
 
 

 
Menstruationscykelns inverkan på kvinnors preferenser för mäns ansikten 

 
 
 
 

Sammanfattning 
 

Detta är en systematisk replikation av Penton-Voaks och Perrets 
studie (1999) då en preferens hos kvinnor för maskuliniserade 
ansiktsdrag under hög befruktningsrisk i menstruationscykeln hittades. 
Dessa drag tros vara en ärlig signal för goda gener och 
immunokompetens hos män. Oklarhet råder huruvida detta gäller för 
olika populationer. 36 svenska universitetsstuderande kvinnor fick 
därför välja ut de mest fysiskt attraktiva ansiktena, utifrån 
maskuliniserade och feminiserade bildserier, vid hög respektive låg 
befruktningsrisk. Ingen signifikant skillnad hittades mellan de olika 
faserna. Resultaten indikerar att fynden för menstruella 
preferensskiften inte är robusta över olika populationer och att det 
eventuellt är flera evolutionära mekanismer som opererar samtidigt. 
Alternativt kan kulturella faktorer spela en större roll än vad som 
tidigare förutsatts.     
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Women’s Preferences for Male Facial Masculinity Across the Menstrual Cycle1 

 

 
Abstract 

 
This is a systematic replication of the Penton-Voak and Perret study 
(1999) where a preference for masculinized faces was found at high 
conception risk  in the menstrual cycle. These traits are believed to be 
honest signals of good genes and immunocompetence. It is uncertain if 
these findings are robust across different populations. 36 Swedish 
college students were asked to pick out the most “physically 
attractive” male faces from masculinized and feminized stimuli at high 
and low risk of conception. No significant differences were found 
between the phases. The results indicate that the findings for a 
menstrual preference shift are not consistent with the original study . 
Perhaps several evolutionary mechanisms are operating at the same 
time, and cultural factors might have a greater influence than 
previously supposed.  
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Introduktion 
 
 

Sex och relationer har berört människan i alla tider och dokumenterats i allt från tidiga 

hällristningar i Ti-n-Lalan till nutida Harlequin-romaner. Kopulerande streckgubbar på en 

stenhäll eller romantitlar som ”Bröllop och baby” samt ”Kärleksaffären”; ja oavsett tidsålder 

och kultur så har ämnet fascinerat, inspirerat och väckt frågor (Burenhult, 2003; Greene, 

1997; Rimmer, 1997). De flesta har velat förstå och många har försökt förklara. Under de 

senaste två årtiondena har en ny teoribildning givit nya svar på gamla frågor. Den så kallade 

evolutionspsykologin har nämligen vänt på både stenar och blad. Övergripande teorier om 

sexuella mönster och strategier hos människan har presenterats. Bland annat har det 

föreslagits att kvinnan attraheras mer av maskulina drag hos mannen när hon är som mest 

befruktningsbar i menstruationscykeln. Fler studier behövs dock för att fastställa om det 

verkligen förhåller sig så. Det här är en sådan studie.  

 

Evolutionspsykologi 

Evolutionspsykologi är ett teoretiskt perspektiv som försöker integrera psykologi med 

evolutionär teori. Människans psykologi betraktas i grunden som biologisk och psykologiska 

egenskaper ses som produkter av det naturliga urvalet. Teoribildningen bottnar följaktligen i 

grundläggande evolutionära principer (Tooby & Cosmides, 2005; Wikipedia, 2007a).  

 

Evolutionen och det naturliga urvalet 

Jean-Baptist Lamarck som levde i slutet av sjuttonhundratalet och början på artonhundratalet 

kom att inspirera till det som skulle bli den stora upptäckten inom evolutionsteori (Maynard 

Smith, 1993). Darwin och Alfred Russel Wallace var, oberoende av varandra, trots allt de 
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första att förklara varför arter var så väl anpassade till sin miljö, hur evolutionär förändring 

äger rum och hur nya arter uppkommer (Geary, Vigil & Byrd-Craven, 2004). Deras upptäckt 

var alltså inte idén om evolutionen utan mekanismen bakom den. Denna har blivit känd som 

teorin om det ”naturliga urvalet” och räknas numera som en av de processer som krävs för att 

biologisk evolution ska äga rum (Boyd & Silk, 2006; Maynard Smith, 1993). 

Andra evolutionära processer som mutationer och genetisk drift är slumpmässiga, 

men det är inte det naturliga urvalet. Levande organismer är för osannolika för att ha 

tillkommit via en slump. Detta skall ha skett  

 

”genom stegvisa förändringar från en enkel begynnelse, av ursprungliga byggstenar, så enkla 

att de kan ha uppkommit av en slump. Varje successiv förändring i den långsamma 

evolutionsprocessen är tillräckligt enkel i förhållande till föregående stadium för att kunna 

uppkomma genom en slump. Men den totala summan av steg, från begynnelsen till den 

komplicerade slutprodukten, är allt annat än slumpartad.” (Dawkins, 1986, s. 52) 

 

Delstegen är alltså slumpmässiga, men inte helheten. Darwins teori för dessa små steg av 

anpassningar till miljön följer tre principer: urval, variation och ärftlighet (Hodgson & 

Knudsen, 2005; Barret, Dunbar & Lycett, 2002).  

 

a) Urval äger rum genom kamp för överlevnad och bygger på en populations förmåga att 

föröka sig i det oändliga medan miljöns kapacitet att försörja en population är ändlig. 

Detta innebär att organismer konkurrerar med varandra om begränsade resurser t.ex. 

mat, partners och levnadsutrymme.  

b) Principen gällande variation utgår från att organismer inom en population varierar i 

fitness, d.v.s. en individs förmåga att sprida sina gener, och att denna variation 

påverkar individers förmåga att överleva och reproducera.  
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c) Principen om ärftlighet tar sin ansats i att en del av variationen är överförbar från 

förälder till dess avkomma.  

 

Dessa principer resulterar i att vissa individer kommer att besitta en variation som ökar deras 

konkurrenskraft vilket därmed även ökar sannolikheten för att denna variant ska spridas inom 

populationen. En egenskap hos en organism som uppkommit på detta sätt kallas för 

”adaptation” och processen kallas som sagt för det naturliga urvalet (Boyd et al., 2006; 

Darwin, 1859/1964). Observera att miljön där adaptationen uppkommit inte behöver vara 

densamma som den aktuella miljön. Detta medför att en adaptation som en gång var väl 

anpassad till rådande omständigheter vid en annan tidpunkt kan vara maladaptiv.  

Teorin om det naturliga urvalet har sedan kombinerats med George Mendels 

upptäckter inom genetik varefter de utvecklats och förfinats ytterliggare i takt med nya stora 

upptäckter inom området, t.ex. DNA, och kombinationen benämns idag som den ”moderna 

syntesen” (Boyd et al., 2006).  

 

Det sexuella urvalet 

En typ av naturligt urval är det ”sexuella urvalet” (Boyd et al., 2006). Denna form av urval 

berör hur framgångsrik en individ är i att bli vald som partner. Förenklat kan man säga att 

naturligt urval rör överlevnad och sexuellt urval rör fortplantning. Inom sexuellt urval skiljs 

”intersexuellt val” (intersexual choice) åt från ”intrasexuell konkurrens” (intrasexual 

competition) (Geary, Vigil & Byrd-Craven, 2004; Darwin, 1871; ref. i Schmitt, 2005a). Det 

förra äger rum mellan könen medan den senare berör konkurrensen inom könet. Vanligaste 

dynamiken kring partnerval är hane-hane konkurrens om honor och honans val av hanne. Det 
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sexuella urvalet härrör ur skillnader i reproduktionssystemen (Darwin, 1871; ref. i Schmitt, 

2005a; Trivers, 1972; ref. i Schmitt, 2005a).   

Ett välkänt exempel på intersexuellt val går att finna hos påfågeln. Dess färggranna 

och omfångsrika fjäderstjärt gör att den har svårt för att flyga och får svårare att fly undan 

fiender. Anledningen till att de här dragen har kunnat utvecklas är att de har betraktats som 

attraktiva av honor genom påfågelns evolutionära historia. Från början kan dragen ha haft en 

konkurrensfördel inom det naturliga urvalet t.ex. var det kanske bra att ha en lite längre 

fjäderstjärt då ett jagande rovdjur eventuellt bet i den istället för i påfågelns kropp. 

Avkomman till honor som råkade utveckla en smak för långstjärtade hanar överlevde därmed 

lättare. När väl denna process är i gång kommer hanar att utveckla allt längre stjärtfjädrar för 

att bli valda av honorna. Selektionen äger rum över många generationer och kan råka i sken, 

varvid överdrivna drag kan uppstå hos det köns individer som konkurrerar om att bli valda 

(Dawkins, 2006).  

Påfågelns utveckling ovan är ett exempel på intersexuellt val. Drag som 

rådjursbockens horn är exempel på intrasexuell konkurrens. De använder dessa när de slåss 

om vem som ska få tillgång till honorna. Ett exempel som ligger lite närmare oss är 

gorillahanens kroppsstorlek. Hanen är nästan två gånger så stor som honan och konkurrensen 

med de andra hanarna är hård. Drag som större kropp, tänder, aggressivitet och andra drag 

som förbättrar oddsen i strid mellan hanarna är ytterligare exempel på egenskaper uppkomna 

genom intrasexuell konkurrens. Hos människan är mannen både större och längre än kvinnan 

vilket tyder på att intersexuell konkurrens går att återfinna även hos oss, om än inte i samma 

utsträckning som hos gorillan (Boyd et al., 2006).  
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Föräldra-investerings-teorin 

En av mekanismerna inom det sexuella urvalet är den s.k. föräldra-investerings-teorin 

(parental investment theory). Detta fenomen uppkommer p.g.a. könsskillnader. Biologiskt 

skiljs könen åt genom könscellerna, gameterna. Honor har ägg; dessa är immobila, stora och 

innehåller näring för avkomman som ska växa i ägget. Hanar å andra sidan har spermier, vilka 

är små, snabba och inte innehållande så mycket mer än en kopia av hanens DNA. (Barret et 

al., 2002). Enligt föräldra-investerings-teorin så varierar investeringarna i avkomman mellan 

könen vilket är systematiskt kopplat till de tidigare nämnda intra- och intersexuella 

processerna (Trivers, 1972; ref. i Schmitt, 2005a). Investeringar i avkomman rör dock inte 

bara tiden fram till födsel utan även insatserna därefter. Fördelningen mellan könen i den tid 

och energi som läggs på ungvårdnaden kommer följaktligen att få konsekvenser för det 

sexuella urvalet. Hos t.ex. däggdjur får honan bära det växande fostret fram till förlossningen 

vilket resulterar i att hon investerar extremt mycket mer än hanen. Därutöver tillkommer en 

tid av digivande vilket förstorar könsdifferensen ytterligare. Hos människor jämnas denna 

skillnad ut till viss del av att barnet kräver en lång tid av intensiv vårdnad innan det klarar sig 

på egen hand. Könet som investerar mer kommer följaktligen att vara kräsnare i sitt val av 

partner och därmed vara det kön som väljer. En större insats innebär följaktligen även större 

risk att förlora allt på ett bräde. Detta i motsatt till det andra könet som då är mindre 

diskriminerande i sitt partnerval. Därutöver tillkommer att drag som aggressivitet, 

risktagande, tidigare död och större tävlingsinriktning med det egna könet kommer att vara 

vanligare hos det mindre investerande könet. Dessa könsskillnader tycks även finnas hos 

människan (Schmitt, 2005a).   
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Operationellt könsförhållande 

Det storleksförhållande som råder mellan könen i antal individer tillgängliga för fortplantning 

benämns ”operationellt könsförhållande” (operational sex ratio) (Geary et al., 2004). Det 

operationella könsförhållandet uppkommer teoretiskt genom kombinationen av teorierna för 

föräldrainvestering och sexuellt urval (Pedersen, 1991; ref. i Schmitt, 2005a). Förhållandet får 

konsekvenser för vilken typ av parningsstrategi som kommer att vara rådande. Om det finns 

lika många av vardera kön inom en population kommer en snabbare reproduktion hos det ena 

könet att orsaka en obalans i det operationella könsförhållandet. Exempelvis hos människan 

kan inte kvinnan få några nya barn under den tid hon är gravid vilket mannen kan trots att han 

redan är en blivande fader. Detta ger de förutsättningar som krävs för att konkurrens mellan 

män och valmöjlighet för kvinnor ska uppstå. Konsekvensen blir att när män är betydligt fler 

än kvinnor kommer de förra att få konkurrera om de senare vilket resulterar i att kvinnors 

föredragna strategi kommer att dominera. När kvinnor är i flertal råder det omvända och mäns 

föredragna strategi kommer därmed att vara styrande. Vilken som nu är den föredragna 

strategin för respektive kön är dock omtvistat, vilket diskuteras i bl.a. nästföljande avsnitt 

(Buss & Schmitt, 1993; Schmitt, 2005b; Gangestad & Simpson, 2000).  

   

Människans sexuella strategier  

Sexuella strategier är ”integrerade uppsättningar av anpassningar som organiserar och 

vägleder en individ i dennes fortplantningsförsök. De påverkar hur individer väljer partner, 

hur mycket de anstränger sig för sexuella förbindelser, hur mycket de satsar som föräldrar och 

så vidare.” (Gangestad & Simpson, 2000, s. 575). Sexuella strategier skall alltså inte ses i 

betydelse av en uttänkt plan utan snarare som en konsekvens uppkommen genom en 

interaktion av miljö och genetiskt baserade program. Strategin behöver således inte 
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nödvändigtvis vara en medveten process (Gangestad & Simpson, 2000).  Nu är 

evolutionspsykologerna som sagt inte överens om vilken sexuell strategi som är människans 

fundamentala. Vissa hävdar att vi skulle vara exklusivt monogama i grunden och andra att 

polygyni eller monogami med otrohet är det naturliga mönstret (Buss et al., 1993; Hazan & 

Diamond, 2000; Schmitt, 2005a). De till synes motstridiga strategierna ovan har trots allt alla 

stöd i forskningen vilket föranlett att modeller vuxit fram som försöker förklara hur det 

kommer sig att människan har en sådan bredd i sin sexuella repertoar (Schmitt, 2005a). Dessa 

förklaringsmodeller går under samlingsnamnet ”pluralistiska strategier” och gemensamt för 

dem är bl.a. att de just förespråkar en blandning av sexuella strategier som det naturliga  

(Gangestad & Simpson, 2000). 

En pluralistisk teori som fått genomslagskraft är ”sexuella-strategier-teorin” (sexual 

strategies theory, SST), vilken är en vidareutveckling av föräldra investerings-teroin (Buss et 

al., 1993). I SST menar man att de olika könen använder sig av olika sexuella strategier för att 

maximera reproduktionen både i kvantitet och kvalitet. Dessa distinkta könsskillnader skall ha 

uppstått genom evolutionen för att lösa de olika krav som ställts utifrån de olika fysiologiska 

förutsättningarna i reproduktionen. Man tänker sig en komplex repertoar av strategier där 

olika typer av sexuella förbindelser delas upp i ”kortvarig sexuell förbindelse” (short-term 

mating) och ”långvarig sexuell förbindelse” (long-term mating) (Buss et al., 1993). Som 

kortvariga betraktas tillfälliga sexuella möten utan fortsatt engagemang t.ex. ”one-night 

stands”. Med långvariga sexuella förbindelser förknippas fenomen som t.ex. en längre tid av 

uppvaktande, emotionen kärlek, parbildning och stora investeringar i tid, energi och resurser. 

Dessa strategier betraktas som ändarna på ett kontinuum och däremellan finns olika varianter 

t.ex. romanser och affärer. Utifrån detta förs ett resonemang kring kostnader och vinster med 

de olika typerna av förbindelser. För män blir det för kortvariga sexuella förbindelser viktigt 

att t.ex. kunna identifiera kvinnors fertilitet, bedöma deras sexuella tillgänglighet, få tillgång 
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till så många kvinnor som möjligt och minimera sin egen insats (Buss et al., 1993). För 

långvariga sexuella förbindelser blir det däremot viktigt att identifiera en kvinna som är villig 

att ingå en längre relation, som har bra föräldraegenskaper, som är reproduktivt värdefull och 

att möjlighet finns att kunna säkra sitt eget faderskap (Buss et al., 1993). Kvinnor har å andra 

sidan inte mycket att vinna på en kortvarig sexuell förbindelse såvida inte vissa 

förutsättningar råder, vilket utvecklas längre fram i texten (Buss et al., 1993). För långvariga 

sexuella förbindelser ställs kvinnor dock inför en rad problem som de behövt lösa genom vår 

evolutionära historia. Bl.a. måste villigheten att investera i barnen och relationen över lång tid 

hos en potentiell partner bedömas, men också föräldraegenskaper och beskyddarförmåga. 

Utifrån premisser som dessa tänker man sig att män och kvinnor utvecklat olika psykologiska 

mekanismer med olika beteendemässiga uttryck (Buss et al., 1993). 

Fokuseringen på könsskillnader av sexuella förbindelser har dock blivit kritiserad för 

att den inte förklarar varför det är större variation inom könen än mellan. Andra förespråkare 

för teorin om strategisk pluralism lägger dock fokus på att både män och kvinnor kan tjäna på 

korta och långa sexuella förbindelser, men att motiven kan vara olika (Gangestad et al., 2000). 

Resonemangen inom strategisk pluralism förs ofta utifrån evolutionära ”kostnader” 

(costs), ”vinster” (benefits) och eventuella ”kompromisser” (trade-offs). Utifrån en 

lönsamhetsberäkning skulle män vara mer intresserade än kvinnor av flera sexuella 

förbindelser utan fortsatt engagemang. Dessa premisser leder dock inte nödvändigtvis till att 

alla män bara är intresserade av kortvariga sexuella förbindelser. Ju fler barn och kvinnor en 

man har desto mindre tid och resurser blir det per individ. Det innebär att en man som är 

intressant för många kvinnor, men inte är beredd att engagera sig får konkurrera med andra 

män som är det. Relativt få män bedöms därför ha kunnat konkurrera mot de fördelar det ger 

att ge hela sin uppmärksamhet åt en kvinna. Den typiske mannen antas därför ha varit han 

som satsade på barnen och den atypiske, men betydligt mer ”framgångsrike”, han som hade 
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många kortvariga sexuella förbindelser (Gangestad et al., 2000). Dessa män har sannolikt haft 

de, av kvinnor eftertraktade, attribut som tytt på hög genetisk kvalité. Även om män nu skulle 

ha utvecklat ett starkt begär för tillgång till ett stort antal kvinnor så kommer detta bara att 

kunna komma till uttryck under vissa omständigheter. Män skulle därför vara anpassade till 

att välja bästa strategi under rådande förutsättningar snarare än att alla män enbart skulle vara 

intresserade av kortvariga sexuella förbindelser (Gangestad et al., 2000).  

 Synen på kortvariga sexuella förbindelser som en kostnad för kvinnor har förändrats 

sen SST lanserades. Exempelvis menas numera att en kvinna kan tjäna på att ha tillfällig sex 

med en man eftersom hon på så sätt kan få tillgång hans goda gener. Enligt ”teorin om 

sexuellt urval för goda gener” (good-gene sexual selection theory) har kvinnor utvecklat en 

preferens för män som har drag som indikerar livskraftighet och god vigör (Gangestad et al., 

2000). Dessa skulle vara adaptiva drag som ärvs genetiskt av barnet. Blir kvinnan befruktad 

vinner hon hans goda gener, men till priset av att hon inte kommer att få hans stöd i 

vårdnaden av barnet. Detta är högt pris att betala, men hon kan också tjäna på att hennes gener 

kombineras med högkvalitativa gener vilka hon inte hade fått tillgång till annars (Gangestad 

et al., 2000). De pluralistiska strategierna presenteras i förenklad form i tabell 1 nedan.  
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Status 
Resurser 
Indikatorer på bra gener 
Familjeorientering 
Social kompatibilitet

(Geary, Vigil & Byrd-Craven, 2004, s. 27)

Män 

         Selektivitet               Parametrar                                Selektivitet              Parametrar        

Indikatorer 
på goda gener 

   Kortvarig sexuell förbindelse                          Långvarig sexuell förbindelse 

Hög 

Låg Tecken på 
fertilitet 
Sexuell 
tillgänglighet 

Hög Tecken på fertilitet 
Föräldraegenskaper 
Social kompatibilitet 

Kvinnor 
Hög 

Tabell 1  

Prediktioner av parametrar och selektivitet vid val av partner för sexuell förbindelse 

 
 

Teorin om sexuellt urval för goda gener 

Till skillnad mot vad som tidigare har antagits om sexuellt urval hävdas i teorin om sexuellt 

urval för goda gener att det faktiskt ger ärftliga fördelar i fitness (Gangestad et al, 2000). Bl.a 

tänker man sig att denna typ av fitness rör försvaret mot patogener, d.v.s. organismer som 

framkallar sjukdomar (Gangestad et al, 2000). En ständig samevolution pågår mellan värden 

och parasiten där den ena bara har överhanden för en kortare tid. Båda utvecklas, men 

kommer inte någonvart i förhållande till den andre. Processen brukar benämnas för ”den röda 

drottningen” (The Red Queen) vilket är taget från Alice i Underlandet där drottningen 

springer och springer, men förblir på samma ställe (Gangestad, 2005a; Ridley, 1993). 

Hursomhelst kommer det hos värden, d.v.s. människan, vara så att det för stunden är vissa 

gener som är bättre lämpade än andra i försvaret av parasiter. Detta kommer dock inte att visa 

sig förrän genen kommer till uttryck i miljön (Gangestad, Cousins, Garver-Apgar & Simpson, 
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2007). Vad som är goda gener vid ett tillfälle behöver inte vara det vid ett annat tillfälle. Detta 

kommer att bidra till att en variation i populationen bibehålls. En individ kan inte läsa av 

graden av fitness hos en annan individs gener, men om dessa på något sätt korrelerar med 

någon egenskap eller något attribut så kommer en benägenhet att välja dessa att utvecklas 

(Gangestad et al., 2007). De som väljer individerna med bättre ärftlig fitness kommer 

nämligen att få ett övertag över dem som inte gör det. Egenskaper som korrelerar med ärftlig 

fitness benämns ”indikatorer på goda gener” (good genes indicators) (Gangestad et al., 2007). 

 

Indikatorer på goda gener 

Påfågelns fjäderstjärt som tidigare nämndes som ett exempel på hur det intrasexuella urvalet 

kan råka i sken behöver nödvändigtvis inte vara det. Ett ”vackert” fjäderspann skulle 

nämligen kunna vara ett tecken på en god immunokompetens, d.v.s. förmåga till skydd mot 

patogener, som uppkommit genom sexuellt urval för goda gener (Zuk et al., 1990; ref. i 

Gangestad, 2000). Utifrån denna teori är attraktivitet även meningsfullt i mänskliga 

interaktioner därför att den indikerar hälsa och genetisk kvalitet (Langlois, Johnson, Kalick, & 

Zebrowitz, 2000). Attraktivitet hos mäns kroppar och ansikte tycks dock ge olika signaler. 

Kroppslig fysisk attraktivitet signalerar god ”prestationsrelaterad fysisk fitness” 

(performance-related physical fitness), vilket inte ansiktets attraktivitet tycks ge någon 

information om (Hönekopp, Beier, Liebert, Müller & Rudolph, 2007). Maskuliniserade 

manliga drag tros däremot vara en möjlig indikator på goda gener för immunokompetens. 

Dessa drag utvecklas under höga halter av testosteron (Thornhill & Gangestad, 1993; ref. i 

Gangestad et al., 2007). Just testosteronnivåer vid puberteten tycks vara kopplat till graden av 

sekundära maskulina ansiktsdrag såsom ögonbryn, haka, ”lägre ansikte” och käkben 

(Thornhill & Gangestad, 1996: ref. i Penton et al., 2000). En individ med sämre fitness 
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kommer inte att kunna utveckla dessa drag då det skulle störa stabiliteten i deras utveckling 

vilket kan orsaka asymmetri (Penton et al, 2000). Utvecklandet av dessa drag är på så sätt 

handikappande eftersom det är en energikrävande process (Gangestad et al., 2000). Dragen 

skulle därmed kunna ge en ”ärlig signal” om att individen har en genuppsättning som är väl 

lämpad för den rådande miljön (Fink, , Manning & Neave, 2006).   Grammer  Ärliga signaler är 

signaler som är så pass kostsamma att individen måste ha en god genetisk kvalité för att ”ha 

råd” att utveckla dem (Wikipedia, 2007b). Både ansiktssymmetri och maskulina ansiktsdrag 

tycks vara kopplat till större utvecklingsstabilitet och immunokompetens (Gangestad & 

Thornhill, 2005b).  

 

Fysisk attraktivitet  

Fysisk attraktivitet är en viktig parameter för båda könen vid val av sexuell partner, speciellt 

för män. Det tycks dock som om det signalerar olika saker för de båda könen (Geary et al., 

2004). Utöver att indikera goda gener antas mäns fysiska attraktivitet signalera social 

dominans vilket kan vara hotfullt för andra män och sexuellt attraktivt för kvinnor (Barber, 

1995). Drag som kroppsstorlek, ansiktsstruktur och skägg är kopplat till höga 

testosteronnivåer (Barber, 1995). Kvinnor å andra sidan konkurrerar om de högkvalitativa 

männen bl.a. genom egenskaper som tyder på högt reproduktivt värde, framförallt 

ungdomlighet och fertilitet (Barber, 1995). Fysiska drag som ger information om detta är 

ansiktsdrag som tyder på ungdom, avsaknad av kroppsbehåring, en låg ”midje-höft-kvot” 

(waist-to-hip ratio), mindre kroppsstorlek och även mindre fötter (Barber, 1995; Singh 1993; 

Singh, 1994; Singh, 1995a, Singh & Young, 1999). Utvecklingen av dessa är kopplat till höga 

östrogen- och låga testosteronnivåer. De tros ha uppkommit genom intersexuellt urval och 

tycks vara tecken på kvalité i genens uttryck. Följaktligen finner män dem attraktiva. Stora 

 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9F-4JRVB21-1&_user=650390&_coverDate=08%2F31%2F2006&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000034978&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650390&md5=9a985744b924a3f6a7a53d72bfe42bc7#cor1
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bröst och bakar anses också attraktivt, men deras utveckling tros bero på både en skenande 

intersexuell konkurrens och sexuellt urval för goda gener (Barber, 1995). 

Vissa menar att nervsystemets konstitution gör att vi föredrar genomsnittliga 

ansikten, men även att vi har en preferens för extrema ansiktsdrag. Preferensen för 

genomsnittliga drag skulle kunna förklara forskningsfynden kring symmetri (Enquist, 

Ghirlanda, Lundqvist & Wachtmeister, 2002). Ett genomsnittligt ansikte är symmetriskt, men 

ett symmetriskt behöver nödvändigtvis inte vara genomsnittligt. Även om ansiktssymmetri är 

korrelerat till attraktivitet, så tycks det starkaste sambandet finnas mellan just attraktivitet och 

genomsnittlighet (Baudouin & Tiberghien, 2004). Intressant är att de mest attraktiva avviker 

från det typiska, om än på ett systematiskt sätt. Liten och smal haka, tydliga och höga 

kindben, liten näsa, stora ögon och fylliga läppar tycks vara drag som skiljer de mest 

attraktiva kvinnorna från de endast genomsnittligt attraktiva (Johnston, 2006). 

Mäns och kvinnors ansiktsdrag skiljer sig åt på gruppnivå. Män har bredare och 

kraftigare haka, tunnare och djupare ögon beroende av ögonbrynens placering och även 

tunnare läppar (Bardin & Catterall, 1981; ref i Gangestad et al., 2005b). Kvinnor har i 

genomsnitt en preferens för måttligt atletiska kroppar, men inte för muskulösa, med 0,9 i 

midje-höft-kvot och något bredare axlar än höft (Singh, 1995b). Dessutom så ska mannen 

helst vara längre än genomsnittet. Ögonen ska vara en aning större än genomsnittet, området 

för leendet likaså och därutöver är framträdande haka och kindben uppskattat (Geary et al., 

2004; Barber, 1995). Det spekuleras däremot om att skägget kan vara en konsekvens av ett 

skenande sexuellt urval (Barber, 1995). I Japan och England har man funnit att lätt 

feminiserade ansikten hos män bedöms som mer attraktivt än neutrala av kvinnor. I kontrast 

till detta har man i USA funnit en preferens för en maskulinisering av mäns ansikten 

(Johnston, 2006).  

 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6H-4H5N26M-1&_user=650390&_coverDate=03%2F31%2F2006&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000034978&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650390&md5=982e3652668c9a26de978ff4e6f174c6#bib2
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I en studie framkom det att fysiskt attraktiva män har fler kortvariga sexuella 

förbindelser, men inte fler långvariga än andra män (Peters, Rhodes & Simmons, 2005). Detta 

gällde både för faktorerna maskulina och genomsnittliga drag. De fysiskt attraktiva männen 

var dessutom otrogna mer än de övriga i studien (Peters et al., 2005). Korrelationen gällde 

både för ansikte och kropp hos män. Hos kvinnor fann man det motsatta d.v.s. att attraktiva 

kvinnor hade fler långvariga sexuella förbindelser, men inte fler kortvariga. Detta gällde dock 

bara för attraktiva ansiktsdrag hos kvinnor. Attraktiv kropp tycktes inte ha något samband 

med sexuellt beteende för dem (Peters et al., 2005).  

 

Evolutionära anpassningar till ägglossningen 

Kvinnan står inför dilemmat att hitta en man med bästa möjliga genetiska material och 

samtidigt hitta en man som kan bidra, i så hög utsträckning som möjligt, till vårdnaden av 

barnen (Dawkins, 2006). Alla kvinnor kan inte få tillgång till en man med bra gener som 

dessutom är beredd att engagera sig i ett långvarigt förhållande. Därför kan kvinnor 

evolutionärt sett ha tjänat på att skaffa sig en partner för en längre sexuell förbindelse och 

därutöver haft tillfälliga kontakter med en annan man genom kortvariga sexuella förbindelser 

för att därmed få det bästa av två världar. Från mannen i det längre förhållandet kan hon ha 

fått just resurser, skydd och hjälp med barnavårdnaden. Genom den kortvariga kontakten 

däremot kan hon som sagt ha fått tillgång till de högkvalitativa generna (Gangestad et al. 

2004). Hon kan förstås inte få tillgång till dessa gener under den tid i månaden då hon inte är 

befruktningsbar. Kvinnor torde därför ha utvecklat en tendens att attraheras till män med goda 

gener i högre grad ju närmare hon kommer ägglossningen. En samevolution kan här ha ägt 

rum där kvinnan alltmer försökt dölja sin ägglossning medan mannen utvecklat mekanismer 

för att identifiera den (Gangestad et al., 2004). Siffrorna för män som uppfostrar en annan 
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mans barn i tron att det är sitt eget varierar, men ligger oftast på 10-15% vilket tyder på att 

”otrohet” trots allt kan ha varit en betydande faktor (Cerda-Flores, Barton, Marty-Gonazalez, 

Rivas & Chakraborty, 1999; ref. i Schmitt, 2005a). 

Man har funnit att kvinnor skattar lukten från män med mer symmetriska drag som 

mer attraktiv under den period i menstruationscykeln då de är som mest fertila (Gangestad & 

Thornhill, 1999a). Ingen motsvarande preferens för lukten av symmetriska kvinnor har 

återfunnits hos män (Gangestad et al., 1999a). Arrogans, inflytande, fysisk attraktivitet, 

muskularitet och konfrontativitet är drag som tycks vara eftertraktade hos en man vid en 

kortvarig sexuell förbindelse (Gangestad et al., 2004). Dessa sammanfaller dessutom med hög 

befruktningsrisk i kvinnors menstruationscykel. Egenskaper som värme, trohet, intelligens, 

finansiell framgång och goda pappaegenskaper tycks däremot vara mer eftersökta vid en 

längre sexuell förbindelse. Dessa tycks dock inte variera över cykeln föutom eventuellt 

preferensen för trohet vid kortvariga sexuella förbindelser (Gangestad et al., 2007).  

Befruktningsrisken är i genomsnitt högst mellan dag 6 och 14 med en ökning ju 

närmare ägglossningen kvinnan kommer och perioden är att betrakta som fertil fas 

(Gangestad et al., 1999a). Den genomsnittliga cykeln är 28 dagar (Gangestad et al., 1999a). 

Perioden från dag 1 till ca 13 benämns ”follikulär fas”, tiden för ägglossningen, d.v.s. ca dag 

14, ”ovulär fas” och dagarna i den resterande cykeln ”luteal fas”, vilket är ungefär från dag 15 

till 28 (Wikipedia, 2007c).  

Låg befruktningsrisk associeras med de eftertraktade dragen för en långvarig relation 

och hög befruktningsrisk med en kortvarig (Gangestad et al., 2007). Maskulina ansiktsdrag 

tycks speciellt åtråvärda vid tiden i menstruationscykeln då hög befruktningsrisk föreligger 

(Se figur 1). Denna effekt blir ännu större då det gäller en kortvarig sexuell förbindelse 

(Penton & Perret, 1999). Kvinnor bedömer dock män som mer attraktiva generellt när de är i 

fertil fas (Eriksson, Kortet, Rantala & Vainikka, 2005).  
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Man har även funnit en preferens hos kvinnor för maskulinare röst i sen follikulär 

fas (Cornwell et al., 2005). Ett liknande tendens har även konstaterats för kvinnor gällande 

längd hos mannen. Längre män föredras i högre grad under den fertila delen av månaden och i 

överensstämmelse med tidigare resonemang har de även kunnat se att detta sammanfaller med 

intresse för kortvariga sexuella förbindelser (Jasienska & Pawlowski, 2005). Detta ligger 

möjligen i linje med andra studier om skiften i menstruationscykeln (Gangestad et al., 1999a; 

Penton-Voak et al., 1999).  

 

Den aktuella studien 

Nu är inte bilden kring kvinnors eventuella skiften i menstruationscykeln så entydig 

som antyddes i förra avsnittet. De initiala studierna inom detta område som visade att kvinnor 

föredrar mer symmetriska mäns lukter under hög befruktningsrisk väckte stor uppmärksamhet 

(Gangestad et al., 1999). Senare studier har visat att just symmetriska män bedöms som mer 

Maskulinare 
preferensa

1             5             10            15            20           25            30
Dag i menstruationscykeln 

a= hög befruktningsrisk 
b= låg befruktningsrisk 

Dag 6-14 

”Normal” preferensb

Dag 15-28 

Figur 1 
 

Prediktioner av kvinnors ansiktspreferenser hos män utifrån teorin för sexuellt urval av goda gener 
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attraktiva (Rhodes, Koehler, & Simmons, 2002). I flera studier har skiftet mot en ökad 

preferens för symmetriska ansiktsdrag vid hög befruktningsrisk dock inte kunnat påvisas 

(Cárdenas & Harris, 2006; Rhodes et al., 2002; Rhodes et al., 2006). Dessa resultat har stärkts 

ytterliggare av att någon koppling till en preferens för ”långvarig hälsa” (long term health) 

inte återfunnits vid hög befruktningsrisk (Rhodes et al., 2006). Sammantaget så tyder dessa 

resultat på en viss osäkerhet huruvida den ökade preferensen för maskulina drag under sen 

follikulär fas verkligen hänger samman med immunokompetens och långvarig hälsa (Rhodes 

et al., 2006). Detta talar mot att immunokompetens-hypotesen inom teorin för sexuellt urval 

av goda gener skulle gälla för maskulina ansiktsdrag. De fynd som tidigare gjorts kring 

kvinnors ökade preferens för maskulina drag under hög befruktningsrisk i 

menstruationscykeln har nämligen utgått från just immunokompetens och teorin för sexuellt 

urval av goda gener (Penton-Voak et al., 1999; Penton-Voak & Perret, 2000; Johnston, Fink, 

Frankling, Hagel & Grammer, 2001). I en metastudie över attraktivitet ifrågasätts dessutom 

om preferenser för maskulina drag verkligen gäller endast nära ägglossningen (Rhodes, 2006). 

Ett antal studier har trots allt hittat ett menstruellt preferensskifte mot maskulinitet, vilket 

indikerar att ett skifte i cykeln faktiskt äger rum (Penton-Voak et al., 1999; Penton-Voak et 

al., 2000; Johnston et al., 2001).  

Det är oklart hur mycket sociokulturella faktorer spelar in och i vilken grad 

menstruationscykeln verkligen styr kvinnans val av partner. Penton-Voak med kolleger 

(2004) menar att både en variation på individuell nivå och kulturell nivå eventuellt påverkar 

ansiktspreferenser. De utgår från att skillnader i patogener kan orsaka en skillnad i kvinnors 

preferenser för mäns ansikten. Huruvida andra faktorer spelar in är än så länge inte känt. Det 

är därför av flera skäl viktigt att genomföra fler studier som undersöker detta fenomen. Steven 

Gangestad och Randy Thornhill, initiativtagarna till studierna om ett skifte i kvinnors 

preferenser under menstruationscykelns gång, sammanfattar forskningen kring detta område i 
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en artikel från 2005. De konstaterar att hypotesen har fått stöd i flera studier, men att många 

frågor kvarstår bl.a. om forskningsresultaten är robusta över olika populationer (Gangestad, 

2005c). Det är därför av vikt att undersöka huruvida detta gäller i olika länder och kulturer.  

Den aktuella studien är ett försök att undersöka detta.  

Studien är en systematisk replikation av första experimentet i ”Menstrual cycle alters 

face preference” som publicerades i Nature 1999 (Penton-Voak et al., 1999). Studien tar som 

sagt sin teoretiska ansats i evolutionspsykologi och undersöker om kvinnors preferens för 

mäns ansiktsdrag förskjuts till en maskulinare under den fertila fasen i menstruationscykeln 

jämfört med en icke fertil fas (Penton-Voak et al., 1999). Studien är utförd med japanska 

försöksdeltagare (n=39, genomsnittlig ålder 21 år, genomsnittlig cykellängd 30 dagar), som 

testades både med japanskt och kaukasiskt stimuli. De finner stöd för sin hypotes 

(F(1,37)=9,47). Dessutom tycks effekten bli större för gruppen som har partner (F(1,37)=3,59) än 

de som inte har det (F(1,37)=3,2) (Penton-Voak et al., 1999).  

Denna studie söker ge en fullständigare bild om hur kvinnan har löst dilemmat med 

att hitta en man med bästa möjliga genetiska material och samtidigt hitta en man som kan 

bidra, i så hög utsträckning som möjligt, till vårdnaden av barnen. Är lösningen en tendens att 

i fertil fas känna mer attraktion till maskulina män?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Menstruationscykeln och ansiktspreferenser  24

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om tidigare forskningsfynd (ett skifte för kvinnors 

preferenser för mäns ansiktsdrag under menstruationscykeln) går att återfinna i en svensk 

population med studerande kvinnor.  

 

 

Frågeställningar 

1. Förändras kvinnors ansiktspreferens för kaukasiska män (bildserie 1) över 

kontinuumet maskulin-feminin beroende av befruktningsrisk i menstruationscykeln?  

 

2. Förändras kvinnors ansiktspreferens för kaukasiska män (bildserie 2) över 

kontinuumet maskulin-feminin beroende av befruktningsrisk i menstruationscykeln? 

 

3. Inverkar variabeln ”partner” på en eventuell förändring av kvinnors ansiktspreferens 

för kaukasiska män (bildserie 1) över kontinuumet maskulin-feminin beroende av 

befruktningsrisk i menstruationscykeln? 

 

4. Inverkar variabeln ”partner” på en eventuell förändring av kvinnors ansiktspreferens 

för kaukasiska män (bildserie 2) över kontinuumet maskulin-feminin beroende av 

befruktningsrisk i menstruationscykeln? 
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Metod 

 

Försökspersoner 

Försökspersoner söktes via en screeningprocedur som genomfördes i klasser på Örebro 

Universitet. Det informerades att kvinnor söktes till en studie om kvinnors preferenser för 

mäns ansiktsdrag. Intresserade fick ge ett skriftligt medgivande för sitt deltagande i studien 

och godkänna de villkor som gäller kring konfidentialitet (se bilaga 1 och 2). Ett 

screeningformulär bifogades till informationen om konfidentialitet, där frågor ställdes kring 

ålder, hormonella preventivmedel, graviditet, antal dagar sedan starten för deras senaste 

menstruation, deras menstruationscykels genomsnittliga längd och om de hade pojkvän eller 

man (se bilaga 3).  

Av 192 intresseanmälningar uppfyllde 51 kriterierna. Av dessa 51 genomförde n=36 

(71%) hela experimentet. Inklusionskriterierna var kvinna, ålder 18-35 år och normal 

menstruationscykel, d.v.s. 22-35 dagar (Wikipedia, 2007c). Exklusionkriterierna var 

graviditet och användande av hormonella preventivmedel. Då stimuli är skapat av foton på 

män i tjugoårsåldern begränsades försökspersonernas ålder till 35 år eftersom äldre kvinnor i 

en tidigare studie visat sig ha svårigheter med att bedöma attraktiviteten hos mycket yngre 

män (Gangestad et al., 2007). Alla som åt någon form av hormonellt preventivmedel 

selekterades bort, då detta skulle kunna påverka den eftersökta effekten (Gangestad et al., 

1999a). I originalstudien frågades endast kring intagande av orala preventivmedel. Skillnader 

i selektionskriterier beror på att bruket av preventivmedel varierar mellan länder. I Sverige 

finns ytterliggare hormonella preventivmedel utöver de orala t.ex. p-plåster, p-spruta och 

hormonspiral. Kvinnor som var gravida selekterades bort p.g.a. av de hormonella förändringar 

som äger rum under graviditeten.  
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De som genomförde hela studien hade en genomsnittlig ålder på 23,5 år (19-35år) 

och en genomsnittlig menstruationscykel på 28,3 dagar. Då ett fåtal försökspersoner 

uppenbart missförstått frågan om menstruationsfasen totala längd och istället svarat på antal 

dagar som de har blödningar beräknades de på 28 dagar vilket, som tidigare har nämnts, är 

den genomsnittliga längden för kvinnor (Gangestad et al., 1999a). Första dagen med 

menstruell blödning sattes som dag ett i menstruationscykeln (Wikipedia, 2007c).  

Bortfallet var störst i skedet under inplanerandet av testtillfälle 1 (n=7); flera föll 

bort till första träffen (n=5) och resten försvann till sista mätningen eller kunde inte tas med i 

beräkningarna av andra skäl (n=3). Studien har utformats enligt de etiska riktlinjer som gäller 

för psykologisk forskning (Övreeide, 2003). Informerat samtycke inhämtades (Se bilaga 1och 

2). 

 

Material 

Bilder användes från originalstudien, dock inte de från originalexperimentet (Penton-Voak et 

al., 1999). Samma effekt har dock hittats för alla de stimuli som användes (Penton-Voak et 

al., 1999). Två bildserier användes vilka hade sammanställts av foton på unga män via dator 

(Penton-Voak et al., 1999). Bildserie 1 (se bilaga 4) är gjord utifrån 18 kaukasiska män 

(bildserie 1) med en genomsnittsålder på 19,8 år och bildserie 2 (se bilaga 5) är gjord utifrån 

21 kaukasiska män (bildserie 2) med en genomsnittsålder på 21,0 år. Varje bildserie består av 

fem bilder varav mittenbilden är ett genomsnitt av fotona de skapats utifrån. Bild 1 (A=1) från 

vänster är 50% maskuliniserad, bild 2 (B=2) är 30% maskuliniserad, bild 3 (C=3) är icke 

modifierad, bild 4 (D=4) är 30% feminiserad och bild 5 (E=5) är 50% feminiserad (Penton-

Voak et al., 1999).  
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I originalstudien visas stimuli som högupplösta bilder på dator medan de i den här 

studien presenterades på papper. I en uppföljning av originalstudien testades dock samma 

effekt genom att liknande bilder sattes in i en större engelsk tidning med medföljande frågor 

(Penton-Voak et al., 2000). Ännu större effektstorlek uppnåddes då vilket trots allt talar för att 

ett tillvägagångsätt med tryck eller utskrifter är möjligt (Penton-Voak et al., 2000).   

 

Procedur 

Studien använder försökspersonerna som sin egen kontrollgrupp genom att jämföra 

dem vid olika tidpunkter i menstruationscykeln, d.v.s. hög och låg befruktningsrisk. Träffarna 

förlades till låg befruktningsrisk (dag 6-14) respektive hög befruktningsrisk (dag 15-28) i 

deras menstruationscykel. Tidpunkterna för mätningarna (i genomsnitt dag 9,4 och dag 20,0) 

beräknades utifrån de lämnade uppgifterna gällande antal dagar sedan senast påbörjade 

menstruation och den genomsnittliga menstruationscykelns längd. Alla fall utgicks ifrån att 

menstruationen ägde rum dag 14 oavsett menstruationscykelns längd. De med kortare cykel 

än 28 dagar fick mättillfällena i låg befruktningsrisk förlagda så att de inte skulle ligga efter 

den sista dagen i deras cykel.  

Försökspersonerna fick vid båda testtillfällena välja vem de tyckte var mest ”fysiskt 

attraktiv” utifrån fem ansikten som presenterades på papper. Information gavs verbalt utifrån 

förskrivna instruktioner. Försöksledaren presenterade sig vid namn, bad försökspersonen sitta 

ner, bad henne kolla noga på bilden, bedöma vem hon tyckte var mest fysisk attraktiv och 

kryssa i formuläret bredvid (se bilaga 6) varefter hon informerades att hon kunde ta den tid 

hon behövde till sitt förfogande. Instruktionen om att hon skulle bedöma vem som var mest 

fysisk attraktiv repeterades för bildserie 2. Vid andra testtillfället upprepades instruktionerna, 

men de blev även informerade om att bilderna hade ”ändrats en aning”, vilket bilderna 
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egentligen inte hade. Denna information gavs för att undvika hot mot den interna validiteten i 

form av ”testing”, t.ex. att de skulle välja samma alternativ som vid andra mättillfället utifrån 

att de skulle minnas sina svar från det första (Kazdin, 2003). Samma bildserier presenterades 

alltså vid båda tillfällena.  

 

1             5             10            15            20           25            30
Dag i menstruationscykeln 

Xa= mättillfälle vid hög befruktningsrisk 
Xb= mättillfälle vid låg befruktningsrisk 

Dag 6-14 Dag 15-28

Xa Xb

Figur 2 
 

Upplägg av mätningar 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                           Menstruationscykeln och ansiktspreferenser  29

Resultat 

 

Frågeställning 1 

Frågeställning 1: Förändras kvinnors ansiktspreferens för kaukasiska män (bildserie 1) över 

kontinuumet maskulin-feminin beroende av befruktningsrisk i menstruationscykeln?  

 

Resultaten visas grafiskt i figur 3 och de skiljer sig inte anmärkningsvärt från varandra. Enligt 

en variansanalys (repeated measures ANOVA) framkom ingen signifikant skillnad mellan 

hög och låg befruktningsrisk [Wilks’ Lambda=0,942, F(1, 34) = 2,09, p=0,157]. Kvinnorna i 

studien tycks inte vara mer intresserade av maskulinare drag utifrån var de befinner sig i 

menstruationscykeln.  I tabell 2 presenteras deskriptiva data för de olika mättillfällena.  

 
Tabell 2 

 
Kvinnors ansiktspreferens för kaukasiska män (bildserie 1) över kontinuumet maskulin-feminin beroende av 
befruktningsrisk i menstruationscykeln 

 N M SD 
Hög befruktningsrisk 36 2,72 1,19 
Låg befruktningsrisk 36 2,39 1,15 

Not: N=antal personer; M=medelvärde; SD=standardavvikelse 

 
 
 

 



                                                                           Menstruationscykeln och ansiktspreferenser  30

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

-50% -30% 0% 30% 50%

Maskulinisering av ansikte

Pr
oc

en
t a

v 
fö

rs
ök

sp
er

so
ne

rn
a

Hög befruktningsrisk
Låg befruktningsrisk

 

 Figur 3 
 

 Bildserie 1. Procent av försökspersonerna som valt de olika alternativen av maskuliniserade och 
feminiserade kaukasiska (bildserie 1) ansikten under hög respektive låg befruktningsrisk 

  

 

Frågeställning 2 

Frågeställning 2: Förändras kvinnors ansiktspreferens för kaukasiska män (bildserie 2) över 

kontinuumet maskulin-feminin beroende av befruktningsrisk i menstruationsfasen? 

 

Resultaten visas grafiskt i figur 4 och de skiljer sig inte anmärkningsvärt från varandra. Enligt 

en variansanalys (repeated measures ANOVA) framkom ingen signifikant skillnad mellan 

hög och låg befruktningsrisk [Wilks’ Lambda=0,996, F(1, 34) = 0,14, p=0,713]. Kvinnorna i 

studien tycks inte mer intresserade av maskulinare ansiktsdrag utifrån var de befinner sig i 

menstruationscykeln. I tabell 3 presenteras deskriptiva data för de olika mättillfällena.  
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Tabell 3 
 

Kvinnors ansiktspreferens för kaukasiska män (bildserie 2) över kontinuumet maskulin-feminin beroende av 
befruktningsrisk i menstruationscykeln 
 N M SD 

Hög befruktningsrisk 36 2,44 1,02 
Låg befruktningsrisk 36 2,58 1,05 

Not: N=antal personer; M=medelvärde; SD=standardavvikelse 
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Figur4   
 Bildserie 2. Procent av försökspersonerna som valt de olika alternativen av maskuliniserade och 

feminiserade kaukasiska ansikten (bildserie 2) under hög respektive låg befruktningsrisk  
 
 

Frågeställning 3 

Frågeställning 3: Inverkar variabeln ”partner” på en eventuell förändring av kvinnors 

ansiktspreferens för kaukasiska män (bildserie 1) över kontinuumet maskulin-feminin 

beroende av befruktningsrisk i menstruationsfasen? 

 

Resultaten visas grafiskt i figur 5 och de skiljer sig inte anmärkningsvärt från varandra. Enligt 

en variansanalys (repeated measures ANOVA med test of between-subjects effects) framkom 
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ingen signifikant skillnad för variabeln partner [Wilks’ Lambda=1,000, F(1, 34) = 0,01, 

p=0,930]. Det tycks inte som faktorn partner hade någon inverkan på preferensen för 

maskulina ansiktsdrag beroende av befruktningsrisk för kvinnorna i studien. Det ska dock 

beaktas att antalet med partner är litet. I tabell 4 presenteras deskriptiva data för de olika 

mättillfällena.  

 
 

Tabell 4 
 

Inverkan av variabeln ”partner” på en eventuell förändring av kvinnors ansiktspreferens för 
kaukasiska män (bildserie 1) över kontinuumet maskulin-feminin beroende av 
befruktningsrisk i menstruationscykeln. 

 Hög befruktningsrisk Låg befruktningsrisk 
Partner   
N=13 M=2,62 SD=1,33 M=2,31 SD=1,25 

  
Ej partner   

N=23 M=2,78 SD=1,13 M=2,43 SD=1,12 
  

Not: N=antal personer; M=medelvärde; SD=standardavvikelse 
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   Figur 5 

 
  Bildserie 1. Försökspersonernas föredragna grad av maskulinisation/feminisation av 

kaukasiska ansikten (bildserie 1) utifrån befruktningsrisk och variabeln partner. 
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Frågeställning 4 

Frågeställning 4: Inverkar variabeln ”partner” på en eventuell förändring av kvinnors 

ansiktspreferens för kaukasiska män (bildserie 2) över kontinuumet maskulin-feminin 

beroende av befruktningsrisk i menstruationscykeln? 

 

Resultaten visas grafiskt i figur 6 och de skiljer sig inte anmärkningsvärt från varandra. Enligt 

en variansanalys (repeated measures ANOVA med test of between-subjects effects) framkom 

ingen signifikant skillnad för variabeln partner [Wilks’ Lambda=0,964, F(1, 34) = 1,27, 

p=0,267]. Det tycks inte som faktorn partner hade någon inverkan på preferensen för 

maskulina ansiktsdrag beroende av befruktningsrisk för kvinnorna i studien. Det ska dock 

beaktas att antalet med partner är litet. I tabell 5 presenteras deskriptiva data för de olika 

mättillfällena.  

 

 
 
 
 

Tabell 5 
 
Inverkan av variabeln ”partner” på en eventuell förändring av kvinnors ansiktspreferens för 
kaukasiska  män (bildserie 2) över kontinuumet maskulin-feminin beroende av 
befruktningsrisk i menstruationsfasen  

 Hög befruktningsrisk Låg befruktningsrisk 
Partner   
N=13 M=2,61 SD=0,87 M=2,46 SD=1,39 

  
Ej partner   

N=23 M=2,35 SD=1,11 M=2,65 SD=0,83 
  

Not: N=antal personer; M=medelvärde; SD=standardavvikelse 
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Övriga resultat: maskulin preferens 

Inte angivet som en frågställning, men värt att nämna i sammanhanget, är att en preferens för 

maskulinare ansiktsdrag kunde iakttas i figur 3 och 4. Genom deskriptiv statistik (tabell 2 och 

3) kan således konstateras att alla medelvärden ligger under 3. 3 (C) vilket är icke modifierat 

stimuli. Detta tyder på att en generell maskulin preferens fanns för det stimuli som använts.  

 
 
 
 

 
Figur 6 

 
Bildserie 2. Försökspersonernas föredragna grad av maskulinisation/feminisation av kaukasiska ansikten 

(bildserie 2) utifrån befruktningsrisk och variabeln partner. 
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Diskussion 

 

Slutsatser 

Enligt resultaten i denna studie uppvisar kvinnor inget skifte i preferensen för mäns 

ansiktsdrag åt det maskulinare hållet när befruktningsrisken är hög i menstruationscykeln. 

Eventuellt kan en generell preferens för maskulina ansiktsdrag ha varit rådande över hela 

cykeln för det aktuella stimulit. Studien är ett bidrag till att besvara frågan om huruvida 

preferensskiften är robusta över olika populationer. Resultaten indikerar att de inte är det.  

Eventuellt kan resultaten ligga i linje med att sexuella strategier varierar utifrån vilka 

betingelser som råder (Gangestad et al., 2005a). De betingelser som ligger närmast till hands 

är att ingen hänsyn tagits till om ansiktena i försöken är attraktiva för en kortvarig eller 

långvarig sexuell förbindelse. I originalstudien genomfördes ett andra experiment vars resultat 

tyder på att preferenserna för långvariga sexuella förbindelser är konstanta över 

menstruationscykeln (Penton-Voak et al., 1999). I linje med detta ägde ett starkare skifte rum 

för kortvariga sexuella förbindelser (Penton-Voak et al., 1999). De flesta personliga 

egenskaper som värderas högt vid långvariga sexuella förbindelser, t.ex. bra faderegenskaper, 

värme och finansiell framgång har inte visat sig variera över cykeln (Gangestad et al., 2007). 

Detta visar ytterliggare på att karaktäristika för långvariga sexuella förbindelser inte varierar 

över cykeln vilket kan ha haft betydelse för de aktuella resultaten.  

Utifrån resonemangen med maskulina attraktiva ansiktsdrag som indikator på 

immunokompetens och kontextberoende prediceras att kraftigare utslag hittas i miljöer med 

mycket patogener. Penton-Voak med kolleger (2004) menar att både en variation på 

individuell nivå och kulturell nivå påverkar ansiktspreferenser. Detta får bl.a. stöd i deras 

studie som jämför jamaicanska ansiktspreferenser med brittiska. Jamaica är mer belastat av 

patogener än Storbritannien, vilket skulle förklara jamaicanernas maskulinare ansiktspreferens 
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(Penton-Voak, 2004). Frågan är hur Sverige förhåller sig gällande patogener jämfört med 

Japan, England, USA och Österrike där man funnit ett menstruellt skifte (Penton-Voak et al., 

1999; Penton-Voak et al., 2000; Johnston et al., 2001). Hursomhelst visar detta på att faktorer 

som levnadsvanor, ekonomi, sjukvård, m.m. eventuellt kan ha betydelse för ansiktspreferenser 

(Penton-Voak et al., 2004).  

Utifrån en stor metaanalys menas flera faktorer spela in i vad som bedöms som 

attraktivt hos män (Rhodes, 2006). Ansiktssymmetri, genomsnittlighet och maskulinitet tycks 

vara associerat till attraktivitet, men endast maskulinitet är kopplat till ett menstruellt 

preferensskifte (Rhodes, 2006; Rhodes et al., 2006). Indikationer i metaanalysen tyder även 

på att maskulina ansiktsdrag kan vara attraktiva över hela menstruationscykeln (Rhodes, 

2006). Detta skulle kunna ligga i linje med resultaten i den här studien. Den preferens för 

maskulina ansiktsdrag som eventuellt råder i det aktuella fallet är dock endast relativt 

eftersom stimulit är skapat utifrån ett urval för vilket det är oklart hur representativa de är för 

populationen.  

Forskningsstödet för en koppling mellan maskulina ansiktsdrag och hälsa, d.v.s. 

konsekvensen av bra motståndskraft mot sjukdomar, finns, men är än så länge begränsat 

(Rhodes, 2006). Det kvarstår därför att fastställa hur stark kopplingen mellan maskulina 

ansiktsdrag och hälsa är innan den immunokompetenta prediktionen utifrån teorin om sexuellt 

urval för goda gener kan fastställas (Rhodes, 2006). Teorin predicerar dock inte bara en 

preferens för attraktivitet genom immunokompetens utan även för andra personliga 

egenskaper (Gangestad et al., 2007). Fördelar skulle exempelvis kunna erhållas genom att 

attraktivitet eventuellt kan signalera beteendemässiga egenskaper knutna till status och fitness 

(Rhodes, 2006; Langlois, 2000).  

Vissa forskare menar att det finns ett samband med utseendet hos män och deras 

beteende. Mer maskulina drag skulle tyda på mindre benägenhet att investera i relationen, att 
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inte satsa på barnen och att vara otrogen; feminina drag skulle i sin tur indikera en större 

familjeorientering och trohet (Gangestad & Thornhill, 1999b). Kopplingen mellan feminina 

drag och beteende nämns även i originalstudien, som den aktuella studien är en replikation av. 

Där hänvisas till forskning som visar på att feminina drag attribueras positiva 

personlighetsdrag (Perret, 1998; ref. i Penton & Perret, 1999). Dessa drag kan eventuellt 

korrelerera med beteende (Berry & Wero; ref. i Penton & Perret, 1999). Maskulina 

ansiktsdrag har följaktligen uppfattats som mer dominanta i flera studier (Kruger, 2006; Buss, 

1989; ref. i Rhodes, 2006). Dominans skulle tänkas vara fördelaktigt för män i konkurrensen 

om kvinnor. Evolutionärt sett skulle kvinnor ha dragits till dominanta män då dessa menas 

kunna ge tillgång till gener med högre fitness, men även direkta fördelar i form av status och 

resurser (Kenrick, Sadalla & Vershure, 1987). Spekulativt skulle på så sätt fynden för ett 

menstruellt preferensskifte till det maskulinare även kunna bero på eftertraktade ärftliga 

personlighetssdrag. Det är dock möjligt att drag som dominans och arrogans varierar beroende 

på hur fördelaktiga de är i olika kulturer. Dessa drag skulle kunna vara påverkbara av 

miljöfaktorer. Det har dessutom visat sig att kvinnors sexuella beteenden i vissa sammanhang 

är kontextberoende, åtminstone i viss utsträckning (Gangestad et al., 2006). Svenska 

kulturella faktorer eller lokala förhållanden i den aktuella universitetsmiljön skulle på så sätt 

kunna påverka ansiktspreferensen.   

Det finns dock andra evolutionära teorier som förklarar kvinnors preferenser för 

maskulina ansiktsdrag utan att behandla genetisk kvalité (Rhodes, 2006). En omskriven teori 

betraktar attraktiva ansiktsdrag som en biprodukt av hur hjärnan bearbetar information 

(Enquist et al., 2002). Genom generella inlärnings- och minnesfunktioner uppstår två 

mekanismer som resulterar i preferenser för vissa ansiktsdrag (Enquist et al., 2002). Den ena 

behandlar genomsnittlighet och den andra extrema ansiktsdrag. Om män var för olika skulle 

de inte kunna kategoriseras som män och därför kommer hjärnan skapa en preferens för 
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genomsnittlighet. Eftersom hjärnan måste kunna diskriminera mellan olika stimuli kommer 

dock även extrema drag att favoriseras t.ex. kan det vara fördelaktigt att en kvinna kan 

bedöma att det faktiskt är en man hon har att göra med. Dessa två mekanismer kommer att 

resultera i att män med genomsnittliga drag, men med en dragning åt det maskulinare hållet, 

bedöms som mest attraktiva (Enquist et al., 2002). Resultaten från den aktuella studien hittade 

inget menstruellt skifte, vilket inte heller denna teori predicerar. Resultaten med en eventuell 

generell maskulin preferens för genomsnittliga ansikten är i linje med det som prediceras 

utifrån mekanismerna för generalisering och diskriminering. Denna preferens är dock bara  

relativ då stimulit inte säkert kan sägas vara representativt för populationen t.ex. skulle 

männen som de är skapade av kunna vara femininare än genomsnittet.  

En kombination av attraktivitet som en kvalitétsstämpel inom sexuellt urval och som 

en biprodukt av hjärnans informationsprocesser förespråkas i den tidigare nämnda 

metaanalysen (Rhodes, 2006). Uteblivandet av ett menstruellt preferensskifte i den här studien 

skulle därmed kunna förklaras av att flera faktorer spelar in i bedömningen av attraktivitet.   

 

Intern validitet 

Studien är en replikation och metoden har använts i Storbritannien, USA och Österrike utöver 

originalstudien i Japan (Gangestad et al., 2005a). Detta talar för att mätmetoden skulle 

fungera då den är väl testad sen tidigare och har visat sig fungera (Penton-Voak et al., 1999).  

Eftersom försökspersonerna testades med samma instrument inom en kort tidsperiod 

innebär detta ett hot mot den interna validiteten i form av ”testing” (Kazdin, 2003). De blev 

dock informerade om att bilderna hade ändrats ”en aning” vid andra tillfället, vilket bilderna 

inte hade, för att minska detta hot.  Instrumenten ändrades inte över tid vilket stärker den 

interna validiteten.  
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Upplägget i studien torde vara relativt okänsligt för ”bortfall” (attrition) då det inte 

finns anledning att tro att de som hoppade av skulle skilja sig, i sin bedömning av attraktivitet, 

från dem som valde att delta. Detta kan dock bara förväntas utifrån den mer biologiska 

ursprungshypotesen där mekanismen eventuellt skulle vara mer svårpåverkad. Om en annan 

kausal orsak ligger bakom ett preferensskifte är det möjligt att studien faktiskt är sårbar för 

bortfall. Är det som Penton-Voak med kollegor (2004) menat i senare artiklar att individuella 

och kulturella faktorer spelar in skulle vissa karaktäristika kunna vara mer förknippat med 

bortfall än andra.   

En styrka med metoden är att försökspersonerna kontrollerats mot sig själva 

(Kazdin, 2003). Ytterliggare kontroll hade kunnat uppnås genom att använda en grupp som 

använder hormonella preventivmedel, men detta hade inte varit helt okomplicerat då det 

förutsätter att det faktiskt finns en koppling mellan hormoner och den förväntade effekten. Ett 

alternativ hade varit att inte ha låtit samma försökspersoner genomgå två mätningar. Detta 

tillvägagångssätt hade dessutom minskat hotet mot ”testing” (Kazdin, 2003).  

 I screeningformuläret ställdes frågor kring faktorer som sades kunna påverka 

resultaten. Det är dock föga troligt att det skulle föranleda någon att koppla samman frågorna 

kring menstruationscykeln med förändrad preferens för just maskulina drag. Maskulinitet 

nämns heller aldrig under själva försöken. Inga andra ledtrådar i experimentsituationen 

(demand charactaristics) torde ha kunna påverkat resultaten. Eftersom studien är en 

replikation skulle dock någon kunna hört talas om originalstudien.  

En svaghet med designen är handhavandet av menstruationscykelns variation. 

Framför allt den follikulära fasen varierar i längd (Wikipedia, 2007c). Variationen kan ha 

medfört att vissa försökspersoner testats vid fel tillfälle (Gangestad, 2005c). I originalstudien 

och därmed den aktuella förmodades ägglossningen äga rum dag 14. Kvinnor som har längre 

menstruationscykel har dock ägglossning senare än de med kortare cykel (Baker and Bellis 

 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6H-3WWVBHG-5&_user=650390&_coverDate=05%2F31%2F1999&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000034978&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650390&md5=46db83035eae56bfdca27de33922eac1#bib4
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1995 ref. i Gangestad et al., 1999a). Tidpunkten för vissa mätningar kan därför ha legat i fel 

fas vilket är ett hot mot den interna validiteten. Vidare kan upplägget att betrakta dag 6-14 

som hög befruktningsrisk ifrågasättas då befruktning endast kan ske från 5 dagar innan och 

fram till och med själva ägglossningen, d.v.s. 6 dagar totalt (Gangestad et al., 2005c). Med 

tanke på att den genomsnittliga ”mätdagen” låg på 9,4 kan flera ha testat för tidigt. Dessutom 

spekuleras effekten bli starkare ju närmare ägglossningen kvinnan kommer (Gangestad et al., 

1999a). I flera senare studier har istället en utgångspunkt med cykelns längd minus femton 

dagar använts (Gangestad et al., 2004; Gangestad et al., 2007). Kvinnor med längre cykel har 

följaktligen ägglossning senare än de med kortare cykel. Vidare har metoden att låta 

försökspersoner själva uppskatta ”hur många dagar som gått sen deras senaste menstruation 

startade” kritiseras för att en viss felmarginal kan uppstå t.ex. genom minnesfel (Gangestad et 

al., 2007).  

Bildseriernas bildkvalité kan diskuteras och bättre upplösning hade varit önskvärt. 

Liknande bildhantering användes dock i en uppföljningsstudie till originalet vilket trots allt 

talar för tillvägagångssättet (Penton-Voak et al., 2000). 

En styrka med studien är att stimuli från originalstudien användes, om än inte från 

originalexperimentet. Eventuellt kan det vara av intresse för framtida forskning att skapa 

stimuli utifrån ”svenska” ansikten. Resurser fanns inte till detta i den aktuella studien och det 

är möjligt att det skulle ha gett ett annat resultat. I originalstudien fanns dock ingen signifikant 

skillnad i resultaten mellan preferenserna för japanska och kaukasiska stimuli (Penton-Voak 

et al., 1999). 

Reliabiliteten kan ha försvagats av att stimulit eventuellt har varit begränsat i graden 

av maskulinisering eftersom en generell preferens för maskulina drag tycks ha varit rådande 

(se resultatdelen). Tekniken att först skapa genomsnittliga ansikten för att sedan maskulinisera 

dem har i många fall visat sig ta fram viss maskulin karaktäristika, men även ta bort annan 
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(Rhodes, 2006). Det kan därför frågas hur maskulint representativa stimulit är och tekniken 

har följaktligen kritiserats för just detta (Rhodes, 2006). 

Den ”uppenbara validiteten” (face validity) är hög gällande frågan för ”fysisk 

attraktivitet”, men ytterst låg för undersökandet om skillnaderna mellan faserna. Detta torde 

medföra adekvata svar på mätningarna.  

 

Extern validitet 

Försökspersonerna rekryterades enbart från universitetsmiljö. Utifrån utgångspunkten att 

endast hormoner är den kausala faktorn torde inte det vara något hot mot den externa 

validiteten, men däremot utifrån resultaten i den här studien. Dessa öppnar upp för 

sociokulturella faktorers inverkan vilket i förlängningen hotar den externa validiteten. Åldern 

är begränsad till 18-35 år vilket begränsar generaliserbarheten utanför denna grupp.  

Frågan är också om den begränsade bedömningen av ”fysisk attraktivitet” fyller en 

funktion utanför testrummet och gäller i ett större sammanhang där flera faktorer spelar in 

t.ex. frisyr, kroppskonstitution, kroppsspråk, ansiktsmimik, röst m.m.. Att stimulit var nytt vid 

första mättillfället kan ha haft betydelse för skattningen, men även för att en viss tillvänjning 

kan ha skett till nästföljande tillfälle. Frågan är vilken betydelse en tillvänjningprocess har 

utanför experimentsituationen t.ex. skulle ett initialt attraktivt ansikte senare kunna bedömas 

som mindre attraktivt då andra faktorer spelat in.  

En eventuell ”reaktivitet” (reactivity) kan ha påverkat resultaten då 

försökspersonerna kan ha undvikit vissa svarsalternativ, t.ex. ”svar i ytterkanterna på 

bildserierna”, eftersom de varit medvetna om att försöksledaren senare kommer kunna avläsa 

deras svar.  
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Ett eventuellt användande av kontrollgrupp hade stärkt även den externa validiteten, 

men tidigare anförda problem med detta skulle kvarstå.  

 

Konstruktsvaliditet 

Konstruktsvaliditeten kan ha hotats av försöksledarens förväntningar på ett 

eventuellt skifte. Försöksledaren var också designer av det praktiska utförandet av studien, 

även om likhet med originalstudien eftersträvats i så hög grad som möjligt. Eftersom testet är 

blint för försökspersonerna hade ett dubbelblint upplägg kunnat skydda mot 

förväntanseffekter från försöksledaren. Detta var dock inte praktiskt möjligt utifrån rådande 

förutsättningar.  

Frågan kan ställas om begreppet ”fysisk attraktivitet” verkligen överstämmer med 

den respons som väcks hos kvinnor vid stimulit ”maskulin/feminint ansikte”. Det kan 

likaledes ifrågasättas om det finns en koppling mellan bedömd ”fysisk attraktivitet” och val av 

sexuell partner.  

 

Statistisk validitet 

Initialt planerades alla försökspersoner att testas i grupp, det visades sig dock inte praktiskt 

genomförbart. Ibland testades försökspersoner därför i grupp och ibland ensamma. Det är 

möjligt att denna inkonsekvens har påverkat resultatet. Flera mekanismer kan ju operera 

samtidigt vilket skulle kunna ha påverkat resultatet t.ex. är det möjligt att någon form av 

konkurrenssituation kan ha uppstått de gånger då flera testdeltagare testades samtidigt. I en 

studie påvisades att kvinnor som får se attraktiva kvinnor på bild ökade sin preferens för 

maskulina ansiktsdrag hos män (Mannion & Little, 2006). 
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Försöksledaren utgick från en mall i sina instruktioner till försökspersonerna. Dessa 

ställde dock många frågor vilket gjorde att alla testtillfällen inte blev fullständigt lika. Många 

frågor hänvisades dock till att tas med försöksledare via mail efter att alla mätningar hade 

genomförts.  

 

Alternativa perspektiv 

Resultaten från denna studie överensstämmer med forskning som menar att män och kvinnor 

faktiskt är förvånansvärt lika gällande partnerval och att bl.a. SST har ignorerat könslikheter 

och förstorat könsskillnader (Pedersen, Miller & Putcha-Bhagavatula, 2002; Hazan & 

Diamond, 2000).  

Studier av enäggstvillingars val av partner har inte visat att de är likare än 

tvåäggstvillingars. Detta talar mot att människan skulle ha starkt biologiskt predisponerade 

sexuella strategier (Lykken & Tellegren, 1993; ref. i Hazan et al., 2000). Fortsättningsvis lutar 

sig en del av kritikerna mot den omfattande forskning som finns inom anknytningsteori 

(Hazan et al., 2000). De menar att långvariga sexuella förbindelser är betydligt viktigare och 

evolutionärt mer fördelaktiga än vad som förespeglas inom SST och angränsande 

teoribildningar (Hazan et al., 2000). Andra evolutionspsykologer menar att jämförelser med 

primater inte alls behöver indikera att människan i huvudsak är anpassad till kortvariga 

sexuella strategier (Pedersen et al., 2002). Vidare menar de att kulturella faktorer spelar in i 

större omfattningen än vad som inbegrips i SST (Pedersen et al., 2002). Den stora variation 

som råder hos människan i sexuella beteenden tyder på att betydligt mer forskning behövs. 

Dessa evolutionspsykologiska grenar delar till viss del både kritik och argument med 

genusvetenskapen.   
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Evolutionspsykologin kan kritiseras utifrån ett genusperspektiv på flera punkter. Ett 

exempel på detta är när forskningsresultat faktiskt tyder på stora likheter mellan könen, men 

fokus ändå läggs på skillnader. Ytterligare kritik ligger i att resultatet riskerar att påverkas av 

de sociala förväntningar som råder på hur kvinnor och män ska svara. Vidare finns en risk att 

inte bara ett rådande könsperspektiv uttrycks utan även att sexistiska stereotyper förstärks 

ytterliggare. När skillnader förklaras som ”naturliga” och som ”det rätta” blir risken för detta 

ännu större (Magnusson, 2002). Genomgående i denna typ av studier är också att svaren i 

enkäter kopplas till reella beteenden, vilket kan ifrågasättas. I den aktuella studien kan 

likaledes ifrågasättas om en skattning av attraktivitet också är kopplat till ett korrelerat 

beteende. Evolutionspsykologin kritiseras dessutom för de slutsatser som dras utifrån 

jämförelser mellan djur och människor och även den sammanblandning som ibland tycks råda 

(Magnusson, 2002). Även den aktuella studien är diskutabel ur ett genusperspektiv då den 

faktiskt söker efter skillnader och inte likheter. Slutligen ifrågasätter genusvetenskapen den 

biologistiska reduktionismen, d.v.s. att processer på en högre nivå förklaras med utgångspunkt 

i en lägre, som man menar råder inom evolutionspsykologin (Magnusson, 2002). Exempelvis 

menas att även om hjärnan är inblandad i alla psykologiska fenomen så betyder det inte de 

bäst förstås genom en fysiologisk förklaringsmodell.  

 

Ett bredare perspektiv på evolutionspsykologi 

Evolutionspsykologin kan således anses reduktionistisk till sin karaktär. Den kan 

dock samtidigt ses som holistisk då den inte bara inbegriper ”lägre” förklaringsmodeller 

såsom genetik, kemi och kognitiv psykologi utan även ”högre” nivåer som historia, ekonomi 

och kulturella processer (Barret et al., 2002). För denna paradox är termen ”hierarkisk 

reduktionism” applicerbar med vilken det menas att förklaringar som är lämpade på högre 

 



                                                                           Menstruationscykeln och ansiktspreferenser  45

nivåer i hierarkin är helt annorlunda än de förklaringar som passar på lägre nivåer (Dawkins, 

1986). Förklaringar på alla nivåer fyller således en viktig funktion. Hur orsakssambanden 

mellan de olika nivåerna egentligen ser ut hos människan är dock ytterst komplext och 

evolutionspsykologin är ett försök att förstå några av dessa nivåer och sambanden däremellan. 

Området ger därför en djup förståelse av naturen och människan. Teoribildningen nöjer sig 

inte med att begränsa sig till t.ex. en isolerad psykologisk eller biologisk teori utan tar in den i 

ett större sammanhang (Dawkins, 1986). Exempelvis anses förmågorna att variera våra egna 

responser och att lära av våra erfarenheter vara ett par av de viktigaste av människans 

evolutionära anpassningar (Barret et al., 2002). Diskussionen kan t.o.m. sträckas till frågan 

om vi har en fri vilja eller inte. Vissa menar att en förmåga till fri vilja skulle kunna ha varit 

mycket fördelaktig och inte alls behöver skära sig med evolutionsteori (Gärdenfors, 2000). 

Den biologism och genetiska determinism som evolutionspsykologin anklagas för kan därför 

ifrågasättas.   

 

Tillbaka till framtiden 

Resultaten i den här studien stöder Gangestad och Simpson (2001) som menar att 

evolutionspsykologin har mycket att tjäna på att inta flera perspektiv och att det finns mycket 

att lära från den relationsforskning som pågår utanför det egna paradigmet. Dels i form av väl 

utprövade metoder, men framför allt i form av den stora mängd forskning som finns att tillgå 

(Simpson et al., 2001). Frågan hur kultur påverkar, motverkar eller samverkar med vår 

biologiska predisposition är högaktuell efter många år av dikotomisk uppdelning. 

Darwinistiska principer varken motsäger eller förminskar betydelsen av kulturen. Richard 

Dawkins (2006), en av evolutionsbiologins främsta företrädare, menar att kultur sammanfattar 

mycket av det som är unikt hos människan. Dawkins tänker sig en kulturell evolution med 
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informationsenheter, ”memer” (memes), som även de följer evolutionens universella lagar. 

Denna kulturella evolution är så pass mycket snabbare än den genetiska att människan blivit 

förmögen att välja.  

 

” We are built as gene machines and cultured as mem machines, but we have the power to turn 

against our creators. We, alone on earth, can rebel against the tyranny of the selfish replicators.” 

(Dawkins, 2006, s. 201) 

 

Beroende av hur stor denna valfrihet är så kommer teorierna om det naturliga och sexuella 

urvalet att innebära begränsningar för att förklara den nutida människans sexuella strategier 

och mönster. Darwinistiska principer är således nödvändiga för att förklara komplexa 

evolutionära system, men inte tillräckliga på egen hand (Hodgson et al., 2005). Vi kan ju 

nämligen fulla av åtrå och begär fortfarande göra ett, i olika grad, medvetet val mellan 

”Bröllop och baby”, ”Kärleksaffären” eller båda två.  
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DITT 
EXEMPLAR 
(behåll denna sida) [Bilaga 1] 

 
 
 
Hej! 
 
Kul att du är intresserad av området partnerval och attraktion.  Detta är en psykologistudie som leds av 
Måns Danneman vid termin 10 på psykologprogrammet här i Örebro. Denna studie bedrivs under 
handledning av Steven Linton vid BSR.  
 
Syftet med den här studien är att undersöka olika faktorers påverkan på kvinnors preferenser för olika 
ansiktsdrag hos män. Om du väljer att delta i denna studie kommer du vid detta tillfälle få svara på 
några frågor och vid två senare tillfällen få bedöma attraktivitet utifrån bilder på män. Varje träff 
beräknas ta endast 5 minuter. Kort efter den här träffen kommer vi att kontakta dig för att planera in de 
ytterliggare två träffarna.  
 
Du har rätt att när som helst avbryta experimentet utan att ange någon orsak. Det är dock uppskattat 
och viktigt för resultaten att du kommer till alla träffarna om du kan och vill.  
 
Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och dokument med telefonlistor, adresser och namn 
kommer att förvaras på annan plats än testresultaten. Dina namnuppgifter kommer därför att vara 
kodade och listorna som knyter namn till resultat kommer att förstöras när studien är färdig. Vår 
målsättning är att få studien publicerad. Observera dock att resultaten aldrig kommer att presenteras 
på individnivå utan bara på gruppnivå och enskilda resultat kommer därmed aldrig att kunna spåras till 
en viss person.  
 
 

    Kontaktperson:  
     Måns Danneman 
     Mobilnr: 0739767466 
     Email: mansdanneman@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
Genom att signera godkänner du ditt deltagande.  
 
 
 
 
Namnunderskrift:  __________________________   Namnförtydligande: ________________________
 
Datum: ___________________________________ 
 
 
 
Gatuadress: ______________________________ 
 
Postnummer: _____________________________                  Postort: __________________________ 
 
Mobilnr: __________________________________ 
 
Telefon hem: ______________________________ 
 
 



FÖRSÖKSLEDARENS
EXEMPLAR 

[Bilaga 2] 
 
 
Hej! 
 
Kul att du intresserad av området partnerval och attraktion.  Detta är en psykologistudie som leds av 
Måns Danneman vid termin 10 på psykologprogrammet här i Örebro. Denna studie bedrivs under 
handledning av Steven Linton vid BSR.  
 
Syftet med den här studien är att undersöka olika faktorers påverkan på kvinnors preferenser för olika 
ansiktsdrag hos män. Om du väljer att delta i denna studie kommer du vid detta tillfälle få svara på 
några frågor och vid två senare tillfällen få bedöma attraktivitet utifrån bilder på män. Varje träff 
beräknas ta endast 5 minuter. Kort efter den här träffen kommer vi att kontakta dig för att planera in de 
ytterliggare två träffarna.  
 
Du har rätt att när som helst avbryta experimentet utan att ange någon orsak. Det är dock uppskattat 
och viktigt för resultaten att du kommer till alla träffarna om du kan och vill.  
 
Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och dokument med telefonlistor, adresser och namn 
kommer att förvaras på annan plats än testresultaten. Dina namnuppgifter kommer därför att vara 
kodade och listorna som knyter namn till resultat kommer att förstöras när studien är färdig. Vår 
målsättning är att få studien publicerad. Observera dock att resultaten aldrig kommer att presenteras 
på individnivå utan bara på gruppnivå och enskilda resultat kommer därmed aldrig att kunna spåras till 
en viss person.  
 
 

    Kontaktperson:  
     Måns Danneman 
     Mobilnr: 0739767466 
     Email: mansdanneman@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
Genom att signera godkänner du ditt deltagande.  
 
 
 
 
Namnunderskrift:  __________________________   Namnförtydligande: ________________________
 
Datum: ___________________________________ 
 
 
 
Gatuadress: ______________________________ 
 
Postnummer: _____________________________                  Postort: __________________________ 
 
Mobilnr: __________________________________ 
 
Telefon hem: ______________________________ 
 
 
 



KOD:  
[Bilaga 3] 
 
 
 
     Vänligen svara på alla nedanstående frågor.  
 
 
   (Dessa frågor ställs för att kontrollera för faktorer som kan komma att påverka dina svar.)  

 
1. Hur gammal är du?                                                                                                    ______ år 
       

     

2. Äter du P-piller?                                                                                Ja □                Nej□ 
Använder du någon annan form av preventivmedel?                           Ja □                Nej□ 
I sådana fall vilken typ?                                                          __________________________  
 

 

3. Är du gravid?                                                                                    Ja □                Nej□ 
 

 
 
4. För hur många dagar sedan startade din senaste menstruation?      För  ______dagar sedan. 
(svara så exakt du kan) 
 

 
 
5. Hur lång brukar din genomsnittliga menstruationscykel vara?                         ______ dagar 
(dvs. tidsintervallen mellan två menstruationsblödningar räknat från första dagen av en 
menstruation till första dagen av den nästkommande.) 
 

 

 

6. Har du pojkvän/man?                                                     Ja □                Nej□ 

 
      Vi kommer inom kort höra av oss för att planera in två träffar.   
 
      Tack för din medverkan!   



 
[Bilaga 4. Beakta sämre bildkvalité i denna 
 presentation. Stimuli presenterades i färg.]  

Bildremsa 1 
 
 

 
 
          A                     B            C            D           E 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
[Bilaga 5. Beakta sämre bildkvalité i denna  
presentation. Stimuli presenterades i färg.]  

Bildremsa 2 
 
 
 
          A                 B           C                 D            E 

 



KOD:  [Bilaga 6] 
 
 
 
 
     Vänligen svara på alla nedanstående frågor.  
 

 
Vem tycker du är mest fysiskt attraktiv?       
(Välj ett av alternativen från bildremsa 1.) 
A □             B □                  C □                   D □             E □    
 

 
 
Vem tycker du är mest fysiskt attraktiv?       
(Välj ett av alternativen från bildremsa 2.) 
A □             B □                  C □                   D □             E □    

 
 

 
      Tack för din medverkan!   
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