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Sammanfattning 

Lögn är ett ämne som fångar intresset hos många och har flera forskningsområden. Syftet 
med denna studie har varit att få reda på människors stereotypa uppfattningar om vad som 
kännetecknar lögn. I samband med det har studiens syfte varit att mäta hur de själva skattar 
sin förmåga att identifiera lögn samt hur ofta de tror att folk ljuger för dem. Studien hade även 
i avsikt att mäta skillnaden mellan “professionella” och “lekmän” i frågor kring stereotyper 
och självskattning. Med hjälp av en kvantitativ metod och enkätundersökning som verktyg 
har resultatet för denna studie kommit fram till flera ståndpunkter. Studien har kommit fram 
till att de flesta stereotyper som tidigare forskning visat, upprätthålls även i denna studie. Det 
har även visat sig vara en signifikant skillnad mellan “professionella” och “lekmän” i vissa 
stereotypa uppfattningar. En skillnad har även hittats i att “professionella” tror oftare på att 
människor ljuger för dem jämfört med “lekmän”.  

Nyckelord: Lögn igenkänning, stereotyper, tecken på lögn.  

  



	  
	  

	  

 

Abstract 

The lie is a subject that captures the interest of many and has several research areas. The 
purpose of this study has been to explore people's stereotypical beliefs about what 
characterizes lies. In connection with this, the aim of the study has been to measure how they 
estimate their ability to identify lies and how often they believe that people lie to them. The 
study intends to measure the difference between "professionals" and "laymen" in questions 
about stereotypes and self-estimation. With the help of a quantitative method and survey as a 
tool, the result of this study has reached several conclusions. The study has concluded that 
stereotypes that have previously been found in other research studies are also maintained in 
this study. There was also a significant difference between "professional" and "laymen" in 
some of the stereotypical beliefs. A difference has also been found in that compared to 
“laymen”, the "professionals" believe more often that people lie to them. 

Key words: Deception detection, stereotypes, lie clues. 
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Mänskligheten skiljer sig från andra varelser på många olika sätt, där en av de mest 
utmärkande faktorerna är att människor ljuger. Vissa lögner är till för att inte såra någon 
annan medan andra kan vara av mer allvarlig karaktär. Sanningen är att alla människor ljuger 
dagligen (Baumeister & Vohs, 2007). Betyder det då att ljuga är något mänskligt? Serban 
(2001) hävdar att lögn har en väldigt viktig roll utifrån den sociala aspekten och fungerar som 
en överlevnadsmekanism. Han menar på att smarta människor som vet när de behöver ljuga 
har bättre chans att överleva än de som ljuger sämre eller är så pass ärliga så de 
komprometterar sig själva (Serban 2001). Oavsett anledning så har lögn definierats som ett 
medvetet försök att vilseleda någon annan oberoende om det är nödvändigt i sammanhanget 
eller inte (Ekman, 2009). “Sant eller falskt?” är frågan som människor brukar ställa sig vid 
upptäckt om möjlig lögn. Det kontroversiella i denna fråga är att samtidigt som människor 
gärna vill få veta sanningen fortsätter de själva att ljuga (Granhag & Strömwall, 2004). Att få 
reda på sanningen är något som intresserar de flesta men det är särskilt viktigt för vissa 
yrkesgrupper. Poliser, asylhandläggare och tulltjänstemän är exempel på yrkesgrupper som 
har i sina arbetsuppgifter att förebygga brott och skapa säkerhet för alla medborgare 
(Migrationsverket, 2019; Polisen, 2019; Tullverket, 2018). Dessa yrkesgrupper har i 
arbetsuppgifter att bland annat jobba med människor som ljuger avsiktligt och kunna ställa 
dem till rätta enligt lag. Detta innebär att kunna få reda på sanningen är av stor betydelse för 
att kunna utföra deras arbetsuppgifter. En intressant fråga är då hur dessa yrkesgrupper avgör 
om de som de möter ljuger eller talar sanning? Vidare, skiljer de sig från andra personer som 
inte utsätts för detta dagligen, det vill säga oss lekmän? Det är vad denna studie syftar till att 
besvara.  

Hur duktiga är vi på att avslöja lögn? 
En metaanalys, baserad på 108 studier, har visat att människor inte presterar bättre än 
slumpen när de försöker att avslöja lögn (Aamodt & Mitchell, 2006). Den visade även att 
varken ålder, erfarenhet, kön eller utbildning hade något samband med hur bra man är på att 
avslöja lögn. I samma studie har man även studerat människor med “professionell erfarenhet 
av lögn” som poliser, detektiver, domare och psykologer. Studien visade att inte heller de var 
bättre på att avslöja lögnare och dessa yrkesgrupper hade nästan samma resultat som 
undersökta studenter (Aamodt & Mitchell, 2006). Det är flera studier som pekar på att 
förmågan att upptäcka lögn är i genomsnitt 50 % och aldrig över 60 %, det vill säga på 
slumpnivå vilket betyder att vi är inte så duktiga på att upptäcka lögn (Bond & Depaulo, 
2006). Det är däremot inte omöjligt att avslöja lögn om man har ett intresse, erfarenhet eller 
utbildning i området (Ekman, O ́Sullivan, & Frank, 1999). En sådan slutsats har Ekman och 
O'Sullivan (1991) kommit fram till efter en omfattande studie med 509 deltagare. Personer 
som arbetade inom polisen, Secret Service, centrala underrättelsetjänster, FBI, nationella 
säkerhetstjänsten, drogpolisen, psykologer, domare och universitetsstudenter i USA deltog i 
studien som hade i syfte att undersöka förmågan att upptäcka lögn. Dessa deltagare fick titta 
på ett videoband med 10 personer som talade både lögn och sanning. Resultatet visade på att 
psykologer som hade ett särskilt intresse i ämnet lögn hade bättre förmåga att upptäcka lögn 
jämfört med dem andra undersökta psykologerna. Resultatet visade även på att gruppen 
Secret Service som hade erfarenhet och utbildning i att upptäcka lögn gjorde 70 - 100 % 
korrekta bedömningar, vilket betyder att det går att avslöja lögn. Men vad är det som gör att 
alla andra deltagare misslyckas? 
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Den verbala och icke verbala kommunikationen skapar möjligheten till att analysera om en 
person ljuger eller inte, vilket föder en hel del stereotyper om hur man avslöjar lögn. Dessa 
stereotyper är oftast uppfattningar som inte har något stöd och är inkorrekta (Kassin, 
Meissner, & Norwick, 2005). I en studie undersökte man om Tullverkets inspektörer hade 
förmågan att identifiera lögn (Kraut & Poe, 1980). Dessa inspektörer jobbade bland annat 
med människosmuggling och smuggling av föremål på flygplatsen. Resultatet visade på att 
inspektörerna inte kunde identifiera de människor som försökte smuggla in illegala föremål. 
Det man däremot upptäckte var att alla inspektörer hade liknande ledtrådar som de ansåg 
tydde på lögn vid genomförande av säkerhetsundersökning. Resenärer som blev mest 
genomsökta var unga och tillhörde en lägre klass, de verkade vara nervösa, tvekade innan de 
svarade, gav korta svar, försökte undvika ögonkontakt med intervjuaren, skiftade sin hållning 
och var på en nöjesresa (Kraut & Poe, 1980). Dessa ledtrådar var inspektörernas stereotypa 
uppfattningar om vad som kännetecknar lögnare och behöver således inte stämma med 
verkligheten.  

Vilka är dessa stereotyper som uppfattas som tecken på lögn? 

Stereotyper bildas med hjälp av föreställningar som människor vanligtvis har om sin 
omgivning (Nationalencyklopedin, 2019). Dessa stereotyper påverkar oftast bilden av en 
person och är en uppfattning som inte bara hävdar om hur andra “är” utan också om hur andra 
“bör” vara. Stereotypa uppfattningar brukar aldrig prövas om de är korrekta, vilket resulterar i 
att det skapas fördomar och negativa attityder (Nationalencyklopedin, 2019). Stereotyper är 
inte bara tankar utan handlingar som är ett resultat av missbedömning. Att inneha stereotypa 
uppfattningar om hur man beter sig när man ljuger kan tyckas vara oskyldigt men det kan ha 
sina konsekvenser (Granhag & Strömwall, 2004). Konsekvenserna kan exempelvis vara 
förödande när det är jurymedlemmar som ska avgöra om de misstänkta talar sanning eller 
lögn (Bond et al., 1992) eftersom det kan resultera i att skyldiga för mord kan gå fria och 
andra som är oskyldiga kan dömas till dödsstraff. Stereotypa uppfattningar om tecken på lögn 
kan således få stora konsekvenser, särskilt om de stereotypa uppfattningarna hålls av 
människor vars yrkesroll är att ansvara för andras säkerhet (Bond et al., 1992). Experimentet 
om Tullverkets inspektörer som misslyckades i att avslöja vilka smugglare som ljög är ett 
exempel på hur stereotyper kan styra bedömningen av lögn och sanning (Kraut & Poe, 1980).  

Forskning visar dessutom att stereotyper inte enbart grundar sig i hur människor beter sig utan 
även personernas utseende spelar en betydelsefull roll. Ett exempel på det är Bull och Vines 
(2003) studie om ansiktets attraktivitet.  Deltagarna fick titta på ett videoklipp där ett antal 
människor talade samma lögn. Det som skilde dessa människor var ansiktets attraktivitet. 
Deltagarna ansåg att de attraktiva människorna var mer sanningstalande än de som 
uppfattades som mindre attraktiva, trots att deras historier var identiska (Bull & Vines, 2003).  

En viktig punkt om stereotyper är att de är lokala och kan skilja sig beroende på kultur och 
geografisk bakgrund (The Global Deception Research Team, 2006). The Global Deception 
Research team (2006) har utfört en global studie om stereotypa faktorer som anses tyda på 
lögn. De utförde två olika studier varav den första utfördes i 58 olika länder och den andra i 
63 olika länder. Resultatet från första studien visade på att 64 % av alla deltagare ansåg att 
lögnare undviker ögonkontakt. Ungefär en fjärdedel av alla deltagare ansåg även att lögnare 
uppträder nervöst (28 %). Ett annat tecken som de ansåg kunde avslöja en lögnare var 
kroppsrörelser (25 %). Ansiktsuttryck, ansiktsfärg samt verbala inkonsekvenser och pauser 
under samtalet ansåg 38 % är tecken på lögn. Vidare har 10-15 % av deltagarna 
uppmärksammat även andra faktorer som tyder på lögn, exempelvis ökade arm-, hand- och 
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fingerrörelse samt att lögnare talar snabbare och bland annat har en förändring i tonläget (The 
Global Deception Research Team, 2006).  

För att få en klarare inblick i ovannämnda stereotyper utfördes en sekundär studie med färdigt 
formulerade påstående som skulle slutföras med föreslagna alternativ (The Global Deception 
Research Team, 2006). Deltagarna fick då exempelvis besvara om ögonkontakten “ökade”, 
“minskade” eller “varken ökade eller minskade” när någon ljuger. Den studien visade att de 
mest förekommande stereotyper om lögnare är att dem undviker ögonkontakt (72 %), byter 
sin kroppsposition mer än vanligt (66 %), rör sig själva (65 %) samt har längre historier att 
berätta till skillnad från en sanningstalande person (62 %). Studien visar också på att 55 % 
ansåg att lögnare verkar vara mer nervösa när de ljuger (The Global Deception Research 
Team, 2006). Andra studier visar även på att människor oftast tror att lögnare har mindre 
konsekventa historier än de som talar sanning samt rör mer på ben och fötter. Dessa 
stereotyper föreställer endast en uppfattning som inte behöver stämma överens med 
verkligheten (Strömwall & Granhag, 2004). 

Människor är olika och så är det även med deras lögner (Bond & Depaulo, 2008). Vissa 
personer blir snabbare påkomna att de ljuger samtidigt som andra lyckas undkomma. De 
individuella skillnaderna speglar sig i personens trovärdighet. Vissa personer verkar helt 
enkelt vara mera trovärdiga än andra. Kraften av trovärdigheten kan vara avgörande i 
bedömning mellan sanning och lögn. Enligt Bond och Depaulo (2008) tror man mer på en 
person som ljuger och som uppfattas som trovärdig än på en person som talar sanning och 
verkar vara mindre trovärdig. I bedömning av lögn är det således trovärdigheten som är den 
avgörande faktorn, även om personen talar sanning (Bond & Depaulo, 2008).  

Vad säger vetenskapen om tecken som kan tyda på lögn? 

Det finns inga enskilda uppenbara ledtrådar som kan direkt tyda på lögn, människan är mer 
komplex än så. Det finns inga enskilda beteendemönster, verbala eller fysiologiska responser 
som enskilt kan tyda på lögn. Stereotypen om avvikande blick vid lögn är ett exempel på det 
(Vrij, 2004). Det finns ingen forskning som stödjer påståendet om att undvikande av 
ögonkontakt är ett tecken på lögn (Strömwall & Granhag, 2004). Faktum är att kroppsspråk är 
kulturellt betingat och stereotypen om avvikande blick kan betyda olika för olika kulturer och 
etniciteter (La France & Mayo, 1976). Ett exempel på det är att i den västerländska kulturen 
kan en direkt ögonkontakt tala för pålitlighet medan det anses vara ohövligt i andra kulturer 
(Vrij & Winken, 1991). Betyder det då att det inte finns några tecken alls som skulle kunna 
tyda på lögn? 

Även om det inte finns några direkta tecken på lögn så finns det fortfarande en förståelse för 
hur människor “brukar” fungera, tänka och känna (Vrij 2000). Beroende på personligheten 
kan människor uppvisa olika beteendemönster vid lögnuttalandet. Exempelvis om det är en 
person som snabbt blir nervös av att ljuga. Personen kommer då förmodligen försöka gömma 
sin nervositet för att ljuga mer övertygande, vilket i sin tur skapar ett onaturligt beteende. Det 
finns tre faktorer som har ett inflytande på lögnaren. Det är det känslomässiga tillståndet, 
kognitiv belastning och kontroll. Det känslomässiga tillståndet påverkar lögnaren både innan 
lögn, efter samt under och kan uttrycka sig i allt från nervositet till ett upphetsande tillstånd. 
Den kognitiva belastningen påverkar lögnare mentalt i och med att ljuga kräver tid för att hitta 
på en trovärdig lögn. Den sista inflytelserika faktorn är kontroll över kroppen och vad man 
säger för att inte kompromettera sig själv (Vrij, 2000). Lögn involverar flera mentala 
funktioner, vilket gör det svårare än att tala sanning. Lögnare behöver således kontrollera hur 
de pratar och beter sig för att övertyga mottagaren (Vrij, 2000). Sådan kontroll kan avslöja en 
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lögnare eftersom den försöker att undangömma sitt naturliga beteende. Hur lögnaren uttrycker 
sig beror på personligheten och det är av den anledningen det inte finns några universella 
ledtrådar som kan tyda på lögn (Vrij, 2004).  

Sammanfattningsvis behöver lögnare undantrycka sin nervositet, maskera bevis för att de 
tänker hårt samt visa sig vara övertygande som om de talar sanning. För att kunna kontrollera 
ett så komplext beteende kan lögnaren avslöja sig själv genom att vara överkontrollerande. Ett 
exempel på det är att lögnare tenderar att undvika hand- och armrörelser i syfte att inte avslöja 
sig själva (Vrij & Semin, 1996). Detta ger ett tecken på att någonting är fel för att människor 
vanligtvis gör hand- och armrörelser omedvetet och okontrollerat (De Paulo & Kirkendol, 
1989).  

Det är också vanligt att lögnare försöker tala grammatiskt rätt för att övertyga sin mottagare 
(Vrij & Semin, 1996). Detta skapar en onaturlig känsla och ett mönster som tyder på lögn, 
eftersom människor vanligtvis använder talspråk och inte alltid talar grammatiskt rätt (Vrij & 
Heaven, 1999). En annan aspekt som kan vara relevant vid bedömning av lögn är en negativ 
stämning hos personen som ljuger (Vrij, 2004). En person som ljuger kan sända negativa 
budskap i form av negativa kommentarer och klagomål. Anledningen till det är att lögnare 
upplever en negativ känsla (Vrij, 2004). Ett annat tecken på lögn kan vara utvidgade pupiller 
som kan vara ett tecken på fokuserad uppmärksamhet på grund av den kognitiva belastningen 
(Depaulo et al., 2003; Depaulo, Stone, & Lassiter, 1985). Hand- och fingerrörelser kan också 
tala för lögn. Det har dock visat sig att i motsats vad stereotypa uppfattningen är så minskar 
dessa rörelser under lögn (Ekman & Friesen, 1969b; Vrij, 2004). Andra studier pekar 
dessutom på att en lögnare försöker undkomma rörelser med ben, händer och fötter av samma 
ovanstående anledning, vilket är att inte avslöja sig själva och att det är kognitivt belastande 
att ljuga, vilket gör att all fokus läggs på vad man säger (Ekman & Friesen, 1969). Ett annat 
samband som forskare har hittat är att personen som ljuger pratar högre. Rösten verkar 
reflektera lögnarens känslor, vilket kan vara rädslan över att bli avslöjad och gör att lögnare 
talar högre för att övertyga (Ekman, Friesen, & Scherer, 1976; Vrij, 2004). Det tar även längre 
tid att ljuga eftersom lögn, till skillnad från sanning, kräver större kognitiv belastning och 
därför tar längre tid (Vendemia, Buzan, & Simon-Dack, 2005; Walczyk, Mahoney, 
Doverspike, & Griffith-Ross, 2009) vilket kan medföra att svaret på frågan dröjer. Att läsa av 
ansiktsuttryck är ett annat sätt att avslöja lögn (Ekman, 2009). Exempelvis socialt avvisade 
personer som har blivit utstötta från den sociala omgivningen har en högre förmåga att 
särskilja ett äkta leende från ett falskt leende (Bernstein, Young, Brown, Sacco & Claypool, 
2008). 

Hur bra tror människor att de är på att avslöja lögn? 

Tidigare forskning har visat att människor är mer kapabla till att identifiera sanning än lögn 
(Vrij, 2000). Det beror på att människor uppvisar ett truth-bias, det vill säga att de oftast tror 
på att det är sanningen de får höra (Vrij, 2004). Det är dock inte alla som uppvisar ett sådant 
förtroende. I en tidigare studie har man upptäckt en skillnad mellan de som arbetar vid “Secret 
Service” och deltagare från “Criminal justice community” (Ekman & O`Sullivan, 1991). Det 
visade sig att deltagarna från “Criminal justice community” trodde mer på att folk ljuger för 
dem jämfört med “Secret Service” deltagarna, detta på grund av att de jobbar med människor 
som oftast ljuger för dem och har i avsikt att undkomma sanningen. “Criminal justice 
community” jobbar oftast med att skaffa bevis och inte lika mycket med att avslöja lögnare, 
det de däremot påverkas av är att de jobbar oftast med kriminella som har i större utsträckning 
behov av att ljuga (Ekman & O`Sullivan, 1991). I andra studier har man även kommit fram 
till att förhörsledare såväl som lekmän överskattar sin förmåga att identifiera lögn (Elaad, 
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2009). I studien utförd av Kassin, Meissner och Norwick (2005) har man även funnit att 
poliser uppvisar ett högre självförtroende när det gäller att peka ut personer som anses ljuga 
samtidigt som deras förmåga att bedöma lögn är lika dålig som hos studenter.   

Det är rimligt att anta att även tulltjänstemän, asylhandläggare och poliser innehar stereotypa 
uppfattningar över vad som är tecken på lögn. Både Polismyndigheten, Tullverket och 
Migrationsverket ansvarar för människors säkerhet. En vanlig arbetsuppgift för polisen är 
exempelvis att “utreda ärenden där personen gripits på bar gärning för stöld eller snatteri i 
butiken eller varuhus” (Polisen, 2019). Arbetsuppgifterna hos Tullverket kan variera 
beroende på yrket där exempelvis brottsbekämpningsgruppen har i uppdrag att stoppa eller 
förhindra den illegala införseln av narkotika, vapen och människor (Tullverket, 2018). 
Migrationsverket har i sin tur ett annat sätt att säkerställa säkerheten. I yrket som 
asylhandläggare ingår uppgiften att utreda varför personen söker skydd i Sverige och om 
personens berättelse stämmer överens med verkligheten (Migrationsverket, 2019). Eftersom 
konsekvenserna av deras bedömningar kan vara höga så är det viktigt att undersöka vilka 
stereotypa uppfattningar de har om vad som kännetecknar en lögnare. 

Syfte 

Tidigare forskning har visat på att människor tenderar överskatta sin förmåga att avslöja lögn 
(Kassin et al., 2005). Det har även visat sig att människor har en hel del stereotyper om hur 
lögnaren är eller bör vara (The Global Deception Research Team, 2006). Stereotyper om lögn 
har även visat sig vara aktuella bland poliser (Kassin et al., 2005) och tulltjänstemän (Kraut & 
Poe, 1980). Med ledning av dessa resultat har det huvudsakliga syftet varit att ta reda på vilka 
stereotypa uppfattningar människor generellt har om vad som kännetecknar lögn. Ett annat 
syfte var att studera om det finns någon skillnad mellan “professionella” som arbetar vid 
Tullverket, Polisen och Migrationsverket och “lekmän” som består av studenter samt övriga 
deltagare. Vidare syfte har varit att undersöka om det finns någon skillnad mellan 
“professionella” respektive “lekmän” i hur de bedömer sin förmåga att avslöja lögn samt hur 
ofta de tror att folk ljuger för dem. 

 

 Forskningsfrågor: 

1. Hur bedömer “professionella” respektive “lekmän” sin förmåga att upptäcka lögn? 
2. Finns det någon skillnad mellan “professionella” respektive “lekmän” i hur ofta de 

tror att folk ljuger för dem?  
3. Vilka stereotypa uppfattningar om vad som tyder på lögn är mest vanliga? 
4. Finns det någon skillnad mellan “professionella” respektive “lekmän” i bedömning 

av stereotyper som kan tyda på lögn? 

 

Metod 

Undersökningsgruppen  
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I studien deltog 80 personer varav 49 kvinnor och 31 män. Medelåldern var 29.19 (SD 
=12,76). Den yngsta var 16 år gammal och den äldsta var 64 år gammal. Deltagarna hade 
olika sysselsättningar; 45 stycken studenter, 8 anställda vid Tullverket, 17 poliser och 1 
anställd asylhandläggare vid Migrationsverket. De övriga sysselsättningarna var; 
mammaledig (1), gymnasiestudent (1), skolelev (1), sjuksköterska (3), marknadsförare (1) och 
byggarbetare (1). Studenterna och de övriga deltagarna valdes ut genom ett 
bekvämlighetsurval (Borg & Westerlund, 2014). Enkäten skickades ut till alla registrerade 
psykologi- och sociologistudenter (2019) vid Luleå tekniska universitet. Enkäten delades 
dessutom på Facebook och Linkedins nätverk där medlemmarna frivilligt fick delta i 
enkätundersökningen. Insamlade svar från dessa deltagare fick namnet ”lekmän”. Deltagarna 
vid Polisen, Tullverket och Migrationsverket hittades genom ett målinriktat urval, också 
kallad för strategiskt urval, där informanterna hade klart definierade kriterier som utbildning 
och yrke. Vid analys av data sammanställdes poliser, asylhandläggare och tulltjänstemän till 
en grupp och fick namnet “professionella”.  Gruppen “professionella” bestod av 10 kvinnor 
och 17 män. Gruppen “lekmän” bestod av 39 kvinnor och 14 män.  

Material  

Enkäten utformades digitalt via ett webbaserat formulär som skapades via Google drive (se 
Bilaga 1). Enkäten inleder med studiens syfte och bakgrundsinformation. Sedan blev 
deltagarna informerade om att de hade fram till den 8:e maj att fylla i enkäten och att en 
påminnelse kommer att bli utskickad efter en vecka. I bakgrundsinformationen meddelades 
deltagarnas rättigheter där de etiska övervägandena presenterades. Deltagarna informerades 
om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta när som helst. De informerades 
även om att deras svar kommer att användas endast i studiens syfte och bevaras konfidentiellt, 
vilket innebär att alla som svarade på enkäten är anonyma (Vetenskapsrådet, 2002). 

Studiens syfte var att bland annat att undersöka om det fanns någon skillnad mellan “lekmän” 
och “professionella”. Av den anledning inleddes enkäten med bakgrundsfrågor som ålder, 
arbetslivserfarenhet, kön och sysselsättning. Detta gav en generell bakgrundsinformation om 
deltagargruppen. Därefter följde frågor angående hur de bedömer sin förmåga att avslöja 
lögn, hur pass duktiga de anser att de är på att bedöma lögn samt hur mycket de tror att folk 
ljuger för dem. Dessa frågor var skattningsfrågor och hade en skala från 1 till 7, där 1 
motsvarade Instämmer inte eller aldrig och 7 motsvarade Instämmer helt eller alltid. 
Resterande 12 frågor utformades i form av oavslutad mening med tre svarsalternativ, 
exempelvis; När människor ljuger brukar de stamma… mer, mindre och varken mer eller 
mindre. Frågorna skapades delvis med hjälp av en tidigare studie (The Global Deception 
Research Team, 2006) där nio stycken frågor blev översatta från engelska till svenska. Med 
inspiration från tidigare studier om vad som kännetecknar lögn skapades även egna frågor om 
hand- och fingerrörelser, rörelser med fötter och ben (Ekman & Friesen, 1969) samt fråga om 
ljudnivå på rösten (Ekman et al., 1976; Vrij, 2004). Innan enkäten skickades ut till deltagarna 
pilot-testades den av en student för förbättring och bedömning av tidsåtgång. Testet fick mig 
att förbättra begreppet “inkonsekvent” eftersom den var svår att förstå i frågans sammanhang, 
därför skrev jag inom parentes “principfast”.  Det tog endast några minuter att besvara 
enkäten med 20 frågor.  
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Insamling av data 

Insamling av data skedde både manuellt och digitalt. Enkäten skickades ut digitalt till 
Tullverket och Migrationsverket den 25 april, 2019. Genom att kontakta Tullverkets 
kundcentral kunde enkäten skickas ut till några av medarbetarna digitalt via mejl. 
Medarbetarna från Tullverket jobbade bland annat med tullen och gränsbevakning. Enkäterna 
till poliserna lämnades ut manuellt på en polisstation. Detta för att Polismyndigheten regionalt 
inte kunde skicka ut enkäten digitalt på grund av hög arbetsbelastning. Enkäten på 
polisstationen lämnades in med två kuvert och ett brev till alla poliser på polisstationen. Vid 
inlämning av enkäten kom jag i kontakt med en av poliserna på polisstationen. Under 
konversationen hade vi en överenskommelse om att enkäterna skulle bevaras i ett fikarum där 
poliser frivilligt kunde delta i enkätundersökningen. Polisen lämnade ut sin mail för vidare 
kontakt och informerade om att hen kan mejla ut till alla på polisstationen om att det finns 
enkäter i fikarummet som frivilligt kan besvaras. Svarstiden för enkäten pågick fram till den 8 
maj, 2019, vilket var 13 dagar. Enkäter från polisstationen hade kortare tid på sig och 
samlades in redan den 6 maj, 2019 av polisen som jag tidigare har varit i kontakt med. Detta 
på grund av att enkäterna skulle skickas manuellt till Luleå från en annan region i Sverige. 
Endast 17 av 30 enkäter blev besvarade. Studenterna vid Luleå tekniska universitet som 
(2019) studerade psykologi- och sociologiprogrammet kontaktades via mejl. Mailadresserna 
erhölls genom att kontakta administrationen vid Luleå tekniska universitet. Enkäten skickades 
till ca 100 stycken studenter varav 45 stycken svarade. För att öka antalet deltagare 
publicerades enkäten även på Facebook. 

Databearbetning  

Resultatet sammanställdes med hjälp av olika uträkningar i SPSS. Frågor som hade 
skattningsskala beräknades med hjälp av medelvärde och standardavvikelse. För att se 
skillnaden mellan grupper tillämpades t-test med en alfanivå på 5% (α =.05). Deltagarna i 
studien blev indelade i grupper beroende på sysselsättning. Variabeln “yrke” bestod därför av 
två grupper; “lekmän” och “professionella”. För frågor som var i form av oavslutade 
meningar med tre svarsalternativ tillämpades en procentuell beräkning för varje grupp. 
Resultatet presenterades i procentandel för varje svarsalternativ. För att se om det fanns någon 
signifikant skillnad mellan grupperna tillämpades Chi- två test.  

Resultat 
“Hur ofta tror du att folk ljuger för dig?” och “Hur duktig är du på att avslöja 
lögn?” 
 
För att se hur ofta “professionella” respektive “lekmän” tror att folk ljuger för dem 
beräknades medelvärden på deras svar.  Ett oberoende t-test visade att det fanns en signifikant 
skillnad i skattning mellan grupperna, de “professionella” (M = 5,37) ansåg att folk oftare 
ljuger för dem än vad “lekmännen” (M = 4.28) ansåg, t(78) = 3,283, p < .002. På frågan om 
hur bra de själva anser att de är på att upptäcka när någon ljuger för dem fanns inte någon 
skillnad mellan grupperna, t(78) =2,181, p = .842. 
 
Tabell 1 
De två gruppernas bedömningar (M, SD) angående hur ofta de tror att folk ljuger för dem 
samt hur bra de är på att upptäcka lögn. 
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 Professionella 
(N = 27) 
 

Lekmän 
(N = 53) 
 

   

 M    SD M              
    

SD t p 

Hur ofta 
tror du att 
folk ljuger 
för dig? 

5,37 1,391 4,28 1,406 3,283 .002** 

Jag är bra 
på att 
upptäcka 
när någon 
ljuger för 
mig.  

4.52 1,189 4,45 1 475 2,181 .842  

** p < 0.01. Skalan gick från 1 (Aldrig/ Instämmer inte) till 7 (Instämmer helt/Alltid).  
 
De mest förekommande stereotyper om lögn  
 
Följande resultat redovisar de mest förekommande stereotyper om tecken på lögn baserat på 
alla studiedeltagare. Resultatet redovisas i Tabell 2. Mer än hälften av alla deltagare tyckte att 
lögnare hade längre historier (53,8%). De flesta av deltagarna tyckte att lögnare brukar varken 
mer eller mindre stamma (71,3%) eller byta kroppsposition (71,3%). Resultatet visade även 
att 62 % av alla deltagare tyckte att en lögnare brukar klia och röra sig själv mera samtidigt 
som hälften av alla tyckte att lögnare inte brukar använda handgester för att illustrera. Drygt 
hälften av alla deltagare tyckte inte heller att hand- och fingerrörelse är något som avslöjar en 
lögnare. Rörelse med fötter och ben är något som inte heller tydde på lögn enligt 51,2 % av 
alla deltagare. Vidare, 52,2 % tyckte inte heller att röstnivå var en indikator.  
   
Tabell 2 
Tabellen redovisar procentfördelning och frekvens för respektive svarsalternativ. Deltagarna 
besvarade oavslutade meningar som började med följande formulering: När människor ljuger 
…(agerar de/tittar de/ brukar de/ är deras historier/är deras röstnivå ). Deltagarna hade 
möjlighet att svara; nervöst/lugnt, mer/ mindre eller längre/kortare. 
 Mer/Längre 

Högre 
Mindre/Kortare/Lägre “Varken” 

“eller” 

Agerar de… Nervöst 
40 % (32) 

Lugnt 
20 % (16) 

 
40 % (32) 

Deras historier är… Konsekvent 
31,3% (25) 

Konsekvent  
47,5% (38) 

 
21,3% (17) 

Deras historier är... 53,8 % (43) 25,0% (20) 21,3% (17) 
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Ta pauser som är… 36,3% (29) 25,0% (20) 38,8% (31) 

De stammar… 22,5% (18) 6,3 % (5) 71,3% (57) 

Byter kroppsposition… 22,5% (23) 6,3 % (7) 71,3% (50) 

Tittar i mottagarens ögon… 18,8% (15) 47,5% (38) 33,8% (27) 

Kliar och rör de sig själva… 62,5% (50) 5,0 % (4) 32,5% (26) 

Användning av handgester (för att 
illustrera)... 

32,5% (26) 17,5% (14) 50,0% (40) 

Användning av hand- och 
fingerrörelser... 

40 % (32) 10 % (8) 50 % (40) 

Rör på fötter och ben… 45,0% (36) 3,8 % (3) 51,2% (41) 

Deras röstnivå är… 37,5% (30) 10,0% (8) 52,5% (42) 
N=80.  
 
Skillnaden i stereotypa uppfattningar mellan “professionella” och “lekmän”  
 
För att undersöka eventuella skillnader i stereotypa uppfattningar mellan “professionella” och 
“lekmän” utfördes Chi 2-test (se Tabell 3). Resultatet visade att av de “professionella” 
svarade 48,1 % att lögnare brukar ta pauser som är längre än vanligt medan 30,8 % av 
“lekmännen” tyckte samma.  Bara 3,7 % (vilket motsvarar 1 person) av de “professionella” 
ansåg att lögnare brukar ha kortare pauser samtidigt som 35.8% av “lekmännen” valde 
samma svarsalternativ. Svarsalternativet att lögnare varken tar längre eller kortare pauser 
valde 48.1% av de “professionella” och 34,5% av “lekmännen”. Det visade sig att grupperna 
skilde sig signifikant åt på den frågan, χ² (2, N = 80) = 9,914, p < .007).  
 
Resultatet visade att “professionella” och “lekmän” skiljde sig signifikant åt vad gäller om 
lögnare brukar stamma när de ljuger, χ² (2, N = 80) = 6,676, p < .036). De “professionella” 
(88,9%) ansåg i högre utsträckning att de varken stammar mer eller mindre när de ljuger än 
vad “lekmännen” ansåg (62,3%). En annan skillnad förekommer för påståendet om att 
lögnare stammar mera, där 28,3 % av “lekmännen” höll med om påståendet jämfört med 
11,1% av de “professionella”. Svarsalternativet om att lögnare stammar mindre valde 9,4 % 
av “lekmännen” jämfört med “professionella” där ingen valde följande påstående som ett 
svarsalternativ.  
  
Det visade sig även vara en signifikant skillnad i påståendet om lögnarens byte av 
kroppsposition, χ² (2, N = 80) = 10,737, p < .005). Mer än hälften av de “professionella” 
(51,9%) tyckte att det sker varken mer eller mindre medans 17 % av “lekmän” höll med om 
påståendet. Vidare har majoriteten av “lekmän” (73,6%) svarat på att byte av kroppsposition 
sker mer vid lögnuttalande, vilket enbart 11,1% av de “professionella” höll med om. 
Påståendet om att byte av kroppsposition sker mindre vid lögnuttalande har endast 7,4 % av 
de “professionella” svarat, detta jämfört med 9,4 % av “lekmännen”.  
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De tre svarsalternativ om lögnarens blick vid lögnuttalande visade en signifikant skillnad, χ² 
(2, N = 80) = 6,164, p < .046. Grupperna skiljde sig i påståendet om att det varken sker mer 
eller mindre där 51,9% av de “professionella” valde det påståendet jämfört med 24,5% av 
“lekmännen”. En skillnad i påståendet om att lögnare avviker med blicken mera visade sig 
tydligt genom att 11,1% av de “professionella” valde det påståendet jämfört med 52,8% av 
“lekmännen”. Att lögnare avviker mindre med blicken svarade 37 % av de “professionella” 
jämfört med 52,8% av “lekmännen”. 
	  	  	  	  	   
Ett annat påstående där grupperna skilde sig signifikant åt handlade om att lögnare brukar klia 
och röra sig själva, χ² (2, N = 80) = 17,321, p < .0001. Påståendet om att det varken sker mer 
eller mindre svarade 63 % av de “professionella” jämfört med 17 % av “lekmännen”. Att 
lögnare kliar och rör sig själva till en större grad tyckte 77,4% av “lekmännen” jämfört med 
33,3% av de “professionella”. Det var endast en person (3,7 %) bland de “professionella” 
som tyckte att det sker mindre jämfört med “lekmännen” där 5,7 % höll med om påståendet.  
 
Skillnaden har även visat sig vara signifikant i påståendet om handgester, χ² (2, N = 80) = 
7,079, p < .029. Att det varken sker mer eller mindre tyckte 70,4% av de “professionella” 
jämfört med 39,6% av “lekmännen”. Att handgester minskar tyckte 7,4 % av de 
“professionella” jämfört med 22,6% av “lekmännen”. Att handgester minskar har 
“professionella” besvarat med 7,4% jämfört med 22.6% av “lekmännen”.   
  
Påståendet om att lögnare brukar röra på händer och fingrar skilde sig också signifikant åt 
mellan grupperna, χ² (2, N = 80) = 7,079, p < .029. Resultatet visade på att påståendet om att 
rörelserna brukar ske mera har 25,9% av de “professionella” hållit med om, detta jämfört 
med 47,2% av “lekmännen”. Att rörelserna sker till en mindre grad har ingen av gruppen 
“professionella” hållit med om jämfört med gruppen “lekmän” där svarsfrekvensen var 
15,1%. I påståendet om att rörelserna varken sker mer eller mindre har majoriteten av de 
“professionella” hållit med om (74,1%) jämfört med “lekmännen” där endast 37,7% svarade 
att det varken sker mer eller mindre.  
 
Svaren skiljer sig även i påståendet om rörelser av fötter och ben vid lögnuttalande, χ² (2, N = 
80) = 6,575, p < .037. Majoriteten av de “professionella” (74,1%) besvarade frågan med att 
det varken sker mer eller mindre jämfört med 41,5% av “lekmännen”. Att lögnare rör på 
fötter och ben mera har 29,6% av de “professionella” svarat samtidigt som 52,8% av 
“lekmännen” svarade det. Svarsalternativet om att lögnare rör på fötter och ben mindre skiljer 
sig genom att 7,4 % av de “professionella” valde det påståendet jämfört med 11,3% av 
“lekmännen”. 
 
Även på sista påståendet om lögnares röstnivå vid lögnuttalande skiljer sig grupperna 
signifikant åt, χ² (2, N = 80) =10,827, p < .004, där 77,8% av de “professionella” valde 
alternativet om att rösten varken blir högre eller lägre jämfört med 39,6% av “lekmännen”. 
Att röstnivån blir högre har 14,8% av de “professionella” svarat till skillnad från 49,1% av 
“lekmännen”. Även påståendet att röstnivån blir lägre skiljer sig genom att 7,4 % av de 
“professionella” valde det alternativet medan 11,3% av “lekmännen” valde det.  
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Tabell 3 
Tabellen redovisar en statistisk procentfördelning samt antal deltagare som har besvarat 
respektive påstående. Tabellen delar in grupperna “professionella” och “lekmän”.  
Deltagarna besvarade oavslutade meningar som började med följande formulering. När 
människor ljuger …(agerar de/tittar de/ brukar de/ är deras historier/är deras röstnivå). 
Deltagarna hade möjlighet att svara; nervöst/lugnt, mer/ mindre eller längre/kortare. 
 

 
 

  Professionella  
  (N = 27) 

Lekmän 
 (N =53) 

 
 Mer/ 

Längre/ 
Högre 

Mindre/ 
Kortare/ 
Lägre 

Varken 
eller 

Mer/ 
Längre
/ 
Högre 

Mindre/ 
Kortare/ 
Lägre 

Varken 
eller 

χ²  
 

 p 

Agerar 
de 

14,8% 
 (4)  

33,3% 
(9)  

51,9% 
(14) 

22,6% 
(12) 

43,4% 
(23) 

34,0% 
(18) 

2,321 ,296 

Deras 
histori-
er är ... 
(Konse-
kventa) 

29,6% 
(8) 
 
 

48,1% 
(13) 
 

22,2% 
(6) 
 

32,1% 
(17) 
 

47,2% 
(25) 
 

20,8% 
(11) 
 

,056 ,972 

Deras 
histori-
er är 

48,1% 
(13) 

29,6%  
(8) 

22,2%  
(6) 

56,6% 
 (30) 

22,6% 
(12) 

20,8% 
(11) 

,605 ,739 

Ta 
pauser 
som är 

48,1% 
(13) 
 

3,7%  
(1) 
 

48,1% 
(13) 

30,2% 
(16) 
 

35,8% 
(19) 
 

34,0% 
(18) 

9,914 ,007** 

Brukar 
stamma 

11,1% 
 (3) 

0,0%  
(0) 

88,9% 
(24) 

28,3% 
(15) 

9,4% 
(5) 

62,3% 
(33) 

6,676 ,036* 

Byte av 
kropps-
position 

40,7% 
(11) 

7,4%  
(2) 
 

51,9% 
(14) 

73,6%  
(39)  

9,4% (5) 17,0%  
(9) 

10,737 ,005** 

Tittar 
de i 
motta- 
garens 
ögon 

11,1%  
(3) 

37,0% 
(10) 

51,9% 
(14) 

22,6% 
(12) 

52,8% 
(28) 

24,5% 
(13) 

6,164 ,046* 
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Kliar 
och rör 
de sig 
själva 

33,3%  
(9) 
 

3,7% 
(1) 
 

63,0% 
(17) 
 

77,4% 
(41) 
 

5,7% 
(3) 
 

17,0% 
(9) 

17,321 ,000** 

Handge
ster för 
att 
illustrer
a 

22,2% 
(6) 
 

7,4%  
(2) 
 

70,4% 
(19) 

37,7% 
(20) 
 

22,6% 
(12) 

39,6% 
(21) 

7,079 ,029* 

Hand- 
och 
finger-  
rörelser 

25,9% 
(7) 
 

0,0% 
(0) 
 

74,1% 
(20) 

47,2% 
(25) 
 

15,1% 
(8) 
 

37,7% 
(20) 

10,818 ,004** 

Rör de 
på 
fötter 
och ben 

29,6% 
(8) 

0,0% 
(0) 
 

70,4% 
(19) 
 

52,8%  
(28) 

5,7% (3) 
 

41,5% 
(22) 

6,575 ,037* 

Deras 
röstnivå 
är 

14,8% 
(4) 
 

7,4 % 
(2) 
 

77,8% 
(21) 

49,1% 
(26) 
 

11,3% 
(6) 
 

39,6% 
(21) 

10,827 ,004** 

N=80. * p < 0.05, ** p < 0.01. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna rapport har varit att få reda på vilka stereotypa uppfattningar människor 
generellt har om vad som kännetecknar en lögnare. Ett annat syfte var att studera om det 
fanns någon skillnad mellan den “professionella” gruppen som bestod av medarbetare vid 
Tullverket, Polisen och Migrationsverket och gruppen “lekmän” som bestod av studenter samt 
övriga deltagare. En annan fråga har varit att undersöka om det finns någon skillnad mellan 
“professionella” respektive “lekmän” i hur de bedömer sin förmåga att avslöja lögn samt om 
hur ofta de tror att folk ljuger för dem. 
  
“Hur ofta tror du att folk ljuger för dig?” och “Hur duktig är du på att avslöja 
lögn?” 
 
Studiens resultat visar på att det fanns en signifikant skillnad mellan grupper “professionella” 
och “lekmän” i frågan om hur ofta de tror att folk ljuger för dem. De “professionella” visade 
sig i högre utsträckning tro att folk ljuger för dem jämfört med “lekmän”. Skillnaden kan bero 
på att de “professionella” ställs oftare inför situationer där människor ljuger för dem i likhet 
med den tidigare studien som utfördes på “Criminal justice community” (Ekman & 
O`Sullivan, 1991). Forskare spekulerade kring att “Criminal justice community” har mindre 
tillförlitlighet till omvärlden på grund av att de ofta jobbar med kriminella som har större 
behov av att ljuga (Ekman & O`Sullivan, 1991). En sådan spekulation går även att applicera 
på gruppen “professionella” som består av poliser, tulltjänstemän och asylhandläggare. Även 
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om tulltjänstemän och asylhandläggare inte jobbar i lika stor utsträckning med kriminella som 
exempelvis poliser gör, är deras arbetsuppgifter fortfarande förknippade med att jobba med 
människor som avsiktligt kan tala lögn (Migrationsverket, 2019; Polisen, 2019; Tullverket, 
2018).  
  
När det gäller hur bra “professionella” respektive “lekmän” anser sig vara på att upptäcka 
lögn så skilde sig inte grupperna åt. Båda grupperna ansågs sig vara något bättre än i 
genomsnitt på att bedöma lögn. Det betyder att både “professionella” och “lekmän” upplever 
att de varken är extremt duktiga på att upptäcka lögn eller extremt svaga. I en tidigare studie 
har man dock upptäckt att poliser brukar ha högre självförtroende i hur bra de är på att 
identifiera lögnare (Kassin et al., 2005). Även studenter och andra yrkesgrupper tenderar att 
överskatta sin förmåga i att avgöra om en person ljuger eller inte (Kassin et al., 2005). 
Studiedeltagare i denna studie har inte visat någon betydlig likhet med tidigare forskning. 
Anledningen till det kan vara att deltagarna svarade på endast en fråga och fick skatta sin 
upplevelse av hur bra de tror att dem är på att avslöja lögnaren.  
 

De mest förekommande stereotyperna om lögn  
 
Resultatet från denna studie visade på att 40 % av alla deltagare svarade att lögnare verkar 
vara nervösa, vilket är nästan dubbelt så mycket jämfört med en tidigare studie som utfördes i 
58 olika länder (The Global Deception Research Team, 2006). Detta kan bero på att den 
tidigare studie fokuserade på flera länder samtidigt som deltagare för denna studie har varit 
lokaliserade i Sverige. Mer än hälften av alla deltagare i denna studie tyckte dessutom att 
lögnare hade längre historier att berätta vilket går i linje med tidigare forskning som baserad 
på 58 olika länder  (The Global Deception Research Team, 2006).  
 
Att människor som ljuger brukar stamma är en annan stereotyp som anses vara ett tecken på 
lögn (Strömwall & Granhag, 2004). Resultatet av denna studie visade dock på att de flesta 
tyckte att det varken sker mer eller mindre. Det kan bero på att deltagarna blev särskild 
utvalda och även delades in i grupper av “lekmän” och “professionella”, där de 
“proffesionella” spelade en särskild roll på grund av sitt yrke. Byte av kroppsposition har 
tidigare visat sig vara en förekommande stereotyp (The Global Deception Research Team, 
2006) där 66 % av deltagarna tyckte att det sker mer än vanligt. Till skillnad från den studien 
har deltagarna i denna studie tyckt att det varken sker mer eller mindre. Resultatet visade även 
att drygt 62 % ansåg att lögnare brukar klia och röra sig själv mera, vilket är i linje med 
tidigare forskning (65 %) (The Global Deception Research Team, 2006).  
 
Ungefär hälften av alla deltagarna i denna rapport angav att hand- och fingerrörelser, rörelse 
med fötter och ben samt ljudnivå på rösten sker varken mer eller mindre, vilket i sin tur kan 
tolkas som att följande stereotyper inte har någon betydelse i tecken på lögn. Dessa 
stereotyper ansågs inte heller vara aktuella i den tidigare studie som utfördes i 63 olika länder 
(The Global Deception Research Team, 2006).  
	  	  	  	  	   
Skillnaden mellan “professionella” och “lekmän” och sanningen bakom 
stereotyper 
 
Resultatet visade att “professionella” och “lekmän” skilde sig åt i vissa stereotypa 
uppfattningar om tecken på lögn. De “professionella” ansåg, exempelvis, i högre utsträckning 
än “lekmän” att lögnare brukar ta pauser som är längre än vanligt. Sanningen är att det är 
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svårt att ljuga och lögn kräver en kognitiv belastning som tar längre tid, vilket gör att svaret 
på frågan kan dröja i form av pauser (Vendemia et al., 2005; Walczyk et al., 2009). Det 
betyder att flera av de “professionella” hade rätt i att lögnare brukar ta längre pauser. En 
sådan skillnad tyder på att fler av de “professionella” har uppmärksammat att pauser har en 
betydelse för att avgöra om någon ljuger. 
 
Ett annat intressant signifikant resultat handlar om att lögnare brukar byta sin kroppsposition 
mer ofta. Mer än hälften (51,9%) av de “professionella” svarade att det sker varken mer eller 
mindre, samtidigt som 73,6% av “lekmännen” svarade att byte av kroppsposition sker mer 
vid lögn. Sanningen är att byte av kroppsposition minskar när personen ljuger i syfte att 
undangömma sitt sanna tillstånd (Strömwall & Granhag, 2004). Skillnaden mellan grupperna 
kan bero på att “professionella” inte uppmärksammar kroppsrörelser som tecken på lögn. 
Exempelvis letar poliser oftast efter bevis och inte kroppsspråkets tecken (Ekman & 
O`Sullivan, 1991).  
 
Avvikande blick är en annan stereotyp där grupperna skiljde sig signifikant åt i sina svar. De 
“professionella” tyckte att det varken sker mer eller mindre (51,9) jämfört med “lekmän” 
som valde svarsalternativet att det sker mindre ögonkontakt vid lögn (52,8%). Stereotypen om 
en avvikande blick är däremot fel och det finns ingen forskning som stödjer det, det anses till 
och med vara det motsatta (Strömwall & Granhag, 2004). I syfte att övertyga sin mottagare 
brukar människor stirra mer i ögonen för att verka vara mer övertygande (Strömwall & 
Granhag, 2004).  
 
På frågan om lögnarens röstnivå svarade “professionella” att rösten varken blir högre eller 
lägre vid lögnuttalande samtidigt som ungefär hälften av “lekmännen” tyckte att röstens 
ljudnivå ökar. Sanningen är att rösten reflekterar lögnarens känslor och av den anledningen 
kan lögnare tala högre (Ekman et al., 1976; Vrij, 2004). En av anledningen till varför 
“professionella” väljer svarsalternativ “varken eller” kan bero på grund av yrket. Där 
exempelvis poliser inte får göra en bedömning på att en person ljuger endast baserad på 
tecken på lögn (Polisen, 2019). Av den anledningen kan de flesta “professionella” välja 
alternativet “varken eller” för att inte visa sig subjektiva i sin bedömning. Det intressanta i 
resultatet är även att ungefär hälften av alla “lekmän” upplevde röstens ljudnivå som ett 
avslöjande faktor för lögn, vilket betyder i princip att de hade rätt (ljudnivån kan öka). Det 
kan bero på att “lekmän” antingen själva upplevde om att deras röst nivå ökar vid lögn eller 
att dem själva har uppmärksammat det hos andra lögnare.  
 
Rörelser av händer, fingrar, fötter och ben vid lögn tyckte majoriteten av de “professionella” 
i bägge påståenden (74,1% respektive 70,4%) sker varken mer eller mindre. Ingen i gruppen 
svarade att det sker mindre. Resultatet skiljde sig dock för “lekmän” där ungefär hälften 
tyckte att rörelser med händer och fingrar ökade, mer än hälften (52,8%) svarade även att 
rörelser med fötter och ben ökar. Det tidigare forskning däremot har kommit fram till är att 
hand- och fingerrörelse minskar vid lögn (Ekman & Friesen, 1969b; Vrij, 2004). Andra 
studier pekar dessutom på att en lögnare försöker undkomma rörelser med ben, händer och 
fötter av samma ovanstående anledning, vilket är att inte avslöja sig själva (Ekman & Friesen, 
1969). Ett sådant resultat visar på att de flesta stereotyper upprätthålls fortfarande och det 
märkliga i det är att de inte stämmer överens med hur en lögnare beter sig på riktigt 
(Strömwall & Granhag, 2004). 
 
 
Varför upprätthålls “felaktiga” stereotyper?   
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Ovannämnda stereotyper fortsätter således att upprätthållas utan att dem stämmer överens 
med verkligheten, där exempelvis avvikande blick inte är en indikator på lögn (Strömwall & 
Granhag, 2004). Det går att spekulera kring varför stereotyper upprätthålls trots att dem inte 
indikerar på lögn. Forskning har kommit fram till att människor har en tendens att skapa 
förklaringar till olika händelser och sammankoppla dessa mellan varandra, vilket resulterar i 
att man skapar ett påhittat mönster (Gilovich, 1991). Ett exempel på det kan vara att man har 
upplevt att personen avviker med blicken när den har talat lögn. Detta resulterar i att vi kan av 
ett slumpmässigt sammanträffande bilda ett mönster som vi människor väljer att tro på och 
bildar vår egen förklaring till varför personen som ljög inte tittade i ögonen (Gilovich, 
Vallone & Tversky, 1985). Detta kan vara en annan förklaring till varför “professionella” 
svarade bland annat att exempelvis rörelser av händer, fingrar, fötter och ben sker varken mer 
eller mindre. I och med att deras yrke kräver objektivitet och fakta för att kunna hävda om att 
en person ljuger (Migrationsverket, 2019; Polisen, 2019; Tullverket, 2018), går det att 
spekulera om att även vid denna studie har dem försökt att uttala sig mindre om deras egna 
stereotyper om tecken på lögn. 
 
En annan förklaring till varför stereotyper upprätthålls kan vara representativ heuristik som 
talar för dem aktuella tumregler som skall underlätta en bedömning av exempelvis lögn eller 
sanning (Fischhoff, 2002). Människor skapar oftast tumregler som de utgår ifrån för att 
underlätta förståelse av händelseförloppet. Dessa tumregler appliceras även på att bedöma när 
människor ljuger. Ett exempel på en sådan tumregel är att människor avviker med blicken 
eller börjar stamma när de talar lögn (Vrij, 2000). Denna tumregel skapades till följd av 
stereotypen om att alla lögnare blir nervösa. Givetvis är det långt ifrån alla lögnare som blir 
nervösa och även en sanningstalande person kan bli nervös. Dessa stereotyper är därför 
missvisande men skapas och upprätthålls tack vare representativ heuristik (Strömwall & 
Granhag, 2004).  
 
“Confirmation bias” är en annan förklaring till varför stereotyper upprätthålls (Strömwall & 
Granhag, 2004). När människor försöker att förstå om stereotyper är korrekta eller 
missvisande har de en tendens att söka bekräftelse i det de tror på (Snyder & Canton, 1979). 
Det innebär att om de exempelvis tror på att avvikande blick är ett tecken på lögn och 
ifrågasätter följande påstående, kan de börja leta fram bekräftelse på händelsen i sin tidigare 
erfarenhet. Anledningen till det är att människor tenderar att försvara sina övertygelser och på 
det viset upprätthåller “fel” stereotyper om tecken på lögn (Strömwall & Granhag, 2004). En 
annan förklaring till de “felaktiga” stereotyper är att människor aldrig får feedback om deras 
stereotyper om lögn är rätt eller fel (Strömwall & Granhag, 2004). 
 
Metoddiskussion 
 
I studien deltog 49 kvinnor och 31 män vilket betyder att de flesta var kvinnor vilket har 
kunnat påverka studiens resultat. En annan faktor som har kunnat påverka resultatet var det 
ojämna antalet i vardera gruppen av “professionella” respektive “lekmän”. Av de 
“professionella” fanns det endast 27 stycken jämfört med 53 styckena av “lekmän” vilket 
påverkar både svarsfrekvenser men också medelvärdet i bägge grupper. En sådan fördelning 
påverkades av tidsbrist men också på grund av att polisen fick kortare tid på sig för att 
besvara enkäten.  
 
En av studiens syfte har varit att få reda på människors stereotypa uppfattningar. Det går 
däremot inte att tala för alla människor baserat på denna studies resultat. Anledningen till det 
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är att gruppen bestod av “professionella” och “lekmän” vilket innebar att de hade specifika 
bakgrundsroller och inte blev slumpmässigt utvalda. Det bästa sättet att få en uppfattning om 
populationen är att utföra ett obundet slumpmässigt urval (Borg & Westerlund, 2014). Urvalet 
motsvarar då populationen och kan tala för flera. Denna studie tillämpade ett 
bekvämlighetsurval samt målinriktat urval som kan tala endast för den utvalda gruppen. 
Enkätfrågor utformades med tre svarsalternativ och för att beräkna om det fanns någon 
skillnad mellan “professionella” och “lekmän” utföres ett Chi-2 test. Med hjälp av testet 
kunde man bekräfta om att grupperna skiljde sig mellan varandra, det som däremot inte gick 
att beräkna var den exakta skillnaden mellan svarsalternativen låg.  
 
En annan diskussionspunkt är reliabilitet och validitet. Studien använde sig av enkäter som 
insamlingsmetod vilket medförde hög standardisering samt en hög strukturering (Borg & 
Westerlund, 2014). Enkäter medförde ingen intervjuareffekt, vilket är en annan fördel. 
Nackdelen med enkäten var att deltagarna inte kunde få någon hjälp på plats vid ifyllandet av 
enkäten. De kunde däremot maila vid eventuella frågor. Enkätfrågor skapade dessutom en 
möjlighet för deltagarna att vara anonyma. Anonymiteten öppnade upp möjligheten att 
besvara frågor som deltagarna kanske annars inte skulle vilja besvara. Poliser som har 
exempelvis i uppgift att endast utgå utifrån bevis och inte stereotyper kunde uttrycka sig fritt 
om vilka stereotyper just de har om tecken som tyder på lögn. Enkäten hade däremot en annan 
nackdel, vilket innebar att det inte gick att få mer djupa svar och förklaringar på frågor. Det 
som däremot stärkte studiens reliabilitet var att frågor översattes från en tidigare studie, vilket 
i sin tur ökade reliabiliteten. Detta på grund av att enkätfrågor har prövats innan samt varit 
översatta till andra språk (The Global Deception Research Team, 2006). Den enda nackdelen 
med detta var att frågorna blev översatta från engelska till svenska, vilket skapade en risk i att 
enkätfrågorna inte mätte det de skulle mäta. En annan diskussionspunkt för denna studie 
handlar om att det fanns hot mot deltagarnas konfidentialitet. Enkäterna på polisstationen 
bevarades obevakade i stora kuvert, vilket innebär att vem som helst hade tillgång till dem. 
Deltagarna angav ingen information som skulle kunna avslöja deras identitet, vilket innebär 
att besvarade enkäter inte kunde identifiera deltagarnas identitet. Det som däremot kunde 
avslöja identiteten är platsen där enkäterna fylldes i, i detta fall fikarummet på polisstationen 
där enkäterna fylldes i bland andra arbetskollegor. Avslutningsvis hade denna rapport kunnat 
genomföras bättre genom att ha flera deltagare för de olika yrkesgrupperna. 
 
Slutsatser 
Denna studie har kommit fram till att stereotyper om tecken på lögn, som tidigare forskning 
har visat, upprätthålls även i denna studie. Det finns en signifikant skillnad mellan 
“professionella” och “lekmän” i vad de anser är tecken på lögn. Denna studie har även funnit 
att jämfört med “lekmän” tror “professionella” på att folk ljuger för dem oftare. Detta 
resultat ger en bred kunskap om att stereotyper fortfarande upprätthålls och att människor 
behöver mer kunskap i hur man avslöjar en lögnare. Denna studie kan även bidra med 
praktisk nytta för de “professionella” som har i sina arbetsuppgifter att avgöra om människor 
ljuger eller talar sanning. Med hjälp av kännedom om att stereotyper är felaktiga kan dem 
utveckla sin förmåga att bedöma om en person ljuger eller inte. 

Förslag på fortsatt forskning 
Ett intressant ämne som förslag för fortsatta studier hade varit att undersöka varför människor 
fortsätter att upprätthålla stereotyper som inte stämmer överens med verkligheten.
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Bilaga 1.	  

Hur avslöjar du lögn? 
Mitt namn är Yuliana och jag läser tredje året på kandidat-programmet i psykologi vid Luleå 
tekniska universitet. Jag skriver nu min C-uppsats och jag syftar till att studera faktorer som 
människor anser tyder på lögn. Jag är därför intresserad av hur just Du bedömer om en 
person ljuger eller talar sanning. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Dina svar kommer endast 
användas i denna studie och behandlas konfidentiellt, vilket innebär att dina svar är helt 
anonyma. Beräknad tidsåtgång är endast några minuter. 
 
Enkäten är öppen till 8 maj. Efter en vecka kommer en påminnelse att skickas ut till alla 
eftersom det inte går att se vilka som redan besvarat enkäten på grund av anonymiteten. Har 
du redan besvarat enkäten ber jag dig att bortse från den påminnelsen. 
Tack för att du deltar, dina svar är viktiga! 
 
*Obligatorisk 

Kön * 
 
 Markera endast en oval. 
 

○ Kvinna 
○ Man 
○ Vill inte ange 

 

Hur gammal är du? * 
 
----------------- 
 
 Min sysselsättning/ arbetsplats är: * 
 
 Markera endast en oval. 
 

○ Migrationsverket 
○ Polisen 
○ Tullverket 
○ Student 
○ Övrigt: 



	  
	  

	  

Vad är din yrkeserfarenhet? * 
 
 Markera endast en oval. 
 

○ 0-2 år 
○ 3-8 år 
○ 9-45 år 

Hur ofta tror du att folk ljuger för dig? * 
Aldrig 1 2 3 4 5 6 7 Ofta 
 
Hur ofta brukar du upptäcka att någon ljuger för dig? * 
Aldrig 1 2 3 4 5 6 7 Ofta 
 

Jag är bra på att upptäcka när någon ljuger för mig. * 

Instämmer inte 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

Hur avgör du om någon ljuger för dig? Dvs vilka ledtrådar använder du dig utav? * 

 

 

Nedan följer några påstående. Välj det alternativ som 
bäst stämmer in på din uppfattning. 

När människor ljuger agerar de... * 

Markera endast en oval. 

○ Lugnt 
○ Nervöst 
○ Varken nervöst eller lugnt 

När människor ljuger är deras historier... * 

Markera endast en oval. 

○ Mer konsekvent (principfast) 
○ Mindre konsekvent (principfast) än vanligt 
○ Varken mer eller mindre konsekvent (principfast) än vanligt 

När människor ljuger är deras historier... * 

Markera endast en oval. 



	  
	  

	  

○ Längre än vanligt 
○ Kortare än vanligt 
○ Varken kortare eller längre än vanligt 

Innan de besvarar en fråga brukar människor som ljuger ta pauser som är... * 

Markera endast en oval. 

○ Längre än vanligt 
○ Kortare än vanligt 
○ Varken kortare eller längre än vanligt 

När människor ljuger brukar de stamma... * 

Markera endast en oval. 

○ Mer än vanligt 
○ Mindre än vanligt 
○ Varken mer eller mindre än vanligt 

När människor ljuger brukar de byta kroppsposition... * 

Markera endast en oval. 

○ Mer än vanligt 
○ Mindre än vanligt 
○ Varken mer eller mindre än vanligt 

När människor ljuger tittar de i mottagarens ögon... * 

Markera endast en oval. 

○ Mer än vanligt 
○ Mindre än vanligt 
○ Varken mer eller mindre än vanligt 

När människor ljuger kliar och rör de sig själva... * 

Markera endast en oval. 

○ Mer än vanligt 
○ Mindre än vanligt 
○ Varken mer eller mindre än vanligt 

När människor ljuger använder de handgester (för att illustrera)... * 

Markera endast en oval. 

○ Mer än vanligt 
○ Mindre än vanligt 
○ Varken mer eller mindre än vanligt 



	  
	  

	  

När människor ljuger använder de hand- och fingerrörelser... * 

Markera endast en oval. 

○ Mer än vanligt 
○ Mindre än vanligt 
○ Varken mer eller mindre än vanligt 

När människor ljuger rör de på fötter och ben... * 

Markera endast en oval. 

○ Mer än vanligt 
○ Mindre än vanligt 
○ Varken mer eller mindre 

När människor ljuger brukar deras röstnivå vara... * 

Markera endast en oval. 

○ Högre än vanligt 
○ Lägre än vanligt 
○ Varken högre eller lägre än vanligt 

Tack för ditt medverkande! 
Om du vill ha uppsatsens resultat eller har några frågor får du gärna kontakta mig via 
mejl yulgud-6@student.ltu.se 

 

 
	  


