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Sammanfattning  
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur bra vi är på att bedöma ålder på 

omaskerade och maskerade ansikten. Syftet var även att undersöka om det fanns systematiska 

fel som är förknippade med åldersbedömning av maskerade ansikten. 

Totalt fick 60 försöksdeltagare, samtliga ungdomar, skatta åldern på 60 fotografier av 

30 maskerade och 30 omaskerade män.  Fotografierna var indelade i två åldersgrupper, yngre 

och äldre, och samtliga stimulipersoner förekom i både den maskerade och den omaskerade 

varianten.  

Resultaten visade att försöksdeltagarna var bättre på att skatta åldern på omaskerade 

ansikten än på maskerade. Inga skillnader i systematiska fel fans mellan maskerade och 

omaskerade ansikten. 

Bilder av unga ansikten skattades med högre precision än bilder av äldre ansikten.  

 

Nyckelord: Åldersbedömning, Maskerad, Systematiska fel, Vittnen.  
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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate how well we are at age estimations of 

masked and unmasked faces. The purpose was also to investigate if there were any biases that 

effected age estimations of masked faces.  

A total of 60 participants, all juveniles, estimated the age of 60 photographs of 30 

masked and 30 unmasked men. The photographs were divided into two age groups, younger 

and older, and all of the men, who served as stimuli, were represented in both conditions.  

The results showed that the participants were better at estimating the age of 

unmasked than masked faces. There were no differences in biases between masked and 

unmasked faces. 

Photographs of young faces were estimated with greater precision than older faces.  

 

Keywords: Age estimation, Masked, Biases, Witnesses. 

English title: Age Estimation of masked faces – Accuracy and bias  
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Förord 
 

Jag vill rikta ett tack till alla personer som möjliggjorde detta experiment och ställde 

upp på fotografier som användes som stimulimaterial. Tack till alla försökspersoner som 

deltagit. Tack till Mårten Eriksson för god handledning och tack till Linda Langeborg för 

hennes engagemang och hjälp med studien.  
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1. Introduktion 

 

Enligt brottsförebyggande rådet anmäldes i Sverige 8673 rån år 2007. Majoriteten av 

dessa rån genomfördes av män och år 2006 var andelen uppklarade rån där man lyckats binda 

en misstänkt person till brottet så lågt som 13% (www.bra.se). 

Studier har visat att ögonvittnen till brott ofta ger korrekta beskrivningar av 

förbrytarna men rapporterar dock få detaljer.  I en studie som Fahsing, Ask och Granhag 

(2004) gjort är data hämtad från verkliga rån i Norge där samtliga gärningsmän var maskerade 

och samtliga utom en beväpnade. Vittnena var personal på bankerna som blivit utsatta för 

rånen samt kunder till dessa banker. Rapportering av ålder hade relativt hög andel av felaktiga 

vittnesuppgifter. Vittnena tenderade att överskatta åldern på de yngsta förbrytarna samt 

underskatta åldern på de äldsta förbrytarna. Beskrivningar av gärningsmän innehöll få attribut 

som kunde identifiera en förbrytare. Dessa beskrivningar är därför mest användbara vad gäller 

att förminska spannet av potentiella förbrytare men inte så användbara vad gäller att 

identifiera den verkliga gärningsmannen. En trolig anledning till att åldersangivelserna var 

felaktiga kan vara att samtliga gärningsmän var maskerade för att inte bli igenkända (Fahsing 

et al, 2004).   

På så vis kan det vara intressant att ytterligare gå in på åldersbedömning utifrån 

maskerade ansikten och sätta dessa bedömningar i relation till bedömningar av samma 

ansikten omaskerade, då väldigt lite forskning har gjorts på detta ämne. 

 

1.1 Åldersrelaterade förändringar i ansiktsområdet 

 

I en översikt som gjorts av Rhodes (2009) av undersökningar kring 

åldersuppskattningar framgår att ålderuppskattning är ett ganska robust fenomen. Flera 

ledtrådar bidrar till processen åldersbedömning. En av dessa är ”cardioal strain” vilket är en 

matematisk modell för förändringar i skallens och ansiktets form som uppstår under kraniets 

tillväxt. Dessa förändringar sker upp till 20-års ålder. Några andra ledtrådar är hudens 

konsistens och färg, förändringar av placeringen av olika särdrag i ansiktet samt lokala 

särdrag i ansiktet såsom t.ex. ögon. 

Hos unga människor går åldringsprocessen i ansiktet fortare än hos äldre människor. 

Stora förändringar kan ske på kort tid i ett ungt ansikte. Processen avtar senare i livet och kan 

variera mycket från individ till individ (George & Hole, 1995). 
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1.2 Skattningar vid ofullständig informationsmängd 

 

En studie som Langeborg (2007) gjort visar att ögonen är den ansiktsdel som har 

störst betydelse för precisionen i åldersbedömning. Genom att dela in ansikten i tre olika 

delar, ögonområde, näsan samt mun och haka, fann Langeborg (2007) att ögonområdet 

skattades med bäst precision av de tre med medelvärdet för ögonområdet på 6.5 års absolut 

avvikelse från den biologiska åldern. Medelvärde för näsområdet var 7.51 samt munområdet 

7.55 års absolut avvikelse från den biologiska åldern.  Det hela ansiktet bedömdes med ett 

medelvärde på 5.46 års avvikelse. I en studie där barn presenterades för ansiktsfotografier  

och där man mätte vilka ansiktsdrag som var viktigast för åldersbedömning fann man att 

ögonen är den ansiktsdel som har störst betydelse (Jones & Smith, 1984). Olika delar av 

stimulipersonernas ansikten maskerades och resultaten visade att vid maskering av ögonen så 

minskade precisionen markant jämfört med maskering av antingen mun, hals eller 

hårpartierna. Jones och Smith menar att en anledning till detta kan vara att det i ögonområdet 

finns mer åldersrelaterad information än i andra ansiktsområden. Även George och Hole 

(1995) menar att man inte behöver ha tillgång till all tillgänglig information, som hela ansiktet 

ger, för att kunna göra åldersuppskattningar med hög precision. I en studie där endast de 

interna särdragen (ögonbryn, ögon, näsa, mun samt partierna mellan dessa) presenterades för 

försökspersonerna skattades åldern med hög precision vilket tyder på att information utanför 

dessa särdrag inte är nödvändiga för korrekt åldersbedömning. 

Magnusson (2009) har gjort en studie där information om ansiktet reduceras bort. 

Detta genom att skugga fotografierna genom att ersätta pixlar från fotografier av ansikten med 

svarta pixlar, 30 respektive 60 % av pixlarna. Resultatet visade att en relativt liten effekt av 

den kraftiga manipulationen av pixlar erhölls där precisionen förändrades från ett medelvärde 

på 5,40 år vid ingen reduktion till 6,10 respektive 6,25 år vid 30 % respektive 60 % 

skuggning.  

Ytterligare en studie som gjorts om vittnesidentifiering av misstänkta brottslingar är 

den gjord av Pryke, Lindsay, Dysart och Dupuis, (2004). I studien fick försöksdeltagarna 

möjlighet att identifiera den misstänkte inte bara utifrån ansiktsigenkänning utan även utifrån 

kroppsbyggnad och röst. Resultaten visade att ansiktet var det mest informationsbärande men 

även rösten och kroppsbyggnaden gav information som kunde fungera som bra komplement 

till ansiktsigenkänningen. En parallell skulle här kunna dras till åldersbedömning och ett 

antagande om att åldersbedömningen skulle underlättas om mer information än bara ansiktet 

exponerats för försöksdeltagarna, men att ansiktet är mest informationsbärande vad gäller att 
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bedöma någons ålder. 

I en studie av Waller-Skoog (2006) där all visuell åldersrelaterad information 

reducerats bort och där försöksdeltagarna skulle bedöma ålder utifrån röst visar det sig att den 

yngsta gruppen försökspersoner, 20-30år, hade en absolut avvikelse på m=8,37 år. Detta visar 

på en minskad förmåga att bedöma ålder när ingen visuell information ges. (Jämför med 

Magnussons studie ovan). 

 

1.3 Systematiska fel 

 

Åldersbedömningar är relaterade till flera former av olika systematiska fel. Ett 

systematiskt fel är till exempel att unga ansikten skattas som äldre än vad de är och gamla 

ansikten skattas som yngre än vad de är. (George & Hole, 1995). Det finns stöd för att 

åldersbedömning kan variera beroende på gruppens egenskaper, där in-gruppsskattning är mer 

exakt än ut-gruppsskattning, men bevisen är inkonsekventa (Rhodes, 2009). Tendensen att 

assimilera åldersskattningar i relation till ens egen ålder är en typ av självreferenseffekt 

(Sörqvist, Langeborg & Eriksson, 2011). Ett flertal studier (George & Hole, 1995; Rhodes, 

2009; Vestlund, 2004; Voelkle, Ebner, Lindenberger & Riediger , 2011) av åldersbedömning 

har visat på en jämnårighetseffekt (own age bias) vilket innebär att personer som är jämnåriga 

med bedömaren bedöms mer korrekt än personer som inte är jämnåriga med bedömaren. 

Jämnårighetseffekten kan bero på självreferens. 

Studien av Voelkle et al. (2011) visade vidare att förmågan till åldersbedömning 

sjönk med den egna stigande åldern. Generellt visades också att det var svårare att göra 

bedömningar av ålder av äldre ansikten än av yngre ansikten. 

Däremot visade Vestlunds (2006) studie om åldersbedömning av ansikten inte på 

någon jämnårighetseffekt. I studien deltog 146 försöksdeltagare varav 60 blev indelade i tre 

olika åldergrupper. Dessa 60 deltagare bestod av både systembolagsarbetare som anses ha 

expertkunskap inom åldersbedömning eftersom detta ingår i deras arbetsuppgifter samt 

noviser inom området. Testerna visade ett det inte fanns någon signifikant huvudeffekt av 

försökspersonernas åldersgrupp och därav ingen jämnårighetseffekt. Detta resultat stämmer 

även överens med Sörqvists (2005) studie om viktbedömning där sextio kvinnliga 

försöksdeltagare skulle uppskatta vikten på tjugoen kvinnliga stimuluspersoner som hade 

fotograferats.   

He, Ebner & Johnson (2011) har undersökt vad som predicerar own-age-bias i 
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åldersbedömning och fann att det är sociala och personliga erfarenheter snarare än 

åldersrelaterade stereotyper som inverkar på ihågkomning av personer både inom och utanför 

den egna åldersgruppen. He et al (2011) fann i sin studie att försöksdeltagarna rapporterades 

vara mer frekvent exponerade för personer i sin egen åldersgrupp och spenderade, under 

testet, mer tid på att iaktta personer i sin egen ålderskategori vilket sannolikt leder till mer 

tillgängliga associationer. He et al (2011) menar vidare att stereotyper har lägre inverkan på 

igenkänning än sociala samband och tillgängliga scheman för ansiktsbearbetning och detta 

kan ha betydande praktiska följder för bland annat vittnesmål. 

 

1.4 Föreliggande studie 

 

Det kan tyckas självklart att en rånarluva försämrar möjligheterna till att bedöma en 

personsålder, tidigare forskning har dock visat på att ögonen är de mest informationsbärande 

ansiktspartiet vad gäller ålder.  Att skillnader i ålderskattning för hela ansiktet och 

åldersskattning för endast ögonen var små samt att information utanför de interna särdragen 

(ögonbryn, ögon, näsa, mun samt partierna mellan dessa) inte är nodvändig för 

åldersskattning med hög precision. Inte heller har det visat sig att reducering av information i 

form av att ta bort pixlar minskade åldersskattningen markant. Därav är det inte självklart att 

en ”rånarluva” där både ögon och munområde syns skulle bidra med en stor försämring i 

åldersskattningen eller att åldersrelaterade vittnesuppgifter till rån, där gärningsmännen varit 

maskerade, nödvändigtvis skiljer sig från åldersskattningar av omaskerade. Inga tidigare 

studier finns på hur precisionen i ålderskattning skiljer sig åt mellan maskerade och 

omaskerade ansikten, det finns en praktisk tillämpning för detta då man tillexempel vill se hur 

pass tillförlitliga ögonvittnens åldersskattningar är.   
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1.5 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur bra vi är att bedöma ålder av 

maskerade och omaskerade ansikten samt att undersöka om det finns systematiska fel som är 

förknippade med åldersbedömning av maskerade ansikten. 

1.6 Hypoteser 

 

1. Åldersbedömningar av omaskerade ansikten är mer precisa än åldersbedömningar 

av maskerade ansikten.  

2.Ungdomar uppskattar ålder på unga ansikten med större precision jämfört med 

bedömning av äldre ansikten. 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

 

Studien är experimentell och har en inompersonsdesign.  De oberoende variablerna 

är ansiktspresentation i två lägen, maskerad och omaskerad, samt ålder på stimulipersonerna 

med två lägen, yngre (19-32 år) och äldre (39-73 år). De beroende variablerna är 

försökspersonernas åldersbedömningar av stimulipersonerna, beräknade på två sätt. Dels 

summan av skillnaderna mellan skattad ålder och biologisk ålder, det systematiska felet, som 

visar om bedömningen är överskattad eller underskattad. Dels precisionen i 

åldersbedömningarna, det vill säga den faktiska skillnaden mellan skattad ålder och biologisk 

ålder (desto mindre skillnad desto högre precision). 

 

2.2 Försöksdeltagare 

 

Försöksdeltagarna består av totalt 60 gymnasiestudenter i åldrarna 16-19 år, 30 män 

och 30 kvinnor. 
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2.3 Material 
 

Män med nordeuropeiskt utseende rekryterades på Högskolan i Gävle samt på ett 

företag i Gävle och deras ansikten fotograferades med en digitalkamera. För att eftersträva 

liknande miljöer användes ett grått skynke som bakgrund vid samtliga fotograferingar.  

Männen fotograferades i två olika varianter. Först i ”normalt” tillstånd där eventuell mössa 

togs av medan hår och eventuella smycken och glasögon visades. Sedan fotograferades 

männen iförda en rånarluva med öppningar för ögon och mun. Vid fotografiet med rånarluva 

togs eventuella glasögon av för att luvan skulle sitta så lika som möjligt på alla männen. Totalt 

31 män fotograferades men en person valdes bort då fotografierna av denne blev suddiga.  

Bilderna representerar två olika åldersgrupper, en yngre åldersgrupp med bilder på 

17 män i åldrarna 19-32 år och en äldre åldersgrupp med bilder på 13 män i åldrarna 39-73 år. 

Fotografierna fördes in i en powerpointfil där de förstorades eller förminskades något för att 

få samma storlek på samtliga mäns ansikten.  

 

2.4 Procedur 

 

Experimentet utfördes i klassrum på en gymnasieskola i Gävle med hjälp av en 

bärbar dator, en projektor och en duk som testet visades på. Försöksdeltagarna satt klassvis 

och blev tilldelade varsitt svarsformulär (se bilaga 1). De fick först läsa en instruktionstext 

samt ange kön och ålder. Om någon var oklar med vad uppgiften gick ut på förtydligades 

detta muntligt av försöksledaren, därefter började testet. 

Bilderna i respektive deltest presenterades en i taget i tio sekunder per bild därpå 

visades en tom bild i fem sekunder innan nästa ansiktsbild dök upp. Ett lite längre uppehåll 

mellan deltest 1 och deltest 2 fanns (ca 30 sekunder) för att verifiera att samtliga 

försöksdeltagare hängde med. 

Försöksdeltagarna fick i separata deltest, direkt påföljande varandra, skatta åldern på 

30 maskerade ansiktsbilder av män (deltest 1) och 30 omaskerade ansiktsbilder av samma 

män (deltest 2) och skriva ner den uppskattade åldern i helår i det förtryckta, utdelade 

svarsformuläret.   

Tre separata experimenttillfällen ägde rum med tre olika gymnasieklasser. Vid de två 

första tillfällena presenterades bilderna i olika ordningsföljd i respektive deltest, med deltest 1 

(maskerade ansiktsbilder) först och deltest 2 (omaskerade ansiktsbilder) efter.  Vid det tredje 
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tillfället presenterades de omaskerade ansiktsbilderna (deltest 2) före de maskerade 

ansiktsbilderna (deltest 1) men för övrigt i samma bildordning som vid det första 

experimenttillfället. 

Varje ansikte visades i två olika betingelser, ett omaskerat och ett maskerat. Bilderna 

lades in i två separata delar av testet, ett med bara maskerade ansikten och ett med bara 

omaskerade ansikten. Försöksdeltagarna var inte informerade om att samma män 

presenterades i de två olika betingelserna. 

  

2.5 Dataanalys 

 

Försökspersonerna hade instruerats att ange en nolla (0) i svarsformuläret om de 

kände igen och visste hur gammal någon av stimulipersonerna var. Totalt angavs 17 nollor av 

det totala 360 skattningarna (60x60), 8 av dessa nollor angavs för en och samma person. 

Dessa nollor ersattes med medelvärdet av skattningarna för bilden.  

De olika presentationsordningarna som testet genomfördes i visar att testgrupp tvås 

absoluta medelavvikelser (m=5,87 sd=1,84) visar något högre precision än både testgrupp ett 

(m=6,76 sd=2,31) och testgrupp tre (m=6,27sd= 2,09).  För att se huruvida dessa skillnader 

var signifikanta genomfördes variansanalyser med mellanpersonsdesign av 

presentationsordning för de systematiska F(2,117)=1,258 respektive de absoluta felen 

F(2,117)=5,333 med ett signifikanskrav på p<.05. Dessa test visar dock inte någon effekt av 

presentationsordning. 

Hypotesprövning genomfördes med separata matchade t-test beräknade på 

absolutbeloppet av avvikelserna mellan stimuluspersonernas biologiska ålder och skattad 

ålder. 

För att se om de olika grupperna, maskerade, omaskerade, äldre och yngre 

systematiskt över eller underskattades genomfördes separata one sample t-test med, 

signifikanskrav på p<.05, för att se om totalbeloppen av avvikelserna mellan 

stimulipersonernas biologiska ålder och den skattade åldern avvek signifikant från 0. 

Alla uträkningar gjordes med SPSS 20. 
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2.6 Forskningsetiska aspekter 

 

Försöksdeltagarna gav sitt medgivande till att delta i experimentet efter att de blivit 

informerade om vad testet gick ut på, att det var frivilligt samt att de fick avbryta när helst de 

ville. Då en del av försöksdeltagarna var under 18 år så var detta en etisk aspekt att ta hänsyn 

till. Men eftersom man anses kunna fatta egna beslut vid en ålder av 15 år och samtliga 

försöksdeltagare var minst 16 år så vidtogs ingen annan åtgärd än att informera om 

experimentets frivilliga deltagande och rätten att avbryta närhelst de ville. Försökspersonernas 

enskilda resultat behandlades anonymt. 

Personerna vars ansiktsfotografier användes i experimentet fick skriftlig information 

om vad fotografierna skulle användas till och gav ett skriftligt medgivande till detta (se bilaga 

2). 
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3. Resultat 

 

3.1 Precision i skattningar 

 

De omaskerade bilderna visades ha högre precision i skattningarna (m=4,69 sd=0,87) 

än de maskerade bilderna (m=7,94 sd=1,68) vilket visades av ett matchat t-test, t(59)=14,98 

p<.001 cohen´s d = 2,43, vilket bekräftar hypotes 1, att omaskerade ansikten skattas med 

högre precision än maskerade ansikten. Se figur1.  

Den yngre gruppen stimulipersoner visades ha högre precision i försöksdeltagarnas 

skattningar (m=5,63 sd= 1,52) än den äldre gruppen stimulipersoner (m=7,20  sd=1,62) vilket 

visades av ett matchat t-test, t(59)=5,14 p<.001 cohen´s d = 1,00, vilket bekräftar hypotes 2, 

att yngre försöksdeltagare skattar yngre stimuliansikten med bättre precision än vad de skattar 

äldre stimuliansikten. Se figur 1.  

 

 

 

Figur 1, medelvärden av absoluta avvikelser på åldersskattningar för stimulibilder. 
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3.2 Över- och underskattning 

 

Åldern på de äldsta stimuliansiktena (m=- 1,80 sd=3,37) underskattades t(59)=4,26 

p<.001  och att åldern på de yngre stimulipersonerna (m=3,06 sd=2,39) överskattades 

t(59)=9,93 p<.001, vilket visades av två separata one sample t-test. Se figur 2. 

One sample t-test visade också att åldern på de maskerade ansiktena (m=1,03 

sd=3,57) överskattades , t(59)=2,24 p<.029 samt att även  de omaskerade ansiktena (m=0,88 

sd=2,01) överskattades , t(59)=3,39 p<.001. Se figur 2.  

För att se om någon skillnad vad gäller systematiska fel fanns mellan grupperna 

genomfördes ett matchat t-test, med signifikans krav på p<.05, mellan maskerade och 

omaskerade ansikten, beräknat på medelvärdena av totalbeloppen. Ingen skillnad påvisades, 

t(59)=0,348 p=0.729. 

 

 

 

 

Figur 2, Systematiska fel baserade på medelvärden av totalbeloppen, det vill säg över- eller 

underskattning av stimulibilderna. 
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4.  Diskussion 
 

4.1 Resultatdiskussion  

 

Av de olika lägena stimuliansiktena presenterades i genererade de omaskerade 

ansiktena högst precision i åldersskattning vad gäller medelavvikelse från biologisk ålder 

(m=4.69) jämfört med de maskerade ansiktena (m=7,94). Hypotes 1; att omaskerade ansikten 

skattas med högre precision än maskerade ansikten, bekräftas därmed.  

För den yngre gruppen stimulibilder (M=5,63) skattades åldern med högre precision 

än för den äldre stimuligruppen (M=7,20). Detta bekräftar hypotes 2, att yngre 

försöksdeltagare skattar yngre stimuliansikten med bättre precision än vad de skattar äldre 

stimuliansikten. 

Att precisionen i åldersskattningarna för maskerade ansikten skiljde sig från 

precisionen av omaskerade ansikten var väntat. Ur ett vittnesperspektiv kan man förvänta sig 

att det ger mer precisa åldersskattningar att se en persons ansikte, även om det är maskerat, än 

att till exempel bara se gärningsmännens kroppshållning eller höra dennes röst. Jämfört med 

precisionen i åldersskattning från Wallners (2006) studie av röster med ett medelvärde på 

8,37år hade föreliggande studie på maskerade ansikten högre precision med ett medelvärde på 

7,94 år från biologisk ålder. 

Tidigare studier pekar på att ansiktet var det mest informationsbärande men även att 

rösten och kroppsbyggnaden gav information som kunde fungera som bra komplement till 

ansiktsigenkänningen (Pryke et al, 2004). En parallell skulle här kunna dras till 

åldersbedömning och ett antagande om att åldersbedömningen skulle underlättas om mer 

information än bara ansiktet exponerats för försöksdeltagarna men att ansiktet är mest 

informationsbärande vad gäller att bedöma någons ålder. 

Resultatet i föreliggande studie var däremot mindre precist än när Magnusson (2009) 

tog bort information från ansiktet genom att byta ut pixlar i fotografiet mot svarta då 

medelavvikelsen var 6,25 år från biologis ålder vid så mycket som 60% skuggning. Detta 

tyder på att ansiktet som helhet spelar större roll för ålderskattningar, även om informationen 

blivit suddigare, än separata delar av det som är tydliga. Vid en vittnessituation skulle detta 

kunna innebära att vittnesuppgifter är mer pålitliga om vittnet sett hela gärningsmannens 

ansikte på långt håll, sett gärningsmannens ansikte i en låg belysningsnivå eller bara få en 
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glimt av gärningsmannens ansikte än om vittnet studerat vissa, få, exponerade ansiktsdrag 

tydligt, som fallet var i föreliggande studie med ”rånarluvan”. Å andra sidan visar Langeborgs 

(2007) studie att precisionen för ögonområdet hade ett medelvärde på 6.5 års absolut 

avvikelse från biologisk ålder, vilket är nästan lika hög precision som vid reduceringen av 

pixlar vid 60 % (m=6.25) (Magnusson, 2006). Langeborgs (2007) ögonparti var dock större 

och visade både närliggande näsben samt ögonbryn till skillnad från rånarluvan som endast 

hade hål för ögonen samt munnen och de synliga ansiktsdelarna inte var sammanhängande.  

Resultaten i min studie visar även att försöksdeltagarna har något högre precision i 

ålderskattningen av omaskerade ansikten (m=4,69) än tidigare studier visat. I Langeborgs 

(2007) studie var medelvärdet för den absoluta avvikelsen från biologisk ålder 5,46 år, i 

Magnusson (2006) var den 5,40år.  En förklaring till detta kan vara att förmågan till 

åldersbedömning sjunker med den egna stigande åldern (Voelkel et al, 2011) det vill säga att 

yngre människor är bättre på att uppskatta ålder. Eftersom det endast var unga människor som 

var försökspersoner kan detta ha spelat en avgörande roll för skillnaden i precision jämfört 

med tidigare studier där försökspersoner i olika åldrar använts. Resultatet ligger här i paritet 

med Vestlunds (2006) resultat där medelvärdet för den absoluta avvikelsen från biologisk 

ålder var 4,67 år (för ”noviserna” som är jämförbara med försöksdeltagarna i detta 

experiment). I likhet med Vestlunds (2006) studie och Magnusson (2006) studie men till 

skillnad från Langeborgs (2007) studie fanns det tillgång till yttre åldersrelaterade ledtrådar 

som öron, hals, hår samt smycken, vilket kan ha en påverkan på resultatet men som inte 

förklarar skillnaden mellan Magnussons (2006) studie och föreliggande studie. 

I likhet med George och Holes (1995) studie så bedömdes även i föreliggande studie 

unga ansikten som äldre än vad de i själva verket var och gamla ansikten som yngre än vad de 

i själva verket var. Detta systematiska fel stämmer även överens på de maskerade ansiktena då 

ingen skillnad i systematiska fel har kunnat visas mellan maskerade och omaskerade ansikten. 

Anledningen till att försökspersonerna gjorde mer precisa skattningar för den yngre 

gruppen stimulibilder kan bero på att yngre ansikten är lättare att bedöma åldern på då 

åldringsprocessen i ansiktet går fortare än hos unga än hos äldre människor. Stora 

förändringar kan ske på kort tid i ett ungt ansikte medan den senare i livet avtar (George & 

Hole, 1995). En eventuell jämnårighetseffekt går i denna studie inte att urskilja från en effekt 

av låg ålder på försöksdeltagarna.  Jämnårighetseffekten kan ändå tänkas vara en förklaring 

till den stora skillnaden mellan åldergrupperna i resultatet med föreliggande studie kan inte 

bevisa detta då inga försök genomfördes med äldre försökspersoner.  
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4.2 Metoddiskussion 

 

Ansiktsbilderna som användes som stimulimaterial hade ett brett spann av åldrar, 19-

83år, med undantag för en intervall där inga försökspersoner var representerade, 33-38 år. 

Detta intervall representerar skillnaden i ålder mellan de två grupperna, äldre 39-73 år och 

yngre 19-32 år. En nackdel med detta som kan tänkas ha påverkat resultatet för 

åldersskattningar mellan äldre och yngre ansikten är att spannet var för litet. Det vill säga att 

personer i respektive åldersgrupp lättare kan ha misstagits för att vara i en annan åldersgrupp 

än om spannet hade varit större. Stimulipersonerna i de olika åldersgrupperna var även olika 

till antalet, det var färre stimulipersoner i den äldre gruppen. Även detta är en tänkbar 

anledning till den höga precisionen då det, som tidigare nämnts, är lättare att skatta yngre 

ansikten än äldre. Ytterligare en effekt av att det var fler stimuli personer i den yngre 

åldersgruppen är att resultaten för de systematiska felen för maskerade och omaskerade visade 

att båda dessa överskattades. Hade det varit lika många äldre och yngre i respektive grupp är 

det inte säkert att resultatet blivit detsamma då ålder på yngre ansiktsbilder överskattades 

(m=3,06) medan äldre ansiktsbilder underskattades (m=-1.80). Detta gäller även för de 

maskerade och omaskerade lägena, som båda överskattades, möjligtvis för att det var fler 

yngre än äldre stimulipersoner.  

Metoden att använda projektor och duk att visa testet på hade fördelen att flera 

försöksdeltagare samtidigt kunde genomföra testet. Nackdelen kan ha varit att bilderna fick 

sämre upplösning när de visades på duken än när de visades på datorskärmen. Skärpan i 

bilderna blev sämre och det är tänkbart att precisionen i ålderskattningar hade blivit bättre om 

bilderna visats i bästa upplösning. Försökspersonerna satt klassvis och det är möjligt att vissa 

försöksdeltagare jämförde sina svar med ”grannens” svar, något som hade kunnat undvikas 

om försökspersonerna hade genomfört testet en och en . 

Av kontrollfrågor som ställdes efter testet angav 5 försökspersoner att tiden 

(10sekunder) som getts för att åldersskatta varje bild inte var tillräcklig. Sexton personer 

tyckte att det hade varit svårt att koncentrera sig hela testet. En ganska hög andel. Om testet 

istället hade varit utformat så att varje person själv fått bestämma tempot på testet hade det 

troligtvis minskat antalet som hade svårt att koncentrera sig samt helt ta bort de som inte 

ansåg att tiden för varje bild varit tillräcklig vilket i sin tur skulle ha gett ett mer precist 

resultat.  
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4.3 Förslag till vidare forskning 
 

 

I vittnessituationer ser ögonvittnena självklart mer än bara ansiktet som bidrar till att 

skatta åldern på en person, det är många fler faktorer som spelar in. Exempel på vidare 

forskning skulle kunna vara att bedöma åldern utifrån en helhetsbild av rånare i likhet med 

Pryke et al (2004)  studie där man testade igenkänning. Detta skulle i sådana fall höja testets 

ekologiska validitet i förhållande till föreliggande studie.  

Med bakgrund i Langeborgs (2007) studie samt föreliggande studie är ett förslag till 

vidare forskning att undersöka vilka delar av ögonpartiet som är mest betydande för 

åldersskattning. 
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Bilaga 1    

 

Instruktioner 

 

Du kommer att få se ett antal fotografier på olika människor som är maskerade. Fotografierna 

kommer att presenteras en i taget med hjälp av en projektor på en bildduk, 10 sekunder åt 

gången. Din uppgift är att skatta personernas ålder. Efter att en bild visats kommer en tom 

bild visas i 5 sekunder för att du ska hinna skriva ner ditt svar i svarsformuläret (del 1) som 

finns på nästa sida i detta häfte, innan nästa fotografi visas. 

 

I del 2 i testet kommer du på samma sätt presenteras för fotografier på olika människor men 

denna gång är dessa omaskerade. Din uppgift är att skatta personernas ålder och skriva ner 

ditt svar i svarsformuläret, del 2. Du ska skatta åldern på personer på totalt 60 fotografier. Vi 

ber dig göra detta så noggrant som möjligt 

 

Om du träffat på någon av personerna tidigare och VET hur gammal någon av dessa 

personerna är så ska du ange att personen är 0 år gammal. 

 

Innan själva testet börjar kommer du att få besvara några bakgrundsfrågor. 

 

Information om dig kommer att behandlas konfidentiellt, ditt deltagande är frivilligt och du 

har rätt att avbryta när du vill. 

 

TACK! 

 

 

Svarsformulär 

 

Jag är: MAN                 KVINNA 

 

Jag är ___________ år gammal 

 

Jag har invandrar bakgrund             JA   NEJ 

 

Jag upplever mig själv ha ett ”Nordiskt” utseende              JA  NEJ 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Vill Du delta i ett forskningsprojekt om åldersbestämning? 

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

identifiera faktorer som systematiskt påverkar åldersbedömningar. Åldersbedömningar är 

bland annat centralt för efterlevnaden av olika åldersgränser i samhället, till exempel gränser 

för köp av alkohol och tobak. Åldersuppgifter är också väsentligt i vittnesbeskrivningar. 

 

Din medverkan består i att du låter dig fotograferas och talar om hur gammal du är. Eventuellt 

ber vi dig också att lämna ett röstprov. Fotograferingen sker med en digitalkamera och skall 

likna ett passfoto. Din bild kommer sedan att läggas i en bildbank med många bilder som 

kommer att visas för försökspersoner via ett dataprogram. Röster behandlas på motsvarande 

sätt. Försökspersonernas uppgift är att skatta ansiktets ålder på fotografierna. Bildbanken 

kommer bara att användas för forsknings- och utbildningsändamål. Åldersskattningar till 

enskilda bilder kommer inte att publiceras. Bilderna kommer inte att läggas ut på Internet.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt.  

 

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

 

 

Datum 

 

 

Underskrift……………………………………………………. 

 

Födelsedatum __ __ __ __ __ __  

  År  -  mån  -  dag 
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