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ANSIKTSIGENKÄNNING INOM WECHSLER MEMORY SCALES 
- PÅVERKAS PRESTATION AV KÖN OCH ETNICITET? 

 
Caroline Folkesson 

 
I samband med att Wechsler Memory Scales-III översatts och utprovats för 
svenska och norska förhållanden har deltestet Ansikten analyserats med 
avseende på fenomen som sedan tidigare är kända kring ansiktsigenkänning. 
Med hjälp av signaldetektionsteori har den eventuella förekomsten av own 
race bias och könsskillnader undersökts samt kontrollerats för ålder och 
utbildning. Slutsatsen är att varken kön eller etnicitet har någon avgörande 
påverkan på testresultatet och de behöver därför inte särskilt beaktas när 
personer liknande de som ingår i utprövningsgruppen testas med WMS-III. 
Förslag ges på fortsatt forskning kring deltestet Ansikten i Sverige. 

 
Testbatteriet Wechsler Memory Scales (WMS) används både i forskningssammanhang och i 
klinisk verksamhet för att undersöka minnesförmåga i utredningar vid hjärnskador eller 
misstänkt demens. 1997 kom den senaste versionen – WMS-III – och under 2007 har arbetet 
med att översätta och utprova testet för svenska och norska förhållanden pågått under ledning 
av Håkan Nyman (Dr Med, leg.psykolog, specialist i neuropsykologi). I den senaste versionen 
av WMS har tre nya deltest tillkommit, bland annat ansiktsigenkänningstestet Ansikten. Detta 
test har kritiserats av flera anledningar och det är därför ett intressant område att titta närmare 
på. Efter en inledande beskrivning av vad minne är och vad som är speciellt med 
ansiktsigenkänning, kommer jag att ge en beskrivning av hela testbatteriet och dess historik 
för att på så vis sätta in Ansikten i ett sammanhang, vilket är viktigt för att kunna förstå 
bakgrunden till att testet från början togs med. Kritiken som testet fått kommer att redovisas 
och jag kommer att fördjupa mig i vissa faktorer som kan tänkas påverka testpersonernas 
resultat på deltesten. Om dessa faktorer påverkar resultaten testas statistiskt. Vad detta kan 
betyda i kliniska sammanhang och vilka frågor som återstår att undersöka kommer att 
diskuteras avslutningsvis. 

Teoretisk bakgrund 

Vad är minne? 
Minne är en bred term med en mängd olika definitioner som ändrats i takt med forskningens 
framsteg. Om man ser till minnet som en process, så används begreppen kodning, lagring och 
framtagning för att beskriva vad som händer vid olika skeenden av minnesfunktionen. 
Kodning är processen där vi registrerar perceptuell information, lagring är hur vi behåller 
informationen i minnet över tid och framtagning är hur vi använder oss av minnet genom 
igenkänning eller återgivning. I testsammanhang är återgivning att exempelvis återberätta en 
historia ur minnet, medan igenkänning innebär att korrekt avgöra om man tidigare träffat på 
ett givet stimuli.  
 
Minnet kan också beskrivas utifrån vad det är man kommer ihåg. Dessa olika delar hänger 
delvis samman trots att de aktiverar olika delar av hjärnan. En schematisk bild av detta finns i 
Figur 1. 



4 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En schematisk bild över minnet (Herlitz, 2005)  

Minne 
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Semantiskt 

(fakta) 

Icke-deklarat ivt 

(implicit) 

Procedurminne 

(färdigheter, vanor) 

 

Priming 

(förberedelse) 

Korttidsminnet hanterar tillfällig information som inte alltid passerar vidare till 
långtidsminnet. Kapaciteten hos korttidsminnet är begränsad till 7 plus minus 2 
informationsenheter (Passer & Smith, 2001). Primärminnet är det vi använder när vi mer 
passivt håller någonting i huvudet en kortare period. Arbetsminnet är ett mer aktivt 
korttidsminne, som innebär att vi både håller information i minnet och samtidigt bearbetar 
den., som när vi löser ett matematiskt problem i flera steg (Jonsson Laukka, 2006). Det finns 
flera slags arbetsminne som kan klassificeras utifrån sina olika neurologiska kopplingar. Ett är 
det ”visuospatiala anteckningsblock” som vi använder oss av för att komma ihåg var objekt 
befinner sig rumsligt, exempelvis när vi memorerar hur vi ska gå när vi tittar på en karta. Ett 
annat är den fonologiska loopen, där vi skapar en slinga av verbal information för att 
kortvarigt minnas exempelvis ett telefonnummer tills vi hunnit slå numret (Baddeley, 2004).  
 
Långtidsminnet kan till skillnad från korttidsminnet lagra oändligt mycket information under 
lång tid. Det brukar delas upp i två typer; deklarativt och icke-deklarativt minne. Icke-
deklarativt (implicit) minne är omedvetet och kan därför vara svårt att ta fram och att härleda 
till ett specifikt inlärningstillfälle. Hit hör procedurminne, vilket är minnet för inlärda 
automatiska färdigheter (ofta motoriska), som att simma eller cykla. Även det perceptuella 
representationssystemet, vilket är de minnen som väcks av olika stimuli, räknas till det 
implicita minnet. Priming, att exponeringen för ett stimuli underlättar en senare identifiering 
av samma stimuli, är ett exempel på detta (Herlitz, 2005). Deklarativt (explicit) minne är 
däremot det som man själv är medveten om och kan verbalisera och ta fram vid behov. Det 
kan delas upp i semantiskt och episodiskt minne. Det semantiska minnet är det som vi lärt oss, 
som fakta om världen, språk och ordförståelse. Det episodiska minnet är sådant vi minns för 
att vi varit med om det (Kolb & Whishaw, 2003). Händelser ur det episodiska minnet går att 
återuppleva trots att de kan ligga långt tillbaka i tiden, vilket är en unik egenhet hos 
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episodiska minnet. Det är det minne som är mest känslig för normalt åldrande men också det 
som är mest försämrat, jämfört med friska äldre, hos personer som senare kommer att 
utveckla Alzheimers sjukdom (Herlitz, 2005). Det som är i fokus för den här uppsatsens syfte 
är förmågan att känna igen ansikten. Detta är både en process, utifrån hur ansikten kodas och 
tas fram, och en del av det episodiska minnet. Neuropsykologisk forskning har givit 
indikationer på att förmågan att uppfatta ansikten är en funktion som är skild från förmågan 
att känna igen andra objekt. Spädbarnsforskning har visat att förmågan att urskilja ansikten är 
något medfött, då endast trettio minuter gamla spädbarn följer ett ansikte med blicken längre 
än de gör med något annat föremål. Den visuospatiala processförmåga som krävs för att tolka 
och känna igen ansikten verkar skilja sig från andra minnesförmågor. Ansikten är en speciell 
typ av stimuli som exempelvis inte kan verbaliseras lika lätt som andra visuella stimuli och 
inkodningen är oftast mer emotionellt laddad än vid andra stimuli. Inkodning av ansikten sker 
i en specifik del av hjärnan – fusiform gyri. (Tulsky, Chiaravalloti, Palmer, & Chelune, 2003). 
Farah, Wilson, Drain och Tanaka (1998) drog slutsatsen att vi tolkar och minns ansikten mer 
holistiskt än vi minns andra objekt av samma komplexitet. Det innebär att vi har lättare för att 
både koda in och känna igen ansiktsdrag när de utgör en helhet än när de presenteras var för 
sig. 
 
I klinisk verksamhet är test av ansiktigenkänning ett sensitivt instrument som är till stor nytta 
vid demensutredningar. Jonsson Laukka (2006) visade i sin longitudinella undersökning av 
demensutveckling att ansiktsigenkänning var det enda test som visade sig ha samband med en 
början till vaskulär demens tre år senare. Ansiktsigenkänningstestet hade även det starkaste 
sambandet med framtida Alzheimers sjukdom.  

Minnestestning 
Inom minnestestning gjorde Koriat & Goldsmith (1996, refererad i Tulsky, Saklofske, & 
Ricker, 2003) en annan uppdelning av minnet. De delade upp minnesförmågan i två delar, 
som de beskriver med metaforen storehouse memory och correspondence memory. 
Storehouse memory handlar om hur mycket man minns. Detta har varit i fokus för den 
experimentella forskningen inom kognitiv psykologi och kognitiv neurovetenskap och är 
därmed väl beforskat. Fokus är på direkt och fördröjd återgivning och retention, testspecifika 
och mer nyligen, olika kognitiva koncept som arbetsminne, kodning, lagring och framtagning. 
Kritik som har riktats mot detta koncept är att det har en för stort fokus på explicit, närmare 
bestämt episodiskt minne, genom återgivning av exempelvis historier eller ord (Tulsky, 
Saklofske, & Ricker, 2003). Correspondence memory handlar om hur rätt man minns. Detta 
kan sägas vara ”vardagsminnet”, som har många praktiska aspekter. Här finns självbiografiskt 
minne, procedurminne, minne för familjära ansikten och minne för platser. I Wechsler 
Memory Scales är storehouse-minnet i fokus.  
 
Trots att minne alltid setts som ett koncept skilt från intelligens, har man i kliniska 
sammanhang haft ett intresse av patientens minneförmåga vid undersökningar av mental 
status. Minnestesternas utveckling har också i viss mån följt utvecklingen av intelligenstesten. 
Tidiga minnestest var dock antingen mycket snäva eller för nära korrelerade med IQ, vilket 
väckte frågor om det verkligen var minnesförmågan som testades. En metaanalys som 
publicerades 1945 visade att de befintliga minnestesten (dessa var bland andra deltest till 
Binet-Stanford) hade en hög korrelation med Ravens matriser (ett test som används för att 
mäta logiskt tänkande). En faktoranalys visade att det fanns en faktor som förklarade hela 
74% av variansen och man drog slutsatsen att detta var själva intelligensen, som man kallade 
G-faktorn  (Tulsky, Saklofske, & Ricker, 2003). 
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Ett problem med minnesforskning är att det finns en konflikt mellan att ha en experimentell 
design och intern validitet å ena sidan och att mäta meningsfulla och kliniskt relevanta 
minnesfenomen å den andra (Tulsky, Saklofske, & Ricker, 2003). Det måste också göras en 
avvägning mellan ett tests sensitivitet (sannolikheten att korrekt identifiera en patient med 
minnesstörningar) och specifitet (sannolikheten att korrekt klassa en person med normal 
minnesfunktion som frisk) (Taylor & Heaton, 2001). Av de många olika minnestest som finns 
idag är dagens version av testbatteriet Wechsler Memory Scales ett av de mest använda. En 
kort sammanfattning av hur testet vuxit fram till dagens version kommer att ges i nästa 
avsnitt. 

Wechsler Memory Scales 
David Wechsler (1896-1981) hade under hela sin karriär ett intresse för intelligens och 
testning av intellektuella förmågor. I början av 1900-talet fanns två konkurrerande sätt att se 
på intelligens. Charles Spearman ansåg att intelligens baseras på en mätbar generell faktor (G-
faktorn), som skulle förklara resultatet på olika typer av intelligenstest. E.L. Thorndikes teori 
var däremot att intelligens bestod av flera olika förmågor. Wechsler å sin sida hade en önskan 
att sammanfoga dessa två teorier i en gemensam (Tulsky, Saklofske, & Ricker, 2003).  
 
Efter andra världskriget uppstod i USA ett behov av tester för att kunna diagnosticera och 
behandla kognitiva störningar hos soldater som drabbats av krigsrelaterade hjärnskador. 
Ungefär samtidigt insåg vissa kliniker nyttan av att tidigt kunna hitta demenssymtom med 
hjälp av minnestester, då exempelvis intelligenstester inte alltid fångade upp tecken på 
begynnande demens (Tulsky, Chiaravalloti, Palmer, & Chelune, 2003). Efter att ha deltagit i 
ett stort projekt där över 1,7 miljoner amerikanska militärer testats under åren 1917-1919, 
hade Wechsler stor erfarenhet av olika test (bland annat av Stanford-Binet, som var ett av de 
tidigaste intelligenstesten och av olika performancetest). Efter en utvärdering av hur dessa 
befintliga test fungerat, kom han fram till att ett nytt test för vuxna behövdes. Testet skulle 
behöva innehålla både verbala och icke-verbala uppgifter (Tulsky, Saklofske, & Ricker, 
2003). Den första versionen av Wechsler Memory Scales publicerades 1945 och skulle enligt 
Wechslers egen beskrivning vara snabbare, enklare och mer praktisk än de befintliga testerna.  
Det som skiljde testet från tidigare var att man fick information om flera olika aspekter av 
minnesförmågan. Deltesten skulle tillsammans ge en sammanfattande minneskvot (MQ), där 
testpersonens prestation kunde ställas mot ett normativt medelvärde (Tulsky, Chiaravalloti, 
Palmer, & Chelune, 2003). Testet fick direkt en mycket stor klinisk utbredning men med åren 
också mycket kritik. Bland annat ifrågasattes det lilla standardiseringsurvalet och testets 
validitet (Tulsky, Saklofske, & Ricker, 2003). 
 
På 60-talet kom neurologisk forskning, framförallt från den välkände ryske neuropsykologen 
Luria, kring neurologiska system och sambandet mellan hjärna och beteende. Denna 
forskning vidgade synen på minne och gjorde att man delade upp minnesförmågan i verbalt 
och visuellt minne och att begreppet MQ övergavs (Tulsky, Chiaravalloti, Palmer, & Chelune, 
2003). Allmänt utvecklades neuropsykologin från en statisk fas med fokus på diagnos, 
skadeidentifikation och hemisfärisk lokalisering av skadan, till en kognitiv fas där man lade 
mer vikt på ett deskriptivt samband mellan hjärna och beteende. I takt med detta blev WMS 
begränsningar tydliga. Det behövdes möjlighet till att undersöka specifika funktioner och 
förmågor av minnet istället för att bara skilja ut ”sjuka” från ”friska” (Tulsky, Chiaravalloti, 
Palmer, & Chelune, 2003).  
 
I slutet av 70-talet började revideringsarbetet av WMS och 1987 kom den nya versionen, 
Wechsler Memory Scales Revised, vilken försökte rätta till den kritik som riktats mot den 
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ursprungliga versionen. Trots att en större normativ databas användes och att reliabiliteten 
förbättrades, klarade sig inte heller WMS-R undan kritik. Ett av de nya testen, det visuella 
testet Figurativt minne, fungerade inte som det var tänkt. Testet skulle ha samvarierat med det 
andra visuella deltestet men visade sig istället samvariera med faktorn 
uppmärksamhet/koncentration. Testet uppmuntrade också patienterna till en verbal 
omkodning av testet, vilket fick testets validitet att ifrågasättas då det var tänkt att vara ett 
abstrakt test. Redan 1992 startade arbetet med att ytterligare modifiera testbatteriet och 1997 
kom WMS-III. Det fanns flera olika komponenter av minne och inlärning (inlärning, kodning, 
lagring, framtagning, igenkänning) och speciella index för alla dessa komponenter. Detta 
innebar bättre möjligheter till diagnosticering. Större vikt än tidigare lades vid 
igenkänningsförmåga. Processen, det vill säga hur testpersonen når fram till svaret, togs med 
för att ge en djupare förståelse för vilka underliggande minnesbrister som kan påverka 
resultatet. I syfte att uppnå högre ekologisk validitet strävade man efter att ha med stimuli 
liknande de i verkliga livet. Logiskt minne, Ansikten och Familjeaktiviteter är sådana deltest. 
Faktorn uppmärksamhet/koncentration återinfördes som ett mått på verbalt och visuellt 
arbetsminne (Tulsky, Chiaravalloti, Palmer, & Chelune, 2003). 

Deltesten i WMS-III 
En kortfattad beskrivning av de deltest som idag ingår i testbatteriet följer nedan. Totalt finns 
17 deltest, varav sju är valfria och tio är obligatoriska. De obligatoriska testen är de som 
behövs för att konstruera indexen. Totalt finns åtta primära index. De tre övergripande är 
Omedelbart minne, Generellt minne (vilket kan ses som ett index för fördröjt minne) och 
Arbetsminne. Generellt minne kan i sin tur delas upp i fördröjt auditivt och visuellt minne 
samt auditiv igenkänning. Omedelbart minne delas in i omedelbart auditivt och visuellt 
minne. En schematisk översikt av strukturen i WMS-III och vad respektive deltest mäter finns 
i Figur 2.  
 
Övergripande 
index 

Omedelbart minne Generellt minne Arbetsminne 

Index 

Omedelbart Auditivt 
(OA) 
Omedelbart visuellt 
(OV) 

Fördröjt auditivt (FA) 
Fördröjt visuellt (FV) 
Fördröjd auditiv 
igenkänning (FAI) 

 

Deltest Logiskt minne I (OA) 
Ansikten I (OV) 
Ordpar I (OA) 
Familjebilder I (OV) 

Logiskt minne II (FA, 
FAI) 
Ansikten II (FV) 
Ordpar II (FA, FAI) 
Familjebilder II (FV) 

Bokstavs-siffer-
serier 
Blockrepetition 

Figur 2. Strukturen i WMS-III 
 
En uppdelning i omedelbar och fördröjd minnesförmåga har tidigare visat sig vara användbar 
i kliniska sammanhang där personer med neuropsykologiska problem testas (Price, Tulsky, 
Millis, & Weiss, 2002). Från det Omedelbara minnesindexet kan värdefull information 
hämtas, då det ger en baslinje att jämföra det Generella minnesindexet emot. Vid ett lågt 
resultat på Omedelbara indexet kan ett likaledes lågt resultat på Generella indexet tyda på 
dålig inkodningsförmåga. Att däremot ha ett normalt resultat på Omedelbara indexet men ett 
sämre på det Generella indexet tyder på att testpersonen har lärt sig informationen men att det 
finns ett problem antingen med lagring i långtidsminnet eller med framtagningsförmågan 
(Tulsky, Chelune, & Price, 2004). 
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Omedelbart minnesindex 
Logiskt minne I – en modifierad version av tidigare test i WMS-R. Uppgiften är att återberätta 
två sammanhängande historier som testpersonen fått muntligen berättade för sig (den ena 
berättelsen en gång och den andra två gånger). Återberättandet sker direkt efter att 
testpersonerna hört historien.  
Ordpar I – åtta ordpar utan samband läses upp för testpersonen. Testledaren ger därefter det 
första ordet i varje par, varpå testpersonen ska säga vilket det andra är. Detta upprepas tre 
gånger men med ordparen i olika ordningsföljd. Även detta är ett modifierat test från WMS-
R. Tidigare versioner har använt ”logiska” ordpar. Detta är trots ändringen ett mycket enkelt 
test och de flesta friska testpersoner genomför uppgiften felfritt. 
Ansikten I – 24 färgfotografier av ansikten visas för testpersonen i två sekunder var. 
Testpersonen, som instruerats att memorera ansiktena, visas direkt därefter 48 ansikten, de 24 
tidigare visade och 24 nya. Testpersonens uppgift är att för varje ansikte avgöra om han sett 
det tidigare. Fotografierna visar både barn och vuxna och har valts för att vara representativa 
för den etniska sammansättningen av USA:s befolkning. De nya ansiktena har valts för att 
likna de först visade ansiktena med avseende på ålder, kön och etnisk tillhörighet. 
Familjebilder I – testet presenterar fyra bilder med olika tecknade familjemedlemmar som 
utför olika vardagliga aktiviteter (exempelvis leker med en hund eller grillar). Testpersonen 
får titta på varje scen i tio sekunder och ska därefter återberätta scenerna som visats. Det som 
efterfrågas är vilka familjemedlemmar som är närvarande i scenen, var respektive 
familjemedlem befinner sig och vad han eller hon gör. Testet är en visuell motsvarighet till 
Logiskt minne och har tagits med för att det har hög ekologisk validitet och inte ställer krav 
på motorisk färdighet (dvs testpersonen behöver inte kunna rita eller dylikt). 
 
Generellt minnesindex 
Logiskt minne II – testdeltagaren får nu efter ungefär trettio minuters fördröjning återberätta 
historierna igen. Direkt efter återberättandet får testpersonen dessutom svara på ja/nej-frågor 
kring information som hör till historien (auditiv igenkänning). Detta är viktigt för att skilja 
mellan individer med problem med framtagningsfunktionen och de med otillräcklig 
inlärningsförmåga och förmåga att lagra informationen. 
Ordpar II – samma uppgift som tidigare (säga ord nummer två i paret efter att testledaren sagt 
det första) ges med ungefär trettio minuters fördröjning. I igenkänningsuppgiften ska 
testdeltagaren dessutom avgöra vilka av totalt sexton ordpar som är gamla respektive nya. 
Ansikten II – efter 30 minuters fördröjning visas de 48 ansiktena igen och testpersonen ska 
återigen avgöra vilka av ansiktena som var de första som visades.  
Familjebilder II – de scener som tidigare visats ska återigen beskrivas av testpersonen, cirka 
en halvtimme efter att de visats första gången. 
 
Arbetsminnesindex 
Bokstavs-siffer-serier – omedelbar återgivning av osorterade bokstäver och siffror som 
testledaren läser upp. Siffrorna ska upprepas i stigande ordning och därefter bokstäverna i 
alfabetisk ordning. 
Blockrepetition – testledaren pekar på klossar i en specifik ordning, varpå testdeltagaren 
omedelbart ska peka på klossarna i samma eller omvänd ordning. 
 
Valfria deltest 
Information & orientering – kontroll av testdeltagarens orientering i tid och rum genom frågor 
om exempelvis veckodag, klockslag och födelsedata. 
Mental kontroll – kontroll av uppmärksamhet, hur testpersonen kan hantera information 
mentalt och hur lätt det är att plocka fram överlärd information, som exempelvis att räkna upp 
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veckodagarna fram- och baklänges. Detta är viktigt vid organiska hjärnsjukdomar för att se att 
hur långt framskriden sjukdomen är.  
Sifferrepetition – deltest med direkt återgivning då testdeltagaren ska genomföra fram- och 
baklängesrepetition av sifferserier upplästa av testledaren. 
Ordlista I – ett nytt test som efterfrågar direkt återgivning av en lista med ord som testledaren 
läst upp, vilket upprepas tre gånger. Därefter får testdeltagaren höra en ny lista med ord som 
ska återges och därefter ska orden från den första listan återges igen. 
Ordlista II – vid den fördröjda återgivningen ska testpersonen återge orden från den första 
listan. Igenkänningsuppgiften går ut på att testpersonen får ytterligare en lista uppläst för sig 
och ska avgöra vilka ord som var med på den första listan. 
Visuell återgivning I – testpersonen får under tio sekunder vardera se olika geometriska 
figurer som därefter ska ritas ur minnet. Detta är ett av de test som tar hänsyn till processen. 
Visuell återgivning II – en halvtimme efter Visuell återgivning I ska personen rita samma 
figurer igen (fördröjd återgivning). Därefter visas olika figurer och som en 
igenkänningsuppgift ska testpersonen avgöra vilka av dessa han sett tidigare. Slutligen ska 
testpersonen kopiera olika geometriska figurer (Tulsky, Chiaravalloti, Palmer, & Chelune, 
2003). 

Deltestet Ansikten 
Detta deltest togs med i WMS-III för att vara ett mått på visuell minnesförmåga som inte 
kräver motorisk eller verbal förmåga. Det ersatte Figurativt minne från WMS-R, då Figurativt 
minne visat sig samvariera med faktorn uppmärksamhet/koncentration snarare än med det 
andra visuella deltestet. Ytterligare en anledning till att testet togs med är att andra 
ansiktsigenkänningstest tidigare hade visat sig vara användbara för att differentiera 
minnesförmågan mellan en kontrollgrupp och kliniska grupper med antingen olika typer av 
sjukdomar (exempelvis schizofreni eller Alzheimers sjukdom) eller måttliga till svåra 
hjärnskador. Även mellan kliniska grupper är ansiktsigenkänning ett sätt att jämföra 
minnesförmåga, (Holdnack & Delis, 2004). 

Kritik mot deltestet Ansikten 
Trots att ansiktsigenkänningstest är ett sensitivt och användbart test som kan hjälpa till att 
tidigt hitta begynnande minnesstörningar så har just Ansikten kritiserats. I kliniska 
sammanhang har testet visat sig fungera sämre än förväntat, då det har låg korrelation med 
andra visuella minnestest i patientgrupper med epilepsi (Tulsky, 2004). Testet verkar också 
vara lättare för patienterna än andra deltest i WMS-III. En förklaring till detta kan vara att 
igenkänning är lättare för patienter med framtagningssvårigheter än vad exempelvis fri 
återgivning är. Patientgrupper med framtagningssvårigheter får då ett högre resultat på 
Ansikten jämfört med resultatet på Visuell återgivning och Familjebilder. De två test, 
Ansikten och Familjebilder, som tillsammans ska utgöra ett index för direkt och fördröjt 
visuellt minne verkar inte heller samvariera med varandra som det är tänkt. En skillnad mellan 
testen som kan förklara detta är möjligheten att använda sig av verbal minneskodning. 
Ansikten är icke-verbalt, medan Familjebilder kräver att patienten verbaliserar bilden som 
visas (Holdnack & Delis, 2004).  
 
Eftersom det finns studier av Ansikten som pekat på att en persons förmåga att korrekt 
identifiera ett ”gammalt” ansikte skiljer sig från förmågan att korrekt avvisa de som inte 
tidigare visats, gjordes ett försök att korrelera Ansikten I respektive Ansikten II var för sig 
med de andra visuella deltesten. Detta gjordes i förhoppning om att korrelationen med de 
andra deltesten då skulle öka. Att dela upp Ansikten på detta sätt visade sig dock ytterligare 
minska korrelationen med de andra visuella deltesten. De tidigare resultat som pekat på att 
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Ansikten mäter andra minnesprocesser än Visuell återgivning och Familjebilder bekräftades 
alltså även här (Holdnack & Delis, 2004). Ytterligare ett problem är att R2-värdet för Ansikten 
är lågt och klart lägre än Familjebilder (Tulsky, 2004). Detta innebär att Ansikten har en lägre 
förklaringsgrad till patientens resultat på det visuella indexet än vad Familjebilder har. De 
ovan beskriva problemen gör att det ifrågasatts om deltestet ska inkluderas i det visuella 
minnesindexet. Tulsky, Ivnik och Price (2004) har därför konstruerat ett alternativt visuellt 
index där det valfria testet Visuell reproduktion ersätter Ansikten. Efter en faktoranalys är 
deras rekommendation är att Visuell reproduktion ska användas i stället för Ansikten.Även i 
Generella och Omedelbara minnesindexet föreslås att Visuell reproduktion ska användas som 
alternativ till Ansikten (Millis, Malina, Bowers, & Ricker, 1999). 
 
I ett försök att öka den kliniska användbarheten av Ansikten genomförde Holdnack och Delis 
(2004) en analys inte bara av resultatet på testet utan även av vilken typ av fel testpersonen 
gjort. För detta ändamål har de använt sig av signaldetektionsteorin. 

Signaldetektionsteori 
Signaldetektionsteori har ofta använts för att analysera just ansiktsigenkänningstest. Att svara 
ja eller nej på frågan om man tidigare sett ett item eller att bland flera stimuli välja det man 
tidigare sett, anses vara mindre krävande än återgivning. Det finns också en risk att patienten 
väljer att gissa svaren och att han på så sätt kan uppnå ett missvisande resultat. För att 
korrigera för detta kan man använda sig av gissningskorrektion eller signaldetektionsteori 
(Baddeley, 2004). Holdnack och Delis (2004) trodde att användningen av 
signaldetektionsteorin kunde öka nyttan av de tidigare kritiserade ansiktsigenkänningstesten i 
WMS-III. Signaldetektionsteori bygger på det faktum att svaren på testet kan vara ett av fyra 
slag. Figur 3 beskriver hur de kan fördelas. 
 
  Testpersonens svar 
  Ja Nej 
Bild 
tidigare 
visad 

Ja Hit Miss 

 Nej  False alarm (FA) Correct 
rejection 

Figur 3. Möjliga utfall av ett igenkänningstest med ja/nej-svar 
  
Proportionen Miss/Correct rejection motsvaras av proportionen Hits/FA och man brukar 
därför fokusera på det senare (Sporer, 2001). Antalet Hits och FA kan ställas mot varandra 
och ett index för testdeltagarnas diskrimineringsförmåga kan räknas ut. 
Diskrimineringsförmåga är ett mått på prestationen – hur bra är testdeltagaren på korrekt 
känna igen ”gamla” och korrekt avvisa ”nya” items? Utifrån antalet Hits och FA kan man 
också räkna ut ett index för testdeltagarens svarsbias. I detta fall betyder svarsbias om 
testdeltagaren har en tendens att svara ”ja” eller ”nej” då han visas ett item. En person som är 
mer benägen att svara ”ja” sägs ha ett liberalt (slappt) svarsbias eller svarskriterium. En 
person som är mer benägen att svara ”nej” sägs ha ett konservativt (strikt) svarsbias. Om man 
tänker sig en testdeltagare som svarar ”ja” på alla frågor på testet, så kommer han att ha ett 
resultat på 24 poäng. Samma resultat får en person som svarar ”nej” på samtliga bilder. Likaså 
erhåller patienter i alla ålderskategorier ett resultat under genomsnittet genom att besvara alla 
48 items slumpmässigt. Det gör att testet har låg förmåga att skilja både mellan olika 
patientgrupper (Holdnack & Delis, 2004). Detta är ett av de problem som tidigare påtalats 
med Ansikten. Med hjälp av signaldetektionsteori har det dock visat sig att testet kan 
användas för att t ex skilja på patienter med Alzeihmers sjukdom och Korsakoffs syndrom i 
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de fall patienterna har liknande minnesförsämring. Patienter med Korsakoffs syndrom hade en 
tydligt konservativ svarsbias och svarade ”nej” vid de flesta items de visades. Detta är ett 
exempel på hur signaldetektionsteori ytterligare kan öka nyttan med Ansikten (Holdnack & 
Delis, 2004). 
 
Holdnacks och Delis (2004) analys av en icke-klinisk grupps resultat på Ansikten är 
intressant. De fann att det finns en skillnad mellan förmågan att korrekt känna igen ett ansikte 
som visats tidigare och att korrekt välja bort ett ansikte som inte visats tidigare. Ett tecken på 
detta är att Hits och FA inte är korrelerade på Ansikten I. På Ansikten II finns det däremot en 
korrelation mellan Hits och FA, men en negativ korrelation. Om deltesten hade mätt samma 
sak, hade korrelationen mellan Hits och FA sett likadan ut för båda deltesten. De fann också 
att ålder signifikant påverkar resultatet både på direkt och fördröjd igenkänning. Ökad ålder 
innebär färre hits och fler false alarms. Prestationen minskar alltså med ökad ålder samtidigt 
som ett mer liberalt svarsbias utvecklas. Ålder påverkar prestationen på Ansikten II i högre 
grad än på Ansikten I och ålder har en större effekt på prestationen än på graden av bias. Ett 
konservativt svarsbias var associerat med bättre minnesresultat. Detta beror dock troligen på 
att unga har både en mer konservativ svarsstil och är bättre på att urskilja ansikten (Holdnack 
& Delis, 2004). 
 
De problem som fanns med det tidigare försöket att mäta icke-verbalt visuellt minne i WMS-
R finns även i WMS-III. Vissa av problemen kan bero på att ansiktsigenkänning är en speciell 
minnesuppgift för den mänskliga hjärnan. Nästa avsnitt kommer att beskriva vad det är som 
påverkar igenkänning av ansikten och vad som gör detta speciellt.  

Vad påverkar ansiktsigenkänningsförmågan? 
Vid alla situationer då uppgiften gäller ansiktsigenkänning, antingen det handlar om 
ögonvittnen som ska peka ut en gärningsman eller om att utreda misstänkt demens, finns vissa 
fenomen som visat sig påverka i vilken grad en person korrekt kan minnas ett ansikte.  

Ålder, testsituation och utbildning 
Generellt finns vissa faktorer som har visat sig påverka resultatet på ansiktsigenkänningstest. 
Då kognitiva förmågor ska testas korrigeras testdeltagarens poäng normalt utifrån ålder enligt 
normeringstabellerna. Flera studier har gjorts för att hitta andra faktorer som kan tänkas 
påverka resultatet på olika minnestest, bland annat geografisk hemvist, etnisk bakgrund och 
utbildning (Taylor & Heaton, 2001). Vissa faktorer i själva testsettingen har visat sig påverka 
hur bra testpersonen klarar sig just vid ansiktsigenkänning. Till detta hör tiden testpersonen 
har på sig att se bilden, hur lång tid som går innan personen ska utföra själva 
igenkänningstestet, om någon typ av omdöme (exempelvis ”trevlig”) knyts till ansiktet som 
visas, om ansiktet som visas har väldigt utmärkande drag och om det är stor skillnad mellan 
ansiktena som visas (Shapiro & Penrod, 1986).  
 
Ett flertal studier har visat att utbildning är den faktor som näst efter ålder påverkar resultatet 
på WMS-III och WAIS-III mest (Kaufman, McLean, & Ryenolds, 1988; Lange, Chelune, 
Taylor, Woodward, & Heaton, 2006; Taylor & Heaton, 2001). När signaldetektionsteori 
applicerades på Ansikten visade sig däremot effekten av utbildning vara mycket liten. Totalt 
förklarade utbildningsnivån mindre än 1% av  variansen i prestationen  (Holdnack & Delis, 
2004).  



12 
 

Kön 
Forskning har visat att det finnas skillnader mellan mäns och kvinnors prestation i fråga om 
de flesta kognitiva förmågor. Män är bättre än kvinnor på många spatiala uppgifter, medan 
kvinnor är bättre än mån på många verbala uppgifter. Vad gäller minnesförmåga är kvinnor är 
bättre än vad män är när det gäller det episodiska minnet, både på verbala uppgifter och just 
ansiktsigenkänning. I fråga om den specifika förmågan att minnas ansikten har det fåtal 
studier som gjorts pekat på två tendenser. För det första verkar kvinnor i alla åldrar vara bättre 
på att känna igen ansikten än vad män är. En möjlig förklaring till detta kan vara att kvinnor 
är mer socialt intresserade och människoorienterade och att de därför har mer erfarenhet av att 
att läsa av och minnas ansikten (Rehnman, 2007). För det andra verkar det hos kvinnor finnas 
en own-sex bias, vilket innebär att kvinnor är bättre på att känna igen kvinnliga ansikten än 
manliga ansikten. En förklaring till detta kan vara att kvinnor är mer orienterade mot kvinnor, 
och att de har de en större vana av kvinnliga än av manliga ansikten genom att det exempelvis 
oftast är kvinnliga modeller i tidskrifter som vänder sig till kvinnor. Detta är dock inte ett 
ordentligt klarlagt samband, men det skulle kunna jämföras med kontakthypotesen som 
beskrivs nedan. Intressant är också att en motsvarande own sex bias inte återfinns hos män 
(Rehnman, 2007). 

Own race bias 
Förmågan att känna igen ansikten är inte bara intressant för klinisk verksamhet för att 
diagnosticera olika typer av hjärnskador eller minnesstörning. Även i andra sammanhang har 
ansiktsigenkänningsförmågan studerats. Framförallt i USA inom rättspsykiatrin är det ett 
högst levande och viktigt forskningsområde att (tidigare) klarlägga och (idag) förklara om det 
kan vara så att de flesta personer har lättare för att komma ihåg och känna igen personer av 
samma etnicitet som de själva. Detta fenomen är väl belagt och kallas own race bias (ORB). 
Forskning har visat att förekomsten av ORB påverkar prestationen i testsammanhang, det vill 
säga att man har sämre diskrimineringsförmåga bland personer som tillhör en annan etnicitet 
än man själv och att man därför presterar sämre på de items som visar personer som tillhör en 
outgroup. En annan effekt av ORB är att man har en tendens att ha en viss svarsbias gentemot 
personer som tillhör en annan etnisk grupp (Slone, Brigham & Meissner, 2000; Sporer, 2001). 
Med svarsbias avses här att man har ett liberalt eller konservativt svarskriterium, beräknat 
med signaldetektionsteorin. Meissner och Brighams metaanalys från 2001 fann att deltagarna 
hade ett mer liberalt svarskriterium för outgroup jämfört med ingroup. Liknande resultat 
hittade även Slone et al 2000. I fråga om ögonvittnen och deras identifiering av misstänkta 
brottslingar innebär detta att risken för felaktiga utpekanden ökar om gärningsmannen är av 
en annan etnicitet än vittnet (Sporer, 2001), vilket är ett hot mot rättssäkerheten och en 
anledning till att så mycket forskats kring fenomenet. Hur mycket fenomenet påverkar 
förmågan att känna igen ansikten varierar. Metaanalyser har visat att own race bias bidrar till 
variansen i förmåga att känna igen ansikten i svag till måttlig grad (Anthony, Copper, & 
Mullen, 1992). Andra metastudier har visat att 11% av variansen kan förklaras med ORB och 
att det finns en signifikant närvaro av ORB i 80% av de granskade studierna (Bothwell, 
Brigham, & Malpass, 1989). 
 
Möjliga förklaringar till fenomenet har förts fram, men många har med tiden bevisats 
felaktiga. Hypotesen att det kan finnas fysionomiska karaktäristika hos asiater, afrikaner eller 
kaukasier som gör att det objektivt sett är lättare eller svårare att särskilja individerna inom en 
folkgrupp från varandra har idag förkastats (Sporer, 2001). Kontakthypotesen, det vill säga 
vilken kontakt man haft med andra etniska grupper och hur familjära man uppfattar deras 
ansikten, är en annan förklaringsmöjlighet. Vissa metodologiska problem har dock gjort det 
svårt att kunna mäta detta (självrapporteringen som krävs i det här fallet är ofta påverkad av 
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social önskvärdhet). Därtill är det en komplex faktor som har att göra med både kvaliteten och 
kvantiteten på kontakten man haft med andra etniska grupper, vilket i sin tur hänger samman 
med vilken attityd man har gentemot andra etniska grupper. Personer med en mer positiv 
attityd mot andra etniska grupper har ofta haft mer kontakt med dessa grupper. Även om 
operationaliseringen av termerna kvalitet och kvantitet påverkar vilket stöd kontakthypotesen 
får i olika studier, verkar det som att kvaliteten är viktigare än kvantiteten på graden av 
kontakt. Utöver de metodologiska problemen med kontakthypotesen, så kritiseras den även 
för att den inte erbjuder någon förklaring till mekanismerna bakom att en kontakt av god 
kvalitet med andra etniska grupper minskar effekten av ORB. Därtill har forskningen hittills 
fokuserat i huvudsak på två etniska grupper (mörkhyade respektive vita amerikaner) vilket 
väcker frågan om hur generaliserbara slutsatserna är (Sporer, 2001).   
 
En kompletterande hypotes till kontakthypotesen är att man med tiden utvecklar en 
perceptuell expertis på att känna igen ansikten hos ingroup-medlemmar. De scheman man 
använder för att registrera och komma ihåg ansikten hos den egna etniska gruppen fokuserar 
mer på helheten medan ett större fokus läggs på detaljer av ansiktet hos personer tillhörande 
något som upplevs som outgroup (Sporer, 2001). Det vi vet om ORB är att det är ett fenomen 
som är väl belagt och som kan förväntas finnas hos de flesta människor, det påverkar både hur 
väl man presterar och hur man tenderar att besvara frågor. Med detta som utgångspunkt 
kommer frågeställningarna nedan att formuleras. 

Syfte och frågeställning  
 
Som framgått av tidigare avsnitt, så är ansiktsigenkänning något som skiljer sig från andra 
minnesförmågor. Vid demensutredningar är ansiktsigenkänningstest är viktigt instrument för 
att hitta tecken på minnesstörningar. Deltestet Ansikten har dock ifrågasatts av olika 
anledningar. När hela WMS-III står inför att börja användas kliniskt i Sverige finns det därför 
anledning att titta närmare på kön eller etnicitet så som det beskrivits ovan kan tänkas påverka 
resultatet på Ansikten. Om det visar sig att kön eller etnicitet påverkar resultatet, måste man ta 
detta i beaktande när testresultaten ska analyseras.  
 
Den skillnad som tidigare visat sig finnas mellan mäns och kvinnors förmåga att känna igen 
ansikten, finns det all anledning att förvänta sig hitta även i Ansikten. Som komplement är det 
intressant att i explorativt syfte titta på om de har någon skillnad i svarsbias, dvs en 
benägenhet att svara ”ja” respektive ”nej”. För utbildningsnivåns påverkan på resultatet 
generellt i Ansikten fann Holdnack och Delis (2004) att detta varken påverkar prestation eller 
svarskriterium nämnvärt. I normeringsarbetet med den svenska och norska översättningen, har 
man dock bemödat sig om så en så stor spridning som möjlig i utbildningsnivå. Det finns 
därför anledning att se om detta gör att utbildningsfaktorn får en högre förklaringsgrad till den 
generella prestationen och eventuellt svarsbias. Holdnack & Delis (2004) fann att ålder hade 
en signifikant påverkan på testpersonernas prestation och svarsbias. Både utbildningsnivå och 
ålder kommer därför att tas med i denna studie för att se om de modifierar de skillnader som 
finns mellan mäns och kvinnors prestation och svarsbias.  
 
Även fenomenet ORB, som är väl belagt och som antas finnas hos de flesta av oss, kan vi 
förvänta oss att hitta tendenser till i Ansikten. Om det visar sig finnas en tendens till own race 
bias även i Ansikten, trots att detta inte är ett test utformat för att mäta just detta, är det 
intressant att se om det finns någon faktor som modifierar eller förstärker effekten av detta 
fenomen. De faktorer som inom testets ramar är möjliga att kontrollera för är då 
testpersonernas kön, utbildning och ålder.  
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Frågeställningarna kan sammanfattningsvis formuleras på följande sätt: 
 

• Finns det någon skillnad i total prestation och svarsbias mellan män och kvinnor? 
• Kan dessa skillnader prediceras av utbildning eller ålder? 
• Påverkas testpersonernas prestation och svarsbias av etniciteten på personen på 

bilden (dvs finns en tendens till own-race bias)? 
• Prediceras detta av utbildning, ålder eller kön hos testpersonerna? 

Metod 

Datainsamling 
Under ledning av Håkan Nyman har arbetet med en officiell översättning och utprövning av 
WMS-III till svenska och norska genomförts. I utprövningsgruppen ingick 90 personer från 
Sverige och 90 från Norge som fick genomföra delar av testbatteriet (Logiskt minne I och II, 
Ordpar I ochII, Ordlista I och II, Familjebilder I och II, Ansikten I och II samt Mental 
kontroll). Testpersonerna rekryterades med hjälp av ett marknadsundersökningsföretag per 
telefon. En förutsättning för att få deltaga i studien var att personerna har svenska/norska som 
sitt första språk. Övriga inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara födda i januari till 
augusti och att det skulle bli en jämn könsfördelning inom ålders- och utbildningsgrupperna. 
Exklusionskriterierna var att de inte fick vara färgblinda, ha grava hörselproblem, pågående 
behandling för narkotika- eller alkoholmissbruk, ha hög alkoholkonsumtion, sökt läkare för 
minnesproblem eller andra psykiska funktionsproblem. De fick inte heller ha svårigheter att 
använda den hand de skriver med, ha någon gång varit medvetslösa, fått en skallskada som 
krävt mer än ett dygns sjukhusvistelse eller lida av någon sjukdom/något tillstånd som kan 
påverka minnesfunktionen (exempelvis stroke, schizofreni eller bipolärt syndrom), ha 
medicinerat med antidepressiva, antipsykotiska eller ångestdämpande medel eller fått ECT-
behandling eller genomgått hjärnkirurgi. Projektledaren var mån om att få en så stor spridning 
som möjligt vad gäller ålder och utbildning på utprövningsgruppens deltagare. Den slutliga 
fördelningen av testdeltagarna presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1. Fördelning av utprövningsgruppen med avseende på 
kön, ålder och utbildning (Wechsler, 2008) 
Grupp Sverige 

N 
Norge 

N 
Antal totalt 

N 
 91 89 180 
Kvinnor 49 44 93 
Män 42 45 87 
    
20-24 år 31 - 31 
25-29 år - 29 29 
45-54 år 30 - 30 
65-69 år - 30 30 
70-74 år 30 - 30 
    
Låg utbildning 36 24 60 
Genomsnittlig utbildning 27 31 58 
Hög utbildning 28 34 62 
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Författaren till denna rapport fick ta del av de data som samlats in från försökspersonerna i 
utprövningsgruppen. Demografiska uppgifter om varje deltagare (ålder, kön, utbildningsnivå 
samt nationalitet) och deras resultat på varje item i Ansikten matades in i SPSS av författaren. 
Ett antagande som ligger till grund för undersökningen är att samtliga deltagare är av nordiskt 
ursprung. På de 48 bilder som visas för testdeltagarna finns det 31 stycken bilder av personer 
med ett nordeuropeiskt utseende. Dessa bilder utgör i undersökningen det som kallas ingroup 
då de antas vara av samma etniska ursprung som testdeltagarna. De övriga 17 bilderna visar 
personer av afrikanskt, latinamerikanskt och asiatiskt ursprung. De har slagits samman till en 
grupp av bilder, som i undersökningen benämns outgroup. Detta gjordes för att det fanns för 
få bilder på varje etnisk grupp för att de statistiska beräkningarna skulle vara meningsfulla om 
de analyserats var för sig. 

Databearbetning  
Både testpersonernas prestation och deras eventuella svarsbias har analyserats. Att skilja 
mellan prestation och svarskriterium anses i sammanhang av own race bias vara viktigt då det 
kan vara så att man har olika svarskriterium för olika etniska grupper.  
 
Prestationen, det vill säga diskrimineringsförmågan, har beräknats på samma sätt som i 
Holdnack och Delis (2004). De har använt sig av Two-High Threshold Model, den metod som 
enligt Snodgrass och Corwin (1988) bäst mäter diskrimineringsförmågan vid 
igenkänningstest. Ekvationen för diskrimineringsförmåga lyder: 
 
[Diskrimineringsförmåga= hit rate – false positive rate] 
 
och i det specifika fallet med Ansikten blir hela ekvationen: 
 
[diskrimineringsförmåga = (hits/24)- (false positives/24)] 
 
Svaret på ekvationen kan anta ett värde mellan -1 och 1, där 0 innebär ett resultat på 
chansnivå (hälften rätt och hälften fel), 1 ett perfekt resultat och -1 att testpersonen inte givit 
något korrekt svar (Holdnack & Delis 2004). 
 
Vad gäller svarsbias, beräknas index för detta i Two-High Threshold Model genom följande 
ekvation: 
 
[Bias= false positive rate/ (1-(Hit rate – false positive rate))] 
 
Den fullständiga ekvationen som använts här lyder alltså: 
 
[Bias = (false positives/24)/(1-((Hits/24)-(false positives/24)))] 
 
Resultatet av ekvationen talar om sannolikheten för att testpersonen kommer svara ”ja” på 
frågan om de sett ansiktet tidigare när de inte är säkra på svaret. Indexet kan anta ett värde 
mellan 0 och 1, där värden över 0,5 innebär att testpersonen har ett liberalt svarsbias och 
värden under 0,5 innebär att testpersonen har ett konservativt svarsbias (Holdnack & Delis, 
2004). 
 
Vid beräkning av prestation och svarsbias för in- och outgrupperna, har motsvarande ekvation 
använts för det antal möjliga Hits och FA som finns i respektive grupp.  
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Resultat  

Frågeställning 1 
Finns det någon skillnad mellan mäns och kvinnors prestation och svarsbias? 
Ett t-test för oberoende stickprov utfördes för att jämföra skillnaderna i prestation och 
svarsbias mellan män och kvinnor. Resultatet redovisas i tabell 2.  
 
Tabell 2. Skillnader i prestation och svarsbias mellan män och kvinnor 
 Män (N=88) Kvinnor (N=92) t p-värde 
 M SD M SD   
Prestation Ansikten 
I 

.437 .173 .524 .180 -3,042 .001* 

Prestation Ansikten 
II 

.466 .188 .504 .181 -1,076 .167 

Svarsbias Ansikten I .497 .106 .518 .153 -1,173 .276 
Svarsbias Ansikten 
II 

.419 .208 .483 .026 -1,665 .070 

* p = 0.001 
 
Den enda signifikanta skillnaden är att kvinnor presterar bättre på Ansikten I, dvs direkt 
igenkänning. Skillnaden i prestation mellan män och kvinnor på Ansikten II är avsevärt 
mindre och icke signifikant, även om tendensen fortfarande är att kvinnor presterar något 
bättre. Ingen signifikant skillnad finns mellan män och kvinnors svarsbias utan de ligger på en 
genomsnittlig svarsbias runt 0,5, dvs ett neutralt bias. En tendens är att män verkar få ett mer 
konservativt svarsbias vid fördröjd igenkänning.  

Frågeställning 2 
Modifieras skillnaderna mellan mäns och kvinnors resultat av utbildning eller ålder? 
En regressionsanalys genomfördes för att se i vilken grad utbildning och ålder predicerar 
testdeltagarnas prestation och svarsbias för män respektive kvinnor. Resultatet visas i tabell 3 
och tabell 4. 
 
Tabell 3. Regressionsanalys, beroende variabel prestation och svarsbias, oberoende variabel 
ålder och utbildning (män, N=88) 
 Ålder Utbildning Adj R2 

Prestation 
Ansikten I 

-.32* .07 .08 

Svarsbias 
Ansikten I 

.16 .02 .00 

Prestation 
Ansikten II 

-.33** .13 .10 

Svarsbias 
Ansikten II 

.12 -.07 -.00 

*p < 0.05 
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Tabell 4. Regressionsanalys, beroende variabel prestation och svarsbias, oberoende variabel 
ålder och utbildning (kvinnor, N=92) 
 Ålder Utbildning Adj R2 

Prestation  
Ansikten I 

-.27* .03 .06 

Svarsbias  
Ansikten I 

.12 .15 .01 

Prestation  
Ansikten II 

-.33* .12 .10 

Svarsbias  
Ansikten II 

-.03 -.26* .05 

* p<0.05 
 
Ålder är en faktor som påverkar prestationen. Yngre personer är bättre på att korrekt känna 
igen ansikten än vad äldre är, vilket gäller både för män och för kvinnor. På den fördröjda 
igenkänningen förklaras en relativt stor del av variansen av ålder. Utbildning tillför inget 
ytterligare förklaringsvärde förutom i fördröjd igenkänning för kvinnor där utbildning är en 
faktor som kan predicera testpersonens svarsbias, dock i liten utsträckning.  

Frågeställning 3 
Påverkas testpersonernas prestation och svarsbias av etniciteten på personen på bilden? 
Ett parvis jämfört t-test av prestation och svarsbias för in- respektive outgroup genomfördes 
för hela testgruppen. Resultatet visas i tabell 5. 
 
Tabell 5. Medelvärdesjämförelse för prestation och svarsbias vid in- respektive 
outgroup (N=180) 
  M SD t p-värde 
Prestation Ansikten I Ingroup .49 .19 1.964 .051 
 Outgroup .46 .25   
Bias Ansikten I1) Ingroup .50 .16 -0.633 .527 
 Outgroup .52 .24   
Prestation Ansikten II Ingroup .50 .21 2.73 .031* 
 Outgroup .46 .23   
Bias Ansikten II2) Ingroup .41 .27 -4.803 .000* 
 Outgroup .51 .28   

1) N = 176  
2)N = 177 
*p<0.05 

 
På den fördröjda igenkänningen, fanns det en signifikant skillnad i testdeltagarna prestation då 
de visades bilder av en person tillhörande ingroup respektive outgroup. För items tillhörande 
ingroup presterade testdeltagarna i genomsnitt något bättre än vad de gjorde vid items som 
tillhörde outgroup. Samma tendens syns även vid omedelbar igenkänning men detta är inte 
statistiskt säkerställt.  
 
När testdeltagaren visades bilder av en person av annan etnicitet än testpersonen själv fanns 
det en signifikant skillnad mellan testdeltagarnas svarsbias på Ansikten II. Testdeltagarnas 
tendens att svara ”ja” då de visades ett ansikte av annan etnicitet än de själva, var signifikant 
högre än deras tendens att svara ”ja” då de visades ansikten av samma etnicitet som de själva 
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(t = 4,803, df = 177, p < 0.0005). Testdeltagarna hade alltså en tendens att ha ett mer liberalt 
svarsbias vid bilder föreställande personer som tillhör en annan etnisk grupp. På Ansikten I 
fanns det inga skillnader i svarsbias. 

Frågeställning 4 
Prediceras detta av utbildning, ålder eller kön hos testpersonerna? 
För att resultaten ska bli mer överskådliga redovisas de uppdelat, först prestation och därefter 
svarsbias. En regressionsanalys genomfördes för att se om testpersonernas ålder eller 
utbildning är relaterade till deras prestation på Ansikten I och II då varje deltest är uppdelat på 
in- och outgroup. Oberoende variabler i regressionsanalysen är ålder och utbildning enligt 
kategorierna beskrivna ovan. Beroende variabel är svaren med avseende på 
diskrimineringsförmågan för in- respektive outgroup. Resultatet visas i tabell 6 och 7, 
uppdelat på män respektive kvinnor. 
 
Tabell 6. Regressionsanalys, beroende variabel testdeltagarens  
prestation, oberoende variabel ålder och utbildning (män, N=88) 

 

*p < 0.05 
 
Tabell 7. Regressionsanalys, beroende variabel testdeltagarens  
prestation, oberoende variabel ålder och utbildning (kvinnor, N=92) 
 Ålder Utbildning Adj R2 

Ansikten I  
ingroup 

-.32* .00 .01 

Ansikten I  
outgroup 

.12 .06 -.01 

Ansikten II  
ingroup 

-.35* .08 .11 

Ansikten II  
outgroup 

-.17 .14 .03 

*p < 0.05 
 
Ålder är signifikant relaterat till prestationen på Ansikten I och II för ingroup både för män 
och kvinnor. När bilder föreställande personer som tillhör ingroup visas, är yngre personer 
bättre på att känna igen ansikten än vad äldre är. För outgroup är ålder en predicerande faktor 
endast för män och endast på omedelbar igenkänning. Prestationen påverkas inte i något 
avseende av testpersonens utbildningsnivå. 
 
I tabell 8 och 9 redovisas resultatet av regressionsanalysen avseende predicerande faktorer för 
svarsbias för män respektive kvinnor. 

 Ålder Utbildning Adj R2 

 Ansikten I  
ingroup 

-.33* .07 .09 

Ansikten I 
outgroup 

-.21* .05 .03 

Ansikten II 
ingroup 

-.35* .13 .11 

Ansikten II 
outgroup 

-.17 .08 .11 
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Tabell 8. Regressionsanalys, beroende variabel testdeltagarens  
svarsbias, oberoende variabel ålder och utbildning (män, N=88) 
 Ålder Utbildning Adj R2 

Ansikten I 
ingroup .23* .09 .04 

Ansikten I 
outgroup .02 -.01 -.02 

Ansikten II 
ingroup .04 -.04 -.02 

Ansikten II 
outgroup .25* .31 .04 

*p<0.05 
 
Tabell 9. Regressionsanalys, beroende variabel testdeltagarens  
svarsbias, oberoende variabel ålder och utbildning (kvinnor, N=92) 
 Ålder Utbildning Adj R2 

Ansikten I 
ingroup .11 .19 .03 

Ansikten I 
outgroup .10 -.05 -.01 

Ansikten II 
ingroup -.07 -.26* -.05 

Ansikten II 
outgroup .02 -.17 .01 

*p<0.05 
 
För män så är ålder en predicerande faktor för svarsbias vid direkt igenkänning av ingroup 
och fördröjd igenkänning av outgroup. För kvinnor är utbildning en faktor som samvarierar 
med svarsbias när det gäller fördröjd igenkänning av ingroup. I övrigt finns inga statistiskt 
säkerställda samband mellan svarsbias och ålder eller utbildning. 
 
Efter en uppdelning av svarsbias i män och kvinnor gjordes ett parvis jämförelse med t-test, 
resultatet visas i tabell 10. 
 
Tabell 10. Parvis jämförelse, beroende variabel svarsbias på 
Ansikten I&II, oberoende kön och stimulibildens etnicitet  
  M SD t p-värde 
Män      
Ingroup Ansikten I .47 .12 
 Ansikten II .38 .27 2,811 .006* 

Outgroup Ansikten I .54 .23 
 Ansikten II .48 .27 1,564 .122 

Kvinnor      
Ingroup Ansikten I .52 .18 
 Ansikten II .44 .28 2,195 .031* 

Outgroup Ansikten I .49 .24 
 Ansikten II .54 .29 -1,106 .272 

 *p<0.05 
 
Det visade sig att mäns svarsbias för ingroup blir mer konservativ från att de testas på 
Ansikten I jämfört med Ansikten II, från .47 till .38, vilket är statistisk säkerställt. Även för 
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outgroup får män ett mer konservativt svarsbias vid fördröjd igenkänning, men inte i lika hög 
grad och förändringen är inte statistiskt signifikant. Kvinnors bias för ingroup blir också mer 
konservativt för Ansikten II än för Ansikten I, även detta är statistiskt signifikant. För 
outgroup gäller det omvända förhållandet, då kvinnornas svarbias visar en tendens att blir mer 
liberalt på Ansikten II jämfört med Ansikten I, dock utan att detta är statistiskt säkerställt.  

Diskussion  

Metoddiskussion 
Själva testningen av personerna i utprövningsgruppen gjordes inte av författaren till denna 
rapport utan av totalt åtta psykologer med lång klinisk erfarenhet, vilket borde borga för en 
god kvalitet på de insamlade data. Alla statistiska beräkningar av prestation och svarsbias har 
gjorts av författaren i SPSS. Att omvandla rådata till index för prestation respektive svarsbias 
med hjälp av två ekvationer innebär en ökad risk för fel någonstans på vägen. En jämförelse 
mellan mäns och kvinnors prestation dels i form av rådata och dels som bearbetade data 
visade att det oavsett metod inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen, trots att det är 
ett känt fenomen att kvinnor är bättre på att känna igen ansikten än vad män är. Detta kan inte 
ses som en fullständig kontroll men ger ändå skäl att tro att ingen information blivit felaktigt 
beräknad vid de statistiska operationer som gav diskrimineringsförmågan. Att samtliga 
testdeltagare har förutsatts tillhöra en nordeuropeisk etnicitet är en möjlig felkälla. 

Frågeställning 1 
Skillnaden i prestation mellan män och kvinnor på Ansikten I var väntad, utifrån tidigare 
studier som visat att kvinnor är bättre på ansiktsigenkänning än vad män är. Att samma 
resultat inte återfanns på Ansikten II var mer oväntat, men möjligen kan detta förklaras med 
att de två deltesten tidigare visat sig mäta olika minnesförmågor och att skillnaden mellan 
mäns och kvinnors förmåga inte verkar skilja sig lika mycket åt vid den fördröjda 
igenkänningsuppgiften. Tidigare studier som visat en skillnad mellan mäns och kvinnors 
ansiktsigenkänningsförmåga har haft 7-14 minuters fördröjning mellan den direkta och 
fördröjda igenkänningen (Rehnman 2007), medan det i WMS är 30 minuter. Möjligen kan 
den längre tid som förflutit vara en del i förklaringen.  

Frågeställning 2 
Den största förklaringsfaktorn (av de som granskats) till deltagarnas prestation är ålder, vilket 
är i enlighet med tidigare forskning. Denna effekt korrigeras också för genom 
normeringstabellerna. Utbildning, som i flera studier visat sig ha stor påverkan på 
testresultatet, hade här inget förklaringsvärde förutom för kvinnor vid fördröjd igenkänning. 
Detta stämmer överens med Holdnack och Delis resultat där utbildning endast stod för 1% av 
förklaringsvärdet. Över huvud taget verkar det inte finnas tendenser till en svarsbias av något 
slag, varken liberal eller konservativ så länge jämförelsen görs på hela gruppen. Det enda som 
kunde urskiljas var att män tenderar att ha ett något mer konservativt svarsbias på den 
fördröjda igenkänningen. Detta kan vara en effekt av att män har svårare för 
ansiktsigenkänning och att detta blir tydligare ju länge tid som gått från att stimulibilderna 
visades. Benägenheten att män gissar vad svaret är ökar alltså på den fördröja igenkänningen 
mer än vad den gör för kvinnor och det är just vid osäkerhet som tendensen till svarsbias ger 
sig tillkänna. 
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Frågeställning 3 
Det visade sig att det inte fanns någon skillnad i prestation mellan testdeltagarna när det gäller 
att korrekt särskilja bilder som visar antingen personer av samma eller av annan etnicitet än 
deltagarna själva. Tvärtemot vad forskning kring ORB visat, så hade testpersonerna alltså inte 
lättare för att urskilja ansikten som de borde uppfatta som välbekanta. En möjlig förklaring till 
detta kan vara att antalet ansikten som tillhör outgroup är väsentligt lägre (35%) än de som 
tillhör ingroup (65%) och att tendensen till ORB därför inte blir så tydlig som den skulle varit 
om fördelningen varit 50-50.  
 
På Ansikten I fanns ingen skillnad i svarsbias då testpersonerna visades personer av samma 
eller annat etniskt ursprung som de själva. På Ansikten II däremot, fanns den förväntade 
tendensen att testpersonerna skulle ha ett mer liberalt svarsbias när de visades bilder 
föreställande personer av de som kan uppfattas som outgroup. Detta är i enlighet med teorin 
kring ORB, som visat att man är mer benägen att felaktigt tro sig känna igen ansikten som 
inte tillhör den egna etniska gruppen.  
 
Varför resultatet på de två deltesten skiljer sig åt är oklart, likaså varför den förväntade 
tendensen till ORB bara visar sig vid en av fyra möjliga parametrar. Tendensen till own race 
bias som bara visade sig på den fördröjda igenkänningen kan vara ett tecken på att detta 
deltest upplevdes som svårare och benägenheten att gissa därför blev större.  
 
I utprövningsarbetet av testet fann Håkan Nyman och medarbetare att resultatet på såväl 
Ansikten I som II i jämförelse med de amerikanska normerna låg något under det 
genomsnittliga. En möjlig förklaring till detta kan vara att alla ansiktena uppfattas som 
främmande och svåra att känna igen av den nordiska utprövningsgruppen, men detta borde 
inte vara fallet då den amerikanska kulturen är så närliggande vår (Wechsler, 2008). En 
förklaring till den obefintliga skillnaden i prestation oavsett vilken etnisk tillhörighet personen 
på stimulusbilden har, kan istället vara att ansiktena alla upplevs som ingroup, just för att vi i 
de nordiska länderna har stor tillgång till populärkulturella fenomen som filmer och tv-serier 
och därför inte upplever asiatiska, afrikanska eller latinamerikanska ansikten som främmande.  
Som tidigare nämnts är själva utseendet på bilderna lite annorlunda från vanliga 
ansiktsigenkänningstest, då de visas hårt beskurna mot en vit bakgrund. Möjligen kan det vara 
så att ansiktena på bilderna därför upplevs som onaturliga och därmed blir något svårare att 
känna igen, vilket kan förklara den sämre prestationen. 

Frågeställning 4 
Den tendens till ORB som kan sägas finnas hos testdeltagarna i och med att de både 
presterade bättre då bilder av ingroup visades och hade ett mer liberalt svarsbias när bilder av 
outgroup visades kan prediceras av ålder hos både män och kvinnor vad gäller prestation. 
Varians i svarsbias kan hos män prediceras med ålder och hos kvinnor med utbildning.  
 
Tendensen att män totalt sett fick ett mer konservativt svarsbias vid fördröjd igenkänning 
förklarades här med att de hade en tydligt mer konservativt svarsbias då de visades bilder av 
personer tillhörande outgroup. Tendensen att både män och kvinnor får ett mer konservativt 
svarsbias på Ansikten II kan vara ett tecken på att en större osäkerhet på svaret infinner sig 
vid den fördröjda igenkänningsuppgiften. Undantaget från denna tendens är att kvinnor får ett 
mer liberalt svarsbias vid fördröjd igenkänning av outgroup. Även i de fall då signifikans 
förekom i regressionsanalysen så är den totalt förklarade variansen mycket låg och det är 
därför rimlig att dra slutsatsen att effekten av kön eller etnicitet kan lämnas därhän. 
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Allmän diskussion 
Givet dagens utseende av WMS och den stora nytta som finns av att ha ett 
ansiktsigenkänningstest så är Ansikten ett viktigt test att ha med i WMS-III. Med tanke på att 
varken Ansikten eller dess föregångare Figurativt minne samvarierade med övriga visuella 
deltest kan man dra slutsatsen att det oavsett utformning verkar vara svårt att mäta ett ”rent” 
visuellt minne som inte omkodas verbalt. Den nyligen översatta och utprövade WMS-III har 
som helhet visat sig korrelera väl med de amerikanska normerna (Wechsler, 2008) och har i 
Sverige också visat sig kunna användas för att skilja ut personer med minnesstörningar från 
friska personer (Axelsson, 2008). I den svenska översättningen har Ansikten dock visat sig 
ladda ännu lägre i det visuella indexet än i de amerikanska normerna. Eftersom 
utprövningsgruppen inte fick göra deltestet Visuell reproduktion, som är det rekommenderade 
alternativet till Ansikten, kan det därför vara viktigt att även detta deltest framöver testas i 
svenska förhållanden för att om möjligt kunna bli ett alternativ till Ansikten också här.  
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om det finns faktorer som kan påverka 
testdeltagarnas prestation och svarsbias och därmed bedömningen av deras minnesförmåga. 
Utifrån tidigare forskning fanns anledning att tro att dels kön och dels deltagarnas etnicitet i 
relation till stimulibildernas etnicitet var sådana möjliga faktorer. Resultatet är att ingen av 
dessa faktorer har någon stark påverkan på resultatet som personerna i utprövningsgruppen i 
Sverige och Norge fick. Detta betyder att testdeltagare av nordeuropeisk etnicitet inte kommer 
få ett resultat påverkat av tendenser till ORB. Inte heller det tidigare kända fenomenet att 
kvinnor är bättre på igenkänning än män visade sig påverka resultatet här. Det mest 
intressanta är de könsskillnader som visat sig finnas i Ansikten I men inte i Ansikten II. Detta 
gör att man kan fundera på om testen mäter olika minnesfunktioner, vilka inte nödvändigtvis 
samvarierar och där skillnaden mellan mäns och kvinnors förmåga är liten. 
 
Vad som inte undersöktes inom ramen för denna rapport, är om kvinnors tendens till own sex 
bias på något sätt påverkar deras resultat. En intressant fråga är också om personer i olika 
kliniska grupper visar någon tendens till ORB. 
 
Ytterligare en fråga som är intressant för framtiden är hur resultatet skulle sett ut om man haft 
en motsvarande utprövningsgrupp av personer som haft ett annat etniskt ursprung än de som 
här testats. Av 48 items föreställer endast åtta personer av afrikansk härkomst. Hur 
främmande skulle en person av afrikanskt ursprung uppleva de övriga fyrtio bilderna? Det är 
troligt att han eller hon både skulle prestera sämre och uppvisa en tendens till own race bias 
och att detta i slutänden skulle påverka bedömningen av hans eller hennes minnesförmåga. 
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