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ANSIKTSIGENKÄNNING VID 18 ÅRS ÅLDER HOS FÖR TIDIGT FÖDDA 

 
Wilhelm Behrman 

 
 
 

Ansiktsigenkänning (AI) undersöktes vid 18 års ålder hos 82 för tidigt 
födda och en kontrollgrupp på 44 personer inom det longitudinella 
Stockholm Neonatal Project (SNP). Syftet var att studera eventuella 
grupp- och könsskillnader i AI samt tänkbara kognitiva och sociala 
prediktorer för AI. Inga skillnader i AI mellan de prematura och 
kontrollgruppen hittades. Tidigare belagda könsskillnader 
replikerades. Multipel regressionsanalys visade att relativt lite av 
variansen i AI förklarades av de undersökta variablerna, men AI 
korrelerade med kognitiv och visuospatial nivå hos de prematura och 
med verbal inlärning hos kontrollgruppen. AI visade sig vara relativt 
oberoende av övrigt episodiskt minne. Resultaten tyder eventuellt på 
annorlunda neurologisk organisation av AI hos de prematura jämfört 
med kontrollgruppen. 
 
Nyckelord: Ansiktsigenkänning, prematur, SNP, episodiskt minne.  

 
 
I takt med att den medicinska utvecklingen gör det möjligt att rädda allt tidigare födda 
barn blir det också viktigare att studera följderna av för tidig födsel, kognitivt såväl som 
socialt. Det råder heller ingen brist på studier av hur de prematura utvecklas 
intellektuellt under barndomen och skolåldern (t ex Anderson & Doyle, 2003; Breslau 
& Chilcoat, 1995; Wolke & Meyer, 1999) och det finns även ett antal undersökningar 
som inriktar sig på de riktigt långsiktiga följderna av för tidig födsel, d v s ända upp i 
vuxen ålder. Stockholm Neonatal Project (SNP) vid Karolinska sjukhuset i Solna är en 
sådan longitudinell studie. Inom ramen för SNP (där denna författare har ingått som 
testledare) har man under snart två decennier följt en stor grupp för tidigt födda barn för 
att studera deras utveckling på en lång rad kognitiva, sociala och emotionella områden.  
 
I projektets omfattande testbatteri ingår, som ett av testerna på episodiskt minne, ett 
ansiktsigenkänningstest. Ansiktsigenkänning (AI) är dock betydligt mer än bara ett 
känsligt mått på episodiskt minne, det är en särpräglad kognitiv funktion som trots sin 
centrala betydelse i mänsklig interaktion har förblivit delvis outforskad. Vi vet att det 
föreligger könsskillnader när det gäller ansiktsigenkänning och viss forskning tyder på 
att AI skulle kunna vara exempelvis en tidig indikator på allmän kognitiv svikt, men 
vad som avgör människans förmåga att känna igen ansikten och hur den hänger samman 
med andra kognitiva och sociala funktioner är långt ifrån klarlagt. Att studera denna 
funktion hos individer som har fötts för tidigt, vilket är fokus för denna uppsats, kan ge 
intressant information både om ansiktsigenkänning i sig och om följderna av för tidig 
födsel. 
 
Uppsatsen inleds med en bakgrund vars första del är en översikt över forskningen 
beträffande för tidig födsel och dess implikationer för individens utveckling. 
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Bakgrundens andra del består av en grundläggande orientering i ansiktsigenkänning 
som kognitiv funktion. 
 
 

Bakgrund: för tidigt födda barn 
 

Definitioner och prevalens av för tidig födsel 
 
Förekomsten av för tidig födsel ökar globalt, vilket anses ha en upprätthållande effekt 
på statistiken över spädbarnsdödligheten (Fellman et al., 2009). Å andra sidan har den 
medicinska utvecklingen de senaste decennierna gjort det möjligt att rädda allt tidigare 
födda barn. Sedan man i Sverige i början av 1970-talet införde neonatal intensivvård har 
överlevnaden för de barn som fötts för tidigt ökat väsentligt (Westrup, Klebart, von 
Eichwald, Stjernqvist & Lagercrantz, 2000). Men exakt hur många extremt prematura 
barn som årligen fötts och överlevt har det av flera orsaker varit svårt att föra tillförlitlig 
statistik över, bland felkällorna märks skevhet i urvalet hos de mer framgångsrika 
behandlingsställena, bristande rapportering av dödfödda och barn avlidna direkt efter 
förlossningen samt bristfällig uppföljning (Fellman et al., 2009). 
 
De för tidigt födda brukar delas in i tre grupper, baserade antingen på födelsevikt eller 
gestationstid (tabell 1). 
 
Tabell 1. Indelning av prematura barn efter vikt respektive gestationstid 

Grupp, födelsevikt Kriterium 
Low Birthweight (LBW) < 2 500 g 
Very Low Birthweight (VLBW) < 1 500 g 
Extremely Low Birth Weight 
(ELBW) 

< 1 000 g 

Grupp, gestationstid 
Pre Term (PT) < 37 veckor 
Very Pre Term (VPT) < 32 veckor 
Extremely Pre Term (EPT) < 29 veckor 

 Källa: Stjernqvist (2000) 
 
År 2007 föddes 107 421 barn (SCB:s befolkningsstatistik 2009). Födelsetalen i Sverige 
har sedan början av 1970-talet varierat mellan 88 173 (1999) och 123 737 (1991). Under 
samma period har andelen mycket prematura barn stigit med ungefär 10% 
(Socialstyrelsen 2009) (tabell 2). 
 
Tabell 2. Andel prematura barn (i procent) 

Grupp 1973 2007 
LBW 3.5 3.1 
VLBW 0.5 0.6 
PT 5.1 5.4 
VPT 1.0 1.1 

 Källa: Socialstyrelsen 2009 
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Några siffror över andelen extremt tidigt födda redovisas alltså inte av Socialstyrelsen. 
En aktuell studie där samtliga svenska obstretik- och pediatrikavdelningar i Sverige 
deltog kom emellertid fram till att av alla barn som föddes mellan april 2004 och mars 
2007 föddes 0.33 % så tidigt som före vecka 27, d v s mellan 300 och 400 barn per år 
(Fellman et al., 2009). Studien visar också att av de barn som fötts levande så pass tidigt 
under graviditeten överlevde 70 % det första året. Variationen inom gruppen är stor, 
från 9.8 % överlevande av barnen födda i 22:a graviditetsveckan till 85 % i den 26:e 
veckan. 

 
 
Hjärnans tidiga utveckling 
 
Under den senare delen av graviditeten är fostrets hjärna stadd i dramatisk utveckling: 
 
- I stort sett samtliga människans neuroner bildas mellan den 10:e och den 20:e 

graviditetsveckan. Tidvis uppstår 200 000 nya nervceller i minuten (Lagercrantz, 
2001). 

 
- Vecka 12 till 24 är den viktigaste perioden i neuronernas migration, d v s deras 

förflyttning från ventrikelväggarna där de bildats till sina respektive destinationer i 
hjärnans olika delar, dit de transporteras längs de trådliknande radiala gliacellerna 
(Stjernqvist, 2000). 

 
- Efter migrationen bildar neuronerna en stor mängd dendriter, synapser och axoner. 

Som ett lokomotiv för tillväxten av axoner och synapser fungerar neuronens 
tillväxtkon som på väg mot sin målcell kan förflytta sig 1 mm per dygn (Lagercrantz 
& Forssberg 1991). 

 
- Under graviditetens sista veckor påbörjas den apoptos, programmerad celldöd, som 

är nödvändig för hjärnans normala utveckling. Då det har bildats ett stort överskott 
av neuroner och synapser tillbakabildas en betydande mängd av dessa för att hjärnan 
ska få sin optimala struktur.  I vissa områden dör uppemot hälften av alla neuroner. 
De exakta principerna för denna process är inte kända, men den tycks åtminstone 
delvis styras av signaltrafiken och de sinnesintryck som når fostret. Det uppstår 
konkurrens mellan olika neuroner som avfyrar impulser till samma målcell. 
Nervbanor som används kan alltså komma att behållas på bekostnad av dem som 
inte används (Lagercrantz & Forssberg, 1991; Lagercrantz, 2001). 

 
- I den tolfte graviditetsveckan påbörjas den myelinisering av nervbanorna som pågår 

ända upp i vuxen ålder. Denna myelinisering accelererar starkt från och med den 
29:e veckan (Nosarti et al., 2002). 

 
- Sinnena utvecklas i tur och ordning. I 15:e graviditetsveckan kan barnet känna smak 

och börjar reagera på beröring. Hörseln är i stort sett färdigutvecklad omkring vecka 
20 men först mellan den 24:e och 28:e veckan utvecklar fostret förmågan att lagra 
minnesspår i form av habituering till vissa ljudstimuli (Lagercrantz & Forssberg 
1991). Allra sist, i 23:e till 24:e veckan, utvecklas synen (Stjernqvist 2000; 
Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
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Detta är med andra ord en viktig period i anläggningen av hjärnan och det säger sig 
självt att barnet inte är opåverkat av att graviditeten avbryts innan dessa processer är 
fullbordade. Den stress och den mängd sinnesintryck som ett underburet barn har att 
hantera i samband med och efter förlossningen är betydligt större än vad som skulle ha 
varit fallet om graviditeten hade fortsatt; halterna av noradrenalin och adrenalin är vid 
en normal förlossning 20 gånger högre än hos en vuxen individ i vila och är 
förlossningen komplicerad blir halterna ännu högre (Lagercrantz & Forssberg, 1991) . 
Man kan därför förmoda att apoptosens förlopp påverkas av en för tidig födsel 
(Stjernqvist, 2000). 

 
 
Faror i samband med och strax efter förlossningen 
 
Den för tidiga födelsen utsätter barnet för en rad mer eller mindre akuta risker för dess 
liv och hälsa. De inre organen är outvecklade, vilket kan leda till bl a gulsot, det svaga 
immunförsvaret gör barnet extremt infektionskänsligt, de omogna lungorna gör att 
barnet riskerar att drabbas av RDS (respiratory distress syndrome) och BPD 
(bronkopulminell dysplasi) som även kan orsaka hjärtbesvär (Lagercrantz, 2001; 
Stjernqvist, 2000). Den förändring i syretryck som förlossningen medför kan leda till 
ROP, retinopathy of prematurity, med synnedsättning som följd (Lagercrantz, 2001). 

 
Hjärnan är till följd av den instabila blodförsörjningen hos prematura barn synnerligen 
känslig. Det är vanligt att de drabbas av hjärnblödningar, men allvaret i dessa beror helt 
på hur omfattande de är och var de inträffar. På grund av den nyfödda hjärnans 
plasticitet kan små blödningar vara tämligen bagatellartade, men är de större kan de 
exempelvis resultera i hydrocefalus, vattenskalle. Lågt blodtryck i hjärnan kan också 
orsaka celldöd och cystbildningar i den vita hjärnsubstansen, periventrikulär 
leukomalaci. Vad detta i sin tur orsakar för skador är också det beroende av vilken del 
av hjärnan som påverkas, men ofta drabbas de känsliga nervbanor som går ner till 
benen. Följden blir i så fall en cp-skada som främst går ut över benens rörlighet 
(Lagercrantz, 2001; Stjernqvist, 2000). 
 
Även själva vården direkt efter förlossningen innebär påfrestningar för de prematura 
barnen. Undersökningar har visat att VLBW-barn har störts i sin vila av medicinsk 
hantering i genomsnitt mer än 200 gånger per dygn och att dessa ingrepp orsakat 
förhöjda nivåer av stresshormoner hos barnet (Westrup et al., 2000). I Sverige har man 
därför på senare år på de flesta neonatalavdelningar infört det s k NIDCAP-systemet 
(Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) som innebär 
en skonsammare vård anpassad till det enskilda barnets behov och minskad yttre 
stimulation i form av t ex ljud och ljus. Studier vid bl a Astrid Lindgrens barnsjukhus 
tyder på att NIDCAP har vissa positiva effekter på barnens utveckling när det gäller 
exempelvis skallens tillväxt (Stjernqvist, 2000). 
 
 
Neuropsykologisk utveckling hos de för tidigt födda 
 
De flesta barn som föds för tidigt klarar sig utan långsiktiga men och har en fullt normal 
utveckling. Men för ett mindre antal går det sämre och ju tidigare de föds desto större är 
riskerna. En brittisk undersökning från 1995 av barn födda före 26:e graviditetsveckan 
visar att 49 % av barnen när de bedömdes vid 30 månaders korrigerad ålder var på 
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något sätt handikappade, varav 23 procentenheter var att betrakta som allvarligt 
handikappade. 18 % av alla barn var cp-skadade, 2 % var blinda eller nästan blinda och 
3 % hade så allvarlig hörselnedsättning att de behövde hjälpmedel (Wood, Marlow,  
Costoloe,  Gibson, & Wilkinson, 2000). Nedan följer en genomgång av några centrala 
områden där forskning visar att de underburna på gruppnivå skiljer från fullgångna: 
hjärnvolym, intelligensnivå, exekutiva funktioner, minnesfunktioner samt förekomst av 
ADHD, beteendeproblem och sociala problem. 
 

Strukturella effekter: Hjärnvolym samt grå och vit hjärnsubstans 
 
Beträffande hjärnans anatomi har det gjorts fynd som visar signifikant mindre 
hjärnvolym hos mycket för tidigt födda än hos fullgångna så sent som i tonåren. I en 
undersökningsgrupp där medelåldern var 15 år fann man hos personer födda före vecka 
33 i genomsnitt 6 % mindre total hjärnvolym. Särskilt stora var skillnaderna i grå 
kortikal substans (11,8 % mindre volym hos de prematura) samt hippocampus som hos 
de prematura var 15,6 och 12,1 % mindre i höger respektive vänster hjärnhalva (Nosarti 
et al., 2002).  
 
För tidig födsel har också kopplats till minskade volymer av vit hjärnsubstans (Edgin, 
Indeer, Anderson, Hood, Clark & Woddward, 2008). I den studien konstaterades att 51 
% av de undersökta VPT-barnen i skolåldern hade lindriga avvikelser vad gäller vit 
substans och hos 20 % konstaterades måttliga/allvarliga avvikelser. Författarna menade 
att detta riskerade att få omfattande effekter på hjärnans utveckling. 
 
En undersökning gjord med MRI-teknik inom ramen för Stockholm Neonatal Projekt 
(SNP) – d v s baserad på samma kohort som föreliggande studie – visade en stark 
korrelation mellan hjärnvolym å ena sidan och födelsevikt å den andra (Nagy et al., 
2009). Den grupp som var född med VLBW hade i 15-årsåldern 8,8 % mindre grå 
hjärnsubstans än kontrollgruppen och skillnaderna var störst i bl a prefrontal- och 
temporalloberna samt hippocampus och thalamus. De hade också 9,4 % mindre vit 
hjärnsubstans. Författarna konstaterade emellertid att de sammantagna 
gruppskillnaderna var något mindre allvarliga än vad som uppmätts i liknande studier 
på andra håll, vilket de misstänker kan hänföras dels till sociala omständigheter, dels till 
den relativt skonsamma neonatalvård som ges vid svenska sjukhus. 
 

Intelligenskvot och visuospatial förmåga 
 
Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan gestationsålder och kognitiva 
testresultat (Bhutta, Cleves, Casey, Cradock, & Anand, 2002). Åtskilliga av de 
kognitiva svårigheter som kan följa av för tidig födsel är av sådant slag att det kan dröja 
innan de gör sig ordentligt påminda, men när barnen börjar skolan blir problemen ofta 
mer uppenbara. En metaanalys visar att i Storbritannien behöver cirka 50 procent av 
barnen födda i vecka 28 eller tidigare något slags stödundervisning när de börjar skolan. 
Gruppen födda före vecka 28 har en genomsnittlig IQ som understiger den normala med 
endast omkring 10 poäng, men många av de för tidigt födda som har genomsnittlig 
intelligens uppvisar specifika inlärningsproblem när det gäller framför allt matematik 
och läsning (Colvin, McGuire, & Fowlie, 2004). 
 
En longitudinell studie i tyska Bayern av mycket för tidigt födda barn pekar i liknande 
riktning. Vid 6 års ålder hade de underburna barnen signifikant lägre kognitiva 
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testresultat än sina fullgångna jämnåriga på alla undersökta områden, både verbala och 
icke-verbala (Wolke & Meyer, 1999). En undersökning av ELBW-barn vid 8 års ålder 
gjord i Australien (Andersson & Doyle, 2003) bekräftar att de kognitiva svårigheterna 
uppträder på de flesta områden men visar också att skillnaderna när det gäller aritmetik 
kvarstår när man kontrollerar för IQ, vilket inte gäller läsning och skrivning. Den klart 
största skillnaden mellan de för tidigt födda och kontrollgruppen fann man när det 
gällde visuospatiala uppgifter.  
 
Här tycks alltså finnas en särskild sårbarhet hos dessa barn, vilket bekräftas av två 
tidigare studier inom Stockholm Neonatal Project. Böhm,  Katz-Salamon, Smedler, 
Lagercrantz och Forssberg (2002) konstaterar att även om de undersökta VLBW-barnen 
vid 5 år och 6 månaders ålder över lag har signifikant lägre testresultat än 
kontrollgruppen så är skillnaden betydligt mindre på det verbala området.  I samma 
studie fastslås också ett starkt negativt samband mellan IQ-nivåer på alla områden och 
synproblem – i synnerhet ROP. I en pilotstudie inom ramen för Stockholm Neonatal 
Projects 18-årsstudie jämförde Bohlin och Bremberg (2008) den kognitiva utvecklingen 
hos 20 18-åringar födda med VLBW eller ELBW  (ur samma kohort som föreliggande 
studie) med en kontrollgrupp. Resultaten visade signifikanta gruppskillnader i flera 
kognitiva mått, bl a total intelligenskvot, där de prematura hade ett medelvärde som var 
mer än 15 poäng lägre än kontrollgruppens. Skillnaden var även här särskilt stor, över 
20 poäng, i Performance IQ, som mäter visuospatial förmåga. I verbal IQ var 
gruppskillnaden inte signifikant. 
 
Ytterligare en studie inom Stockholm Neonatal Project (Böhm, Lundequist & Smedler, 
in press) visade att den prematura gruppen vid 5 ½ års ålder uppvisade en särskild 
svaghet beträffande visuomotorisk utveckling. Ett viktigt fynd i den studien var att den 
visuomotoriska utvecklingen hos kontrollgruppen tycktes ha ett starkt samband endast 
med den kognitiva nivån, medan den hos de prematura också kunde kopplas till grad av 
hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning samt exekutiva funktioner. Författarna 
tolkar detta som att den visuomotoriska utvecklingen hos de för tidigt födda tycks ha 
mer komplexa neurologiska korrelat än hos de fullgångna, vilket skulle kunna tyda på 
en något annorlunda neural organisation hos de prematura. 

 
Exekutiva funktioner 

 
Centrala för inlärningsförmågan är de s k exekutiva funktionerna (EF), t ex 
arbetsminne, impulskontroll, självreglering och planering. Både Böhm, Smedler och 
Forssberg (2004) som  alltså inom ramen för Stockholm Neonatal Project undersökte 
VLBW-barn vid 5 ½ års ålder och Harvey, O’Callaghan och Mohay (1999) som 
studerade 5-åriga barn med ELBW fann att de för tidigt födda presterade markant sämre 
än kontrollgrupperna på tester av exekutiva funktioner. Ett viktigt fynd som gjordes i 
studien inom Stockholm Neonatal Project är att dessa skillnader kvarstod också när man 
kontrollerade för IQ (Böhm et al., 2004). De exekutiva funktionerna tycks följaktligen 
vara särskilt sårbara vid mycket för tidig födsel. 
 

Minnesfunktioner 
 
Minnesdefekter misstänks av vissa forskare ha ett viktigt förklaringsvärde för de 
prematura barnens lägre genomsnittliga intelligenskvot (Rose & Feldman, 1996). Det 
mänskliga minnets exakta organisation är inte fastslagen (se sid 9) men det finns 
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forskningsstöd för att för tidigt födda riskerar försämrade minnesfunktioner i vissa 
hänseenden. Rose och Feldman (1996) studerade för tidigt födda barn vid 11-12 års 
ålder och fann signifikanta skillnader i alla undersökta episodiska minnesfunktioner; det 
handlade om igenkänning av stimuli (recognition), återkallande (recall) och sökande i 
minnet (memory search). Barn med en födelsevikt under 750 g visade sig i en studie av 
Taylor, Minich, Klein och Hack (2004) vid 7-14 års ålder vara sämre än 
kontrollgruppen på att lära in listor av ord (episodiskt minne) och hade sämre verbalt 
arbetsminne – detta även när man kontrollerade för IQ. Även Briscoe, Gathercole och 
Marlow (2001), som hos 5-åriga VPT-barn undersökte episodiska minnesfunktioner 
som att känna igen bilder och komma ihåg en berättelse, kom fram till att för tidig 
födsel ledde till sårbarhet på detta område. Isaacs et al. (2000) undersökte episodiskt 
minne hos VLBW-barn vid 13 års ålder och fann att de hade signifikant sämre 
episodiskt minne än kontrollgruppen, även när man kontrollerade för generell kognitiv 
nivå, och att detta tycktes vara kopplat till att de även hade signifikant mindre 
hippocampusvolym.  
 

Uppmärksamhetsstörning och ADHD 
 
Såväl exekutiva funktionsnedsättningar som problem med arbetsminnet har i olika 
sammanhang framförts som tänkbara förklaringar till den väldokumenterat förhöjda 
risken för ADHD bland prematura barn (Böhm et al., 2004). Åtskilliga studier och 
metastudier visar att uppmärksamhetsstörning är betydligt vanligare bland för tidigt 
födda än bland deras fullgångna jämnåriga (Bhutta et al., 2002, Breslau & Chilcoat, 
2000, Indredavik et al., 2005). I befolkningen är förekomsten mellan 3 och 7 % medan 
man i olika studier har uppskattat förekomsten bland VLBW-barn till 30 % och bland 
för tidigt födda i allmänhet till någonting mellan 2,5 och 5 gånger högre än hos 
normalbefolkningen (Böhm et al., 2004). Variationen mellan bedömningarna har att 
göra med hur ADHD definieras (Böhm et al., 2004). Med hjälp av CMRI-avbildning av 
hjärnan har Indredavik et al. (2005) kunnat koppla ADHD hos VLBW-barn i 14-15-
årsåldern till underskott på vit hjärnsubstans och förtunning av corpus callosum. 
 

Beteendeproblem och sociala problem 
 
Beteendeproblem är över huvud taget överrepresenterade bland de för tidigt födda. 
Stjernqvist och Svenningsen (1999) konstaterade att bland barn som fötts före vecka 29 
var förekomsten av beteendestörningar 32 %, mot 10 % hos kontrollgruppen. Landry, 
Chapieski, Richardson, Palmer och Hall (1990) undersökte skillnader i bl a social 
kompetens hos 3-åriga LBW-barn (för tidig födsel ingick inte bland kriterierna) – dels 
de som led av allvarliga former av BPD och/eller IVH (intraventrikulär hjärnblödning) 
med hydrocefalus, dels de som inte gjorde det – samt en kontrollgrupp. Vad som kunde 
konstateras var att den medicinska högriskgruppen i vissa avseenden hade sämre social 
kompetens – de hade svårare att styra sitt eget beteende och agera adekvat i vissa 
sociala situationer – än de andra grupperna, även när man kontrollerade för IQ och 
mödrarnas förhållningssätt. 
 
Relativt lite forskning har gjorts på hur de för tidigt födda utvecklas socialt, men en del 
problem kan registreras. Hos 8-10-åringar har man hittat vissa kopplingar mellan t ex 
depressivitet och kamratproblem å ena sidan och låg födelsevikt å den andra 
(McCormick,Workman-Daniels, & Brooks-Gunn, 1996). Fortfarande när de för tidigt 
födda har nått vuxen ålder löper de ökad risk för beteendemässiga och psykologiska 
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problem; 20-åriga kvinnor med mycket låg födelsevikt uppvisar högre grad av 
depression och tillbakadragenhet, men varför det förhåller sig så är inte klarlagt (Hack 
et al., 2004).  
 
Forskningsresultaten kring de prematuras sociala utveckling är emellertid inte entydiga. 
I en studie (Indredavik, Vik, Heyerdahl, Kulseng & Burbakk, 2005) uppvisade 
tonåringar som fötts med VLBW bl a fler psykiatriska symptom och större sociala 
problem än kontrollgruppen. En brittisk studie av 6-12-åriga VPT-barn hittade däremot 
inga signifikanta skillnader i de undersökta sociala hänseendena (Bayless, Pitten & 
Stevenson, 2008). Danska forskare (Hoff, Hansen, Munck & Mortensen, 2004) fann att 
EPT-barn vid 5 års ålder hade sämre social förmåga än kontrollgruppen men detta 
tycktes framför allt förklaras av lägre intelligens och föräldrarnas uppträdande, inte för 
tidig födsel. En finsk studie (Pesonen et al., 2008) som använde den s k 
femfaktorsmodellen för personlighetsanalys kom fram till att unga vuxna som fötts med 
VPT låg signifikant under kontrollgruppen i personlighetsdraget ”öppenhet för nya 
erfarenheter” men signifikant över i ”målmedvetenhet/ansvarskänsla” samt 
”vänlighet/behaglighet”. Även här diskuterade man om resultaten kunde förklaras med 
ett föräldrauppträdande som förstärker försiktighet och låg impulsivitet (Pesonen et al., 
2008). 
 
Inom Stockholm Neonatal Project gjorde Järvtass och Sterner (2009) en pilotstudie av 
den psykosociala situationen för en del av den grupp prematurt födda 18-åringar som 
även föreliggande studie baseras på. I undersökningen användes SDQ (Strength and 
Difficulties Questionnaire, ett självskattningsformulär med fem delskalor i olika 
psykosociala dimensioner (se Metod, nedan). Ungdomarna skattades både av sig själva 
och av sina föräldrar. De 34 ungdomar med VLBW som undersöktes rapporterade här 
signifikant fler kamratproblem, lägre upplevd kompetens och deltog i färre aktiviteter 
än den jämnåriga kontrollgruppen. De hade färre och stillsammare 
fritidssysselsättningar och förvärvsarbetade i betydligt lägre grad än de fullgångna. 
Även deras föräldrar rapporterade att ungdomarna hade fler kamratproblem och lägre 
kompetens och föräldrarna skattade dem dessutom högre när det gällde emotionella 
problem. Undersökningen tydde över huvud taget på att de prematura var mindre socialt 
aktiva än kontrollgruppen. 
 
 
Att känna igen ansikten 
 
Sammantaget kan det alltså konstateras att det föreligger gruppskillnader mellan 
prematura och fullgångna i en lång rad kognitiva och andra hänseenden. Men även om 
det som framgått ovan har gjorts ett antal studier av episodiskt minne hos för tidigt 
födda (t ex Rose & Feldman, 1996; Isaacs et al., 2000; Briscoe et al., 2001) förekommer 
inga undersökningar om gruppskillnader mellan prematura och fullgångna när det gäller 
ansiktsigenkänning specifikt, vilket alltså är ämnet för denna uppsats.  
 
Ansikten är visuella stimuli och AI hanteras av det episodiska långtidsminnet 
(Rehnman, 2007). Men eftersom oenighet råder kring ansiktets eventuella särart 
gentemot andra visuella stimuli samt vilka neurala strukturer som handhar AI 
(Posamentier & Abdi, 2003) följer nedan en orienterande bakgrund. Den inleds med 
AI:s plats i minnessystemet, därefter en översikt över forskningsrön kring ansiktets 
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eventuella särart samt teoretiska modeller kring ansiktsperception och lagring av 
ansiktsminnen. 
 

 
 
Ansiktsigenkänningens plats i minnessystemet 
 
Det mänskliga minnet kan betraktas som uppdelat i olika subsystem, där 
differentieringen mellan delarna sker på basis av funktionella och/eller fysiologiska 
skillnader. En grov uppdelning av systemet kan t ex se ut som följer (Tulving, 1993; 
Nyberg, 2009). 
 
Det icke-deklarativa minnet innehåller underkategorier som proceduralminnnet, inlärda 
och i stort sett automatiserade färdigheter, t ex att simma eller läsa, perceptual 
representation system (PRS) som handhar primingprocesser, klassisk betingning, samt 
ickeassociativ inlärning, d v s habituering (Nyberg, 2009). Det semantiska minnet är 
den del av långtidsminnet som innehåller vår kunskap om världen, den faktabas som gör 
det möjligt för oss att tänka på världen på ett abstrakt plan och bortom vår omedelbara 
perception (Tulving, 1993). Korttidsminnet sönderfaller i primärminnet, där 
informationslagringen sker utan aktiv arbetsinsats, och arbetsminnet, där det krävs en 
aktiv process för att bibehålla information. (Baddeley, 1992; Baddeley, 2000). 
 
Det episodiska långtidsminnet är lagringsplatsen för våra personliga erfarenheter och 
gör det möjligt att minnas upplevda händelser som delar av ett sammanhängande 
personligt förflutet – då är inkodningen passiv. Det är också det system som används för 
medveten inlärning av t ex en lista med ord eller en uppsättning bilder av ansikten. Det 
är alltså här ansiktsigenkänning hanteras. Viktig för att lagra episodiska minnen är 
hippocampus och det finns exempel på personer som har drabbats av svåra 
hippocampusskador och förlorat sina episodiska minnesfunktioner medan övriga 
minnesfunktioner förblivit i stort sett intakta (Nyberg, 2009; Tulving, 1993). Som 
tidigare nämnts har gruppskillnader i episodiskt minne mellan prematura och fullgångna 
kopplats till mindre hippocampusvolymer hos de för tidigt födda (Isaacs et al., 2000) 
 
Den ovan använda ordningsföljden är, enligt Tulving (1993), också grovt räknat den 
ordning i vilken minnessystemen antas utvecklas hos individen. Varje system är för sin 
funktion beroende av att de tidigare etablerade systemen fungerar, men oberoende av 
senare upprättade system. Det innebär exempelvis att det episodiska minnet är beroende 
av ett fungerande arbetsminne, men att arbetsminnet kan fungera normalt även om det 
episodiska minnet inte gör det (Tulving, 1993). Det ska dock påpekas att skillnaderna 
mellan minnessystemen inte är skarpa och absoluta; ofta samverkar flera system vid 
lösningen av en uppgift och ibland ”konkurrerar” de med och påverkar varandra. 
Minnesfunktionerna har också visat sig vara spridda i komplexa mönster över mycket 
stora delar av hjärnan och det går inte att knyta varje minnesfunktion till någon särskild 
region i hjärnan (Nyberg, 2009). 
 
 
Ansiktets särart som visuellt stimulus 
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Det finns en rad omständigheter som talar för att människan har en medfödd fallenhet 
för ansiktsigenkänning och att ansiktet av hjärnan hanteras annorlunda än andra visuella 
stimuli: 
- Ansikten känns igen snabbare än andra föremål. Undersökningar har visat att det tar 

hjärnan 100 ms att känna igen ett bekant ansikte, medan motsvarande tid för ord och 
föremål är ungefär dubbelt så lång (Pegna, Khateb, Michel, & Landes, 2004). 

- Redan som nyfödd föredrar människan att titta på ansikten och ansiktsliknande 
strukturer framför andra visuella stimuli (Mondloch, Lewis, Budreau, Maurer, 
Dannemiller, Stephens, & Kleiner-Gathercoal, 1999). 

- Ansikten tycks bearbetas på ett mer holistiskt vis än andra stimuli, som avläses mer 
drag för drag. Detta stöds av experiment med s k inversion, där man helt enkelt 
vänder på  bilden (ansikten vänds upp och ner) för att undersöka i vilken mån 
igenkänningen blir lidande. Igenkänning av ansikten har i dessa försök försvårats i 
högre grad än andra stimuli (Rhodes, Brake & Atkinson, 1993). I samma riktning 
talar undersökningar som visar att ansiktsdelar är lättare att känna igen när hela 
ansiktets visas än om de presenteras isolerade, vilket inte gäller för andra stimuli i 
samma utsträckning (Tanaka & Farah, 1993). 

- Ett särskilt område i hjärnan aktiveras mer vid igenkänning av ansikten än av andra 
objekt – FFA, den fusiforma ansiktsarean, som har lokaliserats till mellansektionen 
av fusiforma gyrus i occipitotemporala kortex i temporalloben. Mest aktivt är detta 
område i högra hjärnhalvan. Det är sedan länge känt att skador i detta område har en 
stark koppling till prosopagnosi, oförmåga att känna igen ansikten (Barton, Press, 
Keenan & O’Connor, 2002). 

 
Ståndpunkten att hjärnan p g a en medfödd predisposition skiljer ansikten från andra 
stimuli är emellertid inte oomtvistad. Det finns forskningsrön som visar att FFA i viss 
mån aktiveras även vid igenkänning av andra väldefinierade domäner, t ex fåglar eller 
hundar, och att det skulle kunna vara den massiva exponeringen och den sociala 
nödvändigheten som gör att människan övar sig till att bli expert på just 
ansiktsigenkänning (Gauthier, Behrmann, & Tarr, 1999; Nyberg, 2009). Spädbarnets 
preferens för ansikten skulle enligt vissa forskare i själva verket kunna vara en 
orientering mot mönster med fler beståndsdelar i den övre halvan än i den nedre, och 
inte alls specifikt mot ansikten (Macchi Cassia, Turati, & Simion, 2004). Det bör dock 
påpekas att predispositionshypotesen och övningshypotesen mycket väl kan ses som 
komplementära (Rakover & Cahlon, 2001). 
 
 
Modeller för ansiktsperception 
 
Studier av prosopagnosipatienter, d v s personer som helt eller delvis har förlorat 
förmågan att känna igen ansikten, har visat att det är fullt möjligt att behålla förmågan 
att tolka ansiktsuttryck och deras känslomässiga innehåll även om man har förlorat 
förmågan att identifiera ansikten. Forskning inom både beteendepsykologi och 
neurofysiologi pekar i samma riktning: identifiering av ansikten och avläsning av 
ansiktsuttryck är två skilda processer. Dessutom tycks även identifiering av välkända 
respektive nyss inlärda ansikten ske genom delvis olika neurala förlopp (Posamentier & 
Abdi, 2003). På grundval av dessa och andra rön formulerade Bruce och Young (1986) 
sin inflytelserika modell för bearbetning av ansikten. Denna modell bygger på en 
arbetsfördelning mellan en rad funktionella moduler. Till att börja med delas den rent 
strukturella inkodningen av ansiktet upp mellan dels den uttrycksoberoende 
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huvudmodulen för mer abstrakt bearbetning av ansiktet som helhet, dels huvudmodulen 
för momentan, konkret visuell information som är beroende av tillfälliga 
omständigheter och detaljer i ansiktet. Den förstnämnda huvudmodulen ger input till tre 
seriekopplade moduler: enheten för ansiktsigenkänning som lagrar tidigare 
ansiktsrepresentationer som det aktuella ansiktet kan jämföras med, enheten för 
personlig identitet som tar fram tidigare kända biografiska fakta om ansiktets ägare, 
samt modulen för framplockning av personens namn. Dessa tre enheter utför sitt arbete i 
samverkan med hela hjärnans kognitiva system. Den andra huvudmodulen ger underlag 
till modulen för analys av ansiktsuttryck, modulen för talförståelse (som handhar t ex 
läppavläsning), samt enheten för ”styrd visuell bearbetning” som drar slutsatser om t ex 
kön, ålder och personlighetsdrag. Även dessa moduler är kopplade till det kognitiva 
systemet men är inte seriekopplade (Bruce & Young, 1986). 
 
De senaste årens alltmer sofistikerade hjärnavbildningstekniker stödjer bara delvis 
Bruce & Young-modellen. Den relativt tydliga specialisering och uppdelning som 
modellen bygger på har inte kunnat beläggas, i stället har man kunnat konstatera en 
avsevärd överlappning i aktiveringen av hjärnans regioner vid olika uppgifter.  Haxby, 
Hoffman och Gobbini (2000) har därför utformat en ny modell som bygger vidare på 
tidigare psykologiska forskningsresultat men integrerar dem med erfarenheterna från 
hjärnavbildning. Haxbymodellen innehåller ett kärnsystem av tre av hjärnans regioner 
som handhar tidig ansiktsperception, avkodning av oföränderliga ansiktsaspekter som 
identitet (FFA), samt mer föränderliga aspekter som ansiktsuttryck och läpprörelser. 
Men Bruce & Young-modellens strikta modulsystem har i Haxbys utvidgade system 
ersatts av både sammanslagningar och ytterligare uppdelningar – helt skilda regioner 
tycks exempelvis vara inblandade i tolkningen av olika emotionella ansiktsuttryck. 
Andra forskargrupper har dessutom visat att ju mer krävande en 
ansiktsbearbetningsuppgift är desto mer komplext blir aktiveringsmönstret i hjärnan 
(Haxby et al., 2000; Posamentier & Abdi, 2003). 
 
 
Modeller för lagring av ansiktsminnen 
 
Oavsett vilka neurala system som är inblandade i processen går ansiktsigenkänning ut 
på att jämföra det ansikte man ser framför sig med representationer lagrade i det 
episodiska långtidsminnet. Men vilka principer som styr lagringen och jämförelserna 
råder det delade meningar om. Två centrala teoribildningar, N-BC-modellen och ABC-
modellen, utgår båda från metaforen att de enskilda ansiktena lagras i en 
multidimensionell rymd, face-space, där dimensionerna utgörs av en mängd aspekter 
som hårfärg, ögonstorlek, ansiktsform o s v (Rakover & Cahlon, 2001). Enligt N-BC-
modellen (Norm-based coding) har individen med hjälp av alla ansikten hon har sett 
skapat sig ett prototypansikte, en norm som utgör origo i face-space och som alla 
ansikten jämförs med. Hon jämför sedan vektorerna mellan origo och de punkter i 
rymden som ansiktsrepresentationerna utgör; ju större vinkeln mellan vektorerna är 
desto lättare kan ansiktena skiljas från varandra (Rakover & Cahlon, 2001; Byatt & 
Rhodes, 1998). ABC-modellen (Absolute coding) baseras inte på någon ansiktsnorm. 
Här grundas jämförelser mellan ansikten på det absoluta avståndet emellan dem i 
ansiktsrymden, utan referens till origo (Valentine & Endo, 1992). Båda dessa modeller 
har visat sig kunna rymma förklaringar till vissa fenomen som sysselsatt forskare på 
området, bl a own-race bias, att människor har lättare att skilja mellan olika 
representanter för sin egen folkgrupp eller ras än mellan personer från andra grupper 
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(Rakover & Cahlon, 2001). N-BC-modellen förklarar detta med att de punkter i rymden 
som personer av en annan ras utgör visserligen inte ligger närmare varandra än de 
”egna” punkterna, men att skillnaden i vinkel mellan deras vektorer är mindre eftersom 
de alla ligger längre från origo. ABC-skolan förklarar det i stället med att vi p g a 
bristande övning är sämre på att urskilja ”de andras” särdrag vilket gör att deras punkter 
ligger tätare än ”de egna” (Rakover & Cahlon, 2001). 
 
 
Ålders- och könsskillnader i ansiktsigenkänning 
 
Forskare har funnit vissa systematiska skillnader i förmågan att känna igen ansikten. 
Åldern är en viktig faktor i sammanhanget, Carey, Diamond och Woods (1980) 
konstaterade att AI förbättras avsevärt först mellan 6 och 10 års ålder och sedan efter 16 
års ålder för att stabiliseras när individen blir vuxen. Samma studie fann dessutom att 
den åldersrelaterade förbättringen i AI inte hade att göra med utvecklingen i andra 
kognitiva inkodnings- och minnesfunktioner, framför allt därför att ingen motsvarande 
förbättring kunde ses i igenkänningen av inverterade ansikten. Författarna tolkade detta 
som stöd för att AI kan betraktas som en relativt oberoende minnesfunktion, som 
eventuellt hänger samman med individens mognad. 
 
Det finns dock vissa indikationer på att förmågan att känna igen ansikten skulle kunna 
hänga samman med individens generella kognitiva status; Jonsson Laukka,  Jones,  
Small, Fratiglioni och Bäckman (2004) testade prekliniska demenspatienter i en mängd 
olika kognitiva funktioner och fann de största försämringarna i just ansiktsigenkänning, 
som alltså möjligen skulle kunna vara en tidig indikator på allmän kognitiv svikt.  

 
Det finns också tydliga könsskillnader i ansiktsigenkänning. Kvinnor har i flera studier 
(t ex Rehnman, 2007; Herlitz, Nilsson & Bäckman 1997) visat sig klara 
ansiktsigenkänningsuppgifter signifikant bättre än män, detta gäller framför allt 
kvinnliga ansikten, men även manliga och androgyna. Kvinnor har också en s k own-
sex bias, d v s de är skickligare på att känna igen ansikten av det egna könet än av det 
motsatta, vilket män inte är (Rehnman, 2007). Rehnman diskuterar två möjliga 
förklaringar till könsskillnaderna. Den psykosociala förklaringen, den s k 
intressehypotesen, bygger på den forskning som visar att människor är bättre på att 
minnas det de är intresserade, och kvinnor tycks enligt flera underökningar vara mer 
socialt intresserade än män. McKelvie, Standing,  St Jean och Law (1993) konstaterade 
att kvinnor är bättre än män på att känna igen barn och de diskuterar möjligheten att 
skillnaden skulle kunna förklaras av kvinnors större barnintresse. Det skulle alltså, 
enligt Rehnman (2007), kunna finnas en koppling mellan social orientering och AI. Den 
andra förklaringsgrunden som Rehnman diskuterar är biologisk, d v s att kvinnor och 
män liksom i vissa andra kognitiva hänseenden skulle skilja sig åt vad gäller biologisk 
disposition för ansiktsigenkänning. Lewin, Wolgers och Herlitz (2001) har visat att män 
på gruppnivå presterar bättre än kvinnor i episodiska minnestester av visuospatial 
karaktär, medan kvinnor överträffar män i verbala tester – att kvinnor är bättre på att 
känna igen ett visuellt stimulus som ansikten är alltså möjligen en paradox i 
sammanhanget.  De biologiska och psykosociala förklaringsmodellerna kan eventuellt 
kombineras, så att en tänkbar skillnad i disposition förstärks eller motverkas genom 
social träning (Rehnman, 2007). 
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Ansiktsigenkänning och för tidig födsel 
 
Sammanfattningsvis föreligger alltså en rad omständigheter som gör det särskilt 
intressant att belysa förmågan att känna igen ansikten hos personer som fötts för tidigt 
och med låg födelsevikt. Bland dessa omständigheter märks t ex att man både inom 
Stockholm Neonatal Project och åtskilliga andra forskningsprojekt har kunnat visa att 
gruppen prematura skiljer sig signifikant från fullgångna när det gäller en rad kognitiva 
områden och att de tycks ha en särskild sårbarhet när det gäller visuospatiala uppgifter. 
Det vore därför intressant att studera om dessa gruppskillnader har sin motsvarighet 
inom ansiktsigenkänningen, och i vilken grad AI hänger samman med övriga kognitiva 
funktioner. 
 
Det område i hjärnan som handhar episodiskt minne, hippocampus, har, som vi har sett, 
dessutom uppvisat signifikant mindre volymer grå och vit hjärnsubstans hos prematura 
tonåringar. I andra undersökningar har gruppen prematura presterat sämre i tester av 
olika minnesfunktioner, bl a episodiskt minne, och Isaacs et al. (2000) diskuterar ett 
eventuellt samband gruppskillnaderna i hippocampusvolym och gruppskillnaderna i 
episodiskt minne. 
 
Den s k intressehypotesen som förklaring till könsskillnaderna i AI ger dessutom vid 
handen att det skulle kunna finnas en koppling mellan å ena sidan social orientering och 
å andra sidan förmågan att känna igen ansikten, och undersökningar inom bl a 
Stockholm Neonatal Project tyder på att prematurt födda uppvisar signifikant mindre 
social orientering än sina fullgångna jämnåriga. 

 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida för tidig födsel leder till förändrad 
förmåga att känna igen ansikten, och om det förekommer könsskillnader, vilket tidigare 
forskning alltså visat (t ex Rehnman, 2007).  
 
Frågeställning 1: Föreligger en skillnad i ansiktsigenkänning mellan gruppen 
prematura och gruppen fullgångna? 
 
Frågeställning 2: Föreligger en skillnad i ansiktsigenkänning mellan 18-åriga män och 
kvinnor? 
 
Syftet är också att kasta ljus över vilka kognitiva och andra variabler som kan ha ett 
förklaringsvärde för förmågan att känna igen ansikten. 
 
Frågeställning 3: Vilket prediktionsvärde har variablerna kön, födelsevecka, generell 
intelligensnivå, visuospatial intelligensnivå, allmän visuell bearbetningsförmåga, 
episodiskt minne, arbetsminne och social funktionsnivå för förmågan att känna igen 
ansikten? 
 
Frågeställning 4: Föreligger det skillnader mellan gruppen prematura och gruppen 
fullgångna när det gäller prediktionsvärdet av dessa variabler för förmågan att känna 
igen ansikten? 
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Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Stockholm Neonatal Project (SNP) vid Karolinska sjukhuset är en longitudinell studie 
av för tidigt födda barns kognitiva, motoriska och sociala utveckling. Projektet startade 
1988 och omfattade alla barn som föddes mellan september 1988 och mars 1993 vid 
Karolinska sjukhuset och Löwenströmska sjukhuset, och som hade en födelsevikt på 
1500 g eller mindre (VLBW) samt en gestationsålder på mindre än 37 veckor. Utöver 
dessa barn ingick även alla barn i hela Stockholms län som under samma period fötts 
med en vikt av maximalt 1000 g (ELBW) och som i samband med födelsen behövt 
intensivvård. Omfattande studier av barnens utveckling gjordes bl a vid 10 månaders 
och 5 ½ års ålder. Efter bortfall till följd av exempelvis dödsfall (förekom endast under 
det första levnadsåret men står för sammanlagt mer än 10 % av bortfallet), flytt och 
avböjande från föräldrarna återstod vid 5 ½-årsstudien 182 av de sammanlagt 291 barn 
vars föräldrar från början erbjöds att delta i projektet. De jämfördes med en jämnårig 
kontrollgrupp bestående av barn som fötts friska med en vikt av minst 2500 g och en 
gestationsålder av 37 veckor eller mer, på samma sjukhus som barnen i 
undersökningsgruppen. Vid 5 ½-årsstudien bestod kontrollgruppen av 125 barn.  
 
Alla dessa barn (182+125) och deras föräldrar kontaktades sedan med erbjudande om 
att delta i en uppföljningsstudie om deras utveckling och livskvalitet vid 18 års ålder, 
den s k 18-årsstudien. Undersökningen tog sin början maj 2007. Vid tidpunkten för 
föreliggande studie (juni 2009) hade 82 ungdomar i undersökningsgruppen och 44 i 
kontrollgruppen testats. Bortfallet var 27%, varav 10 % avböjde deltagande, 2 % hade 
flyttat och därför inte kunde delta,  samt 15 % underlät att svara. Detta mönster gällde 
samtliga kallade men återspeglades även i de båda undergrupperna, dvs test- respektive 
kontrollgruppen. Det fanns ingen anledning att anta att bortfallet var systematiskt, d v s 
förorsakade skevheter i undersökningsresultaten. 
 
 
Testinstrument 
 
Undersökningsdeltagarna ställdes inför ett omfattande batteri av tester och 
frågeformulär. De som är av intresse för föreliggande studie är: 
 
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC III, 1999). Mäter generell 
intelligensnivå. I denna studie används en kortversion som innehåller följande deltest: 
Bildkomplettering, Kodning, Likheter, Aritmetik, Blockmönster, Ordförråd, 
Symbolletning, Sifferrepetition (Donders, 1997). 
 
Ur WISC III används förutom FSIQ (Full Scale IQ), d v s generell intelligensnivå, 
följande index och deltest: 
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PIQ, perceptuell organisation eller visuospatial förmåga. Detta index är 
baserat på WISC III. Innehåller Bildkomplettering, Kodning, Blockmönster 
och Symbolletning (se ovan).  

 
POI, allmän visuell bearbetning. Detta index är baserat på WISC III. 
Innehåller Bildkomplettering och Blockmönster (se ovan). 

 
Sifferrepetition, ett antal sifferserier av allt större längd ska i första 
momentet upprepas muntligt av testpersonen, i andra momentet återges i 
omvänd ordning. Sifferrepetition är ett deltest i WISC III och mäter auditivt 
verbalt arbetsminne och uppmärksamhet. 

 
Övriga deltest och frågeformulär är: 
 
Rey Auditory Verbal Learning test (RAVL) samt RAVL-R (fördröjd återgivning): 
Testpersonen får i första momentet (inlärning) höra en lista med 15 substantiv och ska 
därefter återge dem hon kommer ihåg. Detta upprepas 5 gånger. I andra momentet 
(fördröjd återgivning), 30 minuter senare, ska testpersonen ur minnet räkna upp så 
många ord hon kommer ihåg från listan. Testet mäter i första momentet förmåga till 
verbal inlärning och arbetsminne, i andra momentet framför allt verbalt episodiskt 
minne (Schmidt, 1996). 
 
Ansiktsigenkänning: 24 svartvita fotografier av okända personer, hälften kvinnor och 
hälften män, tagna framifrån och fria från detaljer som ansiktshår, glasögon och 
smycken och med neutrala ansiktsutryck, visas för testpersonen i tur och ordning, 3 
sekunder per bild. Efter 30 minuter visas 48 ansikten, 5 sekunder per bild, där de 
tidigare visade bilderna ingår, slumpvis blandade. Testmaterialet är experimentellt och 
har tagits fram särskilt för Stockholm Neonatal Project. Testpersonens uppgift är att 
kryssa i ”ja” om hon känner igen ansiktet från den första visningen och ”nej” om så inte 
är fallet. Testpersonens svar kan vara av fyra olika slag: korrekta ja (hits), felaktiga ja 
(false alarms), korrekta nej, samt felaktiga nej (misses) (Rehnman, 2007). 
 
För att sätta det absoluta antalet ”hits” och ”false alarms” i relation till antalet möjliga 
hits och false alarms vägs svaren samman i måttet d’, d-prime, som alltså väger in 
exempelvis slump och svarsbenägenhet (se Databearbetning, nedan).  
 
Blockrepetition (från Wechsler Adult Intelligence Scale): Mellan testpersonen och 
testledaren står ett bräde där 9 kuber är förankrade. På den sida av kuberna som är 
synlig endast för testledaren är kuberna försedda med siffror. Testledaren pekar på ett 
antal kuber i en viss bestämd ordning och testpersonens uppgift är i första momentet att 
upprepa denna manöver. Serierna är varje gång olika och blir stegvis längre och längre. 
Nästa moment går till på samma sätt, med den skillnaden att testpersonens uppgift nu är 
att peka på kuberna i motsatt ordning. Mäter visuellt arbetsminne (Lezak, Howieson & 
Loring, 2004). 
 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): Ett självskattningsformulär som 
omfattar 25 frågor och speglar och sammanväger känslomässiga problem, 
uppförandeproblem, hyperaktivitet/uppmärksamhetsstörning, kamratproblem och 
prosocialt beteende (SDQ:s hemsida, 2009). I denna undersökning används endast de 5 
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items som ingår i delskalan kamratproblem (Peer problems) som ett mått på social 
funktionsnivå. 
 
 
Procedur 
 
Inför Stockholm Neonatal Projects 18-årsstudie inhämtades först ett godkännande av 
Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm (2007:3/2). De ungdomar som har testats 
tillfrågades inledningsvis per brev, i samband med sin 18-årsdag, om de ville delta i 
studien. I samma brev informerades de bl a om syftet med och omfattningen av 
undersökningen, att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst och utan 
förklaring samt att ersättningen var 500 kronor plus reseersättning. De som valde att 
delta kallades därefter till testning. För att bekräfta arrangemanget och ge möjlighet till 
ytterligare frågor blev testdeltagarna uppringda av testledaren någon dag före testet. 
 
Testerna ägde rum på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och de utfördes och rättades 
av psykologkandidater, däribland författaren till denna framställning. Varje testledare 
har erhållit grundläggande övning i de aktuella testerna och därefter testat c:a 15 
ungdomar. Till dags dato (juni 2009) har sammanlagt 12 personer fungerat som 
testledare. Testerna har skett blint, testaren har med andra ord inte vetat om testpersonen 
har tillhört undersöknings- eller kontrollgruppen.  
 
Testsessionen inleddes med att testledaren kort informerade testpersonen om sessionens 
ungefärliga upplägg och möjligheten att ta extra raster samt att det fanns tillgång till 
frukt, kakor och dryck. Varje testsession tog mellan 3 och 4 timmar, inklusive kortare 
raster. Själva testningen inleddes med tre deltest i WISC III (Bildkomplettering, 
Likheter, Kodning), därefter presenterades den första uppsättningen bilder i AI-testet, 
varpå följde ytterligare tre WISC III-tester (Aritmetik, Blockmönster, Ordförråd) innan 
den andra uppsättningen bilder i AI-testet visades. Efter WISC III-testerna 
Sifferrepetition och Symbolletning togs sedan en paus. Första momentet av RAVL 
(inlärning) följdes sedan av Blockrepetition och D-KEFS-testerna (Delis Kaplan 
Function System) Trailmaking (2-4), Verbalt flöde och Mönsterflöde samt RAVL-R 
(fördröjd återgivning). Därpå följde D-KEFS-testerna Ordspråk 1, Color-Word 
Interference Test och Sortering 1. Visual Motor Integration Test (VMI) följdes sedan av 
de språkliga testerna Benämning och Boston Naming Test. 
 
Sessionen avslutades med att testpersonen fick fylla i självskattningsformulären SDQ – 
styrkor och svårigheter, YSR – Youth Self-Report (Achenbach, 1991), QOLI – svensk 
tonårsversion (Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992) samt Inventory of Parent 
and Peer Attachment (Armsden & Greenberg, 1987). 
 
 
 Databearbetning 
 
Inledningsvis undersöktes med hjälp av ”students T-test” eventuella skillnader mellan 
gruppen prematura och kontrollgruppen vad gäller variablerna RAVL, RAVL-R, FIQ, 
PIQ, POI, sifferrepetition, blockrepetition, SDQ (Peer problem) och 
ansiktsigenkänning. Signifikansnivån i dessa och övriga tester sattes till 0,05. 
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För att undersöka om det föreligger en skillnad mellan prematura och kontrollgruppen 
beträffande ansiktsigenkänning (frågeställning 1) och/eller en könsskillnad 
(frågeställning 2) gjordes med hjälp av SPSS en 2X2 två-vägs between-subjects 
ANOVA, där de oberoende variablerna var grupptillhörighet (prematura respektive 
kontrollgrupp) och kön, medan den beroende variabeln var resultatet i 
ansiktsigenkänningstestet, definierat som d’ (d-prime). D-prime är ett sensitivitetsmått 
som utvecklats inom signaldetektionsteori (Wickens, 2002, s 17-26). Om en person 
exempelvis får 12 hits av 24 ger det ett p-värde på 0,5. Detta värde z-transformeras 
sedan till – i vårt exempel – 0. Motsvarande värde räknas sedan ut för false alarms. d’ är 
z-värdet för hits minus z-värdet för false alarms enligt formeln: 
 

d’ = z(h) – z(f) 
 
Därefter undersöktes med hjälp av oberoende T-test om det förelåg skillnader i AI dels 
mellan pojkar födda prematurt och pojkar i kontrollgruppen, dels mellan flickor födda 
prematurt och flickor i kontrollgruppen. 
  
Inför undersökningen av prediktionsvärdet för ansiktsigenkänning hos ovan nämnda 
kognitiva och övriga variabler (frågeställning 3) gjordes en korrelationsmatris över den 
bivariata korrelationen mellan variablerna. Utöver kriterievariabeln ansiktsigenkänning 
var variablerna kön, födelsevecka, RAVL-resultat (inlärning), resultat i RAVL-R 
(fördröjd återgivning), FSIQ, PIQ, POI, sifferrepetition, blockrepetition samt SDQ (peer 
problems). Som kriterium för de variabler som skulle användas i regressionsanalysen 
fastställdes att deras korrelation med kriterievariabeln skulle vara signifikant men deras 
inbördes korrelation skulle vara mindre än 0,7, detta för att undvika sammanfallande 
variabler. Regressionsanalys gjordes för de båda grupperna (för tidigt födda och 
kontroller) sammantagna. 
 
Slutligen gjordes för att undersöka om det föreligger skillnader mellan gruppen 
prematura och kontrollgruppen när det gäller prediktionsvärdet av de ovan nämnda 
variablerna (frågeställning 4) korrelationsmatriser med syfte att utvälja variabler för 
regressionsanalys gjordes för de båda grupperna (för tidigt födda och kontroller) var för 
sig. 
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Resultat 
 

De inledande T-testen visade signifikanta gruppskillnader i variablerna FIQ, PIQ, POI, 
blockrepetition samt peer problems. I variabeln peer problems hade Gruppen prematura 
signifikant högre resultat, i FIQ, PIQ, POI och blockrepetition signifikant lägre resultat. 
De hade alltså sämre resultat i de kognitiva testerna och större kamratproblem än 
kontrollgruppen. I variablerna RAVL, RAVL-R, sifferrepetition och ansiktsigenkänning 
förekom ingen signifikant gruppskillnad. Könsfördelningen (män/kvinnor) var i hela 
gruppen 54/72, i gruppen prematura 34/48 och i kontrollgruppen 20/24. Andelen 
kvinnor i gruppen prematura var alltså 59 %, i kontrollgruppen 55 %. 
 
Tabell 3. Resultat av ”students T-test”: medelvärden (SD) samt gruppskillnader 

mellan gruppen prematura och kontrollgruppen i RAVL, RAVL-R, 
FIQ, PIQ, POI, sifferrepetition, blockrepetition, peer problems samt 
AI. 
 

Variabel 
 

Hela 
gruppen 
(n=126) 

Prematura 
(n=82) 

Kontrollgrupp
(n=44) 

p (2-tailed) 

RAVL  55,1 (10,9) 54,1 (11,9) 57,0 (8,7) 0,15 n.s. 
RAVL-R  12,1 (2,8) 12,0 (3,0) 12,1 (2,6) 0,852 n.s. 
FIQ  95,1 (20,5) 90,4 (21,5) 103,9 (15,2) < 0,005** 
PIQ  92,9 (22,7) 87,6 (23,0) 102,9 (18,6) < 0,005** 
POI  93,0 (22,6) 88,5 (22,7) 101,2 (20,2) < 0,005** 
Sifferrep.  15,0 (3,5) 14,6 (3,6) 15,7 (3,4) 0,113 n.s. 
Blockrep.  17,5 (3,3) 16,5 (3,2) 19,2 (2,8) < 0,005** 
Peer problem  1,9 (1,7) 2,2 (1,8) 1,4 (1,2) < 0,05* 
AI  1,1 (0,7) 1,0 (0,6) 1,2 (0,7) 0,279 n.s. 

*p = 0,05, **p = 0,005 

 
Frågeställning 1: Föreligger en skillnad i ansiktsigenkänning mellan gruppen 
prematura och gruppen fullgångna? 
Frågeställning 2: Föreligger en skillnad i ansiktsigenkänning mellan män och kvinnor? 
 
En 2X2 två-vägs between-subjects ANOVA gjordes, där de oberoende variablerna var 
grupptillhörighet (prematura respektive kontrollgrupp) och kön, medan den beroende 
variabeln var resultatet i ansiktsigenkänningstestet, uttryckt som d’ (d-prime). Resultatet 
av ANOVA-beräkningen redovisas i Tabell 4. 
 
Tabell 4. Resultat 2X2 två-vägs between-subjects ANOVA, med 

ansiktsigenkänning som beroende variabel. 

Källa F Sign. Partial Eta square 
(η2) 

Kön 5,406 0,022* 0,042 
Grupp 1,162 0,283 0,009 
Kön X Grupp 0,685 0,489 0,006 

*p = 0,05, **p = 0,005 
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Det fanns ingen signifikant effekt av grupptillhörighet (prematur respektive 
kontrollgrupp) på ansiktsigenkänningsförmågan (F1,122 = 1,162, p = 0,283). 
Det fanns en signifikant effekt av könstillhörighet på förmågan att känna igen ansikten 
(F1,122 = 5,406, p < 0,05). Cohens d = 0,38. 
Det fanns ingen signifikant interaktion mellan köns- och grupptillhörighet (F1,122 = 
0,685, p = 0,409). 
 
Deskriptiv statistik med avseende på kön, grupptillhörighet (prematura resp. 
kontrollgrupp) samt ansiktsigenkänning framgår av tabell 5. 
 
Tabell 5. Ansiktsigenkänning (d’) hos prematura resp. kontrollgrupp, 

uppdelad efter kön. 

 
Kön 

   
Män 

  
Kvinnor 

 64444447444448 64444447444448 

Grupp Prem. Kontr. Prem.+ 
Kontr. 

Prem. Kontr. Prem. + 
Kontr. 

n 34 20 54 48 24 72 

AI, medelvärde 
(SD) 

0,94 
(0,63) 

0,97 
(0,47) 

0,95 
(0,57) 

1,12 
(0,59) 

1,35 
(0,84) 

1,20 
(0,69) 

 
Eftersom det rådde en smärre överrepresentation av kvinnor undersöktes om det 
förekom gruppskillnader i AI inom respektive kön, vilket i så fall skulle kunna påverka 
tolkningen av resultaten. Oberoende T-test med avseende på ansiktsigenkänning visade 
inga signifikanta skillnader mellan prematura män och män i kontrollgruppen (t =  
-0,186, df = 52, p = 0,85). Inte heller mellan prematura kvinnor och kvinnor i 
kontrollgruppen fanns signifikanta skillnader (t = 1,34, df = 70, p = 0,18). 
 
Frågeställning 3: Vilket prediktionsvärde har variablerna kön, födelsevecka, generell 
intelligensnivå, visuospatial intelligensnivå, allmän visuell bearbetningsförmåga, 
episodiskt minne, arbetsminne och social funktionsnivå för förmågan att känna igen 
ansikten? 
 
I syfte att göra en regressionsanalys undersöktes den bivariata korrelationen mellan de 
aktuella variablerna med avseende på samtliga testade (prematura + kontrollgrupp) 
Dessa korrelationer framgår av Tabell 6 (se nästa sida). 
 
De variabler som korrelerade signifikant med ansiktsigenkänning och därför utvaldes 
till regressionsanalysen blev alltså kön (korrelation med ansiktsigenkänning: 0,19, p < 
0,05), RAVL (korrelation 0,24, p < 0,005) samt PIQ (korrelation 0,19, p < 0,05). Inga 
av dessa variabler hade en inbördes korrelation som övergick 0,7. 
 
Med hjälp av ”enter”-metoden för regressionsanalys togs en signifikant modell fram: 
F3,122 = 4,08, p < 0,05. Modellen förklarar 6,9 % av variansen. Tabell 7  (sid. 22) ger 
information om de prediktionsvariabler som användes i modellen. Ingen av dem bidrar 
med unik varians i ansiktsigenkänning. 
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Tabell 7.  Ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienter för de variabler 

som användes i modellen 

Variabel B SE B β 

Kön 0,199 0,116 0,152a 

RAVL 0,009 0,006 0,155a 

PIQ 0,004 0,003 0,134a 

R2 = 0,091, Adjusted R2 = 0,069, a = ns 

 

  

 
Frågeställning 4: Föreligger det skillnader mellan gruppen prematura och gruppen 
fullgångna när det gäller prediktionsvärdet av dessa variabler för förmågan att känna 
igen ansikten? 
 
I syfte att göra regressionsanalyser undersöktes de bivariata korrelationerna mellan de 
aktuella variablerna för de båda grupperna (prematura och kontrollgruppen) var för sig 
(se Tabell 8). Endast en korrelation med ansiktsigenkänning för varje grupp var 
signifikant. För gruppen prematura var korrelationen mellan ansiktsigenkänning och 
PIQ signifikant (r = 0,25, p < 0,05), signifikant var även korrelationen mellan FIQ och 
ansiktsigenkänning (r = 0,23, p < 0,05) men eftersom korrelationen mellan FIQ och PIQ 
var så hög som 0,94 (p < 0,005) gjordes bedömningen att de kunde betraktas som 
sammanfallande variabler. För kontrollgruppen var den signifikanta korrelationen den 
mellan ansiktsigenkänning och RAVL (r = 0,35, p < 0,05). Eftersom endast enstaka 
variabler korrelerade signifikant med ansiktsigenkänning gjordes ingen 
regressionsanalys för respektive grupp. 
 
Tabell 8. Korrelationer mellan ansiktsigenkänning och variabler aktuella 

för regressionsanalys, för grupperna prematura resp. kontroll 

Variabel Korrelation med ansiktsigenkänning 

 Prematura Kontroll 
Kön 0,15 0,27 
RAVL  0,18 0,35* 
RAVLR 0,18 0,17 
FIQ 0,23* -0,01 
PIQ 0,25* 0,02 
POI 0,20 -0,05 
Sifferrep. 0,07 0,15 
Blockrep. 0,19 -0,18 
Peer probl. 0,05 -0,24 
Prematuritet -0,20  _ 

*p = 0,05, **p = 0,005 
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Diskussion 
 
Frågeställning 1: Föreligger en skillnad i ansiktsigenkänning mellan gruppen 
prematura och gruppen fullgångna? 
 
Testerna som ligger till grund för denna uppsats visar alltså ingen signifikant skillnad i 
ansiktsigenkänning mellan prematura och fullgångna. Detta är ett intressant resultat 
eftersom det föreligger gruppskillnader i åtskilliga andra kognitiva hänseenden. Det är 
också intressant mot bakgrund av de neurofysiologiska och psykologiska forskningsrön 
som tydligt visat att för tidig födsel på gruppnivå leder till skillnader i vissa 
hjärnstrukturer (t ex hippocampus och temporalloberna, se ovan) och i flera kognitiva 
funktioner (bl a när det gäller olika minnes- och inlärningsfunktioner, se ovan) som har 
antagits vara centrala för förmågan att känna igen ansikten. Detta kan tolkas på olika 
sätt. 

 
En möjlig tolkning är att ansiktsigenkänning trots allt inte vilar på de neurala korrelat 
som har antagits – kanske utvecklas de för ansiktsigenkänningen betydelsefulla 
hjärnstrukturerna tidigare under fosterutvecklingen och blir därför relativt sett mindre 
känsliga för en för tidig födsel. Kanske kan resultatet tolkas som att förmågan att känna 
igen ansikten är en så väsentlig funktion för individen att den prioriteras när hjärnans 
struktur utsätts för en påfrestning som för tidig födsel. En annan tänkbar tolkning är att 
förmågan att känna igen ansikten i så hög grad är avhängig övning och exponering att 
eventuella skillnader i neurala strukturer till följd av exempelvis för tidig födsel får 
relativt litet genomslag. Den sistnämnda tolkningen skulle i så fall kunna sägas ligga i 
linje med bl a Gauthier et al. (1999) vars övningshypotes alltså betonar betydelsen av 
exponeringen för ansikten snarare än en biologisk predisposition som förklaring till 
människans förmåga att känna igen ansikten. 
 
På en intressant punkt skiljer sig såväl Bohlins och Brembergs (2008) undersökning 
som föreliggande studie från tidigare forskning, nämligen beträffande episodiskt minne. 
Bl a Isaacs et al. (2000) har ju uppmätt signifikant sämre episodiskt minne hos de 
prematura men det har inte replikerats i studierna inom Stockholm Neonatal Project, där 
verbalt episodiskt minne har testats med RAVL-R. Här skulle man kunna tillämpa 
samma resonemang som kring AI, d v s att det kanske rör sig om en för människan så 
väsentlig funktion att den skyddas och prioriteras. En annan tänkbar tolkning gäller det 
svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Nagy et al. (2009) uppmätte inom Stockholm 
Neonatal Project något lindrigare effekter vad gäller grå och vit hjärnsubstans hos 
prematura än vad som förekommit i studier gjorda i andra länder, och de resonerade 
kring möjligheten att den svenska sjukvårdsstrukturen, med allt från utbyggd mödravård 
till skonsam neonatalvård, skulle kunna vara en delförklaring. Kanske skulle samma 
förklaringsmodell kunna appliceras på resultaten i episodiskt minne, och även övriga 
testresultat inom Stockholm Neonatal Project. Detta skulle i så fall kunna påverka 
generaliserbarheten i dessa testresultat, eftersom hälso- och sjukvårdsstrukturerna i 
olika länder uppvisar stora skillnader. 
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Frågeställning 2: Föreligger en skillnad i ansiktsigenkänning mellan män och kvinnor? 
 
Så är fallet, testerna visar en signifikant skillnad (Cohens d = 0,38), vilket 
överensstämmer med tidigare forskning på området (bl a Rehnman, 2007). Orsaken till 
denna könsskillnad är inte utredd men det är alltså känt sedan tidigare att män och 
kvinnor uppvisar olikheter i åtskilliga kognitiva hänseenden, däribland episodiskt 
minne. Rehnman (2007) spekulerar i om könsskillnaderna i AI skulle kunna ha en rent 
biologisk förklaring, en rent psykosocial förklaring (att kvinnor uppfostras till ett större 
socialt intresse) eller en kombination av båda. Den psykosociala s k intressehypotesen 
får i undersökningen inget egentligt stöd. Trots att det finns en signifikant gruppskillnad 
mellan prematura och kontrollgruppen i social orientering, operationaliserat i variabeln 
peer problems, finns alltså ingen motsvarande skillnad i ansiktsigenkänning. Denna 
variabel bidrar heller inte signifikant till variansen i AI (se nedan). Ur denna 
undersökning kan vi alltså inte utläsa någon tydlig koppling mellan social orientering 
och ansiktsigenkänning. 
 
 
Frågeställning 3: Vilket prediktionsvärde har variablerna kön, födelsevecka, generell 
intelligensnivå, visuospatial intelligensnivå, allmän visuell bearbetningsförmåga, 
episodiskt minne, arbetsminne och social funktionsnivå för förmågan att känna igen 
ansikten? 
 
Det visade sig alltså att en ytterst liten del av variansen i ansiktsigenkänning förklaras 
av denna ganska omfattande uppsättning variabler; förutom könstillhörighet visade sig 
bara PIQ (d v s perceptuell organisation eller visuospatial förmåga) och resultatet i 
RAVL ingå i den modell som förklarade knappt 7% av variansen i AI, och inte ens 
dessa variabler visade sig var för sig utgöra signifikanta prediktorer. Att just kön och 
PIQ ingick i modellen är kanske inte överraskande eftersom ju signifikanta 
könsskillnader konstaterats tidigare och ansikten ovedersägligen är visuella stimuli och 
därför föremål för den perceptuella bearbetning som PIQ bland annat är ett mått på. 
 
Den signifikanta korrelationen mellan AI och RAVL är ett mer motsägelsefullt fynd. AI 
sorterar under det episodiska långtidsminnet, vilket även RAVL gör – i sin retention-
del, d v s RAVL-R. Men det är inte detta mått som tar plats i den signifikanta modellen, 
utan det egentliga RAVL, alltså den del av testet som går ut på att omedelbart återge en 
uppläst ordlista, vilket handlar om bl a verbal inlärning och arbetsminne, men inte i 
samma utsträckning framplockning ur det episodiska långtidsminnet. Nu finns det 
gissningsvis en betydande överlappning mellan de neurala system och funktioner som 
testas i RAVL och RAVL-R, men resultatet är svårtolkat och det kan inte uteslutas att 
det rör sig om ett slumpfynd. 
 
Ingen stark koppling finns mellan AI och FIQ och inget av arbetsminnesmåtten, 
sifferrepetition och blockrepetition, korrelerar signifikant med AI. Tydligen har de 
gruppskillnader som tidigare har konstaterats vad gäller arbetsminne – och som i 
föreliggande studie har replikerats i testet blockrepetition (se Tabell 3) – inte fått 
genomslag i förmågan att känna igen ansikten. Över huvud taget pekar den ringa mängd 
varians som förklaras av denna uppsättning kognitiva variabler i riktning mot att 
ansiktsigenkänning är en i hög grad fristående funktion, med svag koppling även till 
andra episodiska minnesfunktioner. Det kan i så fall ses som stöd för de forskare (t ex 
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Pegna et al., 2004, Tanaka & Farah, 1993) som har betonat ansiktsigenkänningens 
särart. 
 
 
Frågeställning 4: Föreligger det skillnader mellan gruppen prematura och gruppen 
fullgångna när det gäller prediktionsvärdet av de aktuella variablerna för förmågan att 
känna igen ansikten? 
 
Även om ingen signifikant modell kunde tas fram för respektive grupp visade de 
undersökta korrelationerna (se Tabell 8) vissa intressanta skillnader. RAVL korrelerade 
signifikant med AI i kontrollgruppen men inte bland de prematura, medan det omvända 
gällde för PIQ (och även FIQ). I kontrollgruppen tycks alltså AI ha en starkare koppling 
till verbal inlärning, d v s den typ av kognitiva uppgifter där kvinnor på gruppnivå 
överträffar män – vilket de ju gör även i ansiktsigenkänning. De prematura visar alltså i 
stället en koppling mellan AI å ena sidan och generell kognitiv nivå samt visuospatial 
förmåga å den andra. När det gäller så pass små mängder förklarad varians gäller det 
naturligtvis att iaktta försiktighet i tolkningen av materialet, men resultaten antyder en 
skillnad mellan för tidigt födda och fullgångna beträffande sättet att bearbeta ansikten. 
Kanske kan dessa fynd ses som stöd för tanken att de prematura visserligen inte 
nivåmässigt skiljer sig från fullgångna när det gäller ansiktsigenkänning, men att den 
neurologiska organisationen och korrelaten ser delvis annorlunda ut hos de för tidigt 
födda. Det skulle i så fall ligga i linje med de rön som Böhm et al. (in press) inom 
Stockholm Neonatal Project gjort kring de prematuras visuomotoriska utveckling. 
 
Metodologiska begränsningar 
 
Det går inte att helt utesluta typ 2-fel i föreliggande studie. En tänkbar felkälla skulle 
kunna vara att resultatet påverkas av utformningen av bilderna i 
ansiktsigenkänningstestet; i olika tester tillämpas olika principer beträffande frågan om 
de ska vara i färg eller svartvitt, om bilderna ska kompletteras med profilbilder eller om 
man ska undvika eller ta bort detaljer och utsmyckningar i form av t ex frisyrer eller 
smink. Någon systematisk vetenskaplig jämförelse mellan dessa principer är inte känd 
av denna författare. Det kan med andra ord inte uteslutas att resultatet skulle ha blivit ett 
annat om fotografierna hade utformats annorlunda.  Mot detta talar emellertid att 
tidigare konstaterade könsskillnader här har replikerats, vilket måste betraktas som ett 
tecken på testets validitet och reliabilitet. 
 
En annan möjlig källa till typ 2-fel är det faktum att kvinnor är överrespresenterade i 
båda grupperna, men i synnerhet blad de prematura där 59 % av de undersökta var 
kvinnor. Eftersom kvinnor är signifikant bättre än män på att känna igen ansikten är det 
inte helt otänkbart att den kvinnliga överrespresentationen försvagat en gruppskillnad 
som annars skulle ha framträtt. Men även i kontrollgruppen är kvinnorna 
överrepresenterade (55 %) vilket minskar risken för den sådan effekt. 

 
En annan svaghet i undersökningen är att det saknas andra test på just visuellt episodiskt 
långtidsminne; det går alltså egentligen inte att uttala sig om huruvida AI som sådan är 
en oavhängig funktion eller om detta gäller visuellt episodiskt minne generellt. 
Ytterligare en svaghet – som kanske är ofrånkomlig – med denna studie är urvalet av 
försökspersoner, i alla fall för att studera just frågeställning 3. Stockholm Neonatal 
Project undersöker mycket för tidigt födda individer och denna grupp tillsammans med 
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de fullgångna kontrollerna utgör inget optimalt sample för att förklara varians i 
ansiktsigenkänning generellt. Därför måste resultaten framför allt i frågeställning 3 
tolkas med stor försiktighet. 
 
 
 
Övergripande slutsatser 
 
Denna studie tyder alltså på att 18-åringar som fötts prematurt inte presterar sämre än 
sina fullgångna jämnåriga när det gäller ansiktsigenkänning, trots att det förekommer 
nivåskillnader i åtskilliga andra kognitiva och framför allt visuospatiala funktioner, och 
trots de skillnader i episodiskt minne som tidigare forskning funnit. 
 
Studien replikerar också tidigare forskningsresultat som visar att kvinnor överträffar 
män när det gäller att känna igen ansikten. Undersökningen talar dock emot den s k 
intressehypotesen, d v s att förmågan att känna igen ansikten skulle hänga samman med 
social orientering, vilket har framförts som en förklaring till att kvinnor som grupp är 
bättre än män på att känna igen ansikten. Trots att de prematura som grupp uppvisar 
mindre social orientering än fullgångna föreligger ingen signifikant skillnad i 
ansiktsigenkänning. 
 
Resultaten tyder också på att förmågan att känna igen ansikten är en funktion som i stor 
utsträckning är oberoende av övriga undersökta kognitiva funktioner samt de korrelat 
som visat sig vara mindre utvecklade hos de för tidigt födda. De prematura tycks 
dessutom ha en delvis annan neurologisk organisation än gruppen fullgångna 
beträffande förmågan att känna igen ansikten.  
 
 
Framtida forskning 
 
Materialet är rikt på uppslag för framtida forskning kring både prematuritet och 
ansiktsigenkänning. Nära till hands ligger att närmare undersöka om och på vilket sätt 
AI skiljer sig från övriga visuella episodiska minnesfunktioner, dels funktionellt genom 
psykologiska metoder, dels fysiologiskt genom att med hjälp av hjärnavbildning se 
vilka områden i hjärnan som aktiveras vid lösandet av sådana uppgifter. Det manar 
också till nya studier att en så liten del av variansen i AI förklarades av de använda 
variablerna, ytterligare kognitiva funktioners eventuella korrelation med AI borde 
undersökas, och detta i ett sammanhang där urvalet av försöksdeltagare är gjort med just 
det syftet. 
 
I forskningen kring ansiktsigenkänning hos just prematura skulle det vara av intresse att 
se om exempelvis own-sex bias föreligger även hos denna grupp. Det vore också 
intressant att med hjärnavbildningsteknik studera om FFA hos gruppen prematura 
skiljer sig i storlek och volym från samma område hos fullgångna, detta för att ge 
ledtrådar till om övning i form av exponering för ansikten jämnar ut eventuella 
skillnader till följd av för tidig födsel. Slutligen kan nämnas den inspirerande 
möjligheten att studera huruvida de prematura även på andra kognitiva områden 
använder en neurologisk organisation som avviker från de fullgångnas, vilket skulle ge 
viktiga perspektiv både på hjärnans allmänna anpassningsförmåga och på följderna av 
att födas för tidigt. 
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