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Avslöjad av ditt kroppsspråk? 
Kroppsspråkets betydelse vid bedömning av lögn* 

 
Therese Gonzalez 

 
Inom yrken som polis, tullbevakare och säkerhetskontrollant är det av 
stor betydelse att kunna avgöra när en person ljuger eller talar sanning. 
Forskning har visat att personer som arbetar i dessa yrken såväl som 
studenter, tenderar att basera sin bedömning av lögn på stereotypa 
uppfattningar. Studiens syfte var att undersöka kroppsspråkets 
betydelse vid bedömning av lögn. Deltagare var 20 
säkerhetskontrollanter, 6 tullbevakare, 31 poliser och 26 personer med 
övriga yrken, varav 42 män. Deltagarna fick svara på en enkät om 
kroppsspråkets betydelse.  Resultatet visar att deltagarna baserar sin 
bedömning på stereotypa uppfattningar om vad som indikerar lögn. 
Säkerhetskontrollanterna och tullbevakarna skattade sin egen förmåga 
att upptäcka en lögn högre än både poliser och övriga yrkesarbetare, 
och poliser svarade i större utsträckning att de tittade efter tecken 
utöver kroppsspråket i sin bedömning. Fler studier om vad som 
verkligen indikerar lögn är nödvändiga för att undvika bedömningar 
som baseras på stereotypa uppfattningar.  
 
Key words: Nonverbal behavior, detecting deception, deception cues. 

 

Inledning 

Lögner förekommer i många sammanhang i vår vardag, vissa mer allvarliga än andra. En lögn 
kan ibland kännas nödvändig för att inte såra en annan persons känslor, i andra fall kan den vara 
av betydligt mer allvarlig karaktär där det är av stor betydelse att få fram sanningen.    Med lögn 
menas i detta sammanhang när man medvetet försöker att vilseleda någon annan (Ekman, 2009)  
    Att kunna tolka kroppens signaler har under en lång tid varit ett intressant ämne och studerats 
av många. De flesta av oss känner till att vi uttrycker våra känslor genom ansiktsuttryck och 
vårt kroppsspråk. Exempel på detta är att när vi känner oss glada så åker våra mungipor upp 
eller vid ilska så börjar vi skaka och knyter våra nävar (Darwin, 1872/2003). Darwin menade att 
vi har specifika ansiktsuttryck för olika känslor och att dessa ansiktsuttryck inte kan skapas 
frivilligt om inte känslan är genuin. Till exempel, om man är arg eller ursinnig kan man inte 
styra de muskler som finns i ansiktet men man kan fortfarande styra sina kroppsrörelser. 
Ansiktet innehåller oftast två budskap – vad lögnaren vill visa och vad lögnaren vill dölja 
(Ekman, 2009). Vissa uttryck är till förmån för lögnen genom att tillhandahålla osann 
information. Medan andra uttryck avslöjar lögnen genom att det ser falskt ut och känslorna 
ibland läcker ut trots ansträngning att dölja dem enligt Ekman. 

                                                           
* Ett stort tack till alla säkerhetskontrollanter, tullbevakare, poliser och övriga deltagare som gjort det möjligt att 

genomföra den här studien. Ett särskilt tack till tullbevakarna och gränspolisen som tillät författaren att vara på 

plats när enkäten fylldes i för att undvika eventuella missförstånd. 
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    Att upptäcka en lögn är en svår uppgift, men spelar en betydande roll för polisutredare i 
förhör, gränsbevakare, säkerhetskontrollanter och tullbevakare som dagligen står inför 
situationer där de bedömer om personer ljuger eller talar sanning. 
 
 
Är det möjligt att med blotta ögat se när någon ljuger? 
 
Om det är så att kroppsspråket ofrivilligt ”läcker” ut dold information, är det möjligt att med 
blotta ögat avgöra när detta sker? Ett flertal studier (t.ex. Kassin, Meissner, & Norwick, 2005) 
har visat att vi tenderar att tro att så är fallet. De undersökningar som gjorts ger dock inte stöd 
för detta antagande utan visar på motsatsen, det vill säga att personer inte presterar bättre än 
slumpen när det gäller att kunna bedöma via kroppsspråket om en person ljuger eller talar 
sanning såvida man inte har intresse, utbildning och kunskap i området (Ekman, O´Sullivan, & 
Frank, 1999). I flertalet studier har förmågan att upptäcka lögner visat sig vara i genomsnitt 
54% och nästan aldrig över 60%, där slumpen avgör är 50% (se Bond & Depaulo, 2006). Även 
professionella som regelbundet är engagerade i lögndetektion som tulltjänstemän (Kraut & Poe, 
1980) och polistjänstemän (Depaulo & Pfeifer, 1986) var oförmögna att särskilja mellan sanna 
och lögnaktiga påståenden. Med lögndetektion menas i detta sammanhang att upptäcka lögner 
utan några instrument, endast med den egna perceptionen. Kassin et al. (2005) undersökte 
universitetsstudenter och polisutredare med avseende på deras förmåga att kunna se när någon 
ljuger. Resultatet visar att studenterna gjorde fler korrekta bedömningar än poliserna. Studien 
visar också att poliserna hade betydligt högre självsäkerhet i sina bedömningar och var mer 
benägna att bedöma de tilltalade som skyldiga.  
    Ekman och O´Sullivan (1991) utförde en studie på 509 personer som arbetade inom polisen, 
Secret Service, centrala underrättelsetjänsten, FBI, nationella säkerhetstjänsten, drogpolisen, 
psykologer, domare och universitetsstudenter i USA, där de undersökte förmågan att upptäcka 
en lögn. I studien använde de sig av ett videoband som alla deltagare fick titta på. Videobandet 
innehöll 10 personer som beskriver sina känslor där de antingen ljuger eller talar sanning. Efter 
att deltagarna tittat på bandet fick de bedöma vilka som talade sanning och vilka som ljög. 
Resultatet visar att gruppen Secret Service hade en högre förmåga (53% av deltagarna gjorde 
70% - 100% korrekta bedömningar) att upptäcka lögnarna än de övriga yrkesgrupperna. Ekman 
och O´Sullivan (1991) menar att detta kan bero på att Secret Service har arbetat mycket med att 
skydda andra, vilket gör att de måste förlita sig på icke verbala tecken (t.ex. att granska stora 
folkmassor). Denna erfarenhet menar de, kan resultera i att man lägger större vikt vid de icke 
verbala tecknen när man gör sin bedömning. För att utveckla denna teori utförde Ekman, 
O´Sullivan och Frank (1999) en studie på poliser och psykologer där båda yrkesgrupperna var 
indelade i dem som hade mer- eller mindre yrkeserfarenhet, kunskap och intresse i att upptäcka 
lögnare. Dessa deltagare fick titta på videoklipp av personer som ljög respektive talade sanning 
för att sedan avgöra vem som gjorde vad. Denna studie visar att de som har ett särskilt intresse 
(dvs de som har utbildat sig i kroppsspråkets betydelse) i att upptäcka lögnare med större 
säkerhet kan upptäcka när någon ljuger än dem som inte har sådant intresse. Studien visar också 
att man med större säkerhet kan avgöra när någon ljuger än när någon talar sanning. Dessa 
resultat styrker antaganden från tidigare studier (Ekman & O´Sullivan, 1991) att vissa 
professionella grupper som arbetar eller har ett särskilt intresse i att upptäcka lögnare med hög 
säkerhet kan upptäcka dessa genom att titta på personen i realtid och att beteendemässiga 
ledtrådar till lögn faktiskt går att upptäcka, bara men har den rätta kunskapen (Ekman, 
O´Sullivan, & Frank, 1999). Däremot finns det andra studier som har visat att träningsprogram 
endast genererar inkonsekventa förbättringar i sin prestation i jämförelse med 
kontrollbetingelser (Kassin, & Fong, 1999; Porter, Woodworth, & Birt, 2000; Vrij, 1994; 
Zuckerman, Koestner, & Alton, 1984). 
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Individuella skillnader i lögndetektion 
 
Enligt Bond och Depaulo, 2006 finns det ingen nämnvärd skillnad i personers förmåga att 
upptäcka en lögn, däremot så skiljer sig de som ljuger från varandra (Bond & Depaulo, 2008). 
Under lögn blir vissa personer ertappade med att ljuga medan andra undkommer. Således när 
det gäller individuella skillnader så beror riktigheten i bedömning av lögner mer på den som 
ljuger än den som bedömer enligt Bond och Depaulo. Den avgörande faktorn till detta har dock 
inte att göra med lögnarens urskiljbarhet, utan trovärdigheten hos denne. Vissa individer 
framstår som betydligt mer trovärdiga än andra. En persons trovärdighet har större inflytande 
än personens ärlighet när det gäller huruvida han/hon kommer att anses tala sanning eller inte 
(Bond & Depaulo, 2008). En högt trovärdig lögnare är mer trolig att bli betrodd än en lågt 
trovärdig sanningssägare enligt Bond och Depaulo. Detta förklarar Bond och Depaulo med att 
skillnader i synbar ärlighet uppkommer kort efter födseln genom fördelaktig ansiktsanatomi. 
Enligt Masip, Garrido och Herrero (2004) kan nyfödda barns ansikten uppfattas på två sätt, 
nämligen ”fördelaktigt” (bebisansikte) eller ”ofördelaktigt” (moget ansikte). Det ”fördelaktiga” 
kan uppfattas som ärligt medan det ”ofördelaktiga” kan uppfattas som oärligt, enligt Masip et 
al. Individuella skillnader i ansiktsanatomin bärs sedan vidare genom resten av livet 
(Zebrowitz, Voinescue, & Collins, 1996) och hjälper till att förklara varför vissa personer är 
mer troliga än andra att anses tala sanning. 
   Picket, Gardner och Knowles (2004) har däremot visat att individuella skillnader i behov av 
att känna tillhörighet var positivt relaterat till en hög säkerhet i att identifiera röstläge och 
känslor i ansiktet. De som hade ett större behov att känna tillhörighet lade större vikt vid sociala 
tecken och kunde med större säkerhet göra en korrekt bedömning av röstläge och känslor i 
ansiktet enligt Picket et al. 
Bernstein, Young, Brown, Sacco och Claypool (2008) har visat att socialt avvisade personer 
(dvs. personer som blivit utstötta eller avvisade från sin sociala omgivning) har en högre 
förmåga att avgöra huruvida ett glatt ansiktsuttryck på en person är äkta eller falskt (saknar 
närvaron av en positiv känsla). I undersökningen lät Bernstein et al. deltagarna bedöma 
Duchenne-leenden (äkta leenden) och icke Duchenne-leenden (falska leenden). De socialt 
avvisade personerna var signifikant bättre på att göra korrekta bedömningar av båda typerna av 
leenden.  
 
 
Stereotyper vs. verkligheten 
 
 I en världsomfattande studie (75 olika länder med 2.320 studenter som deltagare) undersöktes 
stereotypa uppfattningar om vad som kännetecknar en lögn (The Global Deception Research 
Team, 2006). Studien visar att de allra vanligaste uppfattningarna om en lögnare är att denne 
undviker ögonkontakt (72%), vrider kroppen mer (65%), rör eller kliar sin kropp (65%), och att 
lögnaren berättar längre historier än vanligt (62%). Verkligheten ser dock annorlunda ut. Det 
finns inget vetenskapligt underlag för att lögnare undviker ögonkontakt, får ökad huvudrörelse, 
vrider kroppen mer eller rör eller kliar sin kropp (Stromwall, Granhag, & Hartwig, 2004). De 
tecken som har visat sig vara relevanta vid lögn är bland annat att lögnaren har ett mer negativt 
tillstånd, budskap som inkluderar negativa kommentarer och klagomål vilket kan orsakas av att 
lögnaren upplever en negativ känsla (Vrij, 2004). Utvidgade pupiller är ett annat tecken 
(Depaulo, Lindsay, Malone, Muhlenbruck, Charlton, & Cooper, 2003; Depaulo, Stone, & 
Lassiter, 1985) som kan vara resultatet av fokuserad uppmärksamhet och mental belastning. 
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Hand- och fingerrörelser (rörelser med händerna och fingrarna som inte fyller någon funktion) 
har visat sig minska under lögn (Ekman & Friesen, 1969b; Vrij, 2004) och även illustratörer 
(hand och armrörelser som förtydligar det som sägs) har visat sig minska när personer ljuger 
(Ekman & Friesen, 1969b; Vrij, 2004). Högre ljudstyrka på rösten är också korrelerat med lögn 
och reflekterar det känslosvall som lögnaren upplever (Ekman, Friesen, & Scerer, 1976; Vrij, 
2004). Även andra studier har visat att lögner, speciellt när lögnaren har högt intresse i att 
undkomma, kan relateras till en minskning av rörelser i händer, fötter och ben (Ekman & 
Friesen, 1969). Det går också att upptäcka en lögn via gensvarstiden på en ställd fråga 
(Walczyk, Mahoney, Doverspike, & Griffith-Ross, 2009; Vendemia, Buzan, & Simon-Dack, 
2005) vilket antyder att ljuga tillför en större kognitiv belastning än att tala sanning. En lögnare 
tar längre tid på sig innan han svarar än en som talar sanning, enligt Walczyk et al. Flera studier 
(Baker, Stern, & Goldstein, 1990; Locker & Pratarelli, 1997; Vendemia et al., 2005) har även 
visat att det tar längre tid att ljuga än att tala sanning. 
     Det finns även studier om att en lögn går att upptäcka genom inkonsekventa ansiktsuttryck, 
det vill säga ansiktsuttryck som motsäger den sanna känslan personen faktiskt upplever 
(Ekman, 2003; 2009). Det kan vara genom ett icke-Duschenne leende, också kallat för läckage 
leende och innebär att det döljer upplevelsen av en negativ känsla (Ekman, Friesen, & 
O`Sullivan, 1988). Läckage leende kan uppkomma som tecken på avsky, ilska, rädsla, 
ledsamhet eller förakt och förekommer oftast då personen försöker att dölja de negativa 
känslorna enligt Ekman et al. Känslor kan också läcka ut i form av mikrouttryck (Ekman & 
Friesen, 1969). Mikrouttryck förser en full bild av den dolda känslan men så snabbt att de oftast 
förbises. De är så korta (1/15-1/25 sekund) att de knappt går att upptäcka för den som inte tränat 
på hur de ter sig. Ett mikrouttryck kan vara ett fragment av en undertryckt, neutraliserad eller 
maskerad känsla som ger information om en dold känsla men berättar inte hur eller varför den 
är dold. Det kan vara ett medvetet val då personen inte vill att någon annan ska känna till att den 
finns, eller så kan det vara ett resultat av en känsla som personen blockerat från sitt medvetande 
och därför inte är medveten om att den är närvarande, enligt Ekman och Friesen.      
 
 
Poliser och stereotypa uppfattningar  
 
I en studie av Vrij och Mann (2001) undersöktes om det fanns några skillnader mellan poliser 
med avseende på deras förmåga att kunna se när en person dömd för mord talade sanning eller 
ljög. Resultatet visar att det inte fanns några skillnader med avseende på demografiska variabler 
som kön, ålder och antal år i yrket. Däremot fanns det en skillnad mellan poliserna med 
avseende på vad de ansåg vara kännetecken för lögn. De poliser som hade en låg förmåga att 
upptäcka lögn respektive sanning baserade sin bedömning på personens avvikande blick och 
nervösa beteende. De poliser som var skickliga på att skilja lögn från sanning baserade inte sin 
bedömning på stereotypa uppfattningar om hur man beter sig när man ljuger, enligt Vrij och 
Mann. Elaad (2009) har också rapporterat att förhörsledare inom polisen såväl som lekmän 
tenderar att överskatta sin förmåga i lögndetektion och att de baserar sin bedömning på 
stereotypa uppfattningar. 
   Vrij och Semin (1996) rapporterade att de professionella i lögndetektion, som ansåg 
lögndetektion vara en del av deras dagliga rutiner hade samma stereotypa uppfattningar om 
icke-verbala tecken på lögn som oerfarna universitetsstudenter. Vrij och Semin sammanfattar 
vidare att arbetserfarenhet i lögndetektion inte bidrar till en bättre förståelse för icke-verbala 
tecken på lögn. Vrij och Semin hänförde det till en brist på feedback tillgängligt för 
professionella i lögndetektion angående huruvida deras bedömning om en person ljuger eller 
inte var rätt eller fel. Förhörsledare inom polisen vet vanligtvis aldrig huruvida den misstänkte 
de beslutar sig att släppa är oskyldig eller inte. Akehurst, Koehnken, Vrij och Bull (1996), 
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Stromwall och Granhag (2003) såväl som Masip och Garrido (2001) rapporterade liknande 
negativa resultat. För att sammanfatta detta, polistjänstemän har i grund och botten samma 
felaktiga uppfattningar om lögnindikatorer som lekmän (Stromwall, Granhag, & Hartwig, 
2004). När det gäller uppfattningar om lögnindikatorer så skiljer sig de som är intagna (i 
fängelset) från polistjänstemän och lekmän (Vrij & Semin, 1996). De mottar ständigt feedback 
om sina beslut i fängelsets subkultur och har en mer korrekt uppfattning om relationen mellan 
beteende och lögn, enligt Vrij och Semin.  Det har också rapporterats att intagnas uppfattningar 
om verbala och icke- verbala indikatorer på lögn var mer korrekta och mindre stereotypa än 
fängelsepersonal och studenters (Granhag, Andersson, Stromwall, & Hartwig, 2004).  
    Tidigare forskning antyder att förhörsprocessen (inom polisen) är övertygande, delvis på 
grund av att det explicit baseras på ett antagande om skuld. Ett antagande som i sig kan aktivera 
ett flertal kognitiva och beteendemässiga förstärkta fördomar (confirmation biases) (Kassin, 
Goldstein, & Savitsky, 2003). Flera yrkesverksamma poliser anser att de kan avgöra huruvida 
en misstänkt talar sanning eller ljuger genom en förhörsintervju där den misstänkte, utan att bli 
konfronterad, utfrågas om sin vetskap, uppehållsort och möjlig inblandning i brottet (Meissner 
& Kassin, 2002). Vidare anser många poliser att de kan lära sig att med hög säkerhet göra dessa 
första bedömningar genom att observera olika aspekter av den misstänktas verbala och 
ickeverbala beteende (Inbau, Reid, Buckley, & Jayne, 2001; Vessel, 1998). Psykologisk 
forskning har dock generellt misslyckats med att ge stöd för antagandet om att personer kan 
uppnå en hög nivå i sitt utförande av att göra korrekta bedömningar av sanning och lögn. 
Genom åren har flera studier visat att personer inte presterar bättre än slumpen i att upptäcka en 
lögn (Depaulo, Stone, & Lassiter, 1985), att träningsprogram endast genererar inkonsekventa 
förbättringar i sin prestation i jämförelse med kontrollbetingelser (Kassin, & Fong, 1999; 
Porter, Woodworth, & Birt, 2000; Vrij, 1994; Zuckerman, Koestner, & Alton, 1984), och att 
polisutredare och andra med relevant yrkeserfarenhet presterar endast något bättre än de utan 
relevant yrkeserfarenhet (Depaulo, 1994; Depaulo, & Pfeifer, 1986; Ekman, & O`Sullivan, 
1991; Ekman, O`Sullivan, & Frank, 1999; Koehnken, 1987; Porter et al., 2000). Så, trots att 
många inom polismyndigheten antar, ofta med hög säkerhet, att utredare kan använda verbala 
och ickeverbala tecken för att göra korrekta bedömningar av sanning och lögn, finns väldigt lite 
fakta som stödjer detta antagande.  
  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Tidigare forskning har visat att människor tenderar att överskatta sin egen förmåga att kunna 
avgöra när någon ljuger (t.ex. Kassin et al., 2005). Flertalet personer baserar sin bedömning på 
stereotypa uppfattningar om vad som kännetecknar en lögn (Global Deception Research Team, 
2006; Vrij & Semin, 1996). Detta gäller även för poliser och tulltjänstemän som dagligen 
arbetar med att bedöma om en person talar sanning eller ljuger (Vrij & Semin, 1996). Det här 
trots att de vanligaste uppfattningarna om vad som kännetecknar en lögn som till exempel 
avvikande blick, ökad hand- och benrörelser, vrider kroppen mer, inte har fått något 
vetenskapligt stöd (Ekman & Friesen, 1969; Elaad, 2009). Med ledning av dessa resultat var det 
huvudsakliga syftet med denna studie att ta reda på vilken betydelse kroppsspråket har för 
säkerhetskontrollanter/tullbevakare, poliser och övriga yrkesarbetare i Sverige när det gäller sin 
bedömning om en person anses ljuga eller inte. Ett annat syfte var att studera om det fanns 
några skillnader beroende på yrke, yrkeserfarenhet och kön med avseende på deras skattning av 
den egna förmågan och hur stor del av deras bedömning av lögn som baseras på personens 
kroppsspråk.  
    Den här studien är av betydelse för de personer i yrken där man arbetar med att bedöma när 
någon ljuger som till exempel inom polisen vid förhör och säkerhetsarbeten på flygplatser. Där 
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är det av betydelse att dels ha kunskap om vilka tecken som är tillförlitliga vid lögn, men även 
att få en ökad förståelse för vilka stereotyper som vanligtvis förknippas med lögn. 
    Frågeställningarna för studien lyder: 
 
o Vad utgår deltagarna ifrån i sin bedömning om någon anses ljuga eller inte?  
o Hur god förmåga anser deltagarna sin egen förmåga vara att upptäcka när någon ljuger?  
o Skiljer sig de tre yrkesgrupperna (säkerhetskontrollant/tullbevakare, polis & övriga yrken) 

med avseende på uppfattningen om den egna förmågan att upptäcka en lögn? 
o Hur stor del av deltagarnas (i respektive yrke) bedömning av lögn baseras på personens 

kroppsspråk? 
o Vilka specifika tecken och delar av kroppen tittar deltagarna efter vid sin bedömning av om 

en person anses ljuga? 
 
 

Metod 

 
Urval 
 
Av deltagarna i denna studie arbetar 37 på två olika flygplatser, 20 på en polisstation och 26 
med övriga yrken. Den ena flygplatsen är en av de största i Sverige när det gäller antal resenärer 
(omkring 2.5 miljoner år 2009), med flygdestinationer både inrikes och utrikes. Den andra 
flygplatsen är betydligt mindre (ca: 100 tusen resenärer per år 2009). De som arbetade som 
säkerhetskontrollanter var anställda av ett större vaktbolag och arbetade aktivt med att 
kontrollera in- och utpasserande från flygplatsen i syfte att upptäcka kriminella handlingar. De 
som arbetade som gränsbevakare var utbildade poliser vars arbetsuppgifter var att kontrollera 
de som reser in i landet från ett annat land i syfte att förhindra olaglig passage över gränsen, det 
vill säga illegal invandring och falska dokument med mera. Gränsbevakare säkerställer också 
ordning och säkerhet på flygplatsen. Tullbevakarnas arbetsuppgifter bestod i att kontrollera 
resenärernas bagage i syfte att finna eventuellt olagliga objekt och förhindra att dessa intas.  
    Poliserna som inte arbetade på flygplatsen arbetade alla på en och samma polisstation i 
Sverige med olika arbetsuppgifter. De övriga yrkesarbetarna valdes ut med hjälp av 
bekvämlighetsurval och tillfrågades vid olika tillfällen.  
 

 
Deltagare 

I denna studie deltog sammanlagt 83 personer varav 26 säkerhetskontrollanter/tullbevakare, 31 
poliser och 26 övriga arbetare. Av poliserna var det 11 gränsbevakare, 1 
förundersökningsledare, 3 utredare, 1 chef för brottsförebyggande verksamhet, 1 
kriminalinspektör, 1 kriminaltekniker och 13 ordningspoliser, yttre tjänst. De övriga arbetarna 
hade yrken som behandlingsassistent (8), studerande (6), sjuksköterska (1), fabriksarbetare (1), 
socialsekreterare (1), barnskötare (1), mammaledig (2), vårdbiträde (1), ideell terapeut (1), 
informatör (1), värdetransportör (1), sjukpensionär (1) och arrestvakt (1).   
    Av alla deltagare i studien var 42 män och 41 kvinnor. Medelvärdet på åldern var 40, (SD = 
12.76) och medianen 39 varav den yngsta var 22 och den äldsta 62 år. Medelvärdet för 
deltagarnas antal år i yrket var 9.20, medianen 4 och standardavvikelsen 11.22. Den lägsta hade 
0,2 år i yrket och den högsta hade 42 år. Deltagarna hade olika utbildning, 24 gymnasial, 29 
högskola och 31 polishögskola. 
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Material 

En enkät utformades innehållande 14 frågor med tre huvudkategorier: 

Demografiska frågor. För att undersöka om det kan finnas en skillnad mellan de olika 
yrkesgrupperna med avseende på vad man observerar vid bedömning av om någon ljuger, samt 
om arbetslivserfarenhet och kön har betydelse för hur man svarar har deltagarna fått svara på 
frågor om kön, ålder, yrke, arbetsuppgifter, arbetade år inom yrket och utbildning.  

Vad deltagarna observerar vid bedömning. För att undersöka vad deltagarna observerar vid 
bedömning av en lögn utformades tre frågor som lyder: ”Vad är det du observerar när du 
bedömer någon vara en lögnare?”, ”Vad är det du observerar när du bedömer någon vara en 
sanningssägare?” och ”Vilka är, enligt dig de tre mest uppenbara icke-verbala tecken på lögn?” 
Frågorna har utformats för att ta reda på vad det är man förlitar sig på när man bedömer en 
person ljuga, och för att se om det kan finnas en skillnad mellan deltagarna med avseende på 
yrke, yrkeserfarenhet och kön i förhållande till vad man observerar. 

Betydelsen av kroppsspråket. I syfte att undersöka vilken betydelse deltagarna själva anser att 
kroppsspråket har samt hur god den egna förmågan att upptäcka en lögn anses vara i respektive 
yrkesgrupp utformades tre påståenden som lyder: ”Min egen förmåga att upptäcka eventuella 
lögnare är bra!”, ”Min bedömning om en person anses vara en lögnare eller inte baseras helt på 
dennes kroppsspråk!” och ”Uttökad kunskap om kroppsspråkets betydelse skulle underlätta i 
mitt arbete!”. Påståendena besvarades på en sjugradig skala från 1 (instämmer inte) till 7 
(instämmer helt).  
 
 
Procedur 

Vaktbolagets avdelningschef på den ena flygplatsen kontaktades via telefon för att få ett 
godkännande att genomgöra studien på flygplatskontrollanter som arbetar där, förfrågan 
beviljades. Sjuttio enkäter lades ut av författaren personligen i flygplatskontrollanternas 
lunchrum. Enkäterna placerades i ett pappersfack med två våningar, varav det andra facket var 
markerat med ”ifylld enkät”. Var och en av deltagarna kunde när som helst fylla i och lämna 
den ifyllda enkäten i markerat pappersfack. Ett informationsbrev var fasthäftat i vardera enkät 
där de informerades om studiens syfte, deras frivillighet att delta med rätt att avböja när som 
helst och att deras uppgifter kommer att behandlas anonymt och endast i denna studies syfte. I 
samförstånd med vaktbolagets avdelningschef beslutades det att de ifyllda enkäterna skulle 
samlas in efter två veckor, detta då alla skiftlag hunnit arbeta varsitt pass med möjlighet att fylla 
i enkäten. Ett par dagar efter att enkäterna hade lämnats på plats kontaktades avdelningschefen 
för vaktbolaget via mail med en förfrågan om att få befinna sig på plats med deltagarna när 
enkäterna skulle besvaras. Detta för att minska eventuella bortfall och för att deltagarna skulle 
få möjligheten att fråga den ansvariga för studien på plats om eventuella funderingar över 
undersökningen. Denna önskan blev inte beviljat och ingen förklaring över detta beslut gavs. 
Efter två veckor samlades enkäterna in av undersökningsledaren. Endast 16 av 70 enkäter blev 
ifyllda.  
     De ansvariga för gränsbevakarna, tullbevakarna och säkerhetskontrollanterna (på den andra 
flygplatsen) kontaktades samtliga via telefon för att få ett godkännande att genomgöra studien 
med personlig närvaro av författaren. Förfrågan blev godkänt och författaren var personligen 
närvarande då samtliga besvarade enkäterna. Deltagarna blev muntligt informerade om 
studiens syfte, deras frivillighet att delta med rätt att avböja när som och att deras uppgifter 
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kommer att behandlas anonymt och endast i denna studies syfte. Deltagarna fick också en 
muntlig förklaring på alla frågor i enkäten för att undvika några feltolkningar. Förutom de sex 
deltagarna på den mindre flygplatsen som endast fick en förklaring på fråga nr 7 ”Har du någon 
utbildning i kroppsspråkets betydelse och i så fall vad?”. Förklaringen de fick var att det 
menades om de fått någon särskild utbildning i fråga om vad det är specifikt de ska titta efter när 
det gäller de resandes kroppsspråk.  Därefter delades enkäterna ut till de som fanns på plats, 
vilka samtliga besvarades. Efter att enkäterna samlats in på plats informerade författaren mer 
ingående om studiens syfte och frågeställningar. När detta var gjort lämnades deltagarna tid att 
ställa eventuella frågor och funderingar till författaren på plats. Ett papper fanns tillgängligt där 
deltagarna gavs möjligheten att skriva upp sin mailadress om man ville ha den färdigställda 
studien skickad till sig när den var klar. Svarstiden att fylla i enkäten varierade mellan 15-30 
minuter beroende på vilken yrkesgrupp deltagarna tillhörde. 
    Deltagarna som arbetade på polisstationen tillfrågades av en arrestvakt på plats i polishuset 
om att delta i studien. De 20 som besvarade enkäten blev först muntligt informerade om 
studiens syfte, anonymitet och frivillighet att delta av arrestvakten. 
    Deltagarna med övriga yrken blev tillfrågade på plats att delta i studien med en muntlig 
förklaring av författaren om syfte, anonymitet och frivillighet att delta. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådets (2002) samtliga etiska krav har i denna studie blivit uppfyllda. Alla deltagare 
har blivit informerade (muntligt eller skriftligt) om deras anonymitet, frivillighet att delta med 
rätt att avböja när som helst och att det insamlade materialet endast kommer att användas i 
denna studies syfte. Däremot fanns ett möjligt hot mot de etiska kraven i denna studie. 
Enkäterna som besvarades av säkerhetskontrollanterna (på den större flygplatsen), var 
placerade i ett (av flera) pappersfack och skulle också återlämnas besvarad i ett annat 
pappersfack utan någon försegling. Detta gjorde att det fanns möjlighet för alla som befann sig 
på plats att titta på de besvarade enkäterna. 
 
 
Databearbetning och statistik 
 
Deltagarna i studien har blivit indelade i grupper beroende på yrke och yrkeserfarenhet. 
Variabel ”yrke” bestod av tre grupper, grupp 1: säkerhetskontrollant/tullbevakare (26) , grupp 
2: poliser (31), grupp 3: övriga yrkesarbetare (26). Yrkeserfarenhet indelades även den i tre 
grupper: grupp 1: Låg, 0-2 år (27), grupp 2: mellan, 3-8 år (29), grupp 3: hög, 9-42 år (27). 
    I resultatet för tvåvägs variansanalyser (ANOVOR) för oberoende mätningar redovisades 
partiell Eta-kvadratkoefficienten i syfte att kunna ange hur många procent av variansen som 
kan förklaras genom en faktor i ANOVA. Enligt Cohen (1988) kan styrkan .01 bedömas som 
svag, .06 medium och .14 som stark. De Post hoc test som utförts är Tukey´s Honestly 
Significant Different test (HSD) då det är en av de vanligaste, och ett antagande för Tukey´s 
HSD är att variansen är likvärdig i båda grupperna. För Chi-två presenteras Cramer´s V som tar 
hänsyn till frihetsgraderna då tabellerna är större än 2x2. I detta fall är det 2x3 tabeller där enligt 
Pallant (2007) styrkan .07 bedöms som svag, .07 medium och .21 som starkt. 
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Resultat 

Resultatdelen börjar med att presentera ett antal ANOVOR för oberoende mätningar. 
Resultaten från dessa presenterar i Tabell 1-3 eventuella likheter och skillnader i medelvärde 
mellan kön, yrke och yrkeserfarenhet. Sedan följer resultat från ett antal Chi-två test för att se 
om det fanns något samband mellan yrke och om man tittar på tecken i ansiket, kroppen, rösten 
och annat vid bedömning av lögn (se Tabell 4). Resultatdelen avslutas med en sammanställning 
av deltagarnas motivering av vilka specifika tecken de tittar efter vid lögndetektion och vilka, 
enligt de själva är de tre mest uppenbara icke-verbala tecknen på lögn (se Tabell 5). 

 

Kroppsspråkets betydelse vid bedömning 

En 3(säkerhetskontrollanter & tullbevakare/ poliser/ övriga yrken) x 2(man/kvinna)- ANOVA 
utfördes för att se vilken betydelse kroppsspråket har vid lögndetektion och huruvida det finns 
några skillnader mellan yrke och kön med avseende på hur stor del av deltagarnas bedömning 
av en lögnare som baseras på personens kroppsspråk. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt 
av yrke, F (2,77) = 0.84, p = .435, eller kön, F (1,77) = .01, p = .982. Inte heller fanns det någon 
signifikant interaktionseffekt mellan yrke och kön, F (2,77) = 2.08, p = .133. I Tabell 1 visas 
hur medelvärdena för de olika yrkesgrupperna fördelar sig.  

 
Tabell 1 
Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för deltagarnas skattningar av hur stor del av 
deras bedömning av en lögnare som baseras på dennes kroppsspråk. 
                                                 M              SD 
Säkerhetskontrollant/ 
tullbevakare                             3.85          1.54                                                  
Poliser                                      3.35          1.85                                   
Övriga yrken                            3.73          1.91                                                                            
Totalt                                        3.63          1.77                                   
Not. N = 83. Skalan gick från 1 (instämmer inte) till 7 (instämmer helt) 

 

För att ta reda på om det fanns någon effekt av yrkeserfarenhet med avseende på deras 
bedömning av kroppsspråk vid lögn utfördes en envägs variansanalys för oberoende mätningar. 
Det fanns en statistiskt signifikant skillnad på p < .05 nivån i skattningen av de tre 
yrkeserfarenhetsgrupperna: F (2,80) = 3.24, p = .044. Ett Post-hoc test utfördes där Tukeys 
HSD indikerade att medelvärdet för grupp 1 (låg) (M = 3.00, SD = 1.80) skiljde sig signifikant 
från grupp 2 (mellan) (M = 4.17, SD = 1.47) och indikerar att deltagarna i grupp 2 (mellan 3-8 
års arbetslivserfarenhet) lade större vikt vid kroppsspråket i sin bedömning av en som ljuger i 
förhållande till grupp 1 och 3. Grupp 3 (hög) skiljde sig inte signifikant från varken grupp 1 
eller 2.  

 
Tabell 2 
Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) beroende på yrkeserfarenhet när det gäller 
deltagarnas skattningar av hur stor del av deras bedömning av en lögnare som baseras på 
dennes kroppsspråk. 
                                    M                SD                                    
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Låg (0-2 år)               3.00             1.80 
Mellan (3-8 år)          4.17             1.47 
Hög (9-42 år)            3.67             1.90   
Total                          3.63             1.77  
Not. N = 83. Skalan gick från 1 ( instämmer inte) till 7 (instämmer helt) 

 

Den egna upplevda förmågan  
 
En 3(säkerhetskontrollant-tullbevakare/polis/övrig arbetare) x 2(man/kvinna) ANOVA 
utfördes för att testa om det fanns någon effekt av kön och yrke med avseende på skattning av 
den egna förmågan att upptäcka en lögnare . Det fanns ingen huvudeffekt avseende kön F 
(1,77) = 0.75, p = .785. Det fanns en signifikant huvudeffekt för yrkesgrupp, F (2,77) = 4.15, p 
= .020. Detta samband var medium starkt (partiell eta-kvadrat = .097). Ett Post-hoc test utfördes 
där Tukey HSD indikerade att medelvärdet för säkerhetskontrollant/tullbevakare (M = 5.46, SD 
= 0.91.) skiljde sig signifikant från polisers (M = 4.71, SD = 1.19) respektive övriga yrkens 
medelvärde (M = 4.73, SD = 1.15). Poliserna och de övriga yrkesarbetarna skiljde sig inte 
signifikant från varandra. Det fanns ingen intaktionseffekt , F (2,77) = 1.06, p=.350.  
 
 
En 3(säkerhetskontrollant-tullbevakare/poliser/övriga arbeten) x 3(låg-/mellan & hög 
arbetslivserfarenhet)- ANOVA utfördes för att ta reda på om det fanns någon effekt av 
arbetslivserfarenhet och yrke med avseende på skattning av den egna förmågan att upptäcka en 
lögnare. Ingen signifikant huvudeffekt för yrkeserfarenhet fanns, F (2,74) = 0.17, p = .844.  Inte 
heller någon signifikant interaktionseffekt stod att finna, F (4,74) = 1.61, p = .181.   

 

Vad deltagarnas bedömning av en lögn baseras på 

Fyra Chi-två  test (med Cramer´s V) utfördes för att se om det fanns något samband mellan yrke 
och om man tittar på tecken i ansiktet, kroppen, rösten och annat vid bedömning av lögn. 
Resultatet indikerade att det inte fanns något signifikant samband mellan yrke 
(säkerhetskontrollant-tullbevakare/polis/övriga yrken) och om man tittade efter tecken i 
ansiktet, kroppen och rösten. Det fanns inget signifikant samband mellan yrke och om man 
tittade på tecken i ansiktet (0.76, p = .684, Cramer´s V = .096), kroppen (3.93, p = .141, 
Cramer´s V = .221), eller rösten (1.82, p = .403, Cramer´s V = .148). Det fjärde Chi-två testet 
som utfördes indikerade att det fanns ett signifikant samband mellan yrke och om man tittar 
efter andra tecken vid bedömning av lögn, 7.00 p =.030, Cramer´s V = .290. Poliser svarade i 
större utsträckning att de tittade efter andra tecken (dvs. svettningar, rodnad, andning mm.) vid 
bedömning av lögn, än säkerhetskontrollanter/tullbevakare och övriga yrken (se Tabell 3). 

 
Tabell 4 
Antal deltagare i respektive yrke som svarat på om de tittar efter andra tecken vid bedömning 
av lögn.  
  Yrken                                    Ja                                Nej                             Totalt 
Säkerhetskontrollant/ 
 tullbevakare                           8                                   18                                26                              
Poliser                                    18                                  13                                31   
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Övriga arbeten                        7                                   19                                26                                          
Totalt                                      33                                  50                                83  
Not. N = 83 

 

Tecken på lögn 

I enkäten fick deltagarna möjlighet att motivera specifikt vilka tecken i ansiktet, kroppen, 
rösten och annat de tittar på vid lögndetektion. En sammanställning av dessa visar att den 
vanligaste uppfattningen om indikation på lögn bland deltagarna var avvikande blick. Efter det 
kom, ändrar ofta position/svårt att vara still och den tredje vanligaste uppfattningen var 
svettningar. Se tabell 5 hur de olika yrkena har svarat. Utöver de svar som presenteras i tabellen 
förekom det alternativ som ”avvikande rörelsemönster”, ”stel”, ”överdrivet lugn”, ”vill gömma 
sig bakom något”, ”mållåst rörelsemönster”, ”pratar fort”, ”nervös” och ”helheten”. Men var 
och ett av dessa alternativ nämndes endast av en deltagare vardera och finns därför inte med i 
tabellen. 
 
 
Tabell 5 
Antal deltagare inom varje yrke som motiverat specifikt vilka tecken i ansiktet, kroppen, rösten 
och annat de tittar på vid lögndetektion och vilka som är de tre mest uppenbara icke-verbala 
tecknen på  lögn. 
Tecken                                 Säkerhetskontrollant/      Polis             Övriga yrken           Totalt         
                                             Tullbevakare                        

1. Avvikande ansikts- 
            och kroppsmönster               38                         37                     36                         111   

2. Ökad arm- och  

benrörelse                             7                            7                      10                          24 

      3. Övriga tecken                         24                          18                    13                          55  

Not. N = 83.  1 = Innefattar avvikande blick, ändrar ofta position/svårt att vara still och avvikande minspel. 2 = 
Innefattar  även ökad hand- och fotrörelse. 3 = Innefattar svettningar, rösthöjning, forcerat tal, darr på rösten och 
rodnad.. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilken betydelse kroppsspråket har för 
säkerhetskontrollanter, tullbevakare, poliser och övriga yrkesarbetare i Sverige när det gäller 
sin bedömning om en person anses ljuga eller inte. Ett annat syfte var att studera om det fanns 
några skillnader beroende på yrke, yrkeserfarenhet och kön med avseende på deras skattning av 
den egna förmågan och hur stor del av av deras bedömning av lögn som baseras på personens 
kroppsspråk. Inom yrken som säkerhetskontrollant, tullbevakare, gränsbevakare och polis är av 
betydelse att dels ha kunskap om vilka tecken som är tillförlitliga vid lögn, men även att få en 
ökad förståelse för vilka stereotyper som vanligtvis förknippas med lögn. 
   Resultaten visar att säkerhetskontrollanterna och tullbevakarna skattade sin egen förmåga att 
upptäcka en lögn högre än både poliser och övriga yrkesarbetare, och poliser svarade i större 
utsträckning att de tittade efter tecken utöver kroppsspråket i sin bedömning. 
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 Kroppsspråkets betydelse vid bedömning av lögn 

 
De olika yrkesgrupperna skattade i genomsnitt 3.63 (av 7) på påståendet om att bedömning av 
lögn baseras helt på personens kroppsspråk. Det är intressant att se att deltagarna har skattas sig 
relativt lågt i förhållande till vad de har angett vara de tre mest uppenbara icke-verbala tecknen 
på lögn, där nästan alla uppgett att man faktiskt tittar efter tecken i kroppsspråket. Det fanns 
inga signifikanta skillnader mellan deltagarnas yrke eller kön och inte heller någon 
interaktionseffekt dem emellan med avseende på hur stor del i sin bedömning av lögn som 
baseras på personens kroppsspråk. Denna siffra (3.63) är relativt låg i jämförelse med att totalt 
60 (av 83) deltagare svarade att avvikande blick var en av tre mest uppenbara icke-verbala 
tecken på lögn. Totalt 48 deltagare har svarat nervös/svårt att vara still, ökad hand- och 
benrörelse eller avvikande minspel, vilket allt tillhör kroppsspråket. 
    Yrkeserfarenhet hade betydelse för deltagarna i denna studie när det gäller deras bedömning 
av lögn som baseras på kroppsspråket. De deltagare som hade mellan 3-8 års yrkeserfarenhet 
lade större vikt vid kroppsspråket i sin bedömning av lögn. Det har inte gått att finna några 
tidigare relevanta resultat för diskussion i detta avseende, denna studie verkar vara den enda i 
sitt slag. Fler studier med yrkeserfarenhet som variabel vid undersökning om kroppsspråkets 
betydelse vid bedömning av lögn är nödvändigt för att kunna uttala sig om orsaker till detta 
utfall. 
    Att deltagarna har skattat betydelsen av kroppsspråket vid bedömning av lögn lågt i 
förhållande till hur de har svarat i de öppna frågorna skulle kunna bero på att det inte har 
framgått med önskvärd tydlighet vad som tillhör kroppsspråket och inte. En annan orsak kan 
vara att skattningsfrågan kom före de öppna frågorna i enkäten och kan ha bidragit till att 
deltagarna inte reflekterat över vad det egentligen är de tittar efter vid lögn innan de tillfrågades 
svara specifikt på vilka tecken de utgår ifrån. Därför kan det vara en god idé att som förslag till 
fortsatta studier i ämnet, börja med att öppet fråga om vilka tecken deltagarna utgår ifrån för att 
sedan be dem skatta hur stor del av bedömning av lögn som baseras på kroppsspråket. 
 
 
Den egna upplevda förmågan att upptäcka en lögn 
 
Det fanns inga skillnader mellan könen eller hur lång yrkeserfarenhet deltagarna hade, med 
avseende på hur god deltagarna ansåg sin egen förmåga vara att kunna se när någon ljuger, 
vilket är i linje med vad tidigare studier (Ekman & O`Sullivan, 1991) visat, där varken ålder, 
yrkeserfarenhet eller kön skiljde sig åt. Däremot så fanns det en signifikant skillnad mellan 
yrkesgrupperna. Säkerhetskontrollanter/tullbevakare skattade sin egen förmåga högre än både 
poliser och de övriga yrkesarbetarna. Poliser och de övriga yrkesarbetarna skiljde sig inte 
nämnvärt från varandra. Det kan finnas flera orsaker till detta resultat. Ekman och O`Sullivan 
(1991) resonerade att i yrken (t.ex. Secret Service) där man arbetar med att skydda andra 
människor (t.ex. regeringstjänstemän) från potentiella attacker, måste de förlita sig på 
icke-verbala tecken (t.ex. med blick söka av stora folkmassor). Denna erfarenhet kan resultera i 
större uppmärksamhet på icke-verbalt beteende, menar Ekman och O`Sullivan. Detta 
resonemang skulle kunna appliceras även på tullbevakare och säkerhetskontrollanter som 
dagligen fokuserar på resenärers kroppsspråk för att bedöma potentiella hot. För att vidare 
kunna spekulera om det förhåller sig på detta sätt är det nödvändigt att ta reda på huruvida 
yrkesgrupperna skiljer sig åt när det gäller att faktiskt kunna göra korrekta bedömningar av 
någon som ljuger eller talar sanning. Denna studie har begränsat sig till att endast låta 
deltagarna skatta den egna upplevda förmågan att upptäcka en lögn, vilket i praktiken har visat 
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sig inte stämma överens med hur god förmåga personen egentligen har (Bond, & Depaulo, 
2006; Warren, Schertler, & Bull, 2009).  
 
 
Vad deltagarnas bedömning av en lögn baseras på 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan yrkesgrupperna med avseende på om man tittar på 
tecken i ansiktet, kroppen eller rösten vid bedömning av lögn. Däremot indikerade resultatet att 
det fanns signifikanta skillnader mellan yrkesgrupperna med avseende på om man tittade efter 
andra tecken (dvs. utöver kroppsspråket). Poliserna lade större uppmärksamhet på andra tecken 
i sin bedömning av om en person ljuger eller talar sanning. Detta resultat är intressant då 
poliserna i lika stor utsträckning svarat att de tittar efter tecken som avvikande blick, ändrad 
position/svårt att vara still och ökad hand- och armrörelser som både 
säkerhetskontrollanter/tullbevakare och övriga yrkesarbetare, av vilka, inte ett enda har fått 
något vetenskapligt stöd (Elaad, 2009). Snarare indikerar tidigare forskning att en person som 
ljuger gör färre hand- och armrörelser (Ekman & Friesen, 1969). Det som skiljer polisernas svar 
från de andra yrkesgrupperna är att de förlitar sig mer på personens utsaga/berättelse och på 
vilket sätt denna framförs. Saknar den en konsekvent sammanhållning kan den ses som en 
indikation på lögn av poliserna.  
     Dessa resultat styrker tidigare forskning i ämnet (Global Research Deception Team, 2006; 
Elaad, 2009), som indikerar att uppfattningar om vad som kännetecknar en lögn, baseras på 
stereotypa uppfattningar utan vetenskaplig förankring. Detta är av stor betydelse när det gäller 
förhör med oskyldiga misstänkta. Oskyldiga misstänkta tror att de kan övertyga förhörsledaren 
om deras oskuld. Som ett resultat av detta tenderar de att samarbeta med polisen utan att inse att 
de är misstänkta snarare än ett vittne (Kassin, 2005). De oskyldiga misstänkta blir frustrerade 
när deras uppfattning utmanas av förhörsledarens antagande om skuld (Meissner & Kassin, 
2002) och förhörsledarens missuppfattning att denne kan upptäcka lögner. Spänningen mellan 
förhörsledaren och den oskyldiga misstänkte ökar, och möjligen förstärker förhörsledarens 
misstänksamhet. Den oskyldigt misstänkta blir nervös och defensiv vilket sätter igång ett 
stereotypt beteende som associeras med lögn, till exempel avvikande blick, en ökning av 
rörelser och ändrad position. Förhörsledaren blir då mer övertygad om att den misstänkte är 
skyldig. Detta blir en ond cirkel. 
    Utan att replikera denna studie på en jämförbar grupp är det svårt att uttala sig om resten av 
populationen. Alla deltagare har inte besvarat enkäten under samma förutsättningar. Därför 
finns en möjlighet att det funnits oklarheter i enkäten som deltagarna inte haft någon möjlighet 
att fråga om, vilket kan ha haft inverkan på deras svar.  
    Genom att utveckla träning och utbildning i kroppsspråket skulle man kunna förbättra 
förmågan att känna igen både ansiktsrörelser och det övriga kroppsspråket och dess eventuella 
betydelse. Kunskap om icke-verbalt läckage och tecken på lögn skulle också kunna förbättra 
chansen att upptäcka personer som har något att dölja. De flesta studier inom ämnet har utförts 
genom att be några deltagare tala sanning eller ljuga, utan några särskilda insatser på spel (dvs 
att personen inte har något att förlora om lögnen uppmärksammas). Andra deltagare har sedan 
ombetts bedöma vem som talar sanning eller ljuger. Det är då rimligt att anta att i situationer där 
mycket står på spel, reagerar kroppen annorlunda vid lögn än när personen tillfrågas att ljuga 
utan någon insats. Därför behövs fler studier där man analyserar kroppsspråket på personer som 
ljuger med hög insats på spel (t.ex. misstänkta i polisförhör som sedan blivit dömda). Det skulle 
också vara intressant att vidare undersöka vilken effekt utökad kunskap om kroppsspråket kan 
tänkas ha på förmågan att korrekt kunna bedöma när någon ljuger. Om man då införde 
utbildning inom de yrken som är inriktade på att upptäcka eventuella lögnare är det rimligt att 
anta att det skulle underlätta deras arbete. Dels för att man då vet vad man ska titta efter och 
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också få kunskap om att kroppens signaler kan ha många olika budskap. Det är av betydelse för 
dem som i sitt arbete ska upptäcka bedragare att veta under vilka omständigheter lögner fallerar 
och lyckas. Sådan kunskap kan tala om när beteendemässiga signaler kan avslöja en lögn och 
vad man då ska lägga fokus på (Ekman, 1989). 
    Den här studien och flertalet innan visar att det är lätt att bli påverkad av- eller dra slutsatser 
ifrån ett på något sätt avvikande kroppsspråk. Detta gäller både professionella som lekmän. En 
sådan påverkan kan aktivera våra stereotyper om hur en lögnare beteer sig. Vid 
tillförlitlighetsbedömningar i vardagliga sammanhang är kroppsspråkliga tecken det enda vi har 
att lägga vår basering på. Naturligtvis är det annorlunda inom rättsväsendet, där vad som 
faktiskt sägs är det viktiga och avgörande. Dock kan felaktiga uppfattningar om icke-verbala 
beteenden ge upphov till förundersökningar som genomförs ensidigt, där alla ansträngningar 
syftar till att finna bevis mot en misstänkt. Därför är det av betydelse att känna till hur lögner 
kan synas i vårt kroppsspråk, särskilt när man arbetar inom rättsväsendet. 
  
 
Reliabilitet och validitet 
 
Ett möjligt hot mot denna studie är att antalet år inom de tre yrkeserfarenhetsgrupperna var 
ojämnt fördelade. Det var ett stort glapp mellan grupp 1 (låg: 0-2 år) och grupp 3 (hög: 9-42 år). 
Det var också ett lågt deltagarantal (83) vilket kan göra det svårt att generalisera resultaten på 
resten av populationen. Studien hade inga partiella bortfall. 
    Insamlingen av data skedde på olika premisser vilket kan ha medfört en påverkan på 
resultatet. Då författaren fanns på plats när tullbevakarna, gränspoliserna och en del av 
säkerhetskontrollanterna besvarade enkäten minskar automatiskt deltagarnas anonymitet och 
kan ha påverkat hur deltagarna har svarat. Deltagarna var också placerade nära varandra under 
tiden enkäten besvarades vilket kan ha resulterat i att deltagarna blev stressade över att någon 
annan deltagare skulle se hur han/hon svarade. 
    Undersökningsledaren var personligen närvarande när enkäterna besvarades av 
tullbevakarna, de poliser som arbetade som gränsbevakare och de sex deltagare som arbetade 
som säkerhetskontrollanter på den mindre flygplatsen. Deltagarna gavs då en muntlig 
information om frågorna i enkäten samt studiens syfte. De lämnades också möjlighet att reda ut 
eventuella frågetecken under tiden enkäten besvarades. Poliserna som arbetade på 
polisstationen fick enkäten tilldelad av en person som inte hade något med undersökningen att 
göra, men hade fått information från undersökningsledaren om de etiska riktlinjerna vilka han 
informerade om. Utöver det fanns ingen möjlighet för poliserna att ställa eventuella frågor de 
kunde tänkas ha. De övriga yrkesarbetarna och säkerhetskontrollanterna på den större 
flygplatsen hade ingen möjlighet att ställa eventuella frågor då undersökningsledaren inte fanns 
på plats, vilket kan ha försvårat besvarandet av enkäten och därmed påverkat resultatet. 
     
 
 
 
Förslag på fortsatt forskning 
 
Förslag på fortsatt forskning i ämnet är att undersöka vidare hur stor del av bedömning av lögn 
som baseras på personens kroppsspråk, särskilt inom yrken som polis, säkerhetskontrollant, 
tullbevakare men även hos domare och jurister då personer med dessa yrken dagligen ställs 
inför att bedöma sanning och lögn. För att sedan avgöra huruvida deras bedömning baseras på 
vetenskapligt förankrade ”tecken” på lögn är det nödvändigt att göra fler studier om vad som 
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indikerar lögn hos personer som har ett högt intresse i att undkomma med lögnen. Då de flesta 
studier om vad som indikerar lögn inte har utförts på personer med högt intresse i att 
undkomma (de studier som gjorts har deltagare tillfrågats att antingen ljuga eller tala sanning) 
är det svårt att utesluta de ”tecken” som hittills inte fått något vetenskapligt stöd. Dock är det så 
enkelt som att säga att de flesta personer (även de i denna studie) baserar sin bedömning på 
stereotypa uppfattningar utan vetenskaplig förankring, och att detta skulle vara en feltolkning. 
Med fler studier i ämnet är det ingen omöjlighet att de vanligaste stereotypa uppfattningarna om 
indikation på lögn (t.ex. avvikande blick, ökad hand- och armrörelse etc.) skulle få 
vetenskapligt stöd.  
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