att ansiktets mognad har uppnåtts i tidig vuxenålder fortsätter brosket i näsan att växa genom 

hela livet (George et al., 2000). McArthur och Apatow (1983/1984) upptäckte i en 

åldersbedömningsstudie, där skisser av vuxna ansikten användes, att när längden på näsor och 

öron minskades så skattades ansiktena som yngre. Att maskera näsan och kinderna 

försämrade åldersrangordningen av ansikten mindre än att maskera ögonen, men mer än en 

maskering av mun och haka eller hår och nacke, i en studie av Jones och Smith (1984). Detta 

antog de berodde antingen på att näsan och kinderna påverkade gestalten av hela 

ansiktskonfigurationen mer än de andra delarna, eller på att informationen från ett stort 

centralt område av ansiktshud saknades.  

 

1.1.3. Åldersrelaterade förändringar kring munnen och hakan 

Muskelmassan kan med åldern minska kring käken, vilket ger ansiktet ett mer insjunket 

utseende (Gross, 2004). När ansiktets delar i barndomen blir längre och flyttar uppåt i ansiktet 

ökar hakans relativa storlek (George et al., 2000) och den blir kantigare, mer framträdande 

och mer utskjutande (Berry & McArthur, 1986). Med åldern sjunker mungiporna på grund av 

den försämrade hudelasticiteten (George & Hole, 1998).  

      Förändringar i de olika ansiktsdelarna leder per automatik också till förändringar i 

relationen mellan ansiktsdelarna.  
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1.2. Precision i åldersbedömningar 

Det verkar finnas ett stort mått av redundans av åldersrelaterade ledtrådar i ansiktet. 

Försökspersoner förlitar sig nämligen på olika informationskällor och tycks använda många 

ledtrådar i ett ansikte i olika kombinationer när de skattar ålder (George & Hole, 1995, 2000, 

Mark et al., 1980). Förmågan att skilja ansikten åt genom ålder är väl utvecklad hos vuxna 

människor och de är anmärkningsvärt duktiga på att skatta åldern på okända ansikten mellan 

1-80 år (Burt & Perrett, 1995; George & Hole, 1995, 2000). I två studier av Vestlund (2004, 

2006) skattade försökspersoner ålder på ansiktsfotografier. I den första studien skattades 

åldern på ansikten mellan 15-79 år med ett medelvärde på 5.13 års absolut avvikelse från 

biologisk ålder och i den andra studien skattades ansikten mellan 15-65 år med ett medelvärde 

på 4.67 års absolut avvikelse. I en studie av Dehon och Brédart (2001) skattades fotografier på 

ansikten mellan 20-45 år gamla med ett medelvärde för den absoluta avvikelsen på 6.35 år. 

Förmågan att skatta ålder påverkas förvånansvärt lite av experimentella störningar och när 

vuxna får se ansikten som har manipulerats för att reducera vissa ledtrådar (ex. genom 

omkastning av ansiktsdelar, avsaknad av ansiktsdelar och suddighet) tycks de kapabla att 

använda den information som kvarstår för att bedöma ålder med hög precision (George & 

Hole, 1995, 1998, 2000).                  

      George och Hole (1998) framhåller att somliga åldersrelaterade ledtrådar (såsom 

tillväxtrelaterade förändringar) borde vara viktigare för unga ansikten än för ansikten som inte 

längre växer. För de senare gäller de åldersrelaterade ledtrådarna snarare ytstrukturell 

information. Vissa ledtrådar borde alltså variera i betydelse beroende på ansiktets ålder. 

Sörqvist (2005) och Vestlund (2006) har visat att det också är lättare att bedöma åldern på 

yngre ansikten än på äldre ansikten. I båda studierna fick försöksdeltagarna skatta ålder på 

fotograferade ansikten i tre olika åldersgrupper (15-24, 34-46 och 56-65 år) och båda 

studierna fann att bilderna i den yngsta åldersgruppen skattades mest korrekt. I Sörqvists 

studie fanns ingen skillnad mellan de två äldre åldersgrupperna medan Vestlunds studie fann 

en lägre precision i åldersbedömningen av den mellersta åldersgruppen än av den äldsta. 

 

1.3. Föreliggande studie 

En av de egenskaper människor spontant beskriver andra människor med hjälp av är deras 

ålder. Därför finns det en praktisk tillämpning för forskning inom åldersbedömning, t.ex. att 

undersöka i vilken utsträckning det går att lita på ögonvittnens skattningar av misstänktas 

ålder (George & Hole, 1995). Det är även relevant att ta reda på hur precisionen i 

åldersskattningarna skiljer sig åt beroende på vilken åldersrelaterad information som är 
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tillgänglig vid åldersbedömningen. Inga studier har hittills fokuserat på vilken del av ett icke 

manipulerat ansikte som tycks generera högst precision vid åldersbedömning. Föreliggande 

studie undersökte just detta genom att jämföra precisionen i åldersbedömningar mellan tre 

vertikalt indelade ansiktsområden. Endast bilder av mäns ansikten användes som 

stimulusmaterial. Detta eftersom män i mindre utsträckning än kvinnor, med hjälp av 

exempelvis smink och plockning av ögonbryn, manipulerar den skenbara åldern i de 

ansiktsområden som är relevanta för denna undersökning. 

 

1.4. Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka vilket av tre ansiktsområden och vilken av tre 

ålderskategorier som genererar högst precision vid åldersbedömning av mäns ansikten. 

Studien syftar även till att jämföra precisionen i åldersbedömningen för hela ansikten med 

precisionen för de tre enskilda ansiktsområdena.  

 

1.5.  Frågeställningar 

1. Vilket ansiktsområde genererar högst precision i åldersbedömningen? 

2. Vilken åldersgrupp hos stimulusbilderna genererar högst precision i åldersbedömningen?  

3. Är det samma ansiktsområde för olika åldersgrupper hos stimuluspersonerna som ger högst  

    precision i åldersbedömningen?  

4. Är det samma åldersgrupp för olika ansiktsområden hos stimuluspersonerna som ger högst   

    precision i åldersbedömningen? 

5. Hur stor är avvikelsen i åldersbedömningen för de tre olika ansiktsområdena i jämförelse    

    med de hela ansiktena? 

 

1.6. Hypoteser  

1. Det övre ansiktsområdet, med ögonen och ögonbrynen, genererar högre precision i    

    åldersbedömningen än de två andra ansiktsområdena (Jones & Smith, 1984). 

2. Den yngsta åldersgruppen genererar högre precision i åldersbedömningen än de två andra  

    åldersgrupperna (Sörqvist, 2005; Vestlund, 2006). 
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2. Metod 

2.1. Design 

Studien är experimentell med en mixad design, med en mellanpersonsvariabel och två 

inompersonsvariabler. De oberoende variablerna är försöksdeltagarnas kön, stimulusbildernas 

åldersgrupp (tre lägen: 15-24 år, 35-44 år och 55-64 år), samt vilket område av ansiktet som 

visas (fyra lägen: ögon och ögonbryn, näsa, mun och haka samt helt ansikte). Den beroende 

variabeln är precisionen i åldersbedömningen, vilken mäts i form av absolut avvikelse från 

biologisk ålder (ju lägre avvikelse, desto högre precision). 

 

2.2. Försöksdeltagare 

Totalt 154 studenter med europeiskt utseende (84 kvinnor och 70 män) i åldrarna 18-44 (m = 

25.4; s = 5.8) rekryterades vid Högskolan i Gävle.  

 

2.3. Datainsamlingsmetod 

2.3.1. Material 

Män med nordeuropeiskt utseende rekryterades lokalt och deras ansikten fotograferades med 

en digitalkamera (Canon PowerShot S50) med en upplösning på 640x480 bildpunkter. Av 60 

fotografier valdes 18 bilder ut, där lika stora ansikten eftersträvades och bilder på personer 

med glasögon, tydligt skägg eller icke-neutrala ansiktsuttryck valdes bort. Bilderna för 

experimentet valdes utifrån tre åldersgrupper: 15-24 år (m = 19.8), 35-44 år (m = 39.7) och 

55-64 år (m = 60.0), med sex bilder i varje åldersgrupp. Fotografierna redigerades i Adobe 

Photoshop Elements så att de presenterades i en oval ram med avhuggen panna för att dölja 

åldersrelaterade ledtrådar som hår, smycken och kläder. Bilderna delades sedan in i tre 

varandra uteslutande områden. Ett område skars horisontellt mitt över pannan och sträckte sig 

till strax under ögonens underkant. Det andra området skars strax under ögonens underkant 

och sträckte sig till mitt emellan näsans underkant och munnens överkant. Det tredje området 

skars mitt emellan näsans underkant och munnens överkant och sträckte sig till strax under 

hakan. Varje ansikte visades i fyra olika betingelser: helt eller skuret i de tre olika områdena; 

ögon och ögonbryn, näsa samt mun och haka (se bilaga 1). Experimentet utfördes med hjälp 

av datorprogrammet Picture Presentation Program v. 3.0.  
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2.3.2. Procedur 

Experimenten utfördes på bärbara datorer i enskilda rum i psykologilaboratoriet på Högskolan 

i Gävle. Försöksdeltagarna fick först läsa en instruktionstext (se bilaga 2) på datorn och sedan 

uppge kön och ålder. De fick därefter skatta åldern på fyra övningsbilder som var 

fotograferade och skurna på samma sätt som övriga bilder i experimentet men som inte 

inkluderades i dataanalysen. Försöksdeltagarna fick sedan, i separata deltest direkt följande på 

varandra, först bedöma ålder på 54 bilder på ansiktsområden av män (deltest 1) och därefter 

på 18 bilder på hela ansikten av samma män (deltest 2). I slutet av det första deltestet fick de 

svara på två frågor gällande vilket område i ansiktet de tyckte kändes lättast respektive svårast 

att bedöma åldern på. Bilderna i respektive test presenterades en i taget i en ny slumpmässig 

ordning för varje försöksdeltagare, med ett fält ovanför bilden där den uppskattade åldern 

skulle anges i helår. Försöksdeltagarna valde själva när de skulle gå vidare till nästa bild. 

 

2.4. Dataanalys 

Data analyserades i SPSS 14.0 med signifikanskrav på p < .05. Även signifikansnivåer på 

under p < .01 anges dock. Medelvärdet av den absoluta avvikelsen från biologisk ålder för 

varje betingelse för varje försöksdeltagare användes i dataanalysen. För att besvara 

frågeställning 1-4, om vilka ansiktsområden och åldersgrupper som ger högst precision, 

analyserades data med en mixad variansanalys för upprepad mätning med en design på 2 

(kön) x 3 (åldersgrupp) x 3 (ansiktsområden). Som uppföljande test användes post hoc t-test 

(Bonferroni). För att besvara frågeställning 5, om precisionen för det hela ansiktet jämfört 

med precisionen för de övriga ansiktsområdena, utfördes separata analyser i form av parade t-

test. För att undersöka om det fanns någon regressionseffekt i åldersskattningarna av de olika 

åldersgrupperna beräknades one-sample t-test. Försöksdeltagarna fick instruktioner att ange 

en etta som skattning om de kände igen någon person på bild från utanför 

experimentsituationen. Totalt angavs 109 ettor (0.98 % av samtliga skattningar), vilka ersattes 

av medelvärdet av skattningarna för den bilden för försöksdeltagare av samma kön. 

Skattningar med värden under 9 eller över 99 (15 stycken) betraktades som orimliga 

skattningar och ersattes
1
 även de med medelvärdet för den bilden för försöksdeltagare av 

samma kön. Det identifierades 437 utliggare som justerades genom Winzorising, så att 

                                                 
1
 De värden under 9 som ersattes gällde inga av bilderna på de yngsta stimulusbilderna utan endast bilder på 

personer mellan 20 och 64 år gamla. De orimliga skattningarna berodde förmodligen på utebliven eller 

dubbelregistrerad tangenttryckning. 
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åldersskattningar utanför två standardavvikelser från medelvärdet ersattes med värdet vid två 

standardavvikelser från medelvärdet (Ratcliff, 1993).  

 

2.5. Forskningsetiska aspekter 

Försöksdeltagarna gav sitt medgivande till att medverka i experimentet efter att ha 

informerats om syftet med experimentet och om att de hade rätt att avbryta experimentet när 

de ville. Försöksdeltagarnas enskilda resultat behandlades anonymt. Personerna som 

fotograferades till experimentet fick skriftlig information om vad deras fotografier skulle 

användas till och gav sitt skriftliga medgivande till detta (se bilaga 3). 
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3. Resultat 

Åldern på de hela ansiktena bedömdes med ett medelvärde på 5.46 (s = 1.2) års absolut 

avvikelse från biologisk ålder. Av de olika ansiktsområdena skattades det övre området med 

ögonen med högst precision, med ett medelvärde för den absoluta avvikelsen på 6.5 (s = 1.55) 

år från biologisk ålder, jämfört med 7.51 (s = 1.52) respektive 7.55 (s = 1.39) år från biologisk 

ålder för områdena med näsor och munnar.  

      Det fanns en generell tendens till att åldern på ansiktena i den yngsta åldersgruppen (m = 

2.98, s = 2.32) överskattades, t(153) = 15.90, p < .01, och att åldern på ansiktena i den äldsta 

åldersgruppen (m = -3.40, s = 4.36) underskattades, t(153) = -9.70, p < .01, d.v.s. att det fanns 

en regressionseffekt, för de olika ansiktsbetingelserna sammanslagna och separat. De hela 

ansiktena i den äldsta åldersgruppen var dock varken över- eller underskattade, och för 

ögonområdet fanns en generell överskattning av ansiktena i den äldsta åldersgruppen. 

Ovanstående beräkningar utfördes med one-sample t-test som undersökte om 

åldersskattningarna för de olika grupperna avvek signifikant från 0. I dessa analyser var den 

beroende variabeln totalbeloppet av avvikelsen mellan stimuluspersonernas biologiska ålder 

och den skattade åldern.  

      I alla efterkommande statistiska analyser var den beroende variabeln precision i 

åldersskattningen, beräknat på absolutbeloppet av avvikelsen mellan stimuluspersonernas 

biologiska ålder och den skattade åldern. En övergripande variansanalys över 

stimulusbildernas tre åldersgrupper (15-24, 35-44, 55-64), de tre ansiktsområdena (ögon och 

ögonbryn, näsa, samt mun och haka) och försöksdeltagarnas kön visade varken någon 

huvudeffekt av kön eller någon interaktion mellan kön och ansiktsområde eller mellan kön 

och åldersgrupp (se Tabell 1). Det fanns dock en signifikant huvudeffekt av ansiktsområde. 

Post hoc test (Bonferroni) visade att ögonområdet skattades med högre precision än de två 

andra ansiktsområdena (p < .01), vilket bekräftar hypotes 1. Precisionen för områdena med 

näsan och munnen skiljde sig inte åt. Huvudeffekten av ansiktsområde visade sig emellertid 

vara beroende av en signifikant interaktion mellan ansiktsområde och åldersgrupp. Skillnaden 

i precisionen mellan de olika ansiktsområdena var alltså beroende av vilken åldersgrupp som 

skattades (se Figur 1).  

      Uppföljande separata variansanalyser för de olika åldersgrupperna på stimulusbilderna 

över ansiktsområden samt försöksdeltagarnas kön beräknades för att undersöka interaktionen 

närmre. För den yngsta åldersgruppen fanns en huvudeffekt av ansiktsområden, F(2, 304) =  

11.94; MSe = 1.95; p < .01; η
2 
= .07. Post hoc test (Bonferroni) visade att både ögon- och 
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Figur 1. Medelvärde för absolut avvikelse från biologisk ålder för stimuluspersonernas 

åldersgrupper vid åldersskattning av de tre olika ansiktsområdena. 

 

munområdet skattades med högre precision än näsområdet (p < .01). Även för den äldsta 

åldersgruppen fanns en huvudeffekt av ansiktsområde, F(2, 304) = 53.45; MSe = 9.28; p < .01; 

η
2 

= .26, sådan att ögonområdet skattades med högre precision än de andra två områdena (p < 

.01). Skillnaden i precisionen mellan näsområdet och munområdet var endast på gränsen till 

signifikant (p = .055; η
2 

= .04). Variansanalysen för den mellersta åldersgruppen gav ingen 

huvudeffekt av ansiktsområde, F(1.88, 285.72) = 1.03; MSe = 4.50; p = .35; η
2 
= .01, 

precisionen för de olika ansiktsområdena skiljde sig alltså inte signifikant från varandra.  

      Den övergripande variansanalysen visade även en signifikant huvudeffekt av åldersgrupp 

(se Tabell 1). Enligt post hoc test (Bonferroni) skiljde sig alla tre åldersgrupper åt signifikant 

från varandra (p < .01), med högst precision för den yngsta åldersgruppen (m = 4.21, s = 

1.41), vilket bekräftar hypotes 2. Den äldsta åldersgruppen skattades med lägst precision (m = 

9.02, s = 2.18), och precisionen för den mellersta åldersgruppen var 7.03 (s = 1.47) år. 

Interaktionen mellan åldersgrupp och ansiktsområde innebar dock att den generella effekten 

av åldersgrupp var beroende av vilket ansiktsområde som skattades (se Figur 2).  

      Uppföljande separata variansanalyser för respektive ansiktsområde över 

stimuluspersonernas åldersgrupper samt försöksdeltagarnas kön beräknades för att undersöka  
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Figur 2. Medelavvikelse från biologisk ålder för de olika ansiktsområdena samt de hela 

ansiktena vid åldersskattning av stimuluspersonernas tre åldersgrupper. 

 

interaktionseffekten vidare. För både ögonområdet, F(1.85, 281.01) = 99.77; MSe = 6.44; η
2 

= 

.40), näsområdet, F(1.78, 270.15) = 152.20; MSe = 8.71; η
2 
= .50, och munområdet, F(1.67, 

253.14) = 266.08; MSe = 8.50; η
2
=.64, fanns en huvudeffekt av åldersgrupp. Samtliga effekter 

var signifikanta på p < .01 nivå. För näsområdet och munområdet så visade post hoc test 

(Bonferroni) att alla åldersgrupper skiljde signifikant från varandra (p < .01) med högst 

precision för den yngsta åldersgruppen och lägst precision för den äldsta. För området med 

ögonen skattades den yngsta åldersgruppen med högre precision jämfört med de två äldre 

grupperna (p < .01), medan skattningarna av de två äldre åldersgrupperna inte skiljde sig åt 

signifikant. För ögonområdet fanns även en interaktionseffekt mellan åldersgrupp och kön, 

F(1.85, 281.01)=4.69; MSe = 6.44  p < .05; η
2 

= .03. Interaktionen var sådan att manliga 

försöksdeltagare skattade den äldsta åldersgruppen med lägre precision än de skattade den 

mellersta åldersgruppen, medan det motsatta mönstret gällde för kvinnliga försöksdeltagare. 

Varken för näsområdet eller för munområdet uppkom någon interaktionseffekt mellan 

åldersgrupp och kön.  

      Resultatet från den separata variansanalysen för ögonområdet, där ingen signifikant 

skillnad uppstod mellan de två äldsta åldersgrupperna, tyder på att informationen i ögonen gör 

att den äldsta åldersgruppen skattas med lika hög precision som den mellersta. För att se om 

detta mönster gäller även för de hela ansiktena gjordes en separat variansanalys för hela 
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ansikten över stimuluspersonernas åldersgrupper samt försöksdeltagarnas kön, som även den 

visade en huvudeffekt av åldersgrupp, F(1.81, 275.53) = 106.97; MSe = 4.61; p < .01; η
2 

= .41. 

Post hoc test (Bonferroni) visade att vid åldersskattningen av hela ansikten var precisionen 

högre för den yngsta åldersgruppen än för de två äldre åldersgrupperna medan de två äldsta 

åldersgrupperna inte skiljde signifikant från varandra (se Figur 2). Det uppkom ingen 

interaktionseffekt mellan åldersgrupp och kön för de hela ansiktena.  

      För att jämföra precisionen i åldersskattningarna mellan de hela ansiktena och de olika 

ansiktsområdena beräknades tre parade t-test. Testen visade att hela ansikten skattades med 

högre precision än både ögonområdet, t(153) = 8.99, p < .01, näsområdet, t(153) = 15.67, p < 

.01, och munområdet, t(153) = 15.68, p < .01. Avvikelsen från biologisk ålder vid 

åldersskattningen av ögonområdet var 1.19 gånger större än för de hela ansiktena. För 

näsområdet och munområdet var avvikelsen 1.37 respektive 1.38 gånger större än för de hela 

ansiktena. Dessa avvikelser är beräknade totalt över alla åldersgrupper och ska därför tolkas 

försiktigt eftersom de påverkas av interaktionseffekten mellan ansiktsområde och åldersgrupp. 

      Då ålderseffekten för det hela ansiktet följde samma mönster som för ögonområdet 

gjordes en variansanalys över de tre åldersgrupperna och försöksdeltagarnas kön samt de hela 

ansiktena och de olika ansiktsområdena hopslagna till två betingelser; med respektive utan 

ögon. Den ena betingelsen inkluderade de hela ansiktena och ögonområdet och den andra 

betingelsen inkluderade näsområdet och munområdet. Resultatet visade samma tendenser som 

i den övergripande variansanalysen, d.v.s. en huvudeffekt av både åldersgrupp och 

ansiktsområde samt en interaktionseffekt dem emellan. Separata variansanalyser för 

respektive åldersgrupp och ansiktsbetingelse visade att effekten gällde för alla åldersgrupper 

och båda ansiktsbetingelserna. Då detta inte tillförde något till det övergripande resultatet 

presenteras inga resultat från dessa analyser. 

      En övergripande variansanalys och separata analyser för varje åldersgrupp beräknades 

även med det hela ansiktet inkluderat. Resultaten för dessa analyser skiljer sig inte från 

mönstret för övriga analyser och de hela ansiktena skattades med signifikant högre precision 

än alla övriga ansiktsområden i dessa analyser. (Eftersom frågeställningarna för föreliggande 

studie gällde de olika ansiktsområdenas betydelse så presenteras inte resultaten för analyserna 

med det hela ansiktet.)  
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Tabell 1. Mixad variansanalys med upprepad mätning för absoluta avvikelser i 

åldersskattningen över stimulusbildernas tre åldersgrupper, de tre ansiktsområdena och 

försökspersonernas kön (kön fp).  

Källa df F η
2
 p 

 Mellanperson   

Kön fp 1 0.469 .003 .494 

Felterm (kön fp) 152 (8.405)   

    

 Inomperson   

Åldersgrupp 1.788 295.729* .661 <.001 

Åldersgrupp*kön fp 1.788 2.108 .014 .129 

Felterm (åldersgrupp) 271.738 (12.468)   

     

Ansiktsområde 2 28.170* .156 <.001 

Ansiktsområde*kön fp 2 0.094 .001 .911 

Ansiktsområde*åldersgrupp 3.287 37.318* .197 <.001 

Ansiktsområde*åldersgrupp*kön fp 3.287 1.026 .007 .385 

Felterm (ansiktsområde) 304 (5.826)   

Felterm (ansiktsområde*åldersgrupp) 499.696 (5.856)   

Not: Frihetsgraderna för de effekter där Åldersgrupp ingår är justerade enligt Greenhouse-Geisser eftersom 

kravet på sfäricitet inte uppfylls för dessa. Värden inom parentes är MS (mean square error).  

*p < .01.  
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4. Diskussion 

Av de tre olika ansiktsområdena i föreliggande studie genererade ögonområdet högst 

precision i åldersskattningen (m = 6.50 års avvikelse från biologisk ålder) för alla 

åldersgrupper sammanslagna. Hypotes 1, att ögonområdet skulle skattas med högre precision 

än de två andra ansiktsområdena, bekräftades därmed. Huvudeffekten av ansiktsområde var 

dock beroende av vilken åldersgrupp som skattades. Det var endast i den övergripande 

analysen över alla åldersgrupper samt för den äldsta åldersgruppen som ögonområdet 

skattades med högre precision än de två andra områdena. För den yngsta åldersgruppen 

skattades området med munnen med lika hög precision som ögonområdet och det förelåg inga 

signifikanta skillnader alls mellan ansiktsområdena i den mellersta åldersgruppen. Den yngsta 

åldersgruppen skattades med högst precision (m = 4.21) i åldersbedömningarna, vilket 

bekräftar hypotes 2 som predicerade att denna åldersgrupp skulle skattas med högre precision 

än de två äldre åldersgrupperna.  

      I föreliggande studie var effekten av ansiktsområde starkast för den äldsta åldersgruppen, 

där ögonområdet bedömdes med högre precision än näsområdet och munområdet. Precisionen 

för näsområdet och munområdet skiljde sig dock inte åt. För ansikten i den yngsta 

åldersgruppen så bedömdes ansiktsområdet med ögonen lika precist som munområdet men 

med högre precision än näsområdet. När försöksdeltagarna efter experimentet fick ange vilket 

område i ansiktet som de tyckte att det var lättast respektive svårast att skatta åldern på så 

angav 81.2 % att ögonområdet var lättast, vilket stämmer väl överens med precisionen i de 

faktiska skattningarna. Överensstämmelsen var betydligt mindre gällande vilket område som 

var svårast att skatta, där 58.4 % angav att området med näsan var svårast och 35.7 % angav 

att munområdet var svårast.  

      Precisionen i åldersskattningen för den mellersta åldersgruppen på bilderna i 

stimulusmaterialet påverkades inte av vilket ansiktsområde som visades. En anledning till 

detta kan vara att den åldersrelaterade informationen i den åldersgruppen (35-44 år) är mer 

jämnt fördelad i ansiktet än i de två andra åldersgrupperna. För den äldsta och den yngsta 

åldersgruppen verkar istället ögonområdet ha en stor betydelse i åldersbedömningen, vilket 

kan bero på att de mer markanta åldersrelaterade ledtrådarna i ansiktet i de yngre och äldre 

åldrarna är mer specifika och mer synbara i ögonområdet. Exempelvis börjar stora 

förändringar i hudstrukturen, som rynkor, generellt inte märkas förrän kring 40 års ålder 

(Enlow i George & Hole, 1998). Då rynkor framförallt visar sig kring ögonområdet (Behrents, 

1985) skulle det kunna förklara varför ögonen har större betydelse i åldersbedömningen av 
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den äldsta åldersgruppen. Det är möjligt att åldersledtrådarna i ansiktet även för den yngre 

åldersgruppen, där de stora tillväxtrelaterade förändringarna i ansiktet till viss del fortfarande 

pågår, framförallt visar sig i ansiktsområdena som inkluderar ögonen och munnen.       

      Ögonområdet tycks alltså ha en speciell betydelse i åldersbedömningen, vilket även 

tidigare studier har visat. I Jones och Smiths (1984) studie gav maskerandet av ögonen en 

markant försämring när barn rangordnade ansiktsbilder enligt ålder, medan en maskering av 

näsan och kinderna endast gav en liten försämring och andra delar (munnen och hakan 

respektive allt utanför själva ansiktet) inte gav någon signifikant försämring alls. Jones och 

Smith framhåller som en möjlig tolkning av ögonens betydelse för åldersbedömningen att när 

ögonen, som ofta uppmärksammas främst i ett ansikte, inte visas så kan det innebära att bilden 

inte uppmärksammas lika noggrant, vilket i sin tur kan leda till fler fel i åldersbedömningen.  

      I föreliggande studie skattades den yngsta åldersgruppen (15-24 år) med högst precision. 

Den äldsta åldersgruppen (55-64 år) bedömdes med lägst precision i den övergripande 

analysen och för näs- och munområdet, men inte för ögonområdet och för de hela ansiktena. 

För ögonområdet och för de hela ansiktena fanns det inte någon skillnad i åldersskattningen 

av den mellersta (35-44 år) och den äldsta åldersgruppen. Detta tycks innebära att vid tillgång 

till den relevanta informationen i ögonen och det hela ansiktet så kan åldern skattas med lika 

hög precision för äldre som för medelålders stimuluspersoner. Utan tillgång till informationen 

i ögonen och det hela ansiktet så skattas de äldre med sämre precision. Bristen på signifikant 

skillnad i precision mellan de två äldsta åldersgrupperna för ögonområdet påverkades dock av 

en svag interaktionseffekt mellan kön och åldersgrupp (η
2 

= .03), som visade att manliga 

försöksdeltagare skattade den äldsta åldersgruppen med lägre precision än den mellersta 

åldersgruppen, medan kvinnliga försöksdeltagare följde det motsatta mönstret.  

      Ålderseffekterna i föreliggande studie är att jämföra med Sörqvists (2005) och Vestlunds 

(2006) studier med hela, obeskurna ansikten fotograferade på samma vis som i föreliggande 

studie. De fann båda att av deras tre gemensamma åldersgrupper (15-24, 34-46, 56-65) så 

bedömdes åldern på personerna i den yngsta åldersgruppen mest korrekt, vilket stämmer 

överens med resultaten i föreliggande studie. Sörqvist (2005) fann ingen skillnad i 

åldersskattningen mellan de två äldre åldersgrupperna, vilket stämmer överens med resultatet 

för de hela ansiktena och ögonområdet i föreliggande studie. I Vestlunds (2006) studie 

skattades dock den mellersta åldersgruppen med lägre precision än den äldsta åldersgruppen. 

Vestlund och Sörqvist använde sig av samma stimulusmaterial men Sörqvist hade betydligt 

färre försöksdeltagare, vilket gör hans resultat mindre pålitligt. Att riktningen för effekten av 

åldersgrupp skiljer sig åt mellan föreliggande studie och Vestlunds studie torde kunna bero på 
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skillnaden i stimulusmaterialet. De fotografier som användes i Vestlunds och Sörqvists studier 

visade förutom hela ansikten dessutom allt utanför själva ansiktet som hår och öron, samt hals 

och axlar. Försöksdeltagarna hade därför tillgång till yttre åldersrelaterade ledtrådar i form av 

kläder, smycken och hår, och till åldersrelaterad information i både öron och hals. Öronen 

innehåller åldersrelaterad information för alla åldrar eftersom brosket i öronen växer genom 

hela livet (George et al., 2000). Längre öron på skisser av vuxna ansikten har också visat sig 

leda till äldre åldersskattningar (McArthur & Apatow, 1984/1984). En möjlig tolkning är att 

informationen i öron och hals och de yttre ledtrådarna är särskilt viktiga vid åldersbedömning 

av den äldsta åldersgruppen och att tillgången till dem ledde till en högre precision vid 

åldersskattningen av den äldsta åldersgruppen än för den mellersta åldersgruppen i Vestlunds 

studie. Skillnaden mellan de två åldersgrupperna var dock endast signifikant för de kvinnliga 

försöksdeltagarna i Vestlunds studie. I föreliggande studie fanns endast en liten 

interaktionseffekt (η
2 

= .03) mellan åldersgrupp och kön för ögonområdet. Det är inte möjligt 

att göra en rimlig samstämmig tolkning av detaljskillnaderna mellan resultaten för dessa båda 

studier utan vidare forskning.  

     De hela ansiktena bedömdes med en medelavvikelse på 5.46 år från biologisk ålder i 

föreliggande studie. Avvikelsen för åldersskattningen av ögonområdet var 1.19 gånger större 

än för hela ansikten och 1.37 respektive 1.38 gånger större för näs- och munområdet än för 

hela ansikten. I Vestlunds (2004, 2006) två studier med liknande åldersgrupper och liknande 

fotografier som i föreliggande studie var medelvärdet för den absoluta avvikelsen 5.13 år från 

biologisk ålder i den första studien respektive 4.67 år i den andra studien. Vestlunds bilder var 

av hela ansikten på både män och kvinnor, med tillgång till yttre åldersrelaterade ledtrådar 

och information i öron och hals. Att skillnaden i avvikelse mellan de studierna och 

föreliggande studie är liten tyder på att de yttre ledtrådarna och information i öron och hals 

inte underlättar precisionen i den generella åldersbedömningen särskilt mycket och att 

försöksdeltagarna generellt kan bedöma åldern nästan lika korrekt utifrån endast själva 

ansiktet. I en åldersbedömningsstudie av Dehon och Brédart (2001), med ansikten mellan 20-

45 år gamla som var skurna i ovaler på liknande sätt som i föreliggande studie, så skattades 

europeiska ansikten av europeiska försökspersoner med ett medelvärde för den absoluta 

avvikelsen på 6.35 år från biologisk ålder. Att precisionen för åldersskattningarna var lägre i 

Dehon och Brédarts studie än i föreliggande studie kan bero på att deras bilder fotograferades 

med en lägre upplösning och presenterades i utskrivet format. 

      Det fanns några tänkbara metodologiska svagheter i föreliggande studie. 

Instruktionstexten som försöksdeltagarna fick läsa före experimentet kan ha missförståtts av 



 22 

vissa försöksdeltagare. I det första deltestet presenterades en instruktionstext där 

försöksdeltagarna uppmanades att ange en etta istället för att skatta ålder om de kände igen en 

person på bild, medan dessa instruktioner inte upprepades inför det andra deltestet (se bilaga 

2). En del försöksdeltagare kan därför ha missuppfattat det faktum att en etta skulle anges 

även för det hela ansiktet, alltså i deltest 2, om försöksdeltagaren kände igen personen på bild 

och istället angett en ålder som de eventuellt redan känt till. Eftersom ansiktsområden från 

samma ansikte återkom flera gånger i olika betingelser så skulle det också kunna ha medfört 

att en del försöksdeltagare har missuppfattat instruktionerna gällande när en etta skulle anges, 

som syftade till om försöksdeltagaren kände igen någon av stimuluspersonerna från utanför 

experimentsituationen, och istället angett en etta varje gång de tyckte sig känna igen ett 

ansikte sedan tidigare i experimentsituationen. Det totala antalet ettor representerade dock 

mindre än 1 % av svaren, och alla ettor har ersatts av medelvärdet av skattningarna för den 

bilden och försöksdeltagare av samma kön. Alla variansanalyser följdes upp av analyser utan 

de 21 försöksdeltagare som på någon bild angett en etta som skattning. Resultaten förändrades 

inte av detta förutom för de äldsta stimulusbilderna där den skillnad i precision mellan 

näsområdet och munområdet som tidigare inte var signifikant nu blev signifikant. Detta 

påverkar dock inte tolkningen av det övergripande resultatet. Eventuella missförstånd av 

instruktionerna vägs dessutom upp av det stora antalet försöksdeltagare.  

      En styrka med föreliggande studie var att stimulusmaterialet, till skillnad från många 

tidigare studier, bestod av fotografier. Även om det är oklart om åldersbedömningen av 

fotografier liknar åldersbedömningen av människor i ”verkliga livet” så torde den vara 

betydligt mer lik än den bedömning som i många tidigare studier har gjorts endast utifrån 

skisser eller datorskapade bilder. 

      Denna studie visade att området runt ögonen är av särskild vikt för åldersbedömningen. 

Som George och Hole (1998) påpekar räcker det dock inte med att konstatera vilket 

ansiktsområde som är viktigast för åldersbedömningen, det kvarstår fortfarande att förklara 

vilken aspekt (t.ex. storlek, form eller struktur) hos detta område som är viktig för 

åldersbedömningen. Det skulle därför vara intressant att undersöka mer precist vad i området 

kring ögonen som underlättar åldersbedömningen. Detta skulle kunna genomföras genom att 

jämföra precisionen i åldersskattningar av hela ögonområden med precisionen när 

ögonområdet manipulerats eller då delar av området maskerats. Det vore även intressant att i 

en studie med fler stimulusbilder än i denna studie undersöka om effekten av ansiktsområde 

uppstår för alla åldersgrupper eller om bristen på effekt för den mellersta åldersgruppen 

kvarstår. 
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Bilaga 1 

Exempelbilder  

    

Exempel på skärningen i vilken de hela ansiktsbilderna presenterades i experimentet. 

 

 

  

  

                                                

Exempel på skärningen i vilken de tre ansiktsområdena presenterades i experimentet. 
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Bilaga 2 

Instruktioner (del 1) 

Du kommer nu att få se 72 bilder på manliga ansikten. Du får först se bilder på delar av 

ansikten och sedan bilder på hela ansikten. Din uppgift är att bedöma åldern på personerna på 

dessa bilder så korrekt som möjligt. Du får så lång tid du vill för att titta på varje bild.  

 

Ovanför bilden finns ett svarsfält där du fyller i den ålder som du tror att personen på bilden 

har. Åldern ska anges i helår mellan 1-99 år. När du skrivit i åldern klickar du på knappen 

"Nästa" för att se nästa bild. När du har angett åldern på en bild kan du inte ångra dig. Om du 

känner igen en person som är på bild ska du ange en 1:a som åldersskattning för den bilden. 

 

Innan själva testet börjar kommer du att få svara på några bakgrundsfrågor, därefter får du se 

tre exempelbilder. När du klickat på knappen "Nästa" efter den tredje exempelbilden börjar 

själva testet. Under själva testet får du först se bilder på delar av ansikten och sedan bilder på 

hela ansikten. När du har skattat åldern på alla 72 bilderna får du svara på några efterfrågor. 

 

Det är helt frivilligt att deltaga i denna studie och du får avbryta testet när du vill. All 

information om dig kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Klicka på knappen "Nästa" när du är redo så startar testet. 

 

Instruktioner (del 2) 

 

Del 2. Hela ansikten 

 

Klicka på knappen "Nästa" när du är redo att starta den andra delen av testet. 
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Bilaga 3 

Missiv 

 

Vill du deltaga i en undersökning om åldersbedömning? 

 
Undersökningen syftar till att ta reda på hur bra vi är på att bedöma åldern på andra människor 

och att identifiera faktorer som systematiskt påverkar åldersbedömningar.  

 

Din medverkan består i att du uppger din egen ålder och låter dig fotograferas. Du ska ha 

inomhusklädsel på dig och ditt ansikte kommer att fotograferas med en digitalkamera. Bilden 

kommer sedan att läggas i en bildbank med många andra bilder på människor som har blivit 

fotograferade på samma sätt som du. Dessa kommer att visas för försökspersoner via ett 

dataprogram. Försökspersonernas uppgift är att skatta ansiktets ålder utifrån fotografierna. 

Bildbanken skall bara användas för forsknings- och utbildningsändamål. Åldersskattningar på 

din enskilda bild kommer inte att publiceras. All information om dig kommer att behandlas 

konfidentiellt. Bilderna kommer inte att läggas ut på Internet eller något annat motsvarande 

medium. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt. 

 

Resultat från studien kommer att publiceras i form av vetenskapliga uppsatser. Vi som 

genomför detta projekt är studenter som läser psykologi D vid Högskolan i Gävle. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till fotografering. 

  

Datum: 

 

 

Underskrift……………………………………………………. 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 
Information om undersökningsledarna 

Vi som genomför denna undersökning heter Linda Langeborg och Margareta Chrom och 

läser psykologi D vt. 2006. Du kan nå oss på telefonnummer 070-2391769 vid frågor. 

 

Handledare vid projektet: 

 

Mårten Eriksson 

 

026-648211  

 

Fil. dr. psykologi  

 


