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Sammanfattning 
 

Det är tydligt att utseende påverkar vilka ansikten människor kommer ihåg och inte. 

Skulle det gå att öka eller minska igenkännbarheten genom att utföra små ändringar i 

ansikten mellan de tillfällen en person ser dessa? I denna undersökning har jag 

analyserat resultat från undersökningar genomförda av 170 personer och och kommit 

fram till att det är möjligt till en viss grad. Ytterligare extensiv forskning bör visserligen 

ske innan man kan bekräfta dessa studier, men skulle så bli fallet kan detta potentiellt 

påverka hur karaktärer i spel och andra medium designas. 

Nyckelord: Redigering, förändring, porträtt, karaktärsdesign, igenkänning  
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1 Introduktion 

 
Historiskt sett har skönhet  och utseende  i allmänhet spelat stor roll för människor. Allt 

ifrån att välja partner för reproduktion till att se ifall någon är en bra försäljare bottnar 

någonstans i utseendet. Det är därför inte konstigt att det människor  har lättast att lägga på 

minnet är just ansikten. Att vi låter hur attraktiva vi anser personen vara påverka vem vi 

minns är därmed bara naturligt.  

Undersökningen har fokuserat på ifall en ändring av ett ansiktes attraktivitet får ett liknande 

resultat genom att mellan ett par testtillfällen subtilt justera porträtt som visats åt att vara 

antingen mer eller mindre överrensstämmande med vissa ansiktsdrag som förknippas med 

attraktivitet. Kommer detta få människor att känna igen fler porträtt trots att de inte är exakt 

likadana? Detta skulle kunna påverka hur man tänker vid skapandet av karaktärer i olika 

typer av media, framförallt dataspel.  

Photoshop har använts för att redigera porträtt till vissa särskila procentuella proportioner 

med tillräckligt liten skillnad för att de inte ska vara märkbara. Undersökningen, som har 

utförts på Internet, har varit uppdelad i sex olika delundersökningar. Detta för att få ett 

tillförlitligt resultat. Personer har ombetts titta på, och memorera ett antal ansikten vid en 

parallell visning av dessa. Vid en andra visning, där antalet ansikten varit fler så har de sedan 

ombetts peka ut vilka de såg tidigare. Eftersom vissa av de bilderna som visats vid det andra 

steget varit redigerade på olika sätt, har detta lett till att man efter gruppering, insamling och 

en kvantitativ analys av en stor mängd resultatdata har att kunnat sammanställa hur 

igenkänningen påverkas av den redigering som har gjorts.  
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2 Bakgrund 

Litteraturen bakom undersökningen är främst från ett perspektiv av visuell perception, då 

det är den mänskliga perceptionen om vad vi uppfattar som attraktivt som undersökningen 

har byggt på. För att få tydliga riktlinjer och vetenskapliga grunder för vad exakt objektiv 

attraktivitet innebär i fråga om proportioner och symmetri har denna undersökningen utgått 

från undersökningar ifrån Pamela L. Pallett, Stephen Link och Kang Lee (2009) samt Gillian 

Rhodes, Fiona Proffitt, Jonathon M. Grady och Alex Sumich (1998).  I dessa framkommer 

det bland annat att vi uppfattar människor som attraktivare ifall avståndet mellan ögon och 

mun är drygt en tredjedel av ansiktets totala höjd, och att det optimala avståndet mellan 

ögonen borde vara strax under hälften av ansiktets totala bredd för att vi ska uppfatta 

personer som mer attraktiva.. 

Pallett, Link och Lee (2009) undersöker ifall det finns ett ideal för ansikten i form av 

ansiktsdrag och läget  av framförallt ögon och mun . De justerar ansikten på vita kvinnor och 

efter två separata undersökningar (rörande två olika områden i ansiktet) med totalt 54 

deltagare finner de att vissa proportioner generellt sett uppfattas som vackrare än andra. 

Dessa är 36% mellan ögon och mun, i förhållande till ansiktets totala höjd, samt 46% mellan 

ögonen, i förhållande till ansiktets totala bredd. Ingenting förutom måtten i ansiktena 

förändrades.  

Rhodes Proffitt,Grady och Sumich (1998) fokuserade på symmetri istället för på 

proportioner. 48 porträtt på ansikten rakt framifrån, varav häften av varje kön, redigerades 

till varienrande grad av symmetri. Varje porträtt hade 4 versioner. Ett där symmetri 

försämrats, ett orginal, ett där halva ansiktets hade speglats för att ge perfekt symmetri samt 

ett mittimellan orginalet och den helt symmetriska. 64 universitetsstudented fick sedan 

svara på vilken de fann mest attraktiv, och vilken som de trodde skulle vara den bästa 

livspartnern. Både män och kvinnor svarade övertygande att de mest symmetriska var både 

de mest attraktiva och bäst livspartner. 

 

2.1 Stereotyper & biologisk bakgrund 

Enligt Gillian Rhodes, Fiona Proffitt, Jonathon M. Grady och Alex Sumich (1998) så har 

människan biologiskt och evolutionärt utvecklats mot att känna sig attraherad av vissa 

människor som har särskilda drag som vi förknippar med god hälsa och därmed också en bra 

partner. J. W. Shepherd och H. D. Ellis (1973) menar vidare att vi därför har utvecklat en 

förmåga att memorera ansikten som uppfattas som attraktiva, men även  de ansikten som 

uppfattas som icke attraktiva har en högre igenkännbarhet. 

Attraktivitet står som grund till många av de stereotyper som lever kvar idag då attraktiva 

människor anses inneha andra positiva attribut som att exempelvis vara mer 

sammarbetsvilliga. Detta gör att ifall dessa människor inte lever upp till dessa högre 

förväntningar så upplevs de istället som mer själviska, även om det förhållandevis inte  

stämmer. Detta menar James Andreoni och Ragan Petrie (2008). Angela M. Griffin och 

Judith H. Langlois (2006) nämner också att medan det finns konkreta bevis på att attraktiva 

personer tjänar mer än oattraktiva och att både spädbarn och vuxna är eniga om vad som är 

attraktivt så är det ingenting som säger att attraktivitet och bra och oattraktivitet dåligt då de 
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flesta studier som behandlar detta enbart fokuserar på den sociala delen, där attraktivitet har 

en fördel, men glömmer bort egenskaper som intellekt och givmildhet. 

Då även oattraktiva ansikten är lättare att minnas än både mediumattraktiva och attraktiva 

enligt  en studie av Holger Wiese, Carolin S. Altmann och Stefan R. Schweinberg (2014)  så 

är det viktigt att inte enbart fokusera på attraktiviet utan även bristen därav. Wiese et al. 

nämner visserligen inte vad detta kan bero på, men det är inte helt orimligt att anta att 

oattraktiva personer undermedvetet förknippas med sjuka och smittsamma som vi därmed 

bör hålla oss undan ifrån. 
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3 Problemformulering  

I denna studie har det undersökts hur möjligheten att känna igen ansikten påverkas ifall 

bilderna på ansiktena justeras mellan testtillfällena. Dessa justeringar har varit baserade på 

traditionella västerländska skönhetsideal i form av proportioner. Förhoppningen var att 

kunna avgöra ifall det gick att känna igen ett ansikte utan de imperfektioner som naturligt 

förekommer eller om justeringar ifrån eller emot dess ideal rent av främjar 

igenkännbarheten. Syftet med denna undersökning har varit att potentiellt kunna hjälpa till 

vid skapandet av enkelt igenkännbara karaktärer i framförallt spelmiljö. Detta uppnås idag 

ofta genom särskilt utmärkande objekt eller fysiska attribut men min hypotes är att detta 

istället går att uppnå genom mer subtila ansiktsdrag. 

Studien har undersökt fotografier för att se om en förvridning av ansiktet får fler personer 

att snabbare avgöra ifall de sett ansiktet tidigare. I undersökningen har redigering av 

fotografier använts eftersom det då inte behöver skapas fotorealistiska porträtt för att få ett 

pålitligt resultat. 

Frågeställningen var alltså följande: 

 Hur påverkas igenkänningen av ett ansikte av justeringar ifrån och emot de 

proportioner som förknippas med objektiv attraktivitet? 

Min hypotes var att den korrelation som finns mellan igenkänning och proportioner går att 

utnyttja för att öka respektive minska igenkännbarheten efter att första mötestillfället redan 

skett.  

3.1 Metodbeskrivning 

Undersökningsmetoden som användes var en variation av den som används av John F. 

Cross, Jane Cross och James Daly (1971) i deras studier om ansiktsigenkänning i förhållande 

till skönhet. Deras metod tar dock inte itu med någon förändring mellan de två stegen men 

metoden kändes i det stora hela som hållbar för detta ändamålet också.  

Metoden de använde var att visa en gruppbild på 12 ansikten av blandad ålder och hudfärg. 

Deras 300 testpersoner, även dessa av blandad ålder, kön och hudfärg, informerades om att 

undersökningen berörde perception av skönhet i olika åldrar, och att minnas bilderna var 

därför ingenting som testpersonerna fick i uppgift att göra medvetet. Testpersonerna fick i 

gruppbilden peka ut vilka de uppfattade som vackra, stiliga eller på annat sätt attraktiva. De 

fick sedan i uppgift att betygsätta andra foton efter skönhet. Denna del var dock enbart 

använd som en simulering av verkliga livet där man ser ansikten mellan mötestillfällen. 

Slutligen visades det en samlad bild på 24 porträtt. 12 som de sett tidigare, plus 12 nya. De 

ombads då peka ut vilka som de hade sett tidigare i undersökningen. Detta ledde till att de 

sedan kunde sammanställa information kring igenkänning kring ålder,  kön, hudfärg och 

skönhet. Det de fann var att andelen bilder som pekades ut som igenkända trots att de inte 

visades (felsvar) minskade ju äldre testpersonerna var, och att upplevd skönhet underlättade 

igenkännandet av porträtt. 

På ett liknande sätt visade jag en samlad bild av 12 portätt som första steg. I min 

undersökning var dock testpersonerna medvetna om att det handlade om 

ansikteigenkänning dä de bads memorera ansiktena. Min undersökning saknade också 
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någon form av distraktion i mitten. Detta för att jag inte ville dra ut på undersökningen mer 

än nödvändigt för att så många som möjligt skulle slutföra den. Liknande Cross, Cross och 

Dalys undersökning visade jag sedan i sista steget en samling av 24 bilder parallellt. 12 som 

testpersonerna inte hade sett, och 12 som de såg i första steget. Av de 12 var det dock bara 4 

som de hade sett en exakt kopia av, medan de andra 8 var justerade.  Bildernas placering 

kom att skilja mellan delundersökningarna för att undvika att detta påverkade 

undersökningens resultat alltför mycket. 

En uppsättning av 24 orginalporträtt (op) samlades in. Varje op hade tre redigerade 
versioner av sig självt. Ett som är redigerat mot attraktivitetsidealen (op+) och ett som 
istället är redigerat ifrån dessa ideal (op-) och Op0 som ligger precis mittemellan dessa 
andra två versioner proportionsmässigt. Dessa redigeringar var baserade på en förstudie 
som gjordes. De berörde avstånd mun-ögon och öga-öga i förhållande till ansiktets höjd från 
haka till hårfäste respektive bredd från öra till öra. Förstudien resulterade i att tre fasta 
procentsatser användes.  Då orginalporträtten bestod av bilder med många olika 
proportioner var de flesta av dessa tvungna att redigeras till de fasta procentsatserna som 
bestämdes av förstudien. De allra flesta porträtten använder därför inte sina absoluta 
orginalmått då samtliga är redigerade redan innan undersökningen börjar. Idealet är satt 
som op+ (ökad attraktivitet), op0 har ökade proportioner och op-(minskad attraktivitet) är 
den som står längst ifrån idealet. Op0 och op- har dock båda större och längre proportioner 
(i olika grad) än vad idealet, op+, har. Op0 kom att skilja sig 1,5 procentenheter från idealet, 
och op-, 3 procentenheter. 

Alla op sorterades in i en av fyra lika stora grupper med sex op i varje (ex. gul, blå, grön och 
röd (fig. 1)) med en liknande könsfördelning mellan varandra. Dessa grupper parades sedan 
ihop med varandra så att sex nya kombinerade grupper med 12 op var blir till (blågrön, 
blåröd, blågul, rödgul, rödgrön och gröngul (fig. 2)).   

Figur 2 Sex kombinerade grupper – Basen för delundersökningarna. 

Varje op har därmed varit representerad i tre av de sex kombinerade grupperna som utgjort 
steg ett i min undersökning. Undersökningen var uppdelad i sex delundersökningar där varje 
kombinerad grupp utgjort grunden för var sin och där testperson enbart ombads delta i en 
av dessa. Vilka bilder som visas i steg ett och senare i steg två var det enda som skiljde 
delundersökningarna ifrån varandra.  

Steg ett bestod som nämndes tidigare av ett kollektiv av 12 op (fig 3). Samtliga av dessa 
bilder är de redigeringar som låg i mitten proportionsmässigt av de tre versionerna (op0). 
Testpersonerna ombads memorera så många av porträtten de kunde under ungefär 15 

Figur 1 
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sekunder, innan de gick över till steg två där de ombads peka ut vilka bilder som de trodde 
sig ha sett i föregående steg.  

 

 

 

I steg två (fig. 4) visades versioner av samtliga 24 porträtt samtidigt. Vissa op  (i figur 4, 5 

och 6 markerade som ’0’) var dock utbytta mot deras respektive op+ eller op-. Detta betyder 

att medan varje porträtt fanns med i steg ett i tre delundersökningar var, så är deras 

respektive op0, op+ och op- endast med i steg två i var sin av dessa tre delundersökningar. 

Op2- är exempelvis i rödblås steg två, op2+ i rödgröns och op20 i rödguls (jfr fig. 4, 5 & 6).  

Dessutom medverkade de i de tre övriga delundersökningarna som de bara agerade som 

utfyllnad för. (likt gul och grön i figur 4. Nertonade för demonstrationssyften.) Detta var sant 

för alla op och deras redigerade versioner. I steg två fanns det två opx-, två opx0, och två opx+ 

ifrån varje färggrupp. Totalt sett bestod de 24 bilderna i steg två alltså av åtta op-, åtta op0 

och åtta op+, två från varje färg. 

Figur 3 Rödblå undersökning. Steg 1.  

Samtliga op0. 

Figur 4 Rödblå undersökning. Steg 2.  

En oförändrad bild 6 och en 2:a redigerad ifrån idealen. 
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Utifrån de resultat jag fick, och en sammanställning av dessa kunde det därefter undersökas 
ifall opx0, opx+ eller opx- hade procentuellt högre chans att pekas ut som igenkänd trots att 
testpersonerna ursprungligen enbart sett opx0. 

Undersökningen avsåg enbart att studera bilder på västerländska personers ansikten tagna 

rakt framifrån för att uppnå högst reliabilitet. Bilderna beskars så att det enbart är ansiktet 

som syns. Testet utfördes via Internet och det var viktigt att de ansikten som används var av 

privatpersoner för att undvika den bias som skulle snedställa resultatet ifall testpersonerna 

redan känt igen igen personen på bilden sedan tidigare. 

Undersökningen utfördes kvantitativt. Detta speciellt med tanke på att undersökningen 

bestod av delundersökningar som samtliga var tvungna att besvaras av en viss mängd för att 

få ett givande och reliabelt resultat. Av just denna anledning kom undersökningen att utföras 

på Internet. Hemsidan Reddit.com användes då de enligt analysverktyget Alexa.com (2014) 

främst har en västerländsk användasbas, vilket stämmer överrens med de vars porträtt som 

visades. Undersökningen i sig var öppen för alla som ville delta för att få en så stor testgrupp 

som möjligt men ålder, kön och uppehållsland på testpersonerna efterfrågades, för att att 

Figur 5 Rödgrön undersökning. Steg 2.  

En 2:a redigerad emot idealen, och en 6:a redigerad ifrån dessa. 

Figur 6 Rödgul undersökning. Steg 2. 

En oförändrad bild 2 och en 6:a redigerad emot idealen. 
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efteråt kunna bekräfta ifall testpersonerna föll inom den demografi som antogs. Dessutom 

öppnade detta för ytterligare precision i resultatet ifall exempelvis de olika könen skulle 

skilja sig nämnvärt i hur de svarade.  

Datan som samlades in var enkel att ordna upp i tabeller och just denna direkta relation till 

statistik bidrar till att just en kvantitativ undersökningsmetod valdes. Helge Östbye m.fl. 

(2004) beskriver just hur kvantitativa undersökningar stödjer sig på siffror och jämförbar 

statistik. De fortsätter sedan med att visa upp hur kvantitativ data ställs upp och jämförs 

matematiskt och då detta är precis den typ av data som behövs för att tydligt kunna visa på 

ett resultat beslutades det på denna metod. 

Det var viktigt att få upp deltagarantalet för att få givande och tillförlitlig statistik, något som 

inte hade gått ifall det istället förlitats på en kvalitativ analys. Det var dessutom enbart 

rådatan som var verkligen värdefull. Medan en kvalitativ metod möjligtvis hade förklarat 

djupare varför eller vad människor lägger märke till, var detta inte relevant för att kunna 

testa hypotesen.  

Just den kvantitativa metoden innebar en risk i och med att undersökningsmetoden förlitade 

sig på att ett såpass stort antal personer frivilligt deltar i, och slutgör, undersökningen. 

Undersökningen försöktes dock hållas avsiktligt kort och den placerades i en 

undersökningsvänlig miljö för att lindra, om än inte helt eliminera dessa farhågor.  

Resultatet kunde sammanställas med hjälp av siffror i en tabell i form av vilka bilder som 

pekades ut i steg två, gruppering av dessa och sedan även ett medelvärde för att jämföra och 

ställa opx0, opx- och opx+ mot varandra.       
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4 Projektbeskrivning 

4.1 Förstudie 

En förstudie genomfördes, som nämndes tidigare, för att få reda på hur stora förändringar 

som kunde utföras utan att man märkte av att förändringar har skett. Detta skedde genom 

att ett ansikte modifierades procentuellt gradvis (figur 7) för att sedan visa upp och fråga fyra 

personer vilka som ser så gott som identiska ut med orginalbilden (figur 7, t.v). Bilderna var 

numrerade på ett varierat sätt så att personerna inte kunde avgöra ifrån numreringen vilka 

som var mer eller mindre redigerade. Resultatet visas i tabell 1 där antal streck på den undre 

raden är antal personer som menade att skillnaden från den oredigerade var minimal om ens 

någon. 

Tabell 1 Resultat av förundersökningen 

-3% -2% -1% ±0 +1% +2% +3% +4% +5% 

- - I --- IIII IIII II I - 

 

Att döma av resultatet så var en ökning av proportionerna betydligt svårare att upptäcka. 

Detta kan bero på att enbart en modell användes, men då hennes proportioner redan låg 

näst intill exakt på de attraktivitetsidealen jag utgår ifrån så ansåg jag att det ändå gav en 

rimlig slutsats att basera min verkliga undersökning på. 

Detta förändrade dock sättet arbetet med proportionerna fortsatte på. Istället för att utgå 

ifrån varje enskilt ansikte användes det fasta procentsatser på samtliga. Dessa blev 46% 

mellan ögonen och 36% mellan ögon och mun, de exakta mått som Pallett et al (2009) 

nämner som optimala för skönhet, som op+. Dessa proportioner ökas med tre 

procentenheter till 49, respektive 39% för op-, medan op hamnade mittemellan på 47.5% och 

37.5%, respektive.  (se figur 8). Detta på grund av att treprocentspannet verkar vara det som 

lättast går obemärkt förbi.  

Figur 7 Förundersökning. Orginal t.v. 
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Dessvärre ledde detta till att vissa ansikten redigerades betydligt mer än andra eftersom 

vissa naturligt har proportioner som är mindre än attraktivitetsidealen och därmed var 

tvugna att ändras för att ligga på motsatt sida av dessa. Jag ansåg dock att metoden 

fortfarande var lämpad för ändamålet och då fortfarande inga noterbara drag stod ut så bör 

det inte påverkat resultatet negativt. 

 

4.2 Genomförande 

Genomförandet började naturligtvis med insamlandet av bilder på frivilliga som ville ställa 

upp att vara med på kort. Därefter gjordes grövre redigeringar så som glasögon som 

personerna glömde ta av sig och dylikt. Efter det sållades det bort porträtt som inte var 

tillräckligt bra. Bland annat suddiga bilder och bilder där man inte kunde avgöra var 

hårlinjen fanns för mer exakta utmätningar sållades bort.  

När det var bestämt vilka bilder som skulle användas så delades de in i de fyra färgerna som 

skulle ligga som grund för undersökningen (figur 9). Därefter mätte och redigerades 

proportionerna enligt de mått som kommit fram i förundersökningen och fick fram de tre 

versionerna av  varje porträtt som skulle användas. Allting runt omkring ansiktet tog också 

bort för att inte påverka resultatet.  

Figur 9 

Figur 8 
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Ursprungligen var det meningen att grupperna skulle bestå av nio bilder var istället för sex. 

Detta skärdes dock ner då vissa bilder uteslöts för att få ett bättre resultat. Då detta ledde till 

att bilderna minskade relativt kraftigt till antalet påverkade detta naturligtvis själva 

undersökningen eftersom det är enklare att minnas samtliga bilders som visas i steg 1 och 

därmed inte få något givande resultat. Chansen att samtliga testpersoner får alla rätt 

bedömdes trots allt som relativt liten och ett resultat kom att ges  trots att möjligheten att det 

motsatta inträffar fanns. En bedömning som visade sig vara korrekt. 

De andra två stora riskerna i undersökningen hade med själva undersökningen och dess 

tekniska begränsningar att göra. Jag fann exempelvis inget rimligt sätt att begränsa tiden 

som testpersonerna fick stanna på steg 1, och fick därmed helt förlita mig på att de följde 

instruktionerna om att bara ta omkring 15 sekunder på sig. Då undersökningen gjordes i en 

miljö som är positivt inställd till just undersökningar så gjordes dock antagandet att 

majoriteten skulle följa instruktionerna till viss mån.  
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Slutligen var problemet angående en eventuell tunn utspridning mellan de sex olika 

delundersökningarna fortfarande bestående. Ingen vettig tjänst verkade finnas för att 

distribuera testpersonerna jämnt, utan här krävdes det ett manuellt underhåll för att guida 

nya testpersoner till de undersökningar som inte fått lika mycket trafik. I undersökningen, 

efter att tillräckligt många svar samlats in, kunde svaren på steg två (nere t.v figur 10) 

jämföras med de bilder som visades i steg ett (uppe t.h figur 10) i varje enskild 

delundersökning och därmed också få ut en procentuell statistik att skilja redigeringarna åt. 

Dessutom kom information in om demografin i min undersökning (uppe t.v. figur 10) samt 

information som eventuellt skulle kunna ha ogiltligförklarat svaren från en testperson (nere 

t.h figur 10). 

 

Figur 10 Utformning av undersökningsformulär (Grönblå). Röd text är förklaringar som inte är 
närvarande i den riktiga undersökningen. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen gick till, som nämndes tidigare, genom att människor som besökte en viss 

del av hemsidan Reddit.com tillägnad undersökningar frivilligt deltog i undersökningen. 

Med detta kom nackdelar bland annat i form av att inte ha full kontroll på distrubitionen 

mellan delundersökningarna, men även fördelar. Mest noterbart är den mängd av svar som 

hade varit svår att uppnå på annat sätt, och som därmed främjar medlet.  

I undersökningen presenterades först tolv ansikten varpå testpersonen ombads memorera 

dessa i omkring femton sekunder. I nästa steg fick testpersonen sedan peka ut vilka av de 24 

ansikten som presenterades som han eller hon såg tidigare. Endast fyra av de tolv som 

visades i första steget visades upp exakt likadant i steg två, medan de resterande åtta var 

modifierade på ett av två olika sätt. Eftersom undersökningen var uppdelad i sex separata 

delundersökningar så kunde varje ansikte presenteras på samtliga tre sätt i steg två i olika 

undersökningar, och därför jämna ut varje ansiktes enskilda betydelse.  

Utifrån detta gick det sedan att statistiskt ställa upp vilka ansikten som blev igenkända och 

hur ofta, och ställa detta i relation till hur många som svarade på var och en av de enskilda 

delundersökningarna för att komma fram till en slutsats om hur mycket och till vilket grad 

de olika redigeringarna påverkade igenkännbarheten. 

Könsfördelningen mellan testpersonerna togs hänsyn till, och analyserades. Vid en 

uppdelning mellan könen sjönk naturligtvis reliabiliteten hos resultatet, vilket gör att man 

kunde dra än mindre definitiva slutsatser, men då de trots det visar på en tendens så är 

dessa resultat inkluderade i utvärderingen. Av de 170 testpersonerna som deltog så sa sig 98 

vara kvinnor, 65 män, 4 identifierade sig som något annat och 3 personer föredrog att inte 

svara. 

Testpersonerna kom i huvudsak ifrån USA, men en mängd andra västländer var också 

representerade. Även några utstickare fanns med, som till exempel Chile, Japan och 

Sydafrika. Genomsnittsåldern på testpersonen var strax över 23 år och en stor majoritet 

märkte inte av någon förändring mellan bilderna i steg ett och två, vilket bekräftar 

förundersökningen. Totalt deltog 170 personer. 

 

5.2 Analys 

Analysen av resultatet har blev mycket matematisk, vilket också var tanken. De olika 

undersökningarna och deras respektive svar staplades upp i tabeller varpå procent och 

förhållanden räknades ut, vägdes och mättes mot varandra.  

Figur 11 
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I figur 11 visas ett utdrag av den totala statistik som samlades in. Den visar på resultaten på 

bilderna 1-6 (kolumn A), som utgjorde den röda gruppen. Färgkodningen längst upp i 

figuren visar på vilken undersökning som utfördes (Kolumn BC innefattar den rödgröna 

delundersökningen. Kolumn EF den rödblåa osv.). Starkare färger i den vänstra kolumnen 

av respektive delundersökning (i figur 11 - kolumn B, E och H) betyder att bilden i fråga var 

representerad i del ett av undersökningen varpå  blekare färger i vänsterkolumnen (kolumn 

K, N och Q) berättar att den bara agerade som utfyllnad, och därför räknas vara ett felsvar. I 

detta fall är bild nummer 1 markerad (rad nummer 3). Den har starka färger i rödgrön, 

rödblå samt rödgul undersökning, vilket betyder att den tillhört den röda gruppen, vilket bild 

1-6 gjorde. Högerkolumnen i samtliga delundersökningar är färgad blekt på grund av 

användarvänlighet och bär ingen betydelse. Dessa innefattar procentsatserna av de svarande 

i förhållande till hur många som deltog i den specifika delundersökningen 

Färgkodningen inom själva undersökningen visar på vilken av de redigerade versionerna 

som visades i vilken undersökning. Gul betyder op0, grön op+ och röd op-. Som det går att 

utgöra ifrån figur 11 så var op10 i den rödgröna gruppen, op1- i den rödblåa, och op1+ i den 

rödgula. Vänsterkolumnen i de olika delundersökningarna visar på hur många personer som 

kom ihåg bilden, och med hjälp av det totala antalet som utförde delundersökningen i fråga, 

som dock inte syns i figur 11, räknades procentsatsen i den högra kolumnen ut. Gällande bild 

nummer 1 så kände med andra ord 16 av de 28 som genomförde den rödblå 

delundersökningen igen bilden, vilket motsvarar 57,1%. (E3-F3) Detta trots att bilden först 

hade visats som op10 i steg ett, men var representerad som op1- när de fick berätta vilka de 

såg. I den rödgröna undersökningen ser man dock att en högre procentandel av 

testpersonerna sa sig komma ihåg personen när bestod av op10 i båda stegen. Detta är dock 

inte sant för alla bilder, då till exempel bild nummer 4 (rad 6) blev igenkänd oftare som op4+ 

än som op40. 

 

Informationen som denna statistik gav sammanställdes och eftersom testpersonantalet inte 

var jämnt utspritt mellan delundersökningarna var en balansering nödvändig. Detta gjorde 

att en delundersökning som 18% av testpersonerna svarat på också motsvarade 18% av det 

totala resultatet. Utifrån detta har de siffror som används nedantill uppstått. 

Den matematiska formel som  brukar användas för att approximera en statistiskt säkerställd 

felmarginal är inte lämplig att använda i detta fallet. Detta på grund av att denna 

Figur 12  T.v. op4+. T.h. op40  
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undersökning är betydligt mindre än vad exempelvis politiska opinionsmätningar brukar 

vara, vilket är vad formeln vanligtvis används till. Formeln som är allmänt accepterad brukar 

skrivas 1.96*roten ur(p(100-p)/n) där p är procentsatsen som gav ett visst svar och n är 

antalet svarare. 1.96 Är talet som används för att få 95% konfidensgrad. Med andra ord ett 

resultat som ligger inom korrekt intervall 19 av 20 gånger. Denna formlen ger just denna 

undersökningen en total felmarginal på ungefär 12,7% vilket visserligen stämmer överrens 

med intervallet felsvaren låg inom, men är alldeles för stort för att vara rimligt. Istället 

utgicks det ifrån felsvaren i sig när felmarginalen beräknades, och medan detta inte är någon 

statistiskt säkerställd metod, så är den betydligt mer rimlig än den matematiska formeln för 

en såpass relativt liten samling svar. 

Eftersom varje färggrupp endast deltog i steg ett i tre av de sex delundersökningningarna, 

och utfyllnad i steg två i de övriga tre så kunde även statistik om hur många felsvar som 

skiljde mellan de olika redigerade versionerna samlas in. Utifrån det gick det att härleda en 

typ av felmarginal eftersom skillnaderna mellan de bildversioner som testpersonerna inte 

sett borde till stora delar vara irrelevant i sammanhanget, även om det trots det kan påverka 

till viss del. Felsvaren beror naturligtvis på att testpersonerna inte har perfekta minnen, 

vilket skulle göra denna typ av undersökning både omöjlig och icke givande. Det är möjligt 

att personerna som genomförde undersökningarna mindes särskilda detaljer i ansikten som 

var utstickande, som exempelvis skägg eller en speciell frisyr, och att de sedan i steg två 

pekade ut ”fel” person med exempelvis skägg. Detta, medan det är en detalj som potentiellt 

skulle kunna påverka resultatet menar jag jämnar ut sig totalt sett. Detta på grund av den 

stora andel bilder som användes, och att det därdör enbart bör vara en marginell skillnad. 

Eftersom delundersökningarna använde samma bilder mellan varandra så jämnar det även 

ut sig då testpersonerna som ”mindes fel skägg” i en delundersökning kompenserades av att 

testpersonerna i en annan delundersökning gjorde samma fel, men med motsatta bilder på 

skäggprydda ansikten 

Andelen svar som var fel landade omkring elva procent totalt. 10,6% för op-, 11,2% för opo 

och 10,7% för op+. Det ger en felmarginal på 0,6% som det utgåtts ifrån. Andelen korrekta 

svar är föga förvånande högre än så. Testpersonerna lyckades i genomsnitt peka ut rätt 

person omkring 60% av gångerna, och här landade op- på 61,3%, op0 på 61,0% samt op+ på 

58,8%. 

Figur 13 resultat 



16 
 

Kvinnornas felsvar landade på 9,2% för op-, 7,9% för op0, och 10,2% för op+. En felmarginal 

på 2,3%. De korrekta svaren landade hos kvinnorna på 64,0% för op-, 63,0% för op0, och 

58,4% för op+. I linje med det totala resultatet vilket inte är jätteförvånande då kvinnorna 

utgjorde en majoritet av testpersonerna, men fortfarande intressant. Med en skillnad på 

4,6% mellan op+ och op0 så är detta dubbla den beräknade felmarginalen. 

Männens resultat skiljer sig från både kvinnornas resultat och den totala på ett intressant 

sätt. Med felsvar som 13,5% på op-, 16,9% för op0 och 12,3% för op+ så landar deras 

beräknade felmarginal på 4,6%. De korrekta svaren landar istället på 57,7% för op-, 55,8% 

för op0, och 59,6% för op+. Intressant är att männen kände igen op+ mer än de övriga två 

versionerna, och driver därför upp den i den totala sammanställningen. 

I och med det nästan halverade deltagarantalet så är det som sagt farligt att dra några för 

stora växlar av de könsindelade resultaten, men även dessa verkar peka på vissa saker, även 

om felmarginalen som sagt är högre. Männen visade sig exempelvis känna igen de 

redigerade versionerna betydligt mer än den som förblev oredigerad mellan de olika stegen.  

Medan kvinnor hade lättare att minnas det som låg längre ifrån idealet. 

Könsfördelningen på porträtten som visades visar också på vissa tendenser. Även om dessa 

är än mindre reliabla på grund av ytterligare uppdelning av svar så visar de ändå intressanta 

tendeser. Viktigt att minnas vid en analys av dessa är att 7 av 24 portätt var på kvinnliga 

personer, och detta påverkar naturligtvis. Svaren visar att både kvinnor och män över lag har 

lättare att minnas manliga ansikten än kvinnliga. Detta är dock med stor sannorlikhet en 

brist i undersökningen då bristen av kvinnor representerade som särskilda bildversioner 

ibland totalt uteblev. Kvinnliga op0 uteblev exempelvis helt från den rödgröna 

undersökningen, vilket gjorde  att en nästan en sjättedel av resultatet inte registrerades. Sett 

till resultatet har de kvinnliga porträtten också omkring fem sjättedelar av vad de respektive 

manliga har, vilket ytterligare invaliderar uppdelningen.  

Ytterligare kan man peka på att det inte skiljer avsevärt mycket angående hur män och 

kvinnor känner igen varandra. Män har, enligt den erkänt bristfälliga statistik som samlats 

in, lättare att känna igen både kvinnor och män ifall proportionerna justeras och blir mindre, 

medan kvinnor har lättare när proportionerna blir större, och även här gäller det båda kön. 

Felsvaren för män på manliga porträtt för op0 är till synes märkligt hög på 20,5%. 

Förklaringen till detta är dock den gröngula undersökningen som hade två porträtt (3 och 9) 

som beviserligen ofta blandades ihop med de bilder som faktiskt hade visats. Då 3 (röd) och 

9 (blå) båda är i olika färggrupper och som liknar bilder i den gröna eller gula gruppen som 

visades är det olyckligt att dessa sammanföll. När de båda visas som op0 i samma 

undersökning är det naturligt att porträtt med hög ihopblandningsfaktor skevar resultatet. 

Detta kan ses vid djupare insyn i delundersökningarna även i både den totala och den för 

kvinnor, men varför män blandade ihop dessa betydligt mer än kvinnor är både märkligt och 

någonting som jag saknar förklaring till. 

Ett tiotal personer som deltog i delundersökningarna var personer ifrån länder som inte 

vanligtvis förknippas med västvärlden. Däribland Indien, Japan, Chile och Sydafrika. 

Argument kan göras varför inte dessa exkluderades när undersökningen i grunden bottnar i 

västerländska skönhetsideal. Beslut fattades att då undersökningen undersökte förändring 

snarare än skönhet så skulle eäven dessa personer innefattas. De bedömdes också vara en 

såpass liten del att det inte skulle skeva resultatet överdrivet mycket. Då 
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delundersökningarna genomfördes på en västerländsk hemsida så är även chanserna goda 

att dessa personer är uppvuxna i ett västerländskt land eller på annat sätt är vana med 

västerländsk kultur.  

5.3 Slutsatser 

Utav dessa resultat (Figur 13) är det en särskild som sticker ut. Op+. Medan op- och op0 

ligger tillräckligt nära varandra för att innefattas av felmarginalen så ligger op+ tillräckligt 

långt ifrån för att vara noterbar. Utgår man ifrån den totala sammanställningen så skiljer det 

över 2,5% i igenkänning medan den digitala förändringen mellan op+ och op0 enbart skiljer 

sig med 1,5%. Det verkar därför trots allt finnas någonting av värde i just redigering för 

igenkänning, även om just det i denna undersökning pekade på en minskad igenkänning, 

vilket kanske oftast är motsatsen till vad man vill göra. Naturligtvis finns det tveksamheter 

och det är fortfarande möjligt att svaren som kommit in ligger inom gränsen för mätfel eller 

övrig felaktig data, men utifrån den data som finns så verkar det finnas något som är värt att 

undersöka ytterligare. En möjlig orsak för denna fördelning av svar kan vara då vissa 

redigerades upp ifrån sina orginalporportioner som redan var mindre än 46%/36% (op+) till 

47,5%/37,5% (op0) så kan 49%/39% (op-) ha framstått som för redigerad för att smälta in på 

ett naturligt sätt, och därmed dragit till sig uppmärksamhet som bidragit till en högre 

igenkänning. En annan möjlig anledning relaterar till det som nämndes under punkt 2.1. 

Oattraktivitet är lättare att minnas än både medium och hög attraktivitet. Skulle op- visa sig 

uppfattas som mindre attraktiv än de andra versionerna så är det möjligt att den ökade 

igenkännbarheten kompenserar för, och mer  därtill, den minskade igenkännbarheten som 

kommer från redigeringen. 

Intressant är också att, i stil med förundersökningen verkar folk ha svårare att göra skillnad 

på, och lättare att minnas, ifall proportionerna ökar (likt op-) jämfört med ifall man minskar 

dessa (likt i op+). Då op0 och op- ligger betydligt närmare varandra inom samtliga 

kategorier än vad op0 och 0p+ gör. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Tidigare studier som nämndes i kapitel 2 har visat på att det finns en tydlig koppling mellan 

utseende och igenkännbarhet. Denna undersökning har gått ut på att se ifall det går att öka 

eller minska igenkännbarheten genom att ändra vissa proportioner i ansiktet mellan 

mötestillfällen. Detta skulle potentiellt kunna användas i spel där man vill att spelaren ska 

känna igen en karaktär från långt tidigare i spelet utan att behöva förlita sig på stora fysiska 

attribut som hudfärg eller ikoniska objekt som speciella vapen eller hattar. 

En grupp bilder föreställandes vita européer, för att hålla det konsekvent, samlades in. En 

förundersökning utfördes för att se hur stor förändring är möjlig utan att den blir märkbar, 

varpå de insamlade bilderna redigerades i enlighet med de ansiktsdrag som Pamela L. Pallett 

et al. (2009) förespråkar som skönhet. Dessa ansiktsdrag var avstånd mellan ögon i 

förhållande till ansiktets totala bredd, respektive avståndet mellan ögon och mun i 

förhållande till ansiktets totala höjd. Utifrån förundersökningen så bestämde jag mig för tre 

bestämda procentsatser som skulle användas, istället för att utgå ifrån varje persons redan 

existerande proportioner. Dessa nya proportioner var 46%/36%, 47,5%/37,5% samt 

49%/39%. 

En extensiv undersökning inleddes där bilderna kategoriserades och sorterades in i olika 

delundersökningar. Dessa delundersökningarna gick till genom att 170 frivilliga personer, 

spridda över de sex delundersökningarna ombads titta på och memorera 12 parallella 

ansikten som samtliga var redigerade till 47,5%/37,5%. Efter en viss tid gick de över till nästa 

steg där de fick peka ut vilka av 24 ansikten som visades tidigare. Fyra av de ansikten de såg 

var kvar som 47,5%/37,5%, medan fyra andra hade redigerats till 46%/36%, och de sista fyra 

till 49%/39%. Eftersom hela undersökningen bestod av sex delundersökningar så kunde en 

bild som visats som 47,5%/37,5% i steg två i en delundersökning visas som version med 

andra proportioner i en annan delundersökning. Utifrån detta gick det därmed att 

sammanställa matematiskt det förhållande som en viss redigering har på igenkänning. 

Resultatet som framkommit pekar på att det finns en viss betydelse, men att den, precis som 

redigeringen i sig, är ganska minimal och möjligtvis att den även faller inom felmarginalen. 

Noterbart var dock att de bilder som redigerats till 46%/36% var ungefär 4% mindre 

ihågkomna totalt sett medan de övriga två versionerna låg nästan på exakt samma 

procentsats. Då felmarginalen är svår att räkna ut med relativt få svar är det möjligt att detta 

är inom felmarginalen och att det därför inte är något att ägna mycket mer tanke åt, men 

som resultatet verkar så är det något som har potential att kunna utvecklas vidare. 

6.2 Diskussion 

Undersökningen som har genomförts har många variabler som är värda att lyfta fram och 

diskutera. Exempelvis valet som gjordes efter förundersökningen. Det är möjligt att 

resultatet hade varit mer användbart ifall det hade utgått ifrån varje enskild människas 

orginalproportioner och justerats utifrån dessa, istället för att utgå ifrån tre fasta 

procentsatser, men då tanken var att detta främst skulle kunna användas där det inte redan 

finns ett ansikte, så som i utvecklandet av spel, så anser jag att valet som gjordes var korrekt. 

Det är dock en punkt som är ifrågasättbar och som jag gärna ser mer forskning kring. 
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En annan viktig punkt i det hela är att forskningen från Pallett et al. (2009) som det utgicks 

ifrån när det beslutades vilka delar som skulle redigeras enbart undersöker kvinnliga 

ansikten. De förklarar detta och menar på att det är möjligt att manliga ansikten har andra 

mått och proportioner som bestämmer ifall en person uppfattas som vacker eller inte. När 

bara 6 av 24 porträtt föreställde kvinnor i min undersökning så är det naturligtvis möjligt, 

och troligt, att detta påverkar resultatet. Även om undersökningen i grund och botten 

grundar sig i skönhet och dess påverkan på igenkänning så behandlar själva resultatet enbart 

själva förändringen, vilket också var fokus. En jämnare fördelning mellan kvinnor och män 

hade dock främjat resultatet mer. 

Undersökningens fokus har aldrig egentligen legat på skönhet, utan på förändringen.  

Skönhetsaspekten har varit ett sätt genom vilket det beslutades för vilka förändringar som 

skulle göras samt att säkerställa att det fanns en koppling mellan utseende och 

igenkännbarhet. Det är en samling potentiellt ifrågasättbara aspekter denna skillnad i fokus 

har undvikit. Bland annat den etiska där det inte är helt acceptabelt att redigera och besluta 

om vad som är attraktivt eller inte, speciellt när det berör verkliga människor. Alla vars 

porträtt jag fått använda har dock fått förklarat för sig att porträttet skulle användas i en 

undersökning som berör igenkänning efter redigering, vilket som sagt har varit fokus över 

just skönhetsaspekten. 

  

6.3 Framtida arbete 

Denna undersökning har stor potential att utvidgas både i djup och i bredd. Det är även som 

sagt möjligt att den saknar legitim grund för att dra några slutsatser av överhuvudtaget. 

Detta beror mest på att trots en relativt stor grupp av testpersoner som deltog, så är det i 

underkant av vad som är lämpligt. Mer tid hade kunnat ägnats åt ett större antal 

testpersoner, helst uppemot ett tusental för att öka trovärdigheten. Ytterligare tid hade även 

tillåtit en möjlighet att vara mer noggrann vid selektionen av porträtt som användes. En 

enhetlig kvalitet och belysning hade kunnat säkerställas och en jämn fördelning av kvinnor 

och män hade också ökat resultatets validitet. Dessutom hade en konsekvent bakgrund lett 

till att jag inte behövt skära ut ansiktena eller gestaltat de som flytande framför en helt vit 

bakgrund, som vissa av testpersonerna reagerade på. 

Med ett bevis på att redigering kan påverka igenkänning öppnar detta dörrar till en mängd 

an potentiell breddad forskning. Andra proportioner än de som användes till denna 

undersökning kan användas. Olika etniska grupper kan undersökas för att se ifall 

igenkänningen av dessa påverkas på samma sätt av redigering. Dessutom skulle hela 

undersökningen behöva göras om i ett större perspektiv för att ordentligt kunna peka på en 

tydlig koppling. Inte bara testpersonsantalet skulle behöva öka, utan även en större grad av 

redigering, fler än tre versioner samt, som sagt, andra delar av ansiktet. Detta i samband 

med kvalitativa frågor som exempelvis ger en bättre blick på testpersonernas bakgrund och 

en konsekvent tidsbegränsning skulle också hjälpa. En utförlig kvalitativ diskussion för att 

undersöka testpersonernas upplevelse angående förändring och igenkänning ses som 

överflödig då anledningen till minimala redigeringar var just för att göra förändringarna 

omärkta och att igenkänningen skulle ske naturligt. Ifall en undersökning i denna betydligt 

större skalan skulle genomföras, pekar denna undersökning på att det potentiellt finns något 

som kan utvecklas till något användbart. 
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Appendix A -  Resultat - totalt  

 
Förklaring: 
A1-R26    Grov Statistik 

A3-A24     Porträtt # 
     Ljusblått – Porträtt på man 
     Ljusrött – Porträtt på kvinna 

BC, EF, HI, KL, NO, QR Undersökningar 
Mörkt i vänter kolumn Bilden visades i steg ett som (opx0) 
Ljust i vänster kolumn Bilden visades inte i steg ett 
Rött      op- 
Gult      op0 
Grönt      op+ 

Rad 27 Antal deltagare per delundersökning 
A29-H38  Summering av resultat 
 Rad 30 Resultat utan normalisering (vägd mot andelen deltagare per delundersökning) 
 Rad 38 Resultat med normalisering (riktiga resultatet) 
K31-Q31  Genomsnittligt antal svar per delundersökning 
K32-P32  Procentuell andel som genomförde varje undersökning (använd för normalisering) 
A43-H60  Undersökning på uppdelning av könen av personerna i porträtten (inte testpersonerna)  
K32-P58  Lathund för ifyllnad och sortering av statistik. Inget statistiskt egenvärde. 
 
Resultat att utgå ifrån – Gråa celler på rad 38, 51 & 60   
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Appendix B -  Resultat kvinnor 
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Appendix C -  Resultat män 

 


