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Bli bevisst på adferden
ved å lese ansiktstrekk

Stress ned og få bedre fl yt og mestring i hverdagen:

:: Tekst: Andreas Aubert ::Foto: Privat og Pathdoc/Shutterstock.com

Er det en direkte sammenheng mellom utformingen av 
ansiktet ditt og hvilke adferder du er mest tilbøyelig 
til? Ja, hevder canadiske Mark Ainley, en internasjonal 
ekspert innen området.

Via ansiktsanalyse gjør canadiske Mark 
Ainley sine klienter mer bevisste på de 

adferdsmønstrene som ligger mest naturlig 
for dem. Klienten kan minimere stress og 
oppnå mer fl yt og mestring i livet ved å 
anerkjenne sine naturlige tilbøyeligheter 
heller enn å kjempe imot dem.

– Vestlig vitenskap har stort sett 
forkastet konseptet om at menneskers 
fysiske struktur har en forbindelse til deres 
instinktive adferd, selv om vi fi nner en slik 
sammenheng i hele dyreriket, sier Ainley, 
som lærte metoden Structure/Function 
av Daniel Whiteside, sønn av Robert og 
Elizabeth Whiteside fra USA. Premisset er 
at hver ansiktsstruktur har en funksjon.

De to sistnevnte validerte via forskning 
at 60 ansiktstrekk har sine samsvarende 
instinktive adferdsmønstre. Hvert fysiske 
trekk – for eksempel øyebrynshøyde, 
pannevinkel og avstanden mellom øynene 

– eksisterer på en glidende skala mellom 
to ytterpunkter. Hvert ytterpunkt (f.eks. 
tilnærmet helt rett panne vs. veldig skrå 
panne) korrelerer med motsatte adferds-
mønstre – i dette tilfellet å ville tenke gjen-
nom hvert eneste trinn før man går i gang 
med en oppgave, vs. å bare ønske den aller 
viktigste informasjonen før man går i gang. 
Personer som befi nner seg i midten, vil ofte 
ha en tilbøyelighet til begge adferdene og 
lett kunne veksle mellom disse avhengig av 
hva som er mest hensiktsmessig i den gitte 
situasjonen.

Forskningen ble utført fra 1950 til 
1955, med 1060 tilfeldig utvalgte for-
søkspersoner fra California. 

– Hver forsøksperson ble gitt et langt 
skjema som ramset opp adferdsmønstrene 
utelukkende via defi nisjon, sier Ainley.

– Forsøkspersonen graderte seg selv 
på en skala fra 0 til 100, med tanke på 

hvor godt hvert adferdsmønster stemte 
for ham eller henne. Deretter gjorde en 
person som stod vedkommende nær (van-
ligvis kone, mann, mor eller far) samme 
vurderingen av personen. Så skulle en 
perifer bekjent gjøre samme vurdering 
av vedkommende. Til slutt målte en 
fagperson ansiktstrekkene på forsøks-
personen, og graderte vedkommende for 
hvert adferdsmønster i henhold til hva 
ansiktstrekkene skulle tilsi. Resultatene 
viste at det fagpersonen hadde vurdert 
med utgangspunkt i den fysiske målin-
gen og det de tre andre hadde vurdert, 
stod så nær hverandre at det i 99 % av 
tilfellene ikke kunne skyldes tilfeldighe-
ter. Det måtte peke på en lovmessighet, 
konkluderte forskningen.

Ble misbrukt til å dømme andre 
som mindreverdige
En variant fra nyere tid av denne typen 
tilnærming til å forstå menneskers per-
sonlighet ble kalt frenologi. Andre former 
har blitt brukt i mange kulturer fra langt 
tilbake, i Hellas, Egypt, Kina og andre 
steder. Det er mange fellestrekk mellom 
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Mark Ainley 
fra Canada lærer sine klienter å bli mer bevisst på adferdsmøn-strene som ligger mest natur-lig for dem. Dermed kan de redusere stress og oppnå mer fl yt og mestring i livet ved å anerkjenne sine naturlige tilbøyeligheter fremfor 
å kjempe imot 

dem.

disse systemene, men forståelsen var ikke 
like presis som systemet som ble utviklet av 
ekteparet Whiteside på bakgrunn av deres 
egen forskning, ifølge Ainley. 

Forskjellige grupper misbrukte denne 
typen tankegang i fordreide forsøk på å 
validere rasisme og fordommer. Derfor ble 
vitenskapen forkastet.

 – Det sies ofte at frenologi ble motbe-
vist, men jeg har aldri møtt noen som kan 
fortelle akkurat hvordan dette skjedde. Det 
man derimot kan motbevise, er påstander 
om at denne kunnskapen kan brukes til 
å forutsi hvorvidt en person er god eller 
dårlig, slik en del folk prøvde når de sa at 
«disse trekkene er hederlige og disse trekkene 
er uhederlige, du kan ikke stole på en person 
med dette trekket» osv. De prøvde å fi nne en 
måte å bevise sin innbilte overlegenhet på.

Ainley synes det er leit at «babyen ble 
kastet ut med badevannet». Vestlig viten-
skap har i dag stort sett forkastet konseptet 
om at de forskjellige detaljene ved men-
neskers fysiske struktur har en direkte 
korrelasjon med deres instinktive adferd, 
selv om vi fi nner en slik sammenheng i hele 
dyreriket og i hvordan planter er utformet.

– Der ser vi at alle fysiske strukturer har 
en funksjon. Vi ser også at planter tilpasser 
seg omgivelsene, og at dyrene er utformet 
på spesifi kke måter for å fungere i sitt 
miljø. 

Forholdet mellom arters form og funk-
sjon kalles morfologi innen biologien. Det 
fi nnes andre skoler, gjerne under sekkebe-
tegnelsen ansiktsmorfologi, som omtaler 
mye av det samme som metoden Structure/
Function som Ainley underviser i. Men å 

:: Tekst: Andreas Aubert ::Foto: Privat og Pathdoc/Shutterstock.com
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se på forholdet mellom ansiktstrekk og ad-
ferdsmønstre er fremdeles lite mainstream.

Ainley understreker at et av formålene 
med metoden er å skape større forståelse 
og aksept for at vi opplever ting forskjellig, 
uten at det ene er bedre enn det andre. 

– Ingen ting i naturen, i sitt naturlige 
uttrykk og naturlige utforming, kan sies å 
være rett eller galt. Å prøve å sette merke-
lapper på de forskjellige adferdsmønstrene 
på denne måten gir ingen mening.

Forskjellige synsfelt, 
forskjellig adferd
Hvis du tar fotografier av det samme 
motivet med henholdsvis vidvinkel-linse 
og telelinse, vil de to bildene vise en helt 
forskjellig setting av det samme motivet. 
Ting ser forskjellige ut, og forskjellige ting 
blir fremhevet.

– Vi mennesker har forskjellige avstan-
der mellom øynene, øynene er forskjel-
lig vinklet, og vi har forskjellig mengde 
øyelokk – som påvirker hvor mye lys som 
treffer øyet. Vi har forskjellige øyebryn som 
løfter og endrer synsfeltet. Hvordan kan 
vi da forvente at alle ser det samme? Og 
hvis ikke alle ser det samme, hvordan kan 
vi forvente at vi har samme prioriteringer 
og måter å prosessere informasjon på? Jeg 
synes det viser lite forestillingsevne å tro at 
disse tingene ikke betyr noe, men dessverre 
er det vanlig å tro at vi fysisk tar inn omgi-
velsene på samme måte.

Et av de viktigste ansiktstrekkene er 
avstanden mellom øynene.

– Vi tror ofte at vi ser det samme, selv 
når øynene våre har en annen plassering. 
Når vi studerer dyr, ser vi på hvordan 
øynene deres er plassert, og åpenbart har 
de et annet synsfelt enn oss. Vi ser ikke på 
at dette også gjelder mennesker, og hvilke 
konsekvenser de forskjellene har. 

Når øynene dine står mer nær hverandre, 
så gir det mer fokus på det som er nært 
deg, fortsetter Ainley.

– Det gir vanligvis et fokus på detaljer 
og på å være pertentlig med tidspunkter. 
Ideelt sett vil disse menneskene gjøre ting 
helt riktig med en gang. Fordi de ser det 
nivået av detaljer, prioriterer de også detal-
jer. Mens de som ser et større bilde – hvis 
de har større avstand mellom øynene – er 
mer opptatt av de store linjene, fordi det er 
bokstavelig talt deres synspunkt. Da blir 
det også deres ståsted metaforisk sett – de 
prioriterer helheten og den større sammen-
hengen. Så de vektlegger ikke detaljer i like 
stor grad. For mange detaljer, for eksem-
pel på arbeidsplassen eller i en spesifikk 
oppgave de skal utføre, kan medføre stress 
for dem, fordi det ikke er deres vanlige 
måte å gjøre det på, sier Ainley, og legger 
til at etnisk vestlige vanligvis har vesentlige 

kortere avstand mellom øynene enn folk 
fra Asia. Men vi finner alltid den samme 
glidende skalaen blant folk fra alle kulturer. 
Så selv om gjennomsnittlig øyeavstand 
i Asia er bredere enn i Vesten, har de 
likevel også mennesker med veldig kort 
øyeavstand. Og selv om gjennomsnittet er 
smalere i Vesten, har vi likevel også folk 
med bred avstand mellom øynene.

– Kanskje kan dette f.eks. belyse hvorfor 
Japan, et land der folk har større avstand 
mellom øynene enn oss i Vesten, har en nokså 
minimalistisk tilnærming til design?

– De har en verdsettelse av enkelhet. Du 
finner det også i tradisjonell kinesisk maler-
kunst malt med stor pensel. Noen få pen-
selstrøk og du har en sky. En strek og det 
er en foss. Menneskene er ganske små på 
bildet sammenliknet med naturen. Vestlig 
kunst – både tradisjonelt og i dag – pleier 
derimot å ha mye mer detaljer, og men-
nesket har en mer sentral plass i bildene. 
Japanere vil ofte spørre: «Hva er min rolle i 
dette firmaet? Hva er min rolle i familien?» 
Så det er mye fokus på relasjoner og å tjene 

den større helheten man er del av. Dette er 
ikke nødvendigvis en bevisst ting, men det 
er del av hvordan de ser på livet og verden. 
Samtidig er det moderne japanske samfun-
net veldig inspirert av vestlig kultur, med 
strenge arbeidstider osv. Det er i konflikt 
med deres iboende tilbøyelighet til å foku-
sere mer på den større sammenhengen.

Plassering av øyebryn 
indikerer hilsemåte
Ainley ønsker via metoden å skape større 
forståelse og respekt for våre ulikheter.

– Vi har ofte et snevert syn når det gjelder 
å vurdere hva som er egnet oppførsel i en gitt 
situasjon. Ofte tror vi at fordi vi selv liker 
noe og det faller seg naturlig for oss, så vil 
dette verdsettes og være naturlig også for alle 
andre. F.eks. hvis min naturlige hilsemåte er 
å gi et fast håndtrykk og komme fysisk nær 
den andre, og jeg derfor tenker at jeg bør 
hilse slik i enhver situasjon. Da tar jeg ikke 
i betraktning at det finnes mange som har 
andre behov og oppfatninger av dette. 

Et av de viktigste ansiktstrekkene er 

Denne mannen har kort avstand mellom øynene, og vil vektlegge detaljer framfor det 
store bildet. Han har ganske lave øyebryn, derfor vil han ønske å gå tett på omgivelsene 
for å undersøke og samle informasjon før han gjør sitt endelige valg – i motsetning til å 
obsevere på avstand før han velger. 
Foto: ProStockStudio/Shutterstock.com



43

M
E

D
IU

M
 M

A
G

A
S

IN
 N

R
. 

3
 -

 2
0

1
7

plasseringen av øyebrynene, som har å gjø-
re nettopp med hvordan vi ønsker å hilse 
og introdusere oss i nye situasjoner. En per-
sons øyebrynshøyde har en stor påvirkning 
på hvor ekspansivt deres synsfelt er.

– Vi kan se dette i øyeblikk av overras-
kelse der vi hever øyebrynene. Det er en 
instinktiv handling for å heve vårt synsfelt 
og ta inn mer informasjon. Hvis folks 
øyebryn fra naturens side er høyt plassert, 
betyr det ikke at de er overrasket, snarere 
at de har et mer ekspansivt synsfelt. De ser 
mer av omgivelsene, og det vil derfor være 
naturlig for dem å observere det som fore-
går på avstand før de for eksempel velger 
hvem de ønsker å starte en samtale med på 
et arrangement. Personer med lavere øy-
ebryn vil derimot raskere ha prosessert det 
de ser som nødvendig å se – fordi de har et 
mindre ekspansivt synsfelt – og vil derfor 
raskere bestemme hvem de vil introdusere 
seg for. 

I vestlig kultur har vi verdsatt det å kom-
me innen armlengdes avstand og ha noe 
fysisk kontakt når vi hilser. Vi håndhilser 

og klapper kanskje den andre på ryggen. 
I andre kulturer gjør de ikke det – f.eks. 
bukker de i Japan og Korea. 

– Gjennomsnittlig er plasseringen av øy-
ebrynene mye høyere i Øst-Asia enn i Eu-
ropa og Nord-Amerika. Høye øyebryn er 
sterkt representert i øst-asiatisk billedkunst, 
sier Ainley, som bodde i Japan i fem år og 
drar dit for å undervise to ganger årlig.

Ansiktstrekkene endrer seg over tid
Alle mennesker har spesifikke ansiktstrekk 
som er karakteristiske for dem, formet både 
som en tilpasning til det fysiske miljøet de 
lever i, og kravene fra samfunn og kultur. 
Ainley lærte fra Daniel Whiteside at de 
fysiske ansiktstrekkene har en direkte kor-
relasjon med våre hjernestrukturer.

Etter hvert som vi endrer oss og hjernen 
endrer seg, endrer også ansiktet seg. Dette 
kan vi se hos et individ over livsløpet samt 
som en generell utvikling i befolkningen 
over tid parallelt med samfunnsutviklin-
gen. Samtidig finnes det mange variasjoner, 
både blant individer og innad i et samfunn. 

Med over 50 ansiktstrekk i systemet Ainley 
bruker, og 60 ansiktstrekk validert av den 
opprinnelige forskningen, vil vi alle ha 
en relativt unik kombinasjon av en rekke 
forskjellige tilbøyeligheter som ikke alltid 
trekker i samme retning. 

Generelt har kvinner øyebryn som er 
høyere plassert enn hos menn, også i vest-
lige samfunn. Ainley har studert hvordan 
forskjellige trekk har endret seg over tid 
parallelt med endringer i samfunnet. Nå er 
det vanligere å se vestlige menn med høye 
øyebryn og kvinner med lave øyebryn enn 
det var et par generasjoner tilbake.

– Det er vanligvis ikke hvorvidt man 
er kvinne eller mann som avgjør hvordan 
dette spesifikke adferdsmønsteret kom-
mer til uttrykk – det er den fysiologiske 
strukturen.
 
Valg, autentisitet 
og miljøpåvirkning
Å se på forholdet mellom ansiktstrekk og 
adferdsmønstre er fremdeles lite main-
stream.

– Skepsis er naturlig når vi introduseres 
for dette materialet. Vi har alle blitt dømt 
for utseendet vårt, og kan ha en personlig 
agenda om å unngå å bli dømt igjen. Vi 
kan også være redde for å bli satt i bås, sier 
Ainley.

– Å forstå våre naturlige tilbøyeligheter 
betyr ikke at vi ikke har noe valg. Du kan 
ha en automatisk impuls og samtidig endre 
den. 

Alle adferdsvariasjonene som metoden 
beskriver, er verdifulle og kan brukes godt. 
Hvis en gitt egenskap ikke egner seg i en 
spesifikk situasjon, så kan vi velge å respon-
dere annerledes, selv om det kan kreve litt 
mer innsats.

– Noen mennesker vil prøve å unngå 
å måtte ta raske avgjørelser, de vil først 
sette seg inn i alle aspektene av hva valget 
innebærer. Det betyr ikke at de ikke har 
mulighet til å ta raske avgjørelser. Er de i 
en jobb der de må gjøre det, så får de det 
til, sier Ainley som et eksempel.

Selv om et ansiktstrekk skulle indikere 
en veldig sterk tilbøyelighet til en viss 
type adferd, er det ikke alltid det slår ut i 
praksis.

– Traumatiske opplevelser fra tidligere 
i livet kan stoppe oss fra å uttrykke oss 
autentisk. Handler man i overensstemmelse 
med det man naturlig har en tilbøyelighet 
for, vil man stort sett føle seg bekvem, selv 
om ikke alle nødvendigvis vil være enig i 
valgene vi tar. Hvis vi ikke handler i over-
ensstemmelse med våre iboende adferds-
mønstre, vil det stort sett medføre en grad 
av ubehag. Likevel velger mange å holde 
sin naturlige adferd tilbake, eksempelvis 
for å unngå smerten som kan komme til 

Denne kvinnen har vesentlig større avstand mellom øynene enn mannen på for-
rige side. Hennes naturlige tilbøyelighet vil være å fokusere på det store bildet, 
heller enn detaljene. Hun er antakelig ganske åpen for nye ideer, og overbærende 
med hensyn til feil.
Foto: BLACKDAY/Shutterstock.com
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overflaten hvis de skulle oppleve å bli dømt 
eller latterliggjort igjen. De færreste av oss 
er 100 % bekvemme hele tida, sier Ainley. 

Det går også an å utvikle ferdigheter som 
vi i utgangspunktet ikke er så godt utrustet 
til, ved at vi finner vår egen måte å gjøre 
det på. 

– Det finnes eksempelvis noen pianister 
som har veldig små hender, som finner 
andre måter å gjøre ting på, slik at de kan 
spille veldig komplekse stykker. Det er 
da viktig at vi først anerkjenner oss selv 
for den vi er og jobber på lag med våre 
tilbøyeligheter, heller enn å stritte imot. 
Med det som et fundament er det mye som 
er mulig. Vi kan velge å gjøre noe som ikke 
er lett for oss, men hvis vi liker det, hvorfor 
ikke gjøre det? 

Panneformen avgjør tenkemåten
Formen på pannen vår er et av de vik-
tigste fysiske trekkene. Den forteller om 
vår tenkemåte og hvordan vi prosesserer 
informasjon.

– Hvis du har en panne som går skrått 
bakover, er ikke hjernen like fyldig i det 
området. Men her kan vi lett misforstå ved 
å anta at det handler om mer eller mindre 
intelligens, noe som ikke er tilfellet. Det 
handler snarere om at man har mer eller 
mindre av en viss måte å tilnærme seg 
tenkning og oppgaveløsning på. De som 
har en panne som går på skrå bakover, vil 
ha en mer handlingsrettet tilnærming til 
ting – de tenker ikke gjennom alle trinnene 
før de går til handling. En person som har 
en panne som går mer rett opp, vil være 
mer fokusert på å forsikre at han har for-
stått alle trinnene som skal gjøres, før han 
gjør første trinnet. 

Pedagoger ville kunne hente mye på å 
forstå disse to forskjellige måtene å tilegne 
seg informasjon og oppgaveløsning på, sier 
Ainley.

– Hvis enhver pedagog hadde husket på 
dette, særlig i realfag, så ville folk flest hatt 
et mye bedre forhold til utdanning og de 
ville lært mer. 

En ny pedagogikk
Ifølge Ainley vil de fleste lærere undervise 
i henhold til sin egen stil, og halve klassen 
vil da kunne bli frustrert. Han foreslår hel-
ler at klasserommet deles inn i to, der læ-

reren først gir den aller viktigste informa-
sjonen til alle. Så kan de som umiddelbart 
ønsker å begynne, gå i gang, mens de andre 
kan få mer informasjon før de begynner.

– Dette kunne gjøres uten å dømme det 
ene som bedre enn det andre. Sistnevnte 
kategori er ikke trege, de har bare en annen 
tenkemåte og en annen måte å behandle 
informasjon på.

I instruksjonsmanualer til f.eks. digitale 
kameraer følger det ofte med både et ensi-
des instruksjonsark med den aller viktigste 
informasjon og selve manualen. 

– Det anerkjenner at det er to forskjellige 
måter å tilnærme seg informasjon på, sier 
Ainley.

Adferdsmønstrenes 
essens vs. stress
– Vi kan alle være enige om at løgnaktige, 
respektløse og voldelige handlinger er 
upassende. Adferdsmønstrene som dette 
systemet omtaler, inkluderer ingen slike 
adferder – alle adferdene er nøytrale. De er 
bare forskjellige måter å se virkeligheten på, 
prosessere informasjon på og uttrykke seg 
på. Men andre kan dømme det som «ikke 
riktig», fordi noe annet er mer naturlig for 
dem, sier Ainley.

Mange av oss kan ha fordommer mot 
visse former for adferd. F.eks. «jeg liker 
ikke folk som tar raske avgjørelser uten 
å tenke seg ordentlig om», eller «jeg liker 
ikke folk som bruker lang tid og skaper 
forsinkelser». Ainley påpeker viktigheten av 
å skille mellom essensen av et adferdsmøn-

ster og hvordan det kan komme til uttrykk 
når vi er under stress.

– Når vi er under emosjonelt stress, kan 
et gitt trekk uttrykkes på en måte som an-
dre kan oppleve som opprørende. Da er det 
lett å dømme. Men da dømmer vi egentlig 
det emosjonelle stresset som er forbundet 
med den adferden, som ikke dypest sett har 
noe å gjøre med essensen av karaktertrek-
kets uttrykk.

Å hedre vår naturlige intelligens
Alle har vi til en viss grad mottatt negative 
tilbakemeldinger under oppveksten om-
kring hvordan vi prosesserer informasjon, 
og hvordan vi løser oppgaver.

– Dette systemet har hjulpet mange å 
forstå at deres tenkemåte og tilnærming til 
oppgaveløsning i stor grad er et resultat av 
hvordan hjernen deres er utformet innenfor 
et helt naturlig spekter av variasjoner, ikke 
at det er noe «galt» med deres instinktive 
tilbøyeligheter. Å finne validering av dette 
gjennom dette systemet kan gi en stor 
emosjonell forløsning og støtte oppunder en 
større grad av selvrespekt. Å forstå dette sys-
temet kan også gjøre det lettere å aktivt søke 
ut situasjoner – både yrkesmessig og person-
lig – som er mest mulig understøttende for 
ens naturlige tilbøyeligheter. Slik kan man 
bevege seg medstrøms i livet og realisere mer 
av sitt potensial, heller enn å stikke kjepper i 
hjulene for seg selv, avslutter Ainley.
Mark Ainley er også ekspert innen moderne 
feng shui. Du kan lese mer om ham på 
hans hjemmeside: senseofspace.com

Når Mark Ainley holder kurs, set-
ter han opp bilder på veggen som 

illustrerer ansiktstrekkene han 
underviser i, samt anatomiske og 

historiske bilder som gir kontekst til 
den statistisk validerte informasjo-
nen han presenterer. Læreren hans, 

Daniel Whiteside, sa at alle trekkene 
korrelerer med hjernestrukturer.


