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Abstract

The fact that people in general tend to remember faces from their own ethnic group 

better than faces from other groups is a well-known phenomenon, called the other-

ethnicity effect. Recognition memory is commonly described as based on two 

processes, familiarity characterised by a sense of knowing without remembering details, 

and recollection, where details related to the original learning event can be accessed. 

The goal of this research project was to investigate whether the ethnicity effect can be 

explained from the relative contributions of familiarity and recollection to face 

recognition. Electrophysiological and behavioral data from 20 Swedish subjects were 

collected in an experimental setting, the task being that of separating previously 

displayed pictures of faces belonging to the subjects' own ethnic group as well as 

another group from new, distracting faces from both groups. Better performance 

regarding memory for faces belonging to the subjects' own ethnic group was found. The 

results also indicated a difference regarding the electrophysiological counterpart to the 

process of recollection, in this case interpreted as showing that this process 

differentiates old from new faces better for ethnic in-group than out-group faces. Based 

on the results, the conclusion that the difference in recollection proves an explanation of 

the other-ethnicity effect was drawn. This conclusion can be seen as support for the 

expertise hypothesis regarding the mechanisms of the other-ethnicity effect. 

Keywords: ERP, other-ethnicity effect, old/new, familiarity, recollection, face 

recognitnion



Sammanfattning

Det är ett välkänt fenomen att människor generellt sett minns ansikten från sin egen 

etniska grupp bättre än ansikten från andra grupper, något som kan kallas 

etnicitetseffekten. Igenkänningsminne brukas beskrivas utifrån två typer av processer, 

familiarity som kännetecknas av en bekanthetskänsla utan framplockning av detaljer 

och recollection där detaljer kopplade till inlärningstillfället kan erinras. Syftet med 

studien var att undersöka huruvida etnicitetseffekten kan förklaras utifrån det relativa 

bidraget av familiarity och recollection till ansiktsigenkänning. Elektrofysiologiska- och 

beteendedata från tjugo svenska försökspersoner samlades in när de i en experimentell 

situation hade som uppgift att skilja ut tidigare visade ansiktsbilder från den egna 

etniska gruppen och en annan etnisk grupp från nya distraherande ansikten från båda 

grupperna. En bättre minnesprestation för ansikten tillhörande den egna gruppen 

jämfört med ansikten från den andra gruppen iakttogs. Resultaten visade också på en 

skillnad avseende den elektrofysiologiska motsvarigheten till processen recollection, 

vilket i studien tolkades som att denna process differentierar mellan nya och tidigare 

sedda ansikten från den egna etniska gruppen men inte från den andra gruppen. Baserat 

på resultaten drogs slutsatsen att skillnaden i fråga om recollection utgör en förklaring 

till etnicitetseffekten, vilket i förlängningen kan anses stödja expertismodellen för hur 

denna effekt fungerar.

Nyckelord: ERP, etnicitetseffekten, old/new, familiarity, recollection, 

ansiktsigenkänning
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De flesta människor använder sin förmåga att känna igen och identifiera andra människors 

ansikten många gånger varje dag, och hur detta går till har sedan 1970-talet varit ett växande 

område för forskning (Johnston & Edmonds, 2009). Det finns flera modeller för vilka mekanismer 

vi använder oss av, kognitiva (t.ex. Bruce & Young, 1986) såväl som neurofysiologiska (t.ex. 

Kanwisher, McDermott & Chun, 1997). 

Redan som spädbarn reagerar vi specifikt på ansikten i högre grad än på andra stimuli (Morton 

& Johnson, 1991; Valenza, Simion, Cassia & Umilta, 1996), vilket kan tolkas som att vi föds med 

specialiserade funktioner för detta. Det är vidare troligt att hjärnan med åldern specialiseras allt mer 

inom detta område (de Haan, Pascalis & Johnson, 2002), vilket gör att vi vid olika åldrar använder 

olika strategier för att känna igen andra människor (Taylor, Mills & Pang, 2011).

Det är känt att både subjektiva (t.ex. Hills, Werno & Lewis, 2011), objektiva (t.ex. Meissner & 

Brigham, 2001) och kontextuella (t.ex. Shriver, Young, Hugenberg, Bernstein & Lanter, 2008) 

faktorer påverkar hur väl vi minns ett ansikte. Det har till exempel visat sig att personer med social 

fobi i högre grad än andra minns ansikten som de uppfattat som kritiska (Lundh & Öst, 1996) och 

att människor i en negativ sinnesstämning minns ansikten bättre (Hills et al., 2011). Det har även 

visats att unga människor har svårare att minnas äldre människors ansikten (Wiese, Schweinberger 

& Hansen, 2008; Wiese, 2012).

En ytterligare faktor som påverkar hur väl vi minns ett ansikte är dess emotionella uttryck. 

Effekten visar sig så att vi minns ansikten med emotionella uttryck bättre än neutrala (Eimer & 

Holmes, 2007; Johansson, Mecklinger & Treese, 2004; Righi et al., 2012). Även andra typer av 

stimuli som ger en emotionell reaktion vid inkodning ger en minnesförstärkning när försöks-

personer ska plocka fram material ur minnet (Cahill et al., 1996). I igenkänningsstudier för 

emotionella och neutrala ord så finns det en liknande effekt, men en ökning av rätt svar vid 

emotionella stimuli är också ofta kopplad till en ökning av falsklarm, där man tror sig ha sett ett 

stimuli tidigare också då man inte har det, vilket tar udden av effekten (Windmann & Kutas, 2001) 

eller till och med ger en dubbelt så stor falsklarmsfrekvens för negativa ord jämfört med neutrala 

ord (Maratos, Allan & Rugg, 2000). 

Denna studie syftar till att ta reda på hur vi minns ansikten med olika etnicitet med hjälp av 

beteende- och elektrofysiologiska mått. Härnäst följer en teorigenomgång om ansiktsigenkänning, 

minnesprocesser, elektrofysiologiska mått relaterade till minne och tidigare forskning på hur 

etnicitet påverkar ansiktsminnen, varefter studiens upplägg presenteras. Fynd redovisas sedan och 

diskuteras avslutningsvis i ljuset av tidigare forskning.
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Teori

Ansiktsigenkänning

En välkänd kognitiv modell för ansiktsigenkänning utarbetades av Bruce och Young (1986), och 

innefattar tre övergripande steg. Strukturell information från det aktuella ansiktet kodas i det första 

steget in, för att sedan jämföras med lagrade representationer av ansikten vi minns. Vid en match-

ning hämtas sedan information om det specifika ansiktet från det semantiska minnet, och vi minns 

då exempelvis namnet på personen vi identifierat. Modellen är komplex och innefattar särskilda 

kognitiva system för ansiktsbearbetning, men har fått ett relativt stort erkännande. Modellen 

förutsäger att representationer som byggts upp baserade på inkodning av samma ansikte ur flera 

betraktningsvinklar förbättrar möjligheterna att vid ett senare tillfälle identifiera ansiktet ur en ny 

vinkel. Det har dock presenterats resultat som visat att igenkänning av ett ansikte i en ny 

betraktningsvinkel inte var bättre när man vid inkodning hade sett ansiktet ur flera olika vinklar 

jämfört med när inkodning hade skett baserat på en och samma vinkel. Detta har tolkats som ett 

tecken på att representationer enligt Bruce och Youngs modell inte används vid igenkänning 

(Longmore, Liu & Young, 2008). Det har dock påpekats att det aktuella experimentet använde 

kortare exponeringstider än vad som är vedertaget (Johnston & Edmonds, 2009).

Hypotesen att särskilda delar av hjärnan är specialiserade på ansiktsigenkänning går tillbaka till 

1940-talet, då Bodamer (1947) konstaterade att patienter med fokala hjärnskador hade svårigheter 

att känna igen specifikt ansikten. Senare har det argumenterats för att det är ett specifikt område i 

temporalloben (mediala laterala fusiform gyrus), sedermera kallat fusiform face area, som har just 

denna funktion (Damasio, Tranel & Damasio, 1990; Kanwisher et al., 1997; Sergent, Ohta, & 

MacDonald, 1992). En dubbel dissociation har påvisats mellan förmåga att särskilja ansikten och 

andra föremål, där försökspersoner med prosopagnosi har visat god förmåga att särskilja objekt 

(McNeil & Warrington, 1993; Sergent & Signoret, 1992) medan individer med andra agnosier har 

opåverkade resultat avseende ansikten (McCarthy & Warrington, 1986; Moscovitch, Winocur & 

Behrmann, 1997). Igenkänning påverkas vidare mer negativt om ansiktet är vänt upp-och-ned 

jämfört med andra objekt (Valentine, 1988; Yin, 1969). Detta har sammantaget tolkats som tecken 

på att ansiktsigenkänning är en funktionellt specifik process som äger rum i för ändamålet 

dedikerade delar av hjärnan (Eimer, 2000).

Det har senare argumenterats för att fusiform face area egentligen inte är specifikt inriktad på 

just ansikten, utan att aktivitet i området snarare kan kopplas till vilken som helst perceptions-

process där vi har särskild expertis – erfarenhet av att observera och känna igen objekt av en viss 
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typ. Resultat har presenterats som visar att när människor som har särskild expertis bearbetar 

stimuli inom sitt område så aktiveras fusiform face area på samma sätt som när vi bearbetar 

ansikten (Gauthier, Skudlarski, Gore & Anderson, 2000). Försökspersoner som tränades i att 

identifiera en för ändamålet påhittad klass av objekt (“Greebles”) visade vid ett försök också större 

aktivitet i fusiform face area (Gauthier & Tarr, 1997; Gauthier, Tarr, Anderson, Skudlarski & Gore, 

1999). Det har också påvisats att den sämre minnesprestationen för upp-och-nedvända ansikten 

(Valentine, 1988; Yin, 1969) är något som uppträder hos vuxna men inte hos barn (Carey & 

Diamond, 1977), samt att liknande effekter uppstår när personer med särskild expertis observerar 

stimuli hörande till sitt område upp-och-ned (Carey, 1992; Diamond & Carey, 1986). Anledningen 

till att kopplingen till ansikten tidigare har uppfattats som så stark skulle då kunna vara att ansikts-

igenkänning är ett område som alla människor utvecklar expertis inom, och som då framträder extra 

tydligt som kopplat till fusiform face area när man undersöker en grupp försökspersoner som inte 

har övrig expertis gemensam (de Haan et al., 2002).

Minnesprocesser vid igenkänning

I litteraturen om episodiska igenkänningsminnen beskrivs två typer av upplevelser. Den ena 

kallas familiarity och kännetecknas av känslan av att det som minns är bekant men inga detaljer om 

varför det känns igen kan erinras. Ett exempel kan vara när man möter någon som känns mycket 

bekant men man vet inte vem personen är eller hur man har lärt känna den personens utseende 

(slaktaren på bussen-fenomenet; Mandler, 1980). Den andra typen av upplevelse kallas recollection 

och innebär att kontextuell information om stimulit kan plockas fram ur långtidsminnet. I exemplet 

ovan så vet man att det är slaktaren man ser på bussen, man kanske minns var han brukar jobba, när 

man var där senast och att det regnade den dagen. Det har länge debatterats om dessa två upp-

levelser representeras i hjärnan av en och samma process (enprocessmodeller) eller två processer 

(tvåprocessmodeller). Tre tänkbara relationer mellan recollection och familiarity har föreslagits 

(Jones, 1987; Knowlton & Squire, 1995; Yovel & Paller, 2004). Enligt den första typen av modeller 

skulle det röra sig om endast en process och skillanden mellan de två upplevelserna i så fall är en 

fråga om kvantitet, där både familiarity och recollection kännetecknas av känslan av en tidigare 

upplevelse av stimulit och där recollection dessutom plockar fram kontextuell information. I den 

andra typen av modeller så är de båda processerna självständiga och recollection kommer inte med 

en känsla av familiarity, och i den tredje typen av modeller så är familiarity och recollection inte 

bara olika processer utan kan dessutom inte ske samtidigt. Efter en långvarig debatt så pekar data 

mot att en tvåprocessmodell för familiarity och recollection är den riktiga  även om det ännu inte är 

fullt klarlagt hur de båda processerna förhåller sig till varandra (MacKenzie & Donaldson, 2007; 
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Rugg & Curran, 2007; Rugg & Yonelinas, 2003; Yonelinas, Otten, Shaw & Rugg, 2005).

 

Yonelinas (2002) beskriver ett flertal tvåprocessmodeller som har lagts fram och de flesta 

innebär att de två processerna fortgår parallellt och självständigt. I modellerna betonas också att 

igenkänning genom familiarity är snabbare än genom recollection, vilket har stöd i ett flertal studier. 

En av de beskrivna modellerna föreslår att familiarity startas först och recollection startas bara om 

familiarity misslyckas. Enligt flera av dessa modeller är familiarity en automatisk process medan 

sökprocessen som kännetecknar recollection är mer kontrollerad och krävande. En av flera neuro-

anatomiska modeller argumenterar för att hippocampus, fornix och anteriora thalamus ligger bakom 

recollection. Och enligt modellen så ligger en krets som förbinder perirhinal cortex med mediala 

dorsala thalamus bakom familiarity (Aggleton & Brown, 1999). Även om författarna bakom de 

neuroanatomiska modellerna inte hävdar att familiarity är en snabbare process än recollection så 

antar flera av dem att familiarity sker i regioner som kommer tidigare i procesströmmen än regioner 

som ligger bakom recollection, och modellerna ligger därmed i linje med idén om att familiarity är 

den snabbare processen av de två (Yonelinas, 2002).

Tvåprocessmodeller innehållande familiarity och recollection har använts för att förklara skill-

naden i emotionsinducerad minnesförstärkning för framplockning kontra igenkänning som nämndes 

i inledningen. Familiarityprocessen påverkas inte av ett betraktat ansiktes emotionella uttryck 

medan vi vid recollection drar nytta av det med följd att negativa ansiktsuttryck är lättare att plocka 

fram ur minnet än både neutrala och positiva uttryck (Johansson et al., 2004). Emotionella ord ger 

också en mer liberal responsbias, det vill säga en tendens hos försökspersoner att svara att de har 

sett ett stimulus tidigare (Windmann & Kutas, 2001).

EEG - En kort introduktion 

Under andra halvan av 1900-talet blev hjärnavbildningsmetoden EEG (elektroencefalografi) en 

allt vanligare metod för forskare att undersöka kognitiva processer. Men Hans Berger skrev redan 

1929 om hans experiment om mänskliga hjärnans elektriska aktivitet som han mätte med vad han 

kallade EEG.

EEG mäter med hjälp av elektroder på skalpen små skillnader i den elektriska spänningen över 

hjässan, dessa signaler förstärks sedan, digitaliseras och sparas på en hårddisk. EEG-data för varje 

elektrod visualiseras med en graf som visar spänningsförändringarna över tid. För att försäkra sig 

om att elektroderna sitter på samma ställe på respektive försöksperson så används det inter-

nationella 10/20 systemet (Jasper, 1958). Varje elektrodposition i 10/20 systemet benäms med en 

bokstav för över vilken lob den sitter och med en siffra för hemisfärlokalisation (se figur 1). 
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Bokstäverna F, C, P, O och T står för frontal, central, parietal, occipital och temporalloberna. 

Elektroder på mittlinjen benäms med ett “z”. Jämna nummer refererar till höger hemisfär och udda 

nummer till vänster hemisfär. Elektrodpositionerna A1 och A2 sitter på mastoidbenen bakom 

öronen och de elektroderna fungerar som referenser som alla andra mätningar utgår ifrån. 

Figur 1. 10/20-systemet.

Det finns en rad fördelar med EEG jämfört med andra hjärnavbildningstekniker. EEG är en 

relativt billig metod och kan användas med ett litet mått av invasivitet. Metoden har en stor tempo-

ral upplösning, mått tas ofta mellan 500 till 1000 gånger per sekund, vilket gör den till ett bra alter-

nativ till hjärnavbildningsmetoder som bygger på mätandet av blodflöden såsom fMRI.

En nackdel däremot är att EEG har dålig spatial upplösning, bara för att en spänningsskillnad 

mäts i en viss elektrod kan man inte dra slutsatsen att den delen av hjärnan som skapade aktiviteten 

ligger direkt under den aktuella elektroden. I en del fall ligger källan till och med i den andra hemi-

sfären (Fonaryova Key, Dove & Maguire, 2005). Eftersom en enskild neuron avger en alltför liten 

elektrisk signal så uppmäts aktiviteten över ett stort antal neuron. För att den gemensamma signalen 

hos dessa kluster av neuron ska bli stor nog att mätas av en elektrod måste de ha en synkroniserad 

aktivitet (Fabiani, Gratton & Coles, 2000). Den uppmätta signalen tros vara den postsynaptiska 

potentialen (Allison, Wood & McCarthy, 1985). De bör också ligga så att deras signaler inte tar ut 

varandra, de bör med andra ord ligga åt samma håll så att deras axon ligger åt ett håll och deras 

5



dentriter åt det andra hållet (Fabiani et al., 2000). Störst chans att få en bra signal är om dessa 

neuronkluster ligger vinkelrätt mot skalpen (Fonaryova Key et al., 2005). Konsekvensen av detta 

blir att EEG bara mäter en del av hjärnans elektriska aktivietet.

En annan nackdel med EEG är att en oprocessad inspelning består av en blandning av hundra-

tals neurala källor varav ett flertal kan tänkas komma från andra mentala processer än den man är 

intresserad av. Den oprocessade inspelningen består dessutom av andra signaler som inte har 

neurala källor, t ex signaler som uppstår i huvudets muskler eller signaler utifrån, från teknisk 

utrustning. Den muskulära aktiviteten ger oftast större spänningsskillnader än den neurala 

aktiviteten så något så litet som en blinkning eller en ögonrörelse ger ett stort utslag på de andra 

elektroderna. Denna typ av oönskade förändringar i spänning kallas artefakter och gör det svårt att 

isolera den neurala aktiviteten. Vid inspelningen bör artefakter undvikas så långt som möjligt därför 

att de kan göra inspelningen för just det tidsfönster under vilken artefakten pågår oanvändbar eller 

kraftigt förvrängd.

Det finns dock flera sätt att minska påverkan av artefakter och bruset från neurala källor som 

man inte är intresserad av och därmed få ut renare signaler som bättre representerar den neurala 

aktivietet associerade med de specifika kognitiva händelser som studeras. Det främsta sättet kallas 

averagering och innan en averagering påbörjas så klipps data ut under ett tidsfönster med hjälp av 

ett datorprogram. Dessa tidsfönster, som kallas epoker, är vanligtvis ungefär en sekund långa och 

börjar ofta vid tidpunkten för stimuliexponeringen. Ett stort antal epoker klipps ut för varje försöks-

person och epoker som innehåller artefakter sorteras bort eller korrigeras. Därefter räknas 

medelvärdet ut för alla kvarvarande epoker och resultatet av averageringen blir därmed en 

reducering av mycket av bruset från andra källor. 

ERP-komponenter

Den uppmätta vågen som representerar hjärnresponsen av intresse som blir kvar efter en 

averagering kallas event-related potential, ERP, och är det forskare oftast studerar när de använder 

EEG-utrustning i kognitiva studier. ERP användes för första gången på människor redan 1935 och 

då utan hjälp av datorer. Den första studien då ERP användes med hjälp av datorer publicerades 

1962 av Galambos och Sheatz (Luck, 2005). ERP-studier blev allt vanligare under 1900-talets andra 

hälft (Fonaryova Key et al., 2005).

Logiken bakom averageringen är att i den råa EEG-datan för ett visst försök antas en ERP-våg 

och slumpmässigt brus finnas. ERP-vågen antas också se likadan ut för varje epok medan bruset 

antas vara fullständigt orelaterad till den tidslåsta händelsen. Om man slår samman EEG-data för en 

stor mängd av samma typ av försök så antas det slumpmässiga bruset från de olika försöken ta ut 

6



varandra och kvar blir bara ERP-vågen. För att få så brusfria signaler som möjligt är det alltså nöd-

vändigt att averagera många epokiserade inspelningar för samma betingelser med varandra. På 

grund av hur matematiken för averageringen ser ut får man inte automatiskt renare data bara för att 

man gör fler inspelningar. Ett stort antal försökspersoner och ett stort antal försök per försöksperson 

är att föredra men vinsten med varje ny mätning minskar ju fler mätningar som ingår i 

averageringen. Det bästa sättet att få data med låg andel brus är att vid inspelningstillfället så långt 

det är möjligt undvika signaler från annat än de hjärnprocesser som ska studeras.  

Den ERP-våg som blir resultatet av en averagering består av toppar och dalar beroende av hur 

signalen växlar från positivt till negativ laddning och hur stark spänningen är vid olika tidpunkter. 

När ERP-vågor ritas upp i ERP-litteraturen så brukar negativ spänning ritas uppåt i diagrammen och 

positiv spänning neråt. Topparna och dalarna namnges också utifrån vilken de är i ordningen från 

stimulus. Så den första toppen i vågen kallas N1 den andra kallas N2 och den första dalen kallas P1 

och så vidare. De kan också namnges utifrån hur många millisekunder de har sitt största värde efter 

exponeringen av stimulus, så N100 har en negativ potential och har sin topp runt 100 ms post-

stimulus. 

En ERP-komponent är en del av ERP-vågen, oftast en topp eller en dal, som har 

karakteristisk form (morfologi), timing och amplituddistribution över skalpen (topologi) 

och karaktäristiska känslighetsmönster för experimentella manipulationer eller/eller 

neurala källor. (Kutas & Federmeier , 2011, s. 629)

ERP-komponenter är ett viktigt men svårt begrepp, topparna och dalarna i en ERP-våg består i 

sin tur av summan av flera relativt självständiga underliggande komponenter och det kan vara svårt 

att isolera dessa latenta komponenter (Luck, 2005). En ERP-vågs topplatens, dvs hur många milli-

sekunder efter stimuliexponeringen som vågen har sin topp, behöver inte säga någonting om hur en 

underliggande komponent ser ut, ERP-vågen kan ha en av sina toppar samtidigt som en specifik 

underliggande komponent men det är mycket möjligt att ERP-vågen exempelvis består av kompo-

nenter som har olika latens för olika försökspersoner vilket efter en averagering resulterar i att ERP-

vågen börjar och slutar tidigare respektive senare än vad den underliggande komponenten gör. På 

liknande sätt säger en ERP-vågs toppamplitud inte med nödvändighet något om hur amplituden för 

underliggande komponenter ser ut. En ERP-vågs form kan också påverkas av andra tidsmässigt 

överlappande komponenter. 

Ansiktsigenkänning och ERP-komponenter

N170-komponenten. Av de ERP-komponenter som kopplas till ansiktsigenkänning är N170-

komponenten den som uppträder först. Man trodde först att det handlade om en positiv potential vid 
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toppen av hjässan, och komponenten fick namnet Vertex Positive Potential (VPP; Jeffreys, 1989), 

men ytterligare studier visade att det egentligen var fråga om en negativ komponent med ursprung i 

posteriora temporalloben, och detta kopplades till aktivitet i fusiform face area (Bentin, Allison, 

Puce, Perez & McCarthy, 1996; Joyce & Rossion, 2005). Komponenten har bland annat påvisats vid 

exponering för både rättvända och upp-och-nedvända ansikten samt för enbart avbildade ögon, men 

inte för stimuli av andra typer. Det finns forskare som funnit att N170-komponenten är starkare för 

enbart ögon (Caquil, Edmonds & Taylor, 2000) och som tolkat detta som att den representerar en 

ögonspecifik process, men exempel finns också på fynd som motsäger detta (Eimer, 1998). 

Amplituden hos N170-komponenten påverkas inte av familiarity och argument har lagts fram 

för att komponenten avspeglar en mekanism som bearbetar strukturell information i ansikten eller 

delar av ansikten, och har jämförts med den mekanism som föreslagits av Bruce och Young (1986; 

Bentin & Deouell, 2000). Det har senare presenterats resultat som tyder på att N170-komponenten 

snarare är relaterad till expertis, då man har visat att fågel- och hundexperter producerar liknande 

mönster då de är sysselsatta med att identifiera individuella stimuli inom sin egen domän (Tanaka & 

Curran, 2001). Detta utgör ännu ett argument mot idén att hjärnan innehåller områden och/eller 

funktioner som på förhand dedikerats till ansiktsigenkänning.

Old/new-effekten. För att studera hur minnet fungerar när vi känner igen något så används ofta 

en metod där ERP-vågorna som uppmäts strax efter att försökspersonerna ser ett gammalt, tidigare 

exponerat stimuli kontrasteras med ERP-vågorna för nya stimuli. Skillnaden kallas old/new-

effekten (Friedman & Johnson, 2000; Rugg & Curran, 2007) och är ett pålitligt ERP-index som är 

välstuderat. Effekten innebär en förskjutning av ERP-vågens amplitud i positiv riktning vid upp-

repad exponering av stimuli jämfört med nya stimuli. Detta gäller oberoende av om stimulus-

materialet består av bilder, ansikten eller ord (Friedman, 1990; Mograss, Godbout & Guillem, 

2006). Old/new-effekten är endast uppmätt vid korrekt identifierade gamla och nya stimuli i 

minnestest och inte vid felsvar så den verkar spela en speciell roll i minnet (Wilding, 1999). 

Effekten uppstår vid ca 250 millisekunder poststimulus och pågår i 800 millisekunder och består 

främst av två komponenter. Dessa två är FN400 och P600.

FN400-komponenten. Den komponent som uppträder först i old/new-effekten har sitt 

maximum över frontala elektroder mellan 300 och 500 millisekunder poststimuli och kallas därför 

den tidiga midfrontala old/new-effekten eller FN400. Komponenten samvarierar med styrkan i 

familiarity (Woodruff, Hayama & Rugg, 2006) och framträder vid stimuli som liknar tidigare visade 

stimuli, till exempel spegelvända bilder (Curran & Cleary, 2003) och ses bland annat därför som ett 

tecken på familiarity. FN400 verkar vara känslig för generella likheter men inte för finare distink-
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tioner mellan tidigare visade stimuli och liknande nya stimuli (Stenberg, Hellman, Johansson & 

Rosén, 2009). Komponentens relativa tidiga maximum ligger i linje med modeller som pekar på 

snabbheten i familiarity, jämfört med recollection.

Den tidiga old/new komponenten går under flera namn och det debatteras kring hur den ska 

tolkas och vilka funktioner den har, eftersom en negativ komponent med amplitudmaximum runt 

400 millisekunder poststimuli och liknande topografi med FN400 också kan observeras i experi-

ment som inte har med minnet att göra. Komponenten, som kallas N400, beskrevs för första gången 

av Kutas och Hillyard (1980) och kom att betraktas som en respons på meningsfulla stimuli. Kutas 

och Hillyard experimenterade på oväntade ord i slutet av meningar och fann en mer negativ kom-

ponent när meningarna slutade på ett semantiskt inkongruent sätt jämfört med hur de förväntades 

sluta. De fann också att N400-komponentens amplitud blev större när orden blev alltmer in-

kongruenta med vad som kunde förväntas utifrån kontexten. Så meningen ”He took a sip from the 

waterfall” som avslutades med ett inkongruent ord av medelstark typ gav en mindre N400-

komponent än meningen ”He took a sip from the transmitter” som hade ett starkt inkongruent 

slutord.

Ytterligare exempel på när N400 har registrerats är när försökspersoner får se bilder med per-

soner som utför ovanliga handlingar, exempelvis att skära bröd med en såg eller att lägga sitt hår i 

en symaskin. Då uppvisades en större N400-respons jämfört med mer förväntade handlingar som att 

lägga tvätt i en tvättmaskin (Proverbio & Riva, 2009). N400-effekter har även påvisats vid 

inkongruenta matematiska stimuli, till exempel 7x8=54 (Niedeggen, Rösler & Jost, 1999). 

N400-komponentens källa tycks inte finnas i en specifik del av hjärnan utan topografin är snar-

lik men inte identisk för olika typer av stimuli. För exempelvis auditiva stimuli är N400 mer jämt 

spriden över skalpen jämfört med N400 för visuella stimuli som har ett tydligare centro-parietalt 

maximum (Domalski, Smith & Halgren, 1991; Kutas & Federmeier, 2011). Detta tyder på att N400 

bör betraktas som en etikett för olika hjärnaktiviteter distribuerade över hjärnan men som har 

samma tidsmässiga och funktionella egenskaper. 

N400-komponenten har i en rad experiment bland annat använts för att undersöka minnet, efter-

som repetition har visat sig påverka amplituden hos den på så sätt att stimuli som har visats tidigare 

ger lägre amplitud än nya stimuli. En minskning i amplitud för upprepade stimuli har tolkats som att 

det har blivit lättare att komma åt minnesspåret i det semantiska minnet (Anderson & Pirolli, 1984; 

Mograss, Godbout & Guillem, 2006). N400-komponentens koppling till minnet har gett upphov till 

en aktuell debatt som handlar om huruvida den N400-komponent som uppstår vid semantisk in-

kongruens representerar samma process som den tidiga frontala komponenten i old/new-effekten 

eller om de två komponenterna motsvaras av olika processer. Inom forskningsfältet kallades från 
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början den tidiga old/new-effekten för N400 men en del forskare började sedermera skilja på N400 

och FN400. Debatten tog fart när Voss och Federmeier (2011) hävdade att det inte finns tillräckligt 

stöd för att N400, kopplad till semantiskt processande, och FN400, kopplat till familiarity (Curran 

& Cleary, 2003; Curran & Hancock, 2007; Rugg et al.,1998), är olika komponenter. De föreslår 

istället att semantisk priming, och därmed samma processer som vid klassiska N400-effekter, ligger 

bakom den tidiga komponenten vid igenkänningstester. Men andra studier talar emot detta (Rugg & 

Curran, 2007; Stenberg et al., 2009). Bridger, Bader, Kriukova, Unger och Mecklinger (2012) 

ifrågasätter dessutom Voss och Federmeiers design och kommer själva med en design som inte har 

de svagheterna och hävdar att deras resultat tyder på att N400 och FN400 i själva verket är olika 

komponenter.  

P600-komponenten. Den senare komponenten som är en del av old/new-effekten är P600, kan 

observeras med ett maximum över vänstra tempoparietala elektroder mellan 500 och 800ms post-

stimulus (Fonaryova Key et al., 2005; Friedman & Johnson, 2000) och kallas därför ofta för left 

parietal old/new effect. P600-amplituden tycks vara kopplad till hur mycket eller hur väl episodisk 

information blir inkodad och sedan framplockad, det vill säga recollection, och att en inkodning av 

stimulispecifik information ger en låg mängd falsklarm (Curran & Cleary, 2003; Nessler, 

Mecklinger & Penney, 2001; Vilberg, Moosavi & Rugg, 2006; Wilding, 2000). Den sena old/new-

effekten har ansetts vara ett fenomen av mer binär karaktär då ett stimuli antingen kopplas till ett 

specifikt minnesspår eller inte gör det (Yonelinas, 2002). Vilberg et al (2006) fann dock att den sena 

old/new-effektens storlek moduleras av hur mycket episodisk information som erinras. Amplituden 

för den sena effekten var större när mer kontextuell information kunde plockas fram jämfört med 

när kontextuell information kunde plockas fram men i en mindre grad. Studier har också visat att 

amplituden är större för den parietala old/new-effekten när försökspersonerna, förutom att identi-

fiera gamla stimuli, kan avgöra varifrån informationen kommer, jämfört med när de kan identifiera 

gamla stimuli utan att kunna avgöra varifrån informationen kommer (Wilding, 1999). Herzmann 

och Curran (2011) studerade bilexperter jämförda med personer utan särskild bilexpertis och fann 

att den parietala old/new-effekten endast framträdde för experter och att noviserna hade ett större 

mått av falsklarmssvar. 

En positiv komponent med toppamplitud runt 600 millisekunder poststimuli förekommer även i 

andra experiment som inte avser att studera minnet, exempelvis språkstudier. P600 kan till exempel 

observeras vid syntaktiska eller grammatiska fel i meningar. P600 i både minnes- och språkstudier 

har liknande topografier men tros ha olika neurala källor (Fonaryova Key et al., 2005). 
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Minneseffekter av etnicitet

Ett av de mest etablerade fenomenen inom socialkognitiv forskning (Meissner & Brigham, 

2001) är tendensen att känna igen och särskilja ansikten från sin egen etniska grupp bättre jämfört 

med andra etniska grupper (Malpass & Kravitz, 1969). Etnicitetseffekten
1
 på minne för ansikten har 

i huvudsak påvisats för ansikten med ett neutralt affektuttryck, men är egentligen inte statisk utan 

kan till och med vändas som när utgruppen uppvisar ilska, då framförallt i fråga om manliga 

ansikten (Krumhuber & Mansted, 2011). Tendensen att ha bättre minne för sin egen grupp är, som 

sagt, välbeforskad och fokus har på senare år skiftat till att undersöka när i den kognitiva 

bearbetningsströmmen fenomenet sker. Det har undersökts huruvida det sker vid inkodning, igen-

känning eller som en kombinerad effekt av de båda. Tidigare forskning har visat på stöd för att 

effekten visar sig både vid inkodning av stimuli (Herzmann et al., 2011; Lucas, Chiao & Paller, 

2011; Young, Bernstein & Hugenberg, 2010) och vid framplockning av ansiktsminnen (Herzmann 

et al., 2011). Effekten har kunnat påvisas för flera olika studerade grupper (Goodman et al., 2007; 

Tanaka, Kiefer & Bukach, 2004) och anses därför vara ett universellt fenomen som förekommer 

inom de flesta etniska grupper.

Två typer av modeller för hur etnicitetseffekten på minne fungerar har lagts fram (Herzmann, 

Willenbockel, Tanaka & Curran, 2011; Meissner & Brigham, 2001). Den första, expertismodellen, 

handlar om att en person efter att ha varit i kontakt med en viss grupp av människor under längre tid 

uppvisar mer effektiva minnesprocesser i fråga om ansikten tillhörande denna grupp (Chiroro & 

Valentine, 1995). Stöd för denna modell är exempelvis fynd som visar att etnicitetseffekten blir 

starkare från tidig barndom till vuxen ålder (Chance, Turner & Goldstein, 1982) och att adoptivbarn 

ibland vänder på effekten när de flyttas från en grupp till en annan (Bar-Haim, Ziv, Lamy & Hodes, 

2006). Att etnicitetseffekten egentligen är ett uttryck för skillnader i expertis stöds vidare av studier 

som visar att den negativa effekten på minnesprestationen vid igenkänning av upp-och-nedvända 

ansikten är större för ansikten inom den egna etniska gruppen (Rhodes, Tan, Brake, & Taylor, 

1989), vilket stämmer överens med den effekt som drabbar t.ex. hundexperter när de identifierar 

upp-och-nedvända hundar (Diamond & Carey, 1986). Vidare har träning på att särskilja individer 

inom andra etniska grupper visats minska etnicitetseffektens påverkan på ansiktsminnet (Tanaka & 

Pierce, 2009; Walker & Hewstone, 2006).

Förespråkare för den andra typen av modell, sociokognitiva modeller, menar att sociala, 

1. Fenomenet kallas bland annat för Own-race effect/bias, cross-race effect, other-race effect eller other-

ethnicity-effect. Till föreliggande studie har begreppet etnicitet valts ut, trots att detta inte nödvändigtvis är kopplat 

till utseende eller anletsdrag. Begreppen in- och utgrupp används genomgående och ska enbart förstås i betydelsen 

av egen etnisk grupp respektive annan etnisk grupp.
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motivationella och uppmärksamhetsrelaterade faktorer som får oss att överbetona etnicitet framför 

individualitet ligger bakom etnicitetseffekten på ansiktsminne (Herzmann et al., 2011). Exempel på 

sådana faktorer kan vara vår kategorisering av en individ som tillhörande en annan grupp eller 

etnicitetsbias (Levin, 1996, 2000), kontext (Hugenberg, Miller & Claypool, 2007) eller utgrupps-

homogenitet (Linville, Fischer & Salovey, 1989). Utgruppshomogenitet är ett väletablerat fenomen, 

och består i att individer tillhörande andra grupper i allmänhet antas ha fler gemensamma och färre 

särskiljande egenskaper; vi upplever individer tillhörande andra grupper som mer lika varandra, 

vilket gör att vi i mindre grad lägger märke till unika drag vid exponering för ansikten inom en 

annan grupp (Mullen & Hu, 1989; Ostrom & Sedikides, 1992; Park & Rothbart, 1982), och detta 

har en dokumenterad negativ effekt på minnesprestationen (Craik & Lockhart, 1972). Hypotesen 

om utgruppshomogenitet som en mekanism bakom etnicitetseffekten stöds vidare av resultat som 

har visat att minnesprestationen för ingrupp är bättre också när expertis inte spelar någon roll 

(Shriver et al., 2008) samt när individer godtyckligt kategoriseras som tillhörande en annan grupp. 

Bernstein, Young och Hugenberg (2007) visade på skillnader i minnesprestationen för godtyckliga, 

fiktiva grupper när försökspersoner fick se bilder av studenter som kategoriserats som tillhörande 

det egna universitetet jämfört med andra universitet. Författarna kallade detta för “other-university 

effect” och resultaten har tolkats som tecken på att socialkognitiva mekanismer skulle kunna ligga 

bakom också etnicitetseffekten.

Efter många år av konkurrens mellan expertishypotesen och den socialkognitiva förklarings-

modellen har en stor mängd resultat lagts fram till stöd för dem båda. Young, Hugenberg, Bernstein 

och Sacco (2012) utvärderar forskningsläget och kommer fram till att ett integrativt perspektiv är 

det mest förtjänstfulla:

Going forward, the most exciting, theoretically compelling advancements and 

practically meaningful developments in the field are likely to be made only if processes 

such as categorization and individuation, social group membership, perceiver 

motivations, and social context are mindfully integrated with expertise theories.

(s. 136)

Etnicitetseffekten och minnesprocesser

Meissner, Brigham och Butz (2005) undersökte i en beteendestudie hur recollection och 

familiarity är relaterade till etnicitetseffekten, och fann att försökspersonerna genom tillgång till 

större mängd differentierande inkodad information - specifika detaljer som skiljer individer åt -  

kom att uppleva recollection i högre grad för ansikten ur ingruppen. Detta kan relateras till expertis-

hypotesen, menar författarna, då större mängd differentierande information stämmer överens med 

de resonemang som lagts fram om detta (Chiroro & Valentine, 1995). Resultaten är dock inte till-
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räckligt tydliga för att kunna emotsäga den socialkognitiva förklaringsmodellen. Också Marcon, 

Susa och Meissner (2009) undersökte de relativa bidragen från familiarity och recollection när 

försökspersoner genomgick ett old/new-paradigm med in- och utgruppsansikten. Man fann också 

här att försökspersonerna i högre grad hade en upplevelse av recollection för tidigare exponerade 

stimuli ur ingruppen. Resultaten visade också på en påtagligt förhöjd falskt-alarm-frekvens för 

utgruppsansikten.

Som tidigare nämnts så har ERP-metoder på senare tid använts för att å ena sidan skilja mellan 

effekter vid inkodning och effekter vid igenkänning av ansikten, och å andra sidan att särskilja 

effekter som påverkar familiarity från effekter som påverkar recollection. Det finns ett flertal studier 

som visar på en subsequent memory-effekt (Paller, Kutas & Mayes, 1987; Sommer, Schweinberger 

& Matt, 1991), det vill säga att skillnader i hjärnans aktivitet vid inkodning predicerar senare 

minnesprestation, vilket talar för att det är skillnader i bearbetning redan vid den första expo-

neringen för ett ansikte som ligger till grund för etnicitetseffekten (Lucas, Chiao & Paller, 2011; 

Stahl, Wiese & Schweinberger, 2008). Herzmann et al. (2011) redovisar resultat som talar för att 

etnicitet har effekt både vid inkodning och vid igenkänning, då man fann skillnader i ERP-

komponenter som vid båda tillfällena kunde härledas till etnicitet. Wiese (2012) undersökte i en och 

samma studie både effekterna av etnicitet och ålder med hjälp av ERP-experiment, i syfte att 

studera ERP-komponenterna vid både inkodnings- och igenkänningsfasen. Den interaktionseffekt 

mellan kategorierna etnicitet och åldersgrupp som var förväntad framträdde inte, men en effekt av 

etnicitet kunde påvisas både i det tidiga och i det sena tidsfönster som vanligtvis kopplas till 

familiarity samt recollection. Wiese (2012) drar slutsatserna att detta representerar en större grad av 

familiarity för ingrupp, men också en större mängd detaljerad information som kunnat hämtas ur 

minnet, vilket skulle motsvara en större grad av recollection för ansikten ur den egna etniska 

gruppen (jfr. Vilberg et al., 2006).

Minneseffekter av emotion

Som nämnts inledningsvis så är etnicitet inte det enda som påverkar vårt minne för ansikten. 

Det är ett väldokumenterat faktum att ansikten med emotionella uttryck, såväl som andra typer av 

emotionella stimuli, skiljer sig åt i fråga om hur väl vi minns dem. Det har visats att framförallt 

negativa stimuli i högre grad identifieras jämfört med både neutrala och positiva (Ochsner, 2000), 

och detta gäller även specifikt för ansikten (Johansson et al., 2004). I båda fallen har det visats att 

recollection i högre grad kommer till uttryck när vi identifierar återkommande negativt laddade 

stimuli, vilket har tolkats som att inkodning har skett med större detaljrikedom. Det har påvisats att 

emotionella stimuli har effekter på hjärnans aktivitet vid igenkänning som liknar etnicitetseffekten, 
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då både den tidiga och den sena old/new-effekten påverkas av emotion (Righi et al., 2012). 

Ytterligare studier är nödvändiga för att klargöra eventuella likheter och skillnader vad gäller de 

neurala system som bidrar till minneseffekterna av emotion respektive etnicitet. Publicerade resultat 

ger dock vid handen att det åtminstone till viss del är olika neurala system som ger upphov till 

etnicitetseffekten (fusiform face area; Golby, Gabrieli, Chiao & Eberhardt, 2001) och minnes-

effekten av emotion (amygdala; LaBar & Cabeza, 2006). Minneseffekten av emotion har vidare 

förklarats utifrån evolutionärt perspektiv (Ochsner, 2000) medan etnicitetseffekten, som har 

konstaterats ovan, i högre grad förklaras utifrån expertis (Meissner & Brigham, 2001) samt social 

kognition (Hugenberg et al., 2007).

Syfte

Denna studie syftar till att studera vilken relation etnicitetseffekten har till de minnesprocesser 

som äger rum vid igenkänning. Genom att identifiera de elektrofysiologiska motsvarigheterna till 

familiarity och recollection och jämföra hur dessa tar sig uttryck vid igenkänning av ansikten till-

hörande den egna etniska gruppen samt en annan etnisk grupp går det sannolikt att avgöra vilka 

skillnader avseende de olika minnesprocesserna som kan kopplas till etnicitetseffekten.

Hypoteser

En generell old/new-effekt på de ERP-komponenter som motsvarar familiarity (FN400) och 

recollection (P600) förväntas, liksom en bättre minnesprestation för stimuli ur den egna etniska 

gruppen jämfört med den andra gruppen. Det är vidare förväntat att skillnader i de i sammanhanget 

relevanta ERP-komponenternas amplitud framträder som kan sättas i samband med etnicitets-

effekten. Därutöver är det sannolikt att skillnader i responstidsdata framträder som kan kasta ytter-

ligare ljus på mekanismerna bakom etnicitetseffekten. Formulerat som hypoteser blir detta som 

följande:

H1. En old/new-effekt går att utläsa som en skillnad i medelamplitud hos FN400- och P600- 

komponenten när sanna positiva svar (träffar) och sanna negativa svar (korrekt avvisade) 

jämförs.  

H2. Etnicitetseffekten framträder som en bättre minnesprestation för ansikten tillhörande den 

egna etniska gruppen jämfört med ansikten tillhörande en annan etnisk grupp.

H3. Skillnader framträder då medelamplitud vid exponeringar med sanna positiva svar samt 

sanna negativa svar jämförs mellan exponerade stimuli tillhörande den egna samt en annan 

etnisk grupp.

H4. Responstider skiljer sig åt mellan exponeringar av stimuli tillhörande den egna och en annan 

etnisk grupp.
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Metod

Arbetets förberedande och genomförandefaser ägde rum hösten 2012 vid Institutionen för 

psykologi, Lunds universitet. Försöket genomfördes i samarbete med ett parallellt projekt (Wallin, 

2013) vars data samlades in vid samma tillfällen, vilket medförde att hänsyn behövde tas också till 

detta projekt när försökets experimentella design utarbetades. Lösningen blev att den andra studien, 

som syftade till att undersöka ERP-komponenter, främst N400, med hjälp av kongruenta och in-

kongruenta par av ansikten och ord, fick utgöra inkodningsfas för det försök som ligger till grund 

för föreliggande minnesstudie. 

Försöksdeltagare 

27 frivilliga försökspersoner med normal eller korrigerad till normal syn deltog i studien. 

Rekrytering skedde i anslutning till Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, och urvalet är 

alltså ett så kallat bekvämlighetsurval. Deltagarna lämnade sitt skriftliga samtycke innan och erhöll 

en biocheck i ersättning efter datainsamlingen (se Appendix). För fyra av försökspersonerna 

användes inte data i analyserna på grund av för mycket artefakter eller andra tekniska problem vid 

inspelning. Data för ytterligare tre försökspersoner plockades bort slumpmässigt för att motbalans-

eringen av betingelser och ordningsföljd skulle fungera. De kvarvarande 20 försökspersonerna, 

varav 16 var kvinnor, hade en medelålder på 23,5 år med en spridning från 19 till 31 år. Tre försöks-

personer var vänsterhänta. Samtliga var födda i Sverige med svenska som modersmål och endast en 

hade en förälder född utanför Sverige, i ett annat nordiskt land.

Material

Till försöket användes totalt 192 foton av ansikten föreställande män, varav 96 hörde till den 

nordeuropeiska gruppen och 96 hörde till mellanösterngruppen. Urvalsproceduren för dessa foton 

gick till så att cirka 400 stycken först hämtades från ansiktsdatabaser (Aberdeen, n.d.; FEI face 

database, n.d.; Jain & Mukherjee, 2002; Langner, Dotsch, Bijlstra, Wigboldus, Hawk & van 

Knippenberg, 2010; Lundqvist, Flykt & Öhman, 1998; Minear & Park, 2004; Pain Expressions, 

n.d.; Utrecht ECVP, n.d.). För att  minska andra faktorers påverkan gallrades sedan foton bort 

baserat på bildvinkel, bildfilens kvalitet och det avbildade ansiktets karaktäristik såsom ansikts-

uttryck, ålder och särskilda kännetecken, eftersom detta är faktorer som man tidigare påvisat har 

effekt på minnesprestation (Johansson et al, 2004; Wiese et al., 2008). Detta resulterade i 240 foton 

av unga vuxna män, med neutrala ansiktsuttryck, vilka skattades av nio oberoende bedömare bas-

erat på etniskt ursprung. De 192 foton som på basis av denna skattning bäst passade in i respektive 

grupp valdes ut till experimentet och bear-betades för att åstadkomma liknande bakgrund och 
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beskärning. De två grupperna skilde sig signifikant från varandra avseende hur de bedömts vid 

valideringen. 

Som en del av det parallellt utförda experimentet utförde försökspersonerna efter varje ansikts-

exponering i inkodningsblocket en uppgift där ett svenskt adjektiv tillämpligt på individer expo-

nerades och försökspersonen bedömde ordets valens (positivt/negativt). 

Experimentet genomfördes på en stationär PC utrustad med ett standardtangentbord anslutet via 

USB samt en CRT-monitor vars uppdateringsfrekvens var 85 Hz. Experimentets design implement-

erades med hjälp av programvaran E-prime (http://www.pstnet.com).

Procedur

I försökets inkodningsfas exponerades försökspersonerna för 96 bilder, varav hälften kom från 

den nordeuropeiska respektive mellanösterngruppen. Dessa bilder följdes av ord vilka försöks-

personen instruerades att bedöma valensen hos. I testfasen blandades de 96 tidigare exponerade 

bilderna med lika många tidigare icke exponerade, och försökspersonens uppgift var då att avgöra 

om en enskild bild hörde till dem som hade visats tidigare. Detta delades upp i fyra block, vart och 

ett bestående av inkodnings- och testfas, där 24 respektive 48 (varav hälften var de 24 från inkod-

ningsfasen) ansiktsstimuli exponerades.

Vilken hälft av den totala mängden ansiktsstimuli som exponerades som gamla respektive nya 

försköts för varje försöksperson med 25% så att fördelningen var densamma för var fjärde försöks-

person. Gamla stimuli, det vill säga de som exponerades i inkodningsfasen, exponerades konse-

kvent i samma inbördes ordning, baserat på vilken delmängd som hörde till gamla stimuli för den 

aktuella försökspersonen, medan ordningen av betingelser (in-/utgrupp, kombination av bild och 

positivt/negativt ord) hämtades från en av fyra på förhand pseudorandomiserade och statiska listor. 

Pseudorandomisering tillämpades på ett sådant sätt att ordningen av betingelser inte följde någon 

systematik samtidigt som samma betingelser aldrig återkom mer än två gånger i följd. Dessa listor 

över betingelser fördelades på basis av försökspersonens nummer i ordningen.

Enskilda stimuliexponeringar i inkodningsfasen gick till så att ett fixeringskors först visades 

under ett slumpmässigt valt tidsintervall mellan 500 och 1500 millisekunder, för att exponeringar 

inte genom hela experimentet skulle komma i samma takt. Detta följdes av en paus på 300 milli-

sekunder, varpå ett avbildat ansikte visades i 250 millisekunder. Efter ytterligare en paus på 300 

millisekunder visades det ord som försökspersonerna hade som uppgift att bedöma. Detta visades 

fram till att försökspersonen hade svarat genom att trycka på en av två möjliga tangenter, dock som 

mest upp till 4000 millisekunder. Därefter följde en paus på 1600 millisekunder. 

I testfasen blandades slumpmässigt enskilda stimuliexponeringar innehållande gamla och nya 
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ansiktsstimuli, men ordningsföljden för nya stimuli var bestämd på samma sätt som i inkodnings-

fasen, det vill säga densamma för var fjärde försöksperson, och ordningsföljden för gamla stimuli 

var densamma som den ordning i vilken de ursprungligen hade exponerats i inkodningsfasen. Det 

senare av hänsyn till eventuella seriepositionseffekter (Ebbinghaus, 1913). Enskilda stimuli-

exponeringar i testfasen gick till på samma sätt som i inkodningsfasen, med den skillnaden att inget 

ord visades. Istället ombads försökspersonen då att med knapptryckningar svara på om ansiktet som 

exponerats hörde till dem som visats i föregående inkodningsfas eller var nya.

Mellan samtliga inkodnings- och testfaser visades instruktionerna för den aktuella fasen, samt 

instruktioner avseende vilka tangenter som användes för positivt och negativt svar, på nytt. För att 

undvika att försökspersonernas hänthet påverkade responstider för de olika svarsalternativen 

växlades dessa så att hälften av försökspersonerna angav positivt svar med sin högra hand, och 

hälften med sin vänstra. Under testfasen följdes de 24 första exponeringarna av en tio sekunder lång 

paus där försökspersonen hade möjlighet att blinka, vila ögonen och sträcka på sig. 

Försökspersonerna genomförde testet på omkring 25 minuter. Ingen träningsfas användes, istället 

fick försökspersonerna se exempel på hur enskilda stimuliexponeringar i inkodnings- respektive 

testfas gick till, samt fick läsa utförliga instruktioner innan försöket inleddes. Försökspersonerna 

hade också möjlighet att ställa frågor till försöksledaren efter att instruktionerna hade gåtts igenom.

Efter att ha genomfört den datorbaserade delen av försöket fyllde försökspersonerna i ett antal 

formulär vilka i första hand var relaterade till den andra, parallella studien (Wallin, 2013). Proce-

duren i sin helhet omfattade cirka två timmar per försöksperson, inklusive förberedelser, applicering 

av elektroder, genomförande av experimentet samt rengöring av EEG-utrustningen.

Registrering av EEG-data

EEG-data spelades in från 17 elektroder applicerade enligt 10-20-systemet (se Figur 1). Elva av 

dessa placerades vid hjässans elektrodpositioner F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, O1 och O2. 

Fyra elektroder placerades också runt ögonen för att mäta ögonrorelser, då ögonrörelser ger upphov 

till artefakter i inspelade EEG-data. Den elektrod som placerats vid försökspersonens vänstra 

mastoidben (A1) användes som referens för de övriga vid inspelningen (elektroden vid höger 

mastoidben, A2, användes senare för att räkna om referensen, se nedan), och utöver de 17 aktiva 

elektroderna applicerades en jordelektrod frontopolärt/centralt. Elektroderna var av ringtyp och 

applicerades i en Easycap-mössa. Easycap eloktrolytgel användes för att få lägsta möjliga impedans 

vid appliceringen av elektroderna. Vid appliceringen hölls impedansen under 5 kΩ. Elektroderna 

anslöts till en NuAmps-förstärkare, modell 7181. Utrustningens känslighet var 0.063 μV. En separat 

stationär PC dedikerades för inspelningen av EEG-data, vilket skedde med hjälp av programvaran 
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Neuroscan Acquire. Data spelades in med en samplingsfrekvens av 500 Hz och filtrerades online 

med lågpassfilter vid 70 Hz och notchfilter vid 50 Hz. Information om tidpunkter för när stimuli 

visats skickades via förstärkaren från försöksdatorn till inspelningsdatorn. 

Databearbetning och analys

Datainsamlingen resulterade, förutom demografiska data om försökspersonerna, i två typer av 

data relaterade till den föreliggande studien: beteendedata, det vill säga prestation i testfasen samt 

reaktionstid, och inspelade EEG-data.

EEG-data filtrerades digitalt offline med ett bandpassfilter mellan 0,1 och 30 Hz, för att sedan 

delas in i epoker om 1200 millisekunder. 200 millisekunder prestimuli utgjorde baseline, då ingen-

ting exponerats under detta intervall, och 1000 millisekunder post-stimuli bedömdes vara det tids-

fönster då de effekter som studien syftade till att undersöka framförallt ägde rum. Då exponeringar 

av stimuli hörande till inkodningsfasen sorterats bort resulterade detta i potentiellt 192 epoker per 

försöksperson.

Inspelade EEG-data justerades sedan för att använda den inspelade kanalen från försöks-

personernas högra mastoid (A2) som referens i kombination med den ursprungliga (A1). De kanaler 

som hade spelats in ovan och under vänster öga, samt lateralt i förhållande till försökspersonens 

båda ögon kombinerades sedan för att åstadkomma en kanal för vertikala och en för horisontella 

ögonrörelser. Samtliga kanaler inspelade från försökspersonens hjässa genomgick sedan artefakt-

korrigering för att justera för de effekter av blinkningar som avspeglades i EEG-kanaler inspelade 

från hjässan (Semlitsch, Anderer, Schuster & Presslich, 1986).

Efter att data korrigerats för artefakter från vertikala ögonrörelser och epoker som fortfarande 

hade stora avvikelser sorterats bort genomfördes en averagering genom vilken samtliga kvarvarande 

epoker per försöksperson som kom från samma typer av enskilda stimuliexponeringar kombi-

nerades. Resultatet av detta blev en medelkurva för den elektriska aktiviteten vid respektive 

elektrod, uppdelad efter typ av exponering och försökspersonens prestation (rätt/fel svar). På detta 

sätt kunde medelvärden för elektrisk amplitud vid samtliga mätpunkter extraheras för de tids-

intervall som ansågs vara av intresse för studien. De två studerade tidsfönstren valdes ut då det är 

ungefär då de två old/new-komponenterna brukar infinna sig (Curran, 1999; Mecklinger, 2000; 

Paller, Bozic, Ranganath, Grabowecky & Yamada, 1999). Till dessa steg i databearbetningen 

användes den specialiserade programvaran Neuroscan Edit (http://www.compumedics.com), för 

ändamålet utvecklade verktyg till beräkningsmiljön MATLAB (http://www.mathworks.se/), samt 

EEGLAB (http://sccn.ucsd.edu/eeglab/) och ERPLAB Toolbox (http://erpinfo.org).

Medelvärdena var resultatet av i genomsnitt 31,3 enskilda stimuliexponeringar per försöks-
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person och betingelse/svarskombination (SD=1.4, Min=22, Max=40), och statistiskt säkerställda 

skillnader mellan medelvärden vid samma mätpunkt kan därför sägas härstamma från skillnader i 

stimuli och/eller prestation mellan aktuella typer av exponeringar. I syfte att klargöra vid vilka mät-

punkter som signifikanta skillnader i elektrisk amplitud framträdde mellan typer av exponeringar 

och/eller prestationer, samt hur dessa faktorer eventuellt interagerar, genomfördes en fyr-vägs 

repeated-measures ANOVA som vid behov justerades med Greenhouse-Geisser (nedan redovisade 

resultat anges med korrigerade p-värden men ursprungliga frihetsgrader). 

Statistiska beräkningar utfördes också för beteendedata för att urskilja hur mönster i minnes-

prestation och responstid varierar över försökets olika betingelser. För detta ändamål användes 

parvis (paired) t-test. Försökspersonernas prestation beräknades i termer av korrigerad igen-

känningsfrekvens (eng. Corrected recognition rate, Pr), som korrigerar frekvensen av korrekt 

identifierade tidigare exponerade stimuli, träffrekvens (eng. Hit-rate), för frekvensen av nya stimuli 

angivna som gamla, falsklarmsfrekvens (eng. false alarm-rate). Dessutom beräknades responsbias 

(eng. Response bias, Br), som är ett mått på i hur hög grad en försöksperson svarar positivt eller 

negativt vid osäkerhet på om stimuli är gammalt eller nytt. Formeln för beräkning av Pr är Andel 

träffar - Andel falsklarm. Responsbias, Br, beräknas enligt formeln Andel falsklarm/(1-Pr), och ett 

värde över 0.5 motsvarar då en tendens att i högre grad svara positivt då man är tveksam, medan ett 

värde under 0.5 innebär en motsatt tendens (Feenan & Snodgrass, 1990; Snodgrass & Corwin, 

1988).

Etik

Som nämnts ovan så deltog försökspersonerna frivilligt i experimentet, och fick ersättning för 

detta. Innan experimentet påbörjades läste försökspersonerna en beskrivning av studien (se 

Appendix), där det också förklarades att proceduren var helt ofarlig. Specifik information rörande 

de aktuella frågeställningarna gavs inte, då en förförståelse av dessa hade riskerat att påverka resul-

tatet. Försökspersonerna kvitterade den mottagna ersättningen med namn och födelsedatum, och 

denna information hölls separat från andra insamlade data, som identifierades med nummer istället 

för namn, så att det skulle vara omöjligt att koppla insamlade data till specifika försökspersoner.

Resultat

Beteendedata

Tabell 1 visar resultaten för beteendedata. Resultaten visade i fråga om försökspersonernas 

minnesprestation på en signifikant skillnad mellan ingrupp och utgrupp för Pr (korrigerad 
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igenkänningsfrekvens), t(19)=2.167, p=0.043. Minnesprestationen var alltså, när hänsyn i och med 

beräkningen av Pr tagits till förhållanden mellan korrekt identifierade gamla stimuli och falsklarm, 

bättre för ansikten ur ingruppen. Vad gäller responsbias (Br) så kunde ingen signifikant skillnad 

påvisas, t(19)=0.045, p=0.965.

Tabell 1

Beteendedata för in- och utgrupp 

Prestation

Stimuli Träffar RT Korrekt 

avvisade

RT Falsklarm RT Pr Br

Ingrupp 0.69 

(0.12)

609 

(104)

0.73 

(0.11)

691 

(133)

0.31 

(0.12)

753 

(220)

0.42 

(0.16)

0.48 

(0.17)

Utgrupp 0.67 

(0.10)

641 

(121)

0.69 

(0.12)

705 

(135)

0.33 

(0.10)

758 

(197)

0.36 

(0.16)

0.47 

(0.12)

Diff 0.023 

(0.11)

-32* 

(65)

0.034 

(0.11)

-13 

(69)

-0.034 

(0.11)

3 

(127)

0.06* 

(0.12)

0.002 

(0.18)

Not. Data är angivna som sannolikhet att ett svar faller inom den angivna kategorin. Kategorierna är träffar 

(korrekt identifierade gamla stimuli), korrekt avvisade nya stimuli, falsklarm (nya stimuli felaktigt angivna 

som gamla). Vidare anges Pr (korrigerad igenkänningsfrekvens) och Br (responsbias). Reaktionstidsdata 

(RT) anges i millisekunder och standardavvikelse anges inom parentes. * Anger signifikans, p<0.05.

Variansanalys av reaktionstidsdata (Tabell 2) visade, som förväntat, en signifikant huvudeffekt 

av minne (faktorn Respons, dvs. korrekt identiferade gamla stimuli/korrekt avvisade nya) 

F(1,19)=13.546, p=0.002. Reaktionstiderna var kortare för gamla än för nya stimuli, något som 

framträder på liknande sätt i andra studier av old/new-effekten (t.ex Rugg et al., 1998). Resultaten 

visade också på en huvudeffekt på reaktionstid av grupp, F(1,19)=5.694, p=0.028, och reaktions-

tiden var då kortare för stimuli ur ingruppen. Någon interaktionseffekt framträdde inte.

Tabell 2

Variansanalys av reaktionstidsdata

df F p η
2

Grupp 1,19 5.694 0.028 0,231

Respons 1,19 13.546 0.002 0,416

Not. Faktorerna är Grupp (in/utgrupp) och Respons (träff/korrekt avvisad).

ERP-data

Medelvärdeskurvor (eng. grand average) från testfasen för korrekt identifierade gamla och nya 

in- och utgruppsansikten visas i Figur 2. Som förväntat gav träffar - gamla (tidigare exponerade) 

ansikten - en mer positiv ERP jämfört med korrekt avvisade nya (ej tidigare exponerade) ansikten 
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under både det tidiga och det sena tidsfönstret. Detta kan urskiljas som en för träffar mer positiv 

komponent omkring 400 ms poststimuli samt som en mer tydlig och mer positiv komponent från 

500 ms poststimuli.

Variansanalys (se Tabell 3) av medelamplituden visade på en huvudeffekt av minne (faktorn 

Respons motsvarar träffar samt korrekt avvisade) i båda de undersökta tidsintervallen, för 350-500 

ms: F(1,19)=5.723, p=0.027, och för 500-700 ms: F(1,19)=5.315 , p=0.033. Detta helt i överens-

stämmelse med den förväntade old/new-effekten. 

Tabell 3 

Data från variansanalys av medelamplitud

df F p η
2

350-500 ms

Grupp 1,19 3.672 0.07 (ns) 0.162

Respons 1,19 5.723 0.027 0.231

500-700

Respons 1,19 5.315 0.033 0.219

Grupp x Respons 1,19 4.900 0.039 0.205

Grupp x AP x 

HEM

4,19 2.494 0.050 0.116

Not. Faktorerna är Grupp (ingrupp/utgrupp); Respons (gammal/ny); AP (anterior/central/posterior 

lokalisering); HEM (vänster/mitten/höger lokalisering).

I det tidiga tidsintervallet visade variansanalysen ingen interaktionseffekt mellan grupp och 

minne, och en tendens till huvudeffekt av grupp F(1,19)=3.672, p=0.07. 

I det senare intervallet fanns en interaktionseffekt mellan minne och grupp, det vill säga stimuli 

från in- respektive utgrupp. Detta framträder i amplitudkurvorna (se Figur 2), och korrekt identi-

fierade nya utgruppsstimuli visar en P600-komponent som ligger närmare kurvorna för träffar. 

Parvisa jämförelser mellan medelamplituder för gamla och nya stimuli vid de enskilda elektrod-

positionerna visar att minneseffekten framträder tydligt för ingruppsstimuli men är frånvarande för 

stimuli ur utgruppen (Tabell 4). Minneseffekten för ingruppsstimuli är tydligast vid den högra 

frontala elektrodpositionen (Figur 3). Amplitudskillnaden för stimuli ur ingruppen utgör en klassisk 

sen old/new-effekt, där P600-komponenten är signifikant mer negativ (se Tabell 3) för nya stimuli. I 

Figur 3 visas också hur skillnaden i P600-komponentens amplitud är olika stor för in- respektive 

utgrupp.
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Figur 2. Medelvärdeskurvor för korrekt identifierade gamla och nya ansikten.        
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Tabell 4

Amplitudskillnader mellan gamla och nya stimuli, 500-700ms poststimuli, för ingrupp kontra 

utgrupp 

Minneseffekt på medelamplitud, 500-700 ms

Elektrodposition Ingrupp Utgrupp

F3 1.42* (2.82) 0.20 (2.90)

Fz 1.58* (2.82) 0.44 (3.15)

F4 1.72** (2.13) 0.08 (2.48)

C3 1.54* (2.75) 0.81 (2.19)

Cz 1.69* (3.16) 0.80 (2.61)

C4 1.62** (2.38) 0.21 (2.20)

P3 1.02* (2.10) 0.89 (2.07)

Pz 1.05 (2.52) 0.77 (2.59)

P4 1.20* (2.36) 0.46 (2.22)

Not. Angivna värden är amplitudskillnader i µV. Standardavvikelser angivna inom parentes. * anger 

signifikansnivå p<0.05, ** anger signifikansnivå p<0.01.

Figur 3. Medelamplituden vid F4-elektroden i intervallet 

500-700ms, angivet i µV.

ERP-data kan med andra ord sägas visa att etnicitetseffekten framförallt har påverkan på 

minnesprocesserna i det senare tidsintervallet. Old/new-effekten framträder för båda grupperna som 

en tidig komponent, och huvudeffekten av minne påverkas i det tidiga fönstret inte av huruvida 

stimuli hör till in- eller utgrupp. I det sena fönstret visar ERP-data däremot tydligt på att skillnaden i 

P600-komponentens amplitud, den sena old/new-effekten, endast framträder för ingruppsstimuli 
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och att denna skillnad för utgruppsstimuli inte kan skiljas signifikant mellan exponeringar för gamla 

och nya stimuli.

Effekt av grupp. För att studera effekter av etnicitet på den mentala bearbetningen av ansikten, 

utan påverkan av minne, så analyserades data för endast korrekt avvisade nya stimuli som försöks-

personerna alltså såg för första gången. Som redovisats ovan (se Tabell 3) så visade variansanalysen 

på en marginellt signifikant huvudeffekt av grupp på medelamplitud i det tidiga fönstret. Parvisa 

jämförelser visade på signifikanta skillnader i amplitud endast vid elektrodposition C4, i både det 

tidiga och sena intervallet, t(19)=2.104, p=0.049 respektive t(19)=2.140, p=0.046, där amplituden 

för utgruppsstimuli var mer positiv.

P200-komponenten. Då visuell inspektion av data antydde en amplitudskillnad hos P200-

komponenten genomfördes i explorativt syfte en variansanalys av maxamplituden i fönstret 150-

250 ms. Komponentens maximum visade sig vara temporalt placerat 172 millisekunder post-

stimulus. Analysen resulterade i en marginellt signifikant interaktionseffekt av minne, anterior-

posterior och hemisfärisk placering, F(4,76)=2.468, p=0.052. En parvis jämförelse visade att 

minneseffekten på maxamplitud hos P200-komponenten var signifikant enbart för utgruppsstimuli, 

att skillnaden framträdde bilateralt, mest tydligt vid de parietala elektrodpositionerna, t(19)=3.003, 

p=0.007 vid Pz, p<0.05 vid C3, C4, F4 och P3. Samma effekt vid Cz-elektroden framträdde 

marginellt signifikant, t(19)=2.011, p=0.059.

Diskussion

I denna studie har svenska deltagare under kort tid fått studera ansikten föreställande män 

tillhörande den egna etniska gruppen (nordeuropéer) samt från en annan etnisk grupp (från mellan-

östernområdet) för att senare känna igen och skilja ut de tidigare exponerade ansiktena från nya 

distraherande ansikten i syfte att studera relationen mellan etnicitetseffekten och de processer - 

familiarity och recollection - som äger rum vid igenkänning.

Hypoteser

En effekt av minne på amplituden hos ERP-komponenterna FN400 och P600, så kallad 

old/new-effekt, förväntades och påvisades också i resultaten. Detta bekräftar således den första 

hypotesen (H1). Vidare förväntades, i enlighet med den tidigare väl dokumenterade etnicitets-

effekten en skillnad i förmågan att diskriminera mellan nya och gamla ansikten för stimuli ur in- 

respektive utgrupp där prestationen för ingrupp är bättre, vilket också framträdde i resultaten. Också 

den andra hypotesen (H2) kan således ses som bekräftad. Detta innebär dock inte att försöks-

personerna kunde identifiera signifikant fler tidigare exponerade nordeuropeiska ansikten, inte 
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heller att det var signifikant färre felsvar för den gruppen. Däremot så påvisades en signifikant 

skillnad då de två typerna av svar genom beräkning av korrigerad igenkänningsfrekvens (Pr) rela-

terades till varandra, vilket inom det aktuella forskningsfältet är ett etablerat sätt att beräkna för-

mågan att diskriminera mellan gamla och nya stimuli. Elektrofysiologiska mått visade vidare på 

skillnader i medelamplitud då exponeringar med sanna positiva svar och sanna negativa svar jäm-

fördes mellan stimuli ur in- respektive utgrupp, varför också den tredje hypotesen (H3) kan ses som 

bekräftad. Den tidiga komponenten, kopplad till familiarity, uppvisade inga skillnader mellan de 

båda grupperna medan skillnaden i medelamplitud hos den sena komponenten, kopplad till 

recollection, var signifikant enbart för den grupp som i detta fall ansågs utgöra den etniska in-

gruppen. Slutligen visade variansanalysen av reaktionstiddata på en huvudeffekt av faktorn Grupp, 

vilket utgör grund för att förkasta nollhypotesen till fördel för den fjärde forskningshypotesen (H4).

Responstider

Det är i sammanhanget intressant att responstiderna för den nordeuropeiska gruppen var kortare 

än för mellanösterngruppen, något som visade sig som en generell effekt som inte interagerade med 

minnet. En förklaring till detta skulle kunna vara att försökspersonerna som följd av att de hade mer 

erfarenhet av igenkänning – expertis – av ansikten tillhörande ingruppen kunde skilja på gamla och 

nya ansikten med större säkerhet och därmed också göra det snabbare. Data från tidigare studier av 

expertis stöder detta antagande (Gauthier & Tarr, 1997; Tanaka, 2001).

ERP-fynd

I resultaten från insamlade ERP-data framträder den sena old/new-effekten, vilket nämnts ovan, 

tydligt för stimuli ur ingruppen då P600-komponenten, som tidigare forskning (t.ex. Curran & 

Cleary, 2003) visat är kopplad till recollection, är signifikant större för korrekt identifierade gamla 

stimuli jämfört med nya. Enligt gängse sätt att tolka detta (Vilberg et al., 2006) medför det att 

försökspersonerna i högre grad har kunnat skilja de ansikten ur ingruppen som de har sett tidigare 

från sådana de inte har sett genom recollection - att de drar sig till minnes kontextuell information 

från instuderingstillfället (Paller et al., 1999). Denna effekt är dock frånvarande för stimuli ur ut-

gruppen vilket visar sig i att ERP-komponenterna i det tidsfönster där den sena old/new-effekten 

vanligtvis framträder inte skiljer sig åt för stimuli ur denna grupp. Det är värt att poängtera att P600-

komponenten både i fallet med korrekt identifierade gamla stimuli och i fallet med nya stimuli för 

utgrupp framträder på ett sätt som liknar korrekt identifierade gamla stimuli ur ingruppen (se Figur 

2 och Figur 3). Data skulle alltså kunna tolkas som att det inte är fråga om frånvarande eller lägre 

grad av recollection för korrekt identifierade gamla utgruppsstimuli, vilket skulle kunna vara en 
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intuitiv förklaring på etnicitetseffekten, utan på att P600 och möjligtvis recollection uppträder i hög 

grad både när ansiktet hör till de tidigare exponerade och när det inte gör det. Detta skulle i så fall 

kunna kallas falsk recollection, något som man tidigare också funnit tecken på i beteendestudier då 

högre grad av med stor säkerhet angivna felsvar påvisats för utgruppsstimuli (Meissner et al., 2005), 

och skulle enligt hur recollection vanligtvis beskrivs motsvaras av en upplevelse av att känna igen 

och identifiera ett specifikt ansikte samt en (falsk) tillgång till information från inkodnings-tillfället. 

Följden av detta blir att denna process inte differentierar mellan gamla och nya stimuli, vilket gör 

uppgiften svårare för försökspersonerna avseende stimuli ur utgruppen. I linje med tidigare resultat 

är det här rimligt att familiarity, vilket i allmänhet anses motsvara en känsla av bekanthet utan 

erinran av kontextuella detaljer från inkodningen, i högre grad vägleder försökspersonernas svar då 

de genom recollection inte förmår särskilja gamla och nya stimuli (Marcon et al., 2009; Meissner et 

al., 2005; Wiese, 2012). Detta skulle, vilket nämnts ovan, kunna vara en förklaring till att reaktions-

tiden blir längre för stimuli ur utgruppen, och att prestationen blir sämre, och i båda fallen mot-

svaras detta av vad som kan utläsas ur insamlade beteendedata. En rimlig ytterligare konsekvens av 

detta skulle ha kunnat vara att en skillnad avseende responsbias (Br) framträdde, där mer liberala 

svarsmönster visade sig för stimuli ur utgruppen än för ingruppen. Detta har dock inte befunnits 

vara fallet, och en möjlig förklaring på detta är den relativt låga minnesprestationen hos försöks-

personerna, samt den relativt höga andelen falsklarmssvar.

Vad gäller den skillnad mellan in- och utgrupp som resultaten tyder på i fråga om den sena 

old/new-effekten, vanligtvis tolkad som motsvarande processen recollection, så har liknande 

resultat presenterats i en tidigare experimentell ERP-studie (Wiese, 2012). Resultaten från före-

liggande studie bekräftar etnicitetseffektens påverkan på recollection, och lägger till den möjliga 

tolkningen att falsk recollection, tidigare påvisad i beteendestudier (Meissner et al., 2005), är en 

förklaring till den lägre minnesprestationen för utgruppsansikten. Wiese (2012) fann en skillnad 

mellan in- och utgruppsansikten också avseende den tidiga old/new-effekten, något som inte har 

kunnat påvisas i de aktuella resultaten.

Resultat liknande de beskrivna i stycket ovan - skillnader avseende recollection för ut- och 

ingruppsansikten - har också lagts fram i experiment där ansikten inte varit i fokus. Herzmann och 

Curran (2011) presenterar liknande fynd för personer med särskild expertis. De experter som deltog 

i experimentet kodade in en större mängd differentierande information jämfört med kontroll-

gruppen, och upplevde också i högre grad recollection. Detta motsvarades av vad som visade sig i 

insamlade ERP-data, och författarna drar utifrån detta slutsatsen att större expertis medför högre 

grad av recollection samt att detta är förklaringen till varför expertis medför bättre minnesprestation 

för stimuli inom den egna expertisdomänen (Herzmann & Curran, 2011). Ser man till det faktum att 
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de ERP-resultat som redovisats i föreliggande studie på många sätt överensstämmer med de som 

redovisats av Herzmann och Curran (2011) kan man dra slutsatsen att expertis som en förklaring till 

etnicitetseffekten är högst tänkbar. Herzmann och Curran redovisar effekter av expertis och minne 

både vid inkodning och igenkänning, och förklarar detta med att  större mängd unik information för 

det aktuella stimulit kodas in. Om expertishypotesen gäller för etnicitetseffekten och således 

liknande mekanismer ligger till grund för den skulle detta vara ett sätt att förklara de många resultat 

som publicerats avseende etnicitetseffektens påverkan vid inkodningstillfället (Lucas et al., 2011; 

Stahl et al., 2008).

Den jämförelse som gjordes mellan amplitud vid korrekt avvisade nya ansikten ur de båda 

grupperna resulterade i ett fynd, nämligen en signifikant amplitudskillnad som i både det sena och 

det tidiga fönstret visade en mer negativ amplitud för stimuli ur den etniska ingruppen. Detta fram-

trädde enbart vid C4-elektroden, och det är i sammanhanget värt att nämna att detta var en av de två 

elektrodpositioner där old/new-effekten för ingrupp var mest tydlig (se Tabell 4). Studerar man 

amplitudkurvan för elektrodposition C4 i Figur 2 går det att urskilja att kurvan för korrekt identi-

fierade nya ingruppsansikten visar en tydlig N400-komponent samt en tydlig avvikelse från den 

P600-komponent som visas för korrekt identifierade gamla ingruppsansikten. Den skillnad mellan 

medelamplituderna för korrekt identifierade nya in- och utgruppsansikten som påvisats är således 

sannolikt en effekt av att N400-komponenten i fallet med utgruppsansikten inte är lika uttalad som 

för ingruppsansikten, samt att amplituden i det senare fönstret inte på samma sätt som för ingrupps-

ansikten motsvarar en old/new-effekt vid den aktuella elektrodpositionen. Detta kan i viss mån 

förstås i ljuset av resonemanget i föregående stycke, och skulle i så fall vara en effekt av att 

recollection inte differentierar mellan nya och gamla ansikten på samma sätt för utgrupp som för 

ingrupp. Den effekt som här kunnat visas uppträder endast lokalt vid C4-elektroden, men då 

elektrodmontaget i den aktuella studien inte varit omfattande nog för att dra några långtgående slut-

satser utifrån fyndens spatiala lokalisering går det här inte att avgöra vad detta kan bero på utan att 

resonemanget blir alltför spekulativt.

Den minneseffekt på P200-komponenten som påvisats enbart för utgruppsansikten skulle kunna 

kopplas till flera olika fenomen. Det har tidigare demonstrerats att familiarity kan ha effekt på 

N170-komponenten och dess frontocentrala motsvarighet, P200 (Caharel et al., 2002), vilket dock 

inte stämmer helt överens med det spatiala mönster som här kunnat påvisas. Det har också lagts 

fram fynd som tyder på en occipitotemporal effekt av etnicitet på P200-komponenten (Stahl et al., 

2008), och detta skulle hypotetiskt kunna vara en bidragande effekt till vad som visats i 

föreliggande studie. Då undersökningen av P200 går utanför syftet med denna studie och endast har 

gjorts i explorativt syfte, samt då interaktionseffekten som framträdde endast var marginellt 
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signifikant dras dock här inga ytterligare slutsatser utifrån detta.

De två minnesrelaterade ERP-komponenterna som denna studie fokuserat på uppvisar vanligt-

vis karaktäristiska spridningsmönster över hjässan med den tidiga komponenten över frontala 

elektroder och den senare över vänstra parietala elektroder. Något sådant spridningsmönster åter-

fanns dock inte i denna studie vilket skulle kunna bero på det relativt lilla elektrodmontaget. 

Baslinjemätningarna (200 ms prestimuli) innehåller ett visst mått av brus och det är möjligt att brus 

även kan ha påverkat de studerade tidsintervallen. Det skulle eventuellt kunna förklara den ute-

blivna interaktionseffekten av minne och grupp i det tidiga tidsfönstret, men det är inte så troligt 

med tanke på att det var en tydlig icke-signifikans (p=0,61) och att man i tidigare studier har fått 

liknande resultat (Horry, Wright &Tredoux, 2010). 

Metoddiskussion

En brist i designen är att det inte finns triangulerande data som säkerställer att försöks-

personerna använder sig av recollection för ingrupp men inte för utgrupp. Detta skulle möjligen 

kunna ha lösts om en remember/know-design (Tulving, 1985) skulle ha används. I den typen av 

design så ska försökspersonerna ange vilken minnesprocess som vägleder deras svar för varje 

ansikte, ”remember” för recollection, ”know” för familiarity och ibland har försökspersonen möjlig-

heten att svara att de gissade om de fattade sitt beslut utan hjälp av minnet. Remember/know-

metoden är dock ifrågasatt, bland annat för att försökspersonerna kanske inte kan ge tillförlitliga 

introspektiva data (Dougal & Rotello, 2007; Yovel & Paller, 2004), en möjlighet är att använda 

metoden som användes av Yovel och Paller (2004) där ett yrke kopplades till ansiktsbilden vid 

inkodning och om försökspersonen senare kan minnas yrket eller någon annan detalj från inkod-

ningen så är det ett tecken på recollection och ifall de inte skulle kunna plocka fram detaljer så 

skulle det vara ett tecken på familiarity. Försökspersonen skulle också kunna få ange hur bekant ett 

ansikte kändes, vilket skulle vara ett mått på familiarity. För att fånga in falsk recollection så skulle 

försökspersonen också kunna få skatta med vilken grad av säkerhet ett remember-svar ges. Detta 

mått kan sedan kopplas till falskt positiva remember-svar för att hitta eventuell falsk recollection. 

Det är värt att understryka att det finns god anledning att ifrågasätta alfa-nivån för signifikans 

(p<0.05) samt resonemang som alltför tungt vilar på idéer om alfa-nivåns särskilda status. Många 

av de resultat som redovisats i föreliggande studie stöds av en sådan signifikansnivå, men detta 

innebär trots allt ingenting mer än att det inte är större sannolikhet än 1/20 att resultatet uppnåtts 

genom slump. Försiktighet bör iakttas för att undvika typ 1-fel. Samtidigt så är flera av de redo-

visade effekterna tillräckligt tydliga för att klara en hårdare signifikansnivå. I flera fall är det 

dessutom så att liknande effekter redovisats i tidigare forskning, varför det i fråga om de resultaten 
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finns något mindre anledning till tvivel.

Uppgiften vid inkodning var inte specifikt att studera ansiktet, utan en annan uppgift, och det är 

sedan tidigare känt att uppgiften vid inlärningstillfället har effekt på minnesprestationen såväl som 

på inspelade ERP-data (Otten & Rugg, 2001; Stahl, Wiese & Schweinberger, 2010). Experimentet 

använde också i sammanhanget korta exponeringstider, vilket tidigare har visats göra etnicitets-

effekten mer uttalad (Meissner & Brigham, 2001).

Stimuli och validitet. De stimuli som användes vid experimentet bestod av två grupper som 

satts samman utifrån ett flertal vetenskapliga ansiktsdatabaser. Målet var, utifrån den experimentella 

design som var meningsfull för föreliggande studie samt den parallellt genomförda studien, att den 

ena gruppen skulle motsvara en etnisk ingrupp för försökspersonerna och alltså vara nordeuropeisk, 

medan den andra gruppen skulle innehålla ansikten som kopplades till ett ursprung i mellanöstern. 

Bilderna i den etniska utgruppen härstammade från databaser innehållande ansikten från mellan-

östern, men också andra närliggande områden. Detta gör att validiteten hos påståenden om 

resultaten kan ifrågasättas, och i synnerhet om dessa påståenden i hög grad bygger på de avbildade 

ansiktenas specifika härkomst. Validering av de i experimentet inkluderade bilderna visade dock att 

försöksdeltagarna uppfattade bilderna som hörande till två skilda kategorier, och att den ena 

kategorin motsvarade den etniska ingruppen. Det har också tidigare visats att etnicitetseffekten 

framträder tydligt också då ansikten med ett mer homogent ursprung använts i den etniska 

utgruppen (Lucas et al., 2011).

Begreppet etnicitet. I denna text har det beskrivits hur svenska försökspersoner har fått ta 

ställning till om de redan har sett ansikten föreställande olika etniciteter, även om etnicitetsapekten 

inte har varit uttalad.  Författarna är medvetna om komplexiteten i ordet etnicitet, den 

engelskspråkiga litteraturen använder genomgående ordet race och en direktöversättning av det 

ordet till ras är problematisk, inte heller ordet etnicitet är problemfri. En etnicitetstillhörighet 

behöver inte alls signaleras eller uppfattas visuellt, vilket denna studie bygger på. Användandet av 

ordet etnicitet i den här texten bygger på ett antagande om att en grupp av utseenden kan 

klassificeras som en etnicitet och att frekvensen av de grupperna av utseenden skiljer sig från olika 

geografiska platser. Studien bygger också på antagandet om att försökspersonerna också delar synen 

på att personer från olika delar av världen brukar se ut på ett visst sätt, därmed är det inte sagt att 

alla gör det, det är generaliseringar. Även orden in- och utgrupp är problematiska. Bara för att en 

person har vissa utseendekarakteristika så behöver inte det betyda att den ser alla andra som har 

samma utseende som ingrupp och att den ser alla med andra utseenden som utgrupp, däremot antas 

sannolikheten för det vara stor. Vad en person betraktar som ingrupp antas också skifta beroende på 

kontext. Orden innebär vissa generaliseringar och har valts för att ligga så nära engelskspråkig 
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forskning som möjligt.

Vidare så har etnicitetseffekten i denna studie bara undersökts i en riktning, det vill säga vad 

som har undersökts är hur effekten tar sig uttryck då försökspersoner ur en specifik grupp (den 

nordeuropeiska) exponeras för och sedan försöker känna igen ansikten ur den egna och en annan 

grupp (mellanösterngruppen). Syftet med studien var att kunna generalisera till hur etnicitets-

effekten fungerar i allmänhet, något som givetvis hade kunnat göras med större säkerhet om flera 

grupper hade undersökts. Att detta inte gjordes var i första hand av pragmatiska skäl, en enhetlig 

etnisk grupp annan än den svenska ansågs för denna studie alltför svår att rekrytera. Det är sedan 

tidigare känt att etnicitetseffekten ömsesidigt påverkar igenkänningsminnet hos flera olika etniska 

grupper (Goodman et al., 2007; Tanaka, Kiefer & Bukach, 2004), varför det här kan anses möjligt 

att generalisera till människor i allmänhet trots att det om möjligt hade varit önskvärt med en 

utvidgad studie.

Rekommendationer för framtida forskning

Intressanta frågor för framtida studier inom detta område kan vara hur de olika minnes-

processernas förekomst och i elektrofysiologiska korrelat uppfångade omfattning samvarierar med 

minnesprestationer samt de kvalitativa upplevelserna av familiarity och recollection. Ytterligare 

studier där den upplevda styrkan i igenkänning och/eller känsla av bekanthet fångas upp och 

korreleras med beteende- och elektrofysiologiska data skulle kunna kasta ljus över de fenomen som 

i denna och andra aktuella studier antyds. Liknande studier med ett större elektrodmontage skulle 

också kunna dra utökade slutsatser baserade på den spatiala lokaliseringen hos påvisade effekter. 

“False recollection” och dess eventuella beröringspunkter med etnicitetseffekten samt expertis 

skulle vidare kunna vara intressanta utgångspunkter för framtida studier.

Slutsatser

Denna studie har visat att recollection skiljer sig åt vid igenkänning av ansikten från den egna 

etniska gruppen jämfört med andra grupper. Detta framträder på så sätt att recollection i fråga om 

den egna gruppen i högre grad differentierar mellan tidigare sedda och nya ansikten. För ansikten ur 

andra etniska grupper tyder resultaten på att recollection inte i lika hög grad differentierar, utan 

framträder på samma sätt både för nya och gamla ansikten. Resultaten har inte visat på någon 

skillnad avseende familiarity. Detta sätts i samband med tidigare ERP-studier som visat liknande 

mönster hos personer med särskild expertis, och expertis som förklaring till etnicitetseffekten anses 

således stämma väl överens med hur etnicitetseffekten i föreliggande studie har visats yttra sig.

30



Referenser

Aberdeen. (n.d.). Hämtad 30 september 2012 från http://pics.psych.stir.ac.uk/2D_face_sets.htm

Aggleton, J. P. & Brown, M. W. (1999). Episodic memory, amnesia, and the hippocampal-anterior 

thalamic axis. Behavioral and Brain Sciences, 22(3), 425-444. doi: 

10.1017/S0140525X99002034

Allison, T., Wood, C. C., Spencer, D. D., Goff, W. R., McCarthy, G. & Williamson, P. D. (1985). 

Localization of sensorimotor cortex in surgery by SEP recording. Electroencephalography and 

Clinical Neurophysiology, 61(3), S74-S74. 

Anderson, J. R. & Pirolli, P. L. (1984). Spread of activation. Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory, and Cognition, 10(4), 791-798. 

Bar-Haim, Y., Ziv, T., Lamy, D. & Hodes, R. M. (2006). Nature and nurture in own-race face 

processing. Psychological Science, 17(2), 159-163. 

Bentin, S., Allison, T., Puce, A., Perez, E. & McCarthy, G. (1996). Electrophysiological studies of 

face perception in humans. Journal of Cognitive Neuroscience, 8(6), 551-565. 

Bentin, S. & Deouell, L. Y. (2000).  Structural encoding and identification in face processing: ERP 

evidence for separate mechanisms.Cognitive Neuropsychology, 17(1-3), 35-55. 

Bernstein, M. J., Young, S. G., & Hugenberg, K. (2007). The cross-category effect: mere social 

categorization is sufficient to elicit an own-group bias in face recognition. Psychological 

Science, (8), 706.

Bodamer, J. (1947). Die Prosop-Agnosie: Die Agnosie des Physiognomieerkennens. Archiv f r 

Psychiatrie und Nervenkrankheiten Vereinigt mit Zeitschrift f r die Gesamte Neurologie und 

Psychiatrie, 179(1-2), 6-53. 

Bridger, E. K., Bader, R., Kriukova, O., Unger, K. & Mecklinger, A. (2012). The FN400 is 

functionally distinct from the N400. NeuroImage, 63(3), 1334-1342.

Bruce, V. & Young, A. (1986). Understanding face recognition. British Journal of Psychology, 77 

(3), 305-327. 

Caharel, S., Poiroux, S., Bernard, C., Thibaut, F., Lalonde, R. & Rebai, M. (2002). ERPs associated 

with familiarity and degree of familiarity during face recognition. The International Journal of 

Neuroscience, 112(12).

Cahill, L., Haier, R. J., Fallon, J., Alkire, M. T., Tang, C., Keator, D., et al. (1996). Amygdala 

Activity at Encoding Correlated with Long-Term, Free Recall of Emotional Information. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(15).

Carey, S. (1992). Becoming a face expert. Philosophical Transactions of the Royal Society of 

London. Series B: Biological Sciences, 335(1273), 95-103. 

Carey, S. & Diamond, R. (1977). From piecemeal to configurational representation of faces. 

Science, 195(4275), 312-314. 

31

http://pics.psych.stir.ac.uk/2D_face_sets.htm


Cauquil, A. S., Edmonds, G. E. & Taylor, M. J. (2000). Is the face-sensitive N170 the only ERP not 

affected by selective attention? Neuroreport, 11(10), 2167-2171. 

Chance, J. E., Turner, A. L., & Goldstein, A. G. (1982). Development of differential recognition for 

own- and other-race faces. The Journal of psychology, 112, 29-37. doi: 

10.1080/00223980.1982.9923531

Chiroro, P. & Valentine, T. (1995). An investigation of the contact hypothesis of the own-race bias 

in face recognition. Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A-Human 

Experimental Psychology, 48(4), 879-894. 

Craik, F. I. M. & Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. 

Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11(6).

Curran, T. (1999). The electrophysiology of incidental and intentional retrieval: ERP old/new 

effects in lexical decision and recognition memory. Neuropsychologia, 37(7), 771. 

Curran, T. & Cleary, A. M. (2003). Using ERPs to dissociate recollection from familiarity in picture 

recognition. Brain research. Cognitive brain research, 15(2), 191-205. 

Curran, T. & Hancock, J. (2007). The FN400 indexes familiarity-based recognition of faces. 

Neuroimage, 36(2), 464-471. doi: 10.1016/j.neuroimage.2006.12.016

Damasio, A. R., Tranel, D. & Damasio, H. (1990). Face agnosia and the neural substrates of 

memory. Annual Review of Neuroscience, 13(1), 89-109. 

de Haan, M., Pascalis, O. & Johnson, M. H. (2002). Specialization of neural mechanisms 

underlying face recognition in human infants. Journal of Cognitive Neuroscience, 14(2), 199-

209. 

Diamond, R. & Carey, S. (1986). Why faces are and are not special: an effect of expertise. Journal 

of Experimental Psychology. General, 115(2), 107-117. 

Domalski, P, Smith, M. S. & Halgren, E. (1991). Cross-modal repetition effects on the N4. 

Psychological Science, 2(3), 173-178. 

Dougal, S. & Rotello, C. (2007). "Remembering" emotional words is based on response bias, not 

recollection. Psychonomic Bulletin & Review, 14(3), 423-429. 

Ebbinghaus, H. (1913). On memory: A contribution to experimental psychology. New York: 

Teachers College.

Eimer, M. (1998). Does the face-specific N170 component reflect the activity of a specialized eye 

processor? Neuroreport, 9(13), 2945-2948. 

Eimer, M. (2000). Event-related brain potentials distinguish processing stages involved in face 

perception and recognition. Clinical Neurophysiology: Official Journal of the International 

Federation of Clinical Neurophysiology, 111(4), 694-705. 

Eimer, M. & Holmes, A. (2007). Event-related brain potential correlates of emotional face 

processing. Neuropsychologia, 45(1), 15-31. 

Fabiani, M., Gratton, G., & Coles, M. G. H. (2000). Event-related brain potentials: Methods, theory, 

and applications. I J. T. Cacioppo, L. G. Tassinary & G. G. Berntson (Red.), Handbook of 

Psychophysiology (2. uppl., ss. 53-84). Cambridge: Cambridge University Press.

32



Feenan, K. & Snodgrass, J. G. (1990). The effect of context on discrimination and bias in 

recognition memory for pictures and words. Memory & Cognition, 18(5), 515-527. 

FEI Face Database. (n.d.). Hämtad 30 september 2012 från http://fei.edu.br/~cet/facedatabase.html

Fonaryova Key, A. P., Dove, G. O. & Maguire, M. J. (2005). Linking brainwaves to the brain: an 

ERP primer. Developmental Neuropsychology, 27(2), 183-215. 

Friedman, D. (1990). Cognitive event-related potential components during continuous recognition 

memory for pictures. Psychophysiology, 27(2), 136-148. doi: 10.1111/j.1469-

8986.1990.tb00365.x

Friedman, D. & Johnson, J. R. (2000). Event-related potential (ERP) studies of memory encoding 

and retrieval: a selective review. Microscopy Research and Technique, 51(1), 6-28. 

Gauthier, I., Skudlarski, P., Gore, J. C. & Anderson, A. W. (2000). Expertise for cars and birds 

recruits brain areas involved in face recognition. Nature Neuroscience, 3(2), 191-197. 

Gauthier, I. & Tarr, M. J. (1997). Becoming a "Greeble" expert: exploring mechanisms for face 

recognition. Vision Research, 37(12), 1673-1682. 

Gauthier, I., Tarr, M. J., Anderson, A. W., Skudlarski, P. & Gore, J. C. (1999). Activation of the 

middle fusiform 'face area' increases with expertise in recognizing novel objects. Nature 

Neuroscience, 2(6), 568-573. 

Golby, A. J., Gabrieli, J. D., Chiao, J. Y. & Eberhardt, J. L. (2001). Differential responses in the 

fusiform region to same-race and other-race faces. Nature Neuroscience, 4(8), 845-850. doi: 

10.1038/90565

Goodman, G. S., Sayfan, L., Lee, J. S., Sandhei, M., Walle-Olsen, A., Magnussen, S., et al. (2007). 

The development of memory for own- and other-race faces. Journal of Experimental Child 

Psychology, 98(4), 233-242. 

Herzmann, G. & Curran, T. (2011). Experts’ memory: an ERP study of perceptual expertise effects 

on encoding and recognition. Memory & Cognition, 39(3), 412-432. 

Herzmann, G., Willenbockel, V., Tanaka, J. W. & Curran, T. (2011). The neural correlates of 

memory encoding and recognition for own-race and other-race faces. Neuropsychologia, 

49(11), 3103-3115. 

Hills, P. J., Werno, M. A. & Lewis, M. B. (2011). Sad people are more accurate at face recognition 

than happy people. Consciousness and Cognition, 20(4), 1502-1517. 

Horry, R., Wright, D. B. & Tredoux, C. G. (2010). Recognition and context memory for faces from 

own and other ethnic groups: a remember-know investigation. Memory & Cognition, 38(2), 

134-141. 

Hugenberg, K., Miller, J. & Claypool, H. M. (2007). Categorization and individuation in the cross-

race recognition deficit: Toward a solution to an insidious problem. Journal of Experimental 

Social Psychology, 43(2), 334-340. 

Hugenberg, K., Young, S. G., Bernstein, M. J. & Sacco, D. F. (2010). The categorization-

individuation model: an integrative account of the other-race recognition deficit. 

Psychological Review, 117(4), 1168-1187. 

33

http://fei.edu.br/~cet/facedatabase.html


Jain, V. & Mukherjee, A. (2002). The Indian Face Database. Hämtad 30 september 2012 från 

http://vis-www.cs.umass.edu/~vidit/IndianFaceDatabase/ 

Jasper, H. H. (1958). The ten-twenty electrode system of the International Federation. 

Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 10, 371-375. 

Jeffreys, D. A. (1989). A face-responsive potential recorded from the human scalp. Experimental 

Brain Research. Experimentelle Hirnforschung. Expérimentation cérébrale, 78(1), 193-202. 

Johansson, M., Mecklinger, A. & Treese, A.-C. (2004). Recognition memory for emotional and 

neutral faces: an event-related potential study. Journal of Cognitive Neuroscience, 16(10), 

1840-1853. 

Johnston, R. A. & Edmonds, A. J. (2009). Familiar and unfamiliar face recognition: a review. 

Memory,17(5), 577-596. 

Jones, G. V. (1987). Independence and exclusivity among psychological processes: Implications for 

the structure of recall. Psychological Review, 94(2), 229. 

Joyce, C. & Rossion, B. (2005). The face-sensitive N170 and VPP components manifest the same 

brain processes: the effect of reference electrode site. Clinical Neurophysiology: Official 

Journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, 116(11), 2613-2631.

Kanwisher, N., McDermott, J. & Chun, M. M. (1997). The fusiform face area: A module in human 

extrastriate cortex specialized for face perception. Journal of Neuroscience, 17(11), 4302. 

Knowlton, B. J. & Squire, L. R. (1995). Remembering and knowing: Two different expressions of 

declarative memory. Journal of Experimental Psychology, 21(3), 699. 

Krumhuber, E. G., & Manstead, A. S. R. (2011). When memory is better for out-group faces: on 

negative emotions and gender roles. Journal of Nonverbal Behavior, 35(1), 51-61. doi: 

10.1007/s10919-010-0096-8

Kutas, M. & Federmeier, K. D. (2011). Thirty years and counting: finding meaning in the N400 

component of the event-related brain potential (ERP). Annual Review of Psychology, 62(1), 

621-647. 

Kutas, M. & Hillyard, S. A. (1980). Reading senseless sentences: brain potentials reflect semantic 

incongruity. Science, 207(4427), 203-205. 

LaBar, K. S. & Cabeza, R. (2006). Cognitive neuroscience of emotional memory. Nature Reviews 

Neuroscience, 7(1), 54-64. 

Langner, O., Dotsch, R., Bijlstra, G., Wigboldus, D.H.J., Hawk, S.T. & van Knippenberg, A. (2010). 

Presentation and validation of the Radboud Faces Database. Cognition & Emotion, 24(8), 

1377-1388. DOI: 10.1080/02699930903485076

Levin, D. T. (1996). Classifying faces by race: The structure of face categories. Journal of 

Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 22(6), 1364-1382. 

Levin, D. T. (2000). Race as a visual feature: Using visual search and perceptual discrimination 

tasks to understand face categories and the cross-race recognition deficit. Journal of 

Experimental Psychology: General, 129(4), 559-574. 

34

http://vis-www.cs.umass.edu/~vidit/IndianFaceDatabase/


Linville, P. W., Fischer, G. W. & Salovey, P. (1989). Perceived dstributions of the characteristics of 

in-group and out-group members: Empirical evidence and a computer simulation. Journal of 

Personality and Social Psychology, 57(2), 165-188. 

Longmore, C. A., Liu, C. H. & Young, A. W. (2008). Learning faces from photographs. Journal of 

Experimental Psychology. Human Perception and Performance, 34(1), 77-100. 

Lucas, H. D., Chiao, J. Y. & Paller, K. A. (2011). Why some faces won't be remembered: Brain 

potentials illuminate successful versus unsuccessful encoding for same-race and other-race 

faces. Frontiers in Human Neuroscience, 5(20).

Luck, S. J. (2005). An introduction to the event-related potential technique. Cambridge, Mass. MIT 

Press.

Lundh, L. G. & Ost, L. G. (1996). Recognition bias for critical faces in social phobics. Behaviour 

Research and Therapy, 34(10), 787-794. 

Lundqvist, D., Flykt, A. & Öhman, A. (1998). The Karolinska directed emotional faces – KDEF 

[CD ROM]. Department of Clinical Neuroscience, Psychology section, Karolinska Institutet, 

ISBN 91-630-7164-9.

MacKenzie, G. & Donaldson, D. I. (2007). Dissociating recollection from familiarity: 

Electrophysiological evidence that familiarity for faces is associated with a posterior old/new 

effect. Neuroimage, 36(2), 454-463. 

Malpass, R. S. & Kravitz, J. (1969). Recognition for faces of own and other race. Journal of 

Personality and Social Psychology, 13(4), 330-334. 

Mandler, G. (1980). Recognizing: The judgment of previous occurrence. Psychological Review, 

87(3), 252-271. 

Maratos, E. J., Allan, K. & Rugg, M. D. (2000). Recognition memory for emotionally negative and 

neutral words: an ERP study. Neuropsychologia, 38(11), 1452-1465. 

Marcon, J. L., Susa, K. J. & Meissner, C. A. (2009). Assessing the influence of recollection and 

familiarity in memory for own- versus other-race faces. Psychonomic Bulletin & Review, 

16(1), 99-103. 

McCarthy, R. A. & Warrington, E. K. (1986). Visual associative agnosia: a clinico-anatomical study 

of a single case. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 49(11), 1233-1240. 

McNeil, J. E. & Warrington, E. K. (1993). Prosopagnosia: a face-specific disorder. The Quarterly 

Journal of Experimental Psychology. A, Human Experimental Psychology, 46(1), 1. 

Mecklinger, A. (2000). Interfacing mind and brain: a neurocognitive model of recognition memory. 

Psychophysiology, 37(5), 565-582. 

Meissner, C. A. & Brigham, J. C. (2001). Thirty years of investigating the own-race bias in momory 

for faces: A meta-analytic review. Psychology, Public Policy, and Law, 7(1), 3-35. 

Meissner, C. A., Brigham, J. C. & Butz, D. A. (2005). Memory for own‐ and other‐race faces: a 

dual‐process approach. Applied Cognitive Psychology, 19(5), 545-567. 

Minear, M. & Park, D.C. (2004). A lifespan database of adult facial stimuli. Behavior Research 

Methods, Instruments, & Computers. 36, 630-633.

35



Mograss, M., Godbout, R. & Guillem, F. (2006). The ERP old-new effect: A useful indicator in 

studying the effects of sleep on memory retrieval processes. Sleep, 29(11), 1491-1500. 

Morton, J. & Johnson, M. H. (1991). CONSPEC and CONLERN: A two-process theory of infant 

face recognition. Psychological Review, 98(2), 164-181. 

Moscovitch, M., Winocur, G. & Behrmann, M. (1997). What is special about face recognition? 

Nineteen experiments on a person with visual object agnosia and dyslexia but normal face 

recognition. Journal of Cognitive Neuroscience, 9(5), 555-604. 

Mullen, B. & Hu, L.-T. (1989). Perceptions of ingroup and outgroup variability: A meta-analytic 

integration. Basic and Applied Social Psychology, 10(3), 233-252. 

Nessler, D., Mecklinger, A. & Penney, T. B. (2001). Event related brain potentials and illusory 

memories: the effects of differential encoding. Cognitive Brain Research, 10(3), 283-301. 

Niedeggen, M., Rösler, F. & Jost, K. (1999). Processing of incongruous mental calculation 

problems: evidence for an arithmetic N400 effect. Psychophysiology, 36(3), 307-324. 

Ochsner, K. N. (2000). Are affective events richly recollected or simply familiar? The experience 

and process of recognizing feelings past. Journal of experimental psychology. General, 129(2), 

242-261. 

Ostrom, T. M. & Sedikides, C. (1992). Out-group homogeneity effects in natural and minimal 

groups. Psychological Bulletin, 112(3), 536-552. 

Otten, L. J. & Rugg, M. D. (2001). Electrophysiological correlates of memory encoding are task-

dependent. Brain research. Cognitive brain research, 12(1), 11-18. 

Pain Expressions. (n.d.). Hämtad 30 september 2012 från 

http://pics.psych.stir.ac.uk/2D_face_sets.htm

Paller, K. A., Bozic, V. S., Ranganath, C., Grabowecky, M. & Yamada, S. (1999). Brain waves 

following remembered faces index conscious recollection. Brain Research. Cognitive Brain 

Research, 7(4), 519-531. 

Paller, K. A., Kutas, M., & Mayes, A. R. (1987). Neural correlates of encoding in an incidental 

learning paradigm. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 67(4), 360-371. 

doi: 10.1016/0013-4694(87)90124-6

Park, B. & Rothbart, M. (1982). Perception of out-group homogeneity and levels of social 

categorization: Memory for the subordinate attributes of in-group and out-group members. 

Journal of Personality and Social Psychology, 42(6), 1051-1068. 

Proverbio, A. M. & Riva, F. (2009). RP and N400 ERP components reflect semantic violations in 

visual processing of human actions. Neuroscience Letters, 459(3), 142-146. 

Rhodes, G., Tan, S., Brake, S. & Taylor, K. (1989). Expertise and configural coding in face 

recognition. British Journal of Psychology, 80(3), 313. 

Righi, S., Marzi, T., Toscani, M., Baldassi, S., Ottonello, S. & Viggiano, M. P. (2012). Fearful 

expressions enhance recognition memory: electrophysiological evidence. Acta psychologica, 

139(1), 7-18. 

Rugg, M. D. & Curran, T. (2007). Event-related potentials and recognition memory. Trends in 

Cognitive Sciences. 251-257.

36

http://pics.psych.stir.ac.uk/2D_face_sets.htm


Rugg, M. D., Mark, R. E., Walla, P., Schloerscheidt, A. M., Birch, C. S. & Allan, K. (1998). 

Dissociation of the neural correlates of implicit and explicit memory. Nature, 392(6676), 595-

598. 

Rugg, M. D. & Yonelinas, A. P. (2003). Human recognition memory: a cognitive neuroscience 

perspective. Trends in Cognitive Sciences, 7(7), 313-319. 

Semlitsch, H. V., Anderer, P., Schuster, P. & Presslich, O. (1986). A solution for reliable and valid 

reduction of ocular artifacts, applied to the P300 ERP. Psychophysiology, 23(6), 695-703. 

Sergent, J., Ohta, S. & MacDonald, B. (1992). Functional neuroanatomy of face and object 

processing. A positron emission tomography study. Brain: A Journal of Neurology, 115 (1), 15-

36. 

Sergent, J. & Signoret, J. L. (1992). Varieties of functional defictis in prosopagnosia. Cerebral 

Cortex, 2(5), 375-388. 

Shriver, E. R., Young, S. G., Hugenberg, K., Bernstein, M. J. & Lanter, J. R. (2008). Class, race, and 

the face: social context modulates the cross-race effect in face recognition. Personality & 

Social Psychology Bulletin, 34(2), 260-274.

Snodgrass, J. G. & Corwin, J. (1988). Pragmatics of measuring recognition memory: Applications 

to dementia and amnesia. Journal of Experimental Psychology: General, 117(1), 34-50. 

Sommer, W., Schweinberger, S. R., & Matt, J. (1991). Human brain potential correlates of face 

encoding into memory. Electroencephalography and clinical neurophysiology, 79(6), 457-463. 

doi: 10.1016/0013-4694(91)90165-z

Stahl, J., Wiese, H. & Schweinberger, S. R. (2008). Expertise and own-race bias in face processing: 

an event-related potential study. Neuroreport, 19(5), 583-587. 

Stenberg, G., Hellman, J., Johansson, M. & Rosén, I. (2009). Familiarity or conceptual priming: 

event-related potentials in name recognition. Journal of Cognitive Neuroscience, 21(3), 447-

460. doi: 10.1162/jocn.2009.21045

Tanaka, J. W. (2001). The entry point of face recognition: Evidence for face expertise. Journal of 

Experimental Psychology: General, 130(3), 534-543. doi: 10.1037/0096-3445.130.3.534

Tanaka, J. W. & Curran, T. (2001). A neural basis for expert object recognition. Psychological 

Science, 12(1), 43-47. 

Tanaka, J. W., Kiefer, M. & Bukach, C. M. (2004). A holistic account of the own-race effect in face 

recognition: evidence from a cross-cultural study. Cognition, 93(1), B1-B9. 

Tanaka, J. W. & Pierce, L. J. (2009). The neural plasticity of other-race face recognition. Cognitive, 

Affective & Behavioral Neuroscience, 9(1), 122-131. 

Taylor, M. J., Mills, T. & Pang, E. W. (2011). The development of face recognition; hippocampal 

and frontal lobe contributions determined with MEG. Brain Topography, 24(3), 261-270. 

Tulving, E. (1985). Memory and consciousness. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 

26(1), 1-12. 

Utrcht ECVP. (n.d.). Hämtad 30 september 2012 från http://pics.psych.stir.ac.uk/2D_face_sets.htm

Valentine, T. (1988). Upside-down faces: a review of the effect of inversion upon face recognition. 

British Journal of Psychology, 79(4), 471. 

37

http://pics.psych.stir.ac.uk/2D_face_sets.htm


Valenza, E., Simion, F., Cassia, V. M. & Umiltà, C. (1996). Face preference at birth. Journal of 

Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 22(4), 892-903. 

Vilberg, K. L., Moosavi, R. F. & Rugg, M. D. (2006). The relationship between electrophysiological 

correlates of recollection and amount of information retrieved. Brain Research, 1122(1), 161-

170. 

Voss, J. L. & Federmeier, K. D. (2011). FN400 potentials are functionally identical to N400 

potentials and reflect semantic processing during recognition testing. Psychophysiology, 48(4), 

532-546. 

Walker, P. M. & Hewstone, M. (2006). A perceptual discrimination investigation of the own‐race 

effect and intergroup experience. Applied Cognitive Psychology, 20(4), 461-475. 

Wallin, D. (2013). Etnisk ingruppsfavorisering vid semantisk priming av ansikten – en empirisk 

studie av dess ERP-korrelat hos svenska studenter. Psykologexamensarbete, Lunds 

Universitet, Institutionen för psykologi.

Wiese, H. (2012). The role of age and ethnic group in face recognition memory: ERP evidence from 

a combined own-age and own-race bias study. Biological Psychology, 89(1), 137-147. 

Wiese, H., Schweinberger, S. R. & Hansen, K. (2008). The age of the beholder: ERP evidence of an 

own-age bias in face memory. Neuropsychologia, 46(12), 2973-2985. 

Wilding, E. L. (1999). Separating retrieval strategies from retrieval success: an event-related 

potential study of source memory. Neuropsychologia, 37(4), 441-454. 

Wilding, E. L. (2000). In what way does the parietal ERP old/new effect index recollection? 

International Journal of Psychophysiology: Official Journal of the International Organization 

of Psychophysiology, 35(1), 81-87. 

Windmann, S. & Kutas, M. (2001). Electrophysiological correlates of emotion-induced recognition 

bias. Journal of Cognitive Neuroscience, 13(5), 577-592. 

Woodruff, C. C., Hayama, H. R. & Rugg, M. D. (2006). Electrophysiological dissociation of the 

neural correlates of recollection and familiarity. Brain Research, 1100(1), 125-135. doi: 

10.1016/j.brainres.2006.05.019

Yin, R. K. (1969). Looking at upside-down faces. Journal of Experimental Psychology, 81(1), 141-

145. 

Yonelinas, A. P. (2002). The nature of recollection and familiarity: A review of 30 years of research. 

Journal of Memory and Language, 46(3), 441-517. 

Yonelinas, A. P., Otten, L. J., Shaw, K. N. & Rugg, M. D. (2005). Separating the brain regions 

involved in recollection and familiarity in recognition memory. Journal of Neuroscience, 

25(11), 3002-3008. 

Young, S. G., Bernstein, M. J., & Hugenberg, K. (2010). When do own-group biases in face 

recognition occur? Encoding versus post-encoding. Social Cognition, 28(2), 240-250. 

Young, S. G., Hugenberg, K., Bernstein, M. J. & Sacco, D. F. (2012). Perception and motivation in 

face recognition: A critical review of theories of the cross-race effect. Personality and Social 

Psychology Review, 16(2), 116-142. 

38



Yovel, G. & Paller, K. A. (2004). The neural basis of the butcher-on-the-bus phenomenon: when a 

face seems familiar but is not remembered. Neuroimage, 21(2), 789-800. 

39



Department of Psychology

Mikael Johansson, PhD

Projektansvarig

Department of Psychology

Åse Innes-Ker, PhD Univeritetslektor

Projektansvarig

Appendix

Informerat samtycke

INFORMATION TILL FORSKNINGSPERSON

Tillfrågande om deltagande
Du tillfrågas härmed om Du vill delta i denna studie som inkluderar 

datoriserade beteendetest och EEG/ERP-undersökning.

Bakgrund och syfte
Undersökningens syfte är i stora drag att öka kunskapen om ur hjärnan 

bearbetar information dels under tiden en enkel men till viss grad 

uppmärksamhetskrävande sorteringsuppgift görs och dels under ett 

minnestest. Under undersökningen kommer bilder och ord presenteras i olika 

sammanhang. Genom att mäta din hjärnas elektriska aktivitet 

(elektroencefalogram, EEG; event-related potential, ERP) kan ökad kunskap 

om denna informationsbearbetningsprocess erhållas.

Detta sker via elektroder som appliceras i hårbotten, en metod som är helt 

ofarligt och som inte medför några risker. EEG/ERP-data har en mycket hög 

tidsupplösning, data kan lagras varje millisekund från samtliga elektroder, 

vilket möjliggör en viktig inblick i när olika aspekter av 

informationsbearbetning äger rum och i hur samspelet mellan olika regioner 

av hjärnan sker. 

Syftet med studien är att förstå vilka informationsbearbetnings- och 

minnesprocesser som är aktiva i hjärnan. Avsikten är att kartlägga hur hjärnan 

arbetar under det att vi uppmärksammar och tolkar meningsfulla synintryck, 

lagrar och plockar fram information ur minnet och att förklara varför vi ibland 

glömmer.

Studiens genomförande och risker
Sessionen börjar med att elektroderna appliceras på rätt plats med hjälp av en 

elastisk mössa. Efter det att kvaliteten på EEG-registreringen fastställs ges 

detaljerade instruktioner inför uppgiften. 

Experimentet består av två huvuddelar. I en del kommer ett antal stimuli (t ex 

ord, bilder) att presenteras och Din uppgift är att sortera dessa i förbestämda 

kategorier. I en andra del kommer din minnesprestation för en viss del av 

materialet att mätas. 

Experimentet är helt datoriserat, vilket innebär att Du kommer att 

presenteras för olika typer av stimuli på en datorskärm och att alla Dina 

bedömningar samlas in för lagring via knapptryckningar.  
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Som angetts ovan är EEG-registrering helt ofarlig och smärtfri. Dock bör det 

nämnas att den i sällsynta fall kan orsaka lindrig och övergående 

hudirritation.

Undersökningstiden är c:a 90 minuter, inkluderande applicering av 

elektroder.

Hantering av data
Persondata från studien kommer att lagras i ett register och databehandlas. 

Dina uppgifter är sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång till 

registret. Då data från studien publiceras kommer enskilda individer inte att 

kunna identifieras. Hanteringen av Dina uppgifter regleras av 

Personuppgiftslagen (SFS1998:204). 

Sekretess
Vi behandlar resultaten av studien konfidentiellt.

Frivillighet
Du deltar helt frivilligt och kan när som helst avbryta Din medverkan i studien 

utan att behöva ange någon anledning. 

Ytterligare information
Förutom denna skriftliga information kommer Du att bli muntligen 

informerad före undersökningen. Då får Du också möjlighet att ställa frågor. 

Du är också välkommen att ringa projektansvarig för att få ytterligare 

information.
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