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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka hur hög precision äldre personer har när de 

ålderskattar maskerade och omaskerade ansikten. 21 kvinnor och 19 män, totalt 40 

deltagare med genomsnittlig ålder på 57,7 år fick skatta åldern på 30 maskerade och 30 

omaskerade ansiktsbilder. Samma stimuluspersoner användes med och utan mask. 

Stimulusbilderna delades upp i grupperna yngre (18-32 år) samt äldre (39-72 år). 

Resultatet visar att omaskerade ansikten skattas med högre precision än maskerade 

ansikten och att kvinnor hade en högre precision än män. Inga signifikanta skillnader 

fanns i deltagarnas förmåga att skatta yngre eller äldre ansikten. Tre interaktionseffekter 

hittades. (1) Mellan ålder och kön, (2) mellan ålder och maskering och (3) mellan mask, 

ålder och kön. De systematiska avvikelserna visar att de yngre och omaskerade 

stimuluspersonernas ålder överskattades samt att de äldre personernas ålder 

underskattades. Resultatet diskuteras i relation till åldersskattnig och 

självförankringseffekt.  

 

Nyckelord; Ålderskattnig, Ansikte, Maskering, Äldre, Självförankringseffekt 
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Abstract  

The purpose of this study was to examine how precise older people can estimate the age 

of masked and unmasked faces. 21 women and 19 men, 40 participants in total, were 

shown pictures of 30 masked and 30 unmasked faces, and asked to estimate their age. 

The same stimulus persons were both masked and unmasked. The pictures were divided 

into age groups, younger (18-32) and older (39-72). The results showed that unmasked 

faces were better estimated than masked faces, and that women were more precise than 

men. There were no significant difference between participants ability to estimate the 

age of young and old faces. Three interaction effects was found. (1) Between age and 

sex, (2) between age and mask and (3) between mask, age and sex. The systematic 

divergences show that the age of the younger and unmasked stimulus persons were 

overestimated, and that the age of the older persons were underestimated. 

The results are discussed in relation to age estimation and self-anchoring effects. 

 

Keywords; Age estimation, Faces, Masking, Older, Self-anchoring 
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Förord 

Jag vill tacka försöksdeltagare, stimuluspersoner och alla andra som bidragit och gjort 

detta arbete möjligt. Jag vill skicka ett särskilt tack till min handledare Mårten Eriksson. 

Tack för din tålmodiga och pedagogiska handledning. 
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1 Introduktion 
 

1.1Brott i samhället 
 

Brå rapporterade 2010 att 23 % av den svenska befolkningen mellan 16-79 år utsatts för 

någon typ av brott. Det vanligaste är att bli utsatt för brott som anses vara mindre 

allvarliga så som hot och cykelstöld. Personrån, misshandel eller sexualbrott blev ca 1 

% av befolkningen utsatt för under samma år. Bank och butiksrån har ökat sedan 1990 

talet för att under 2000- talet stabilisera sig kring en jämn men en historiskt hög nivå. 

Endast 13 % av dessa brott blir i snitt uppklarade. Enligt Brå står män för 85 % av alla 

våldsrelaterade brott och brottsoffren visste eller trodde att gärningsmännen i 

genomsnitt var 24 år gamla (Brå).    

 Fahsing, Ask och Granhag (2004) gjorde en undersökning på 250 

brottsvittnen. Forskarna lät vittnena lämna uppgifter om brottet de beskådat och 

jämförde sedan vittnenas uppgifter mot videodokumentationer. Det framkom att 

försökspersonerna överlag lämnade korrekta uppgifter men väldigt få identifierande 

detaljer om gärningsmannen. Det framkom även att 62,4 % av deltagarna lämnade 

uppgifter gällande förövarens ålder men att endast 38,1 % av dessa stämde med 

verkligheten. Försökspersonerna hade alla varit vittnen till beväpnade bankrån och 

gärningsmännen var i samtliga fall maskerade (Fahsing, et al, 2004).  

 Ett rimligt antagande är att fler gärningsmän skulle åkt fast om 

myndigheter haft bättre vittnesuppgifter. En viktig aspekt av detta är vittnets 

uppfattning gällande gärningsmannens ålder. I dagsläget finns få undersökningar som 

endast fokuserat på åldersbedömning av maskerade ansikten, det finns därav en hög 

samhällsrelevans av att undersöka detta.  

1.2  Ansiktets ledtrådar till människors ålder 
 

George och Hole (1995) visade att rynkor och ansiktsbehåring är betydande vid 

åldersbedömning genom att låta filtrera bort dem på stimuluspersoner. Genom detta 

fann forskarna att ålderskattningar var betydigt svårare när rynkor och ansiktsbehåring 

reducerats bort. Reduktionen skall enligt forskarna påverka bedömningen av äldre 

ansikten mer än bedömningen av yngre ansikten. George och Hole visade även att 

områden utanför ögon, ögonbryn, näsa, mun och huden inte är en nödvändig 

information för att ange en hög precision i ålderskattning (George & Hole, 1995). 



 

7 
 

Langeborg (2007) beskriver hur ansiktet förändras vid åldrande. I de yngre åldrarna 

förlängs ansiktets form i förhållande till kraniet och denna process är näst in till alltid 

färdigutvecklad vid 30-års ålder. Under senare år ses åldersförändringarna framförallt i 

minskad elasticitet i huden i form av rynkor och av ansiktsbehåring. Även näsan växer i 

takt med åldern. Rynkor uppstår i regel vid ögonområdet, i pannan och vid mungipan 

(Langeborg, 2007).  

1. 3 Ålderskattning 
 

Tidigare forskning gjord av Sörqvist och Eriksson (2007) har visat att äldre människor 

tenderar att överskatta yngre människors ålder. Det har även framkommit att människor 

tenderar att skatta åldern på människor med liknande karaktäristiska som de själva 

bättre och mer precist. Detta är en form av självreferenseffekt (Sörqvist & Eriksson, 

2007). George och Hole (1995)  beskrev att människor ålderskattar jämngamla personer 

med högre precision (George & Hole, 1995).    

 Det finns dock forskning som visar att kvinnor i motsatts till män även 

uppvisar denna förankringseffekt både till det motsatta könet och kvinnor med annan 

etnisk bakgrund och förutsättningar. Detta tros bero på att kvinnor gör fler och bredare 

sociala bedömningar och jämför sig mer med ändra än vad män generellt gör. Män 

jämför sig endast med män från samma kultur och med liknande förutsättningar 

(Sörqvist, Eriksson, & Langeborg, 2011). Det finns även forskning gjord av Vestlund, 

Langeborg, Eriksson och Sörqvist (2009) som stödjer påståendet om att kvinnor skattar 

människors ålder med en högre precision än vad män gör (Vestlund, et al 2009). 

Åldersbedömningar är en förmåga som kan övas upp, vilket har visats i en studie gjord 

av Sörqvist och Eriksson (2007). Försöksdeltagare delades upp i en kontroll grupp och 

en experimentgrupp. Deltagarna fick sedan göra ett övningstest vid sex olika tillfällen. 

Experimentgruppen fick feedback på sina skattningar medan kontrollgruppen inte fick 

det. Deltagarnas förmåga testades vid ett senare tillfälle och det visades att 

experimentgruppen hade en högre precision än kontrollgruppen. Dock visade testet att 

även kontrollgruppen förbättrade sina resultat jämfört med tidigare resultat. Sörqvist 

och Eriksson menar även att det finns ett samband mellan hög precision i 

åldersbedömningar och individers yrkesutövande. Vissa yrkesgrupper har mer kontakt 

med människor än andra och blir därav bättre på att uppskatta andra människors ålder. 

Sörqvist och Eriksson (2007) visade att om betraktaren får feedback på sina skattningar 

ökar förmågan än mer. Detta kan tillskrivas alla yrkesgrupper där identifikation av 

kund/klient är nödvändig (Sörqvist & Eriksson, 2007).   
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Vestlund (2006) gjorde en undersökning där 146 försökspersoner deltog. Studien 

syftade till att undersöka om det fanns en egenkönseffekt och jämnårighetseffekt. Som 

stimuli användes ansiktsbilder på 42 personer uppdelat i tre olika åldersgrupperingar. 

Resultatet visar att samtliga av försöksgrupperna skattade den yngsta gruppen av 

stimuluspersoner med högst precision. Vestlund hittade inget stöd för varken 

egenkönseffekt eller jämnårighetseffekt (Vestlund, 2006). 

 Voelkle, Ebner, Lindenberger och Riediger lät 154 yngre, medelålders och 

äldre försöksdeltagare skatta åldern på 2052 porträtt med olika ansiktsyttryck. Resultatet 

visar att försöksdeltagarna gjorde mer precisa skattningar om de exponerades för 

neutrala ansikten än om de exponerades mot ett glatt ansikte. Ett glatt ansikte medförde 

en underskattning av åldern. Studien visar även att förmågan att ålderskatta andra 

minskar i takt med ökad ålder samt att det är svårare att ålderskatta äldre personer 

(Voelkle, et al 2011).       

 Det kan tyckas självklart att det är betydligt svårare att precisera en ålder 

på en maskerad människa än en omaskerad. Forskning har dock visat att vi inte 

använder all tillgänglig information vid ålderskattning. Magnusson (2009) gjorde en 

undersökning där 60 deltagare fick ålderskatta ansiktsporträtt. Magnusson presenterade 

porträtten i 3 olika utfall, (1) i sin ursprungliga form, (2) med en skuggning av 30 % och 

(3) en skuggning av 60 % av ansiktsporträtten.  Resultatet visar att precisionen inte blir 

så mycket sämre vid 60 % skuggning av fotografierna, (m=6,5) än vad den är vid 30 % 

skuggning (m=6,09) och vid ingen skuggning (m=5,4) (Magnusson, 2009). 

 Langeborg (2007) jämförde näsa, mun och ögonområdets relevans vid 

ålderbedömningar. Resultatet visar att ögonområdet är av mest betydelse. Ögonområdet 

skattades med en medelavvikelse av 6,5 år från biologisk ålder medan ansiktet i dess 

helhet bedömdes med en avvikelse på 5,46 år. Munområdet skattades med en avvikelse 

på 7,55 år och visades vara av minst betydelse (Langeborg, 2007).  

 Ett maskerat ansikte lämnar allt som oftast någon information som anses 

vara kritiskt för en hög precision vid ålderskattning (ögonområdet, ansiktsbehåring, 

mun och näsa).     

 Lennartsson (2012) undersökte därför åldersbedömning av omaskerade 

respektive maskerade ansikten. Totalt 60 gymnasieelever (16-19 år) fick ålderskatta 

maskerade samt omaskerade ansikten. Resultatet visar att deltagarna i snitt felade 7,94 

år vid skattning av maskerade ansikten och 4,69 år vid omaskerad ansiktspresentation. 

Vidare visade Lennartssons resultat att de yngre stimuluspersonerna skattades med 

högre precision än de äldre, 5,63 respektive 7,20 år från biologisk ålder (Lennartsson, 
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2012). Försökspersonerna i Lennartssons studie skattade den egna (yngre) 

åldersgruppen med högre precision än den äldre vilket indikerar på en 

självreferenseffekt.   

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka precisionen i äldre personers bedömningar av 

maskerade och omaskerade ansikten. Det har tidigare bara undersökts hos yngre 

personers bedömningar (Lennartsson, 2012). Studien syftar även till att identifiera 

faktorer som systematiskt påverkar åldersbedömningar hos äldre individer. 

1.5 Hypoteser 
 

1. Försökspersonerna gör säkrare och mer precisa åldersbedömningar när de exponeras 

för ett omaskerat ansikte jämfört med ett maskerat ansikte.  

2. Äldre människor gör mer korrekta åldersbedömningar när de exponeras för äldre 

ansikten än för yngre ansikten. 

2 Metod 

 

2.1 Design 
 

Studien har en experimentell design med upprepad mätning. Oberoende variablerna är 

ansiktspresentation (omaskerat/maskerat) och 2 åldersgrupperingar på 

stimuluspersonerna (18-32år/39-72 år). Eftersom tidigare forskning funnit könseffekter 

kontrolleras även för kön. Beroendevariablerna utgörs av (1) summan av skillnaden av 

försökspersonernas skattade ålder och stimuluspersonernas biologiska ålder, vilket 

mäter systematiska fel samt (2) summan av absolutbeloppen mellan skillnaden av 

skattad och biologisk ålder vilket mäter precision.  

2.2 Deltagare 
 

Deltagare rekryterades från en kommun i mellersta Sverige. Hälften av deltagarna 

arbetade på en skola medan övriga deltagare rekryterades genom vänner och bekanta. 

Kriterier för deltagarna var att de skulle vara av nordiskt utseende och vara minst 50 år 
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gamla. Deltagarna var till antalet 40st, varav 21st kvinnor och 19st män. Deltagarnas 

medelålder var 57,7 år.  

2.3Material 
 

Ett bildspel med totalt 60 ansiktsporträtt sattes samman i en PowerPoint presentation. 

Vid 30 av dessa porträtt var ansiktena maskerade med en rånarluva och vid de 30 

resterande porträtten presenteras ansiktena likt ett passfoto. Stimuluspersonernas 

ansiktsuttryck varierade mellan neutralt och lätt leende. Alla fotografier hade en grå duk 

som bakgrund. Samma stimuluspersoner figurerade i både maskerat och omaskerat läge. 

Stimuluspersonerna var män i åldern 18-72 år med ett nordiskt utseende och med en 

medelålder på 37,3 år. Utav dessa grupperades 17 stycken som yngre stimuluspersoner 

(18-32) år och 13 stycken som äldre (39-72 år) stimuluspersoner. 

 Stimuluspersonerna rekryterades på Högskolan i Gävle, på ett företag i 

Gävle och bland bekanta. 31 stimuluspersoner fotograferades men 1 person plockades 

bort på grund av att bilderna höll för låg kvalitet.   

 Anledningen till att stimuluspersonerna enbart bestod av män beror på att 

män är statistiskt överrepresenterade och begår mer brott än kvinnor.   

2.4 Procedur 
 

Vid testillfällena användes en dator kopplad till en projektor eller storbilds TV som i sin 

tur visade bildspelet. Deltagarna fick ett tydligt utformat formulär med instruktioner där 

de fick ange sin ålderskattning på stimuluspersonerna (se bilaga 1). De fick även ange 

kön, ålder, samt om de upplevde att de hade ett ”nordiskt” utseende eller ej. 

Stimulusbilderna visades i en tidsintervall om 10 sekunder varav en efterföljande tom 

ruta visades i 5 sekunder. Detta mönster upprepades genom hela testet.  

 Testet genomfördes för 4-6 deltagare vid 8 tillfällen i 4 olika 

presentationer med totalt 10 deltagare för varje presentationsordning. I 

presentationsordning 1a och 2a visades maskerade ansikten först. Presentationsordning 

1a och b presenterades med hjälp av en TV och presentation 2 a och b presenterades 

med hjälp av en projektor. Presentation 1b och 2b visades i samma ordning som 1a och 

2a men de omaskerade ansiktena visades först. Variansanalyser för precisionen för de 

olika presentationsordningarna respektive de systematiska avvikelserna mellan 

presentationsordningarna visade ingen effekt av presentationsordning. 

 



 

11 
 

Om deltagarna kände igen någon av stimuluspersonerna och visste hur gammal 

personen i fråga var informerades de om att ange värdet 0 i formuläret. Totalt hittades 3 

nollor i formulären. Dessa ersattes senare med ett medelvärde av deltagarnas skattade 

ålder för den aktuella personen från respektive presentation. Testversionerna tog ca 15 

minuter att genomföra och totalt skattade alla försöksdeltagare åldern på 60 

ansiktsbilder. Testerna genomfördes i neutral miljö.   

2.5 Analys  
 

Hypotes 1 och 2 analyserades med hjälp av en 2 (maskering) x 2 (åldersgrupp) x 2 (kön) 

Anova med upprepad mätning i maskering och åldersgrupp. Beroendevariabel var 

deltagarnas absoluta avvikelser från stimuluspersonernas biologiska ålder. Vidare 

gjordes ett one sample t-test, baserat på deltagarnas systematiska avvikelser från 

stimuluspersonernas biologiska ålder. Detta för att se om deltagarna systematiskt över 

eller underskattat de yngre, äldre, maskerade samt omaskerade stimuluspersonerna.  

Alla analyser utfördes i SPSS 20.0 med ett signifikanskrav på p<.0,5. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
 

Stimuluspersonerna informerades i ett missivbrev att deltagande var frivilligt och att 

deras porträtt enbart kommer användas i forskning och utbildningsändamål. De fick 

även skriva på ett papper där de gav sitt medgivande till att ställa upp (se bilaga 2). 

Deltagarna informerades om att resultatet av undersökningen skall behandlas 

konfidentiellt och presenteras så att inga individuella resultat kan identifieras.  
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3 Resultat 

3.1 Precision i skattningar 
 

En Anova med kön (x 2) som mellangruppsvariabel och upprepad mätning på 

maskering (x 2) och ålder (x 2) visar att deltagarna hade lägre precision när de skattade 

maskerade ansikten (m=9,19, s=1,78) än omaskerade ansikten (m=5,27s=1,48). Detta 

visas av en huvudeffekt av maskering. F(1,38)=245,78 MSe=2,62 p<.0,5.   

  Kvinnor (m=6,64, s=0.89) uppvisade en högre precision i bedömningarna 

än män (m=7,88, s=1,56=) vilket visas av en huvudeffekt av kön. F(1,38)=9,08 

MSe=6,68 p<.0,5.     

 Ingen signifikant huvudeffekt mellan deltagarnas precision på yngre eller 

äldre stimuluspersoner hittades.    

 En signifikant interaktionseffekt mellan ålder och kön förekom, (figur 1) 

F(1,38)=7,04 MSe=3,52 p<.0,5. Interaktionen var sådan att kvinnor hade högre 

precision på yngre stimuluspersoner än äldre, medan mäns skattning av yngre och äldre 

stimuluspersoner hade samma precision. Detta visar att skillnaden i precision vid 

skattningen av yngre och stimuluspersoner var påverkat av kön, t(20)=3,92 p<.0,5.   

 

 

  

 Figur 1 

Figuren visar att män skattar yngre och äldre deltagare lika bra medan kvinnor skattar yngre 

deltagare bättre än de äldre. 
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Det fanns även en signifikant interaktion mellan ålder och maskering (figur 2). 

F(1,38)=8,64 MSe=5,15p<.0,5. Interaktionen var som sådan att det inte fanns någon 

skillnad i precision mellan yngre och äldre omaskerade medan äldre maskerade 

personer skattades med lägst precision, t(39)=2,24 p<.0,5. 

 

 

 

Figur 2 

Figuren visar att yngre och äldre omaskerade skattades med lika precision medan yngre 

maskerade skattades med högre precision än de äldre 

 

Vidare hittades en signifikant interaktionseffekt mellan mask, ålder och kön. 

Interaktionen var sådan att kvinnor skattade maskerade yngre (m=6,85, s=1,54) bättre 

än maskerade äldre (m=9,98,s=1,24). Männen skattade både de maskerade yngre 

(m=10,2, s=3,45) och äldre (m= 9,89, s=2,30) likvärdigt. F(1.38)=6,63Mse=3,52 p<.0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

yngre äldre

Mask

omask



 

14 
 

 

3.2 Systematiska över/underskattningar 

 

Fyra stycken one sample t-test gjordes för att mäta om försöksdeltagarna systematiskt 

över eller underskattat stimuluspersonernas ålder i grupperingarna yngre, äldre, 

omaskerade och maskerade (figur 3). Resultatet visar att deltagarna systematiskt 

överskattade de yngre stimuluspersonernas ålder (m=4,51, s=3,08) t(39)=9,24 p<.0,5. 

De äldre stimuluspersonerna visades vara systematiskt underskattade (m=-1,10, s=3,33) 

t(39)=2,02 p<.0,5. De omaskerade stimuluspersonerna fick sin ålder systematiskt 

överskattad (m=2,59, s= 2,27) t(39)=7,23 p<.0,5). Inga andra effekter visades. 

 

 

Figur 3 

Staplarna visar om de yngre, äldre, omaskerade samt maskerade stimuluspersonernas ålder 

systematiskt över eller underskattades. 
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4 Diskussion  

4.1 Resultatdiskussion  

 

De maskerade ansiktena skattades med en avvikelse på 9,19 år och de omaskerade 

skattades med en avvikelse på 5,27 år. Detta bekräftar hypotes 1, att försökspersonerna 

gör säkrare skattningar när de exponeras för ett omaskerat ansikte.    

Undersökningen visar inga skillnader i deltagarnas förmåga att skatta de yngre (m=6,94) 

eller äldre deltagarna (m=7,52) vilket motsäger hypotes 2, att äldre människor har högre 

precision i bedömningen av äldre människor. 

Kvinnor uppvisade en högre åldersprecision än vad män gjorde. Detta skulle kunna 

förklaras av Sörqvist et al. (2011) teori om att kvinnor gör bredare sociala bedömningar 

och jämför sig mer med andra än vad män gör. Om så är fallet gör de rimligtvist även 

fler bedömningar. Sörqvist och Eriksson (2007) har visat att åldersbedömning är en 

förmåga som kan övas upp. Gör kvinnor fler sociala bedömningar än män kan det 

förklara att de också är bättre på att ålderskatta människor än vad män är.  

 Precisionen för de omaskerade ansiktsbilderna ligger i linje med tidigare 

undersökningar gjord av Langeborg (2007)(m=5,46) och Magnusson (2006)(m=5,40) . 

Vid bedömningen av ansiktsbilder med mindre tillgänglig information visade deltagarna 

i föreliggande studie en sämre precision än vid tidigare studier. I Langeborgs studie 

hade deltagarna en avvikelse på 6,5år från biologisk ålder när de exponerades mot 

ögonområdet och 7,51 när de exponerats för stimuluspersonernas hakområde. 

Magnussons deltagare visade en avvikelse på 6,5 år vid 60 % skuggning. Föreliggande 

undersökning visar att det finns stora svårigheter i att åldersbedöma ett maskerat 

ansikte, och det är därför inte konstigt att 61,9% av deltagarna från Fahsings(et al, 2004) 

studie lämnade felaktiga åldersuppgifter om gärningsmannen. Vid åldersbedömningar 

av verkliga gärningsmän finns dock fler betydande aspekter som inte undersökts i den 

här studien. En effekt som kan försvåra åldersbedömning av kriminella är 

vapenfokuseringseffekten, dvs att vittnet lägger mycket fokus på vapnet, medan 

kroppsspråk och röst är effekter som eventuellt kan underlätta bedömningen.

 Deltagarna i Lennartsson (2012) studie var 16-19 år gamla och de skattade 

både omaskerade (m=4,69) och maskerade ansikten (m=7,94) med en högre precision än 

deltagarna i denna studie. Detta kan vara ett resultat av en ålderseffekt. Voelkle (et al, 

2011) menar att äldre personer har lägre precision än yngre i sina åldersbedömningar.  
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Lennartssons (2012) deltagare visade upp något som kan tolkas som en 

självreferenseffekt då de bedömde de yngre stimuluspersonerna med en högre precision 

än de äldre. Trots att Sörqvist och Eriksson (2007) och George och Hole (1995) nämner 

att människor brukar ålderskattar jämlika personer med högre precision så uppvisar 

föreliggande studie inga tecken på en existerande självförankringseffekt bland äldre 

människor. Fenomenet verkar således vara begränsat till unga.   

 En annan aspekt som kan vara bidragande till att deltagarna i Lennartssons 

(2012) studie uppvisade en högre precision mot de yngre stimuluspersonerna kan vara 

att deltagarna i Lennartssons studie var skolelever. Av förklarliga skäl umgås de mycket 

med yngre människor. Det är inte helt självklart att äldre människor umgås lika frekvent 

med jämngamla.  

 

4.2 Metoddiskussion 
 

Syften med metoden att sammanföra fler deltagare för att göra testet samtidigt var för 

att det skulle gå fort att samla in resultatet. För att visa testet för flera deltagare 

samtidigt krävdes ett färdiggjort bildspel att framföra. Bildspelet var tidsbegränsat och 

deltagarna kunde inte påverka det. Tanken bakom tidsbegränsningen var även att göra 

studien mer verklighetsförankrad. Studien hade en vittnespsykologisk vinkling och i 

verkligheten kan vittnen inte heller styra över hur länge de ser gärningsmännen. 

Problemet med den valda metoden kan ha varit att försöksdeltagare inte fick den tid de 

behövde för att göra så korrekta skattningar av stimuluspersonernas ålder som möjligt.  

Hade försökspersonerna i stället fått göra bildspelet i sin egen takt är det möjligt att 

resultatet hade sett annorlunda ut.      

 Det var en kraftig spridning på försöksdeltagarnas ålder, den äldsta 

deltagaren var 78 år och det blir något missvisande att försöka visa en 

självreferenseffekt mellan personer som är 78 år gammal och 39 år gammal vilket var 

den yngsta åldern i den äldre stimulusgruppen. Testet skulle antagligen gett ett annat 

resultat om stimuluspersonerna var uppdelade i fler grupper med mindre ålderspridning.    
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4. 3 Förslag på vidare forskning 

 
Föreliggande studie fokuserar på att undersöka hur bra äldre människor skattar 

maskerade män. Det vore intressant att se hur hög precisionen är på maskerade kvinnor 

då även kvinnliga brottslingar förekommer i samhället.  

 Det vore även intressant att låta deltagare skatta åldern på personer i 

rörelse i kombination med ett maskerat ansiktsporträtt. Detta skulle ha en hög 

samhällsrelevans och bidra till en ökad kunskap gällande vittnens ålderskattning av 

gärningsmän. 
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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 känner igen någon av personerna i testet sedan tidigare och vet hur gammal 

den personen 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 behandla 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         J NEJ 

 

 

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