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Tidigare forskning indikerar att en god lögnare håller sig så nära 
sanningen som möjligt. I denna studie undersöktes om personer som 
ljuger under ett simulerat förhör håller sig olika nära sanningen kring 
ett scenario beroende på erfarenhet av lögn i förhörssituationer samt 
på misstankegrad. I studien besvarade 90 deltagare mellan 19 och 64 
år öppna och riktade frågor i ett simulerat polisförhör.  Deltagare utan 
erfarenhet av förhör kom signifikant närmare sanningen än de med 
erfarenhet. I resultaten återfanns dock ingen skillnad som en 
konsekvens av misstankegrad. Resultaten visar att en god lögnare, 
vars berättelse kommer nära brottes kärna, inte skapas av att tidigare 
ha varit under polisförhör som misstänkt. Resultaten var till viss del 
överraskande då erfarenhet av lögn i motsats till författarnas hypotes 
hade en negativ effekt.  

 
 
 
Sanning eller lögn. Många vill veta. Intresset för lögndetektion, det vill säga hur lögner 
kan avslöjas, är runt om i världen mycket stort och allt fler rapporter, studier och 
uppsatser presenteras inom ämnet. Många av dessa studier har riktat in sig på att 
försöka finna stöd för att det finns generella ickeverbala tecken hos den som ljuger. 
Ingen metod har dock visat sig fungera till 100 %. Idag försöker man därför ringa in 
ämnet från olika håll och det fokuseras allt mer på lögnaren. Hur ljuger en bra lögnare, 
hur tänker en skicklig lögnare, hur lägger en lögnare upp sin taktik vid ett förhör? 
 
Att vi valt att skriva i temat lögnens psykologi har sin grund i vårt personliga men också 
yrkesmässiga intresse av lögndetektion och att vi vill försöka avslöja lögnaren genom 
att förstå dennes beteende. En annan ingång vi har i ämnet kom av att vi tidigare 
samarbetat med polisen och fann att de i sitt arbete kan ha nytta av att förstå vilka 
pusselbitar som är relevanta då de konfronterar en misstänkt i ett förhör. En faktor som 
också lockade oss var att ämnet är omtvistat. Vissa säger att lögndetektion är i princip 
omöjligt eftersom att ingen person är den andre lik och att lögner skiljer sig åt i både 
tema och karaktär, medan andra påstår sig funnit en väl fungerande metod. 
 
Vid psykologiska institutionen i Göteborg forskas på lögndetektion. Vi kontaktade Per-
Anders Granhag vid institutionen för att se om de hade något uppslag till en studie om 
lögndetektion. De var intresserade av att få denna studie gjord som en liten pusselbit i 
sin forskning. Tillsammans skapade vi denna studie.  
 
Vi vill med denna studie utforska om det är så att personer vilka ljuger vid en 
konfrontation använder sig av olika strategier. Detta beroende av erfarenhet av att ljuga 
vid konfrontation och bakgrundsinformation gällande förhörsledarens material. Ett mål 
är att om möjligt finna en ledtråd i lögndetektionens gåta. Vidare är det så att just 
området gällande hur en lögnare beter sig och vilka strategier de har i ett förhör är ett 
område som nästan inte studerats alls. 
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Social kategorisering 

Social kategorisering och scheman handlar om förväntningar och deras effekt (Fiske & 
Taylor, 1991). Människan gör antaganden om situationer, andra personer osv. Dessa 
antaganden påverkar vad hon hör, gör och ser. Förmågan att göra antaganden är viktig, 
varje person behöver ha hjälp av sin erfarenhet för att predicera händelser och därmed 
försöka skapa kontroll över dessa. Om varje situation alltid skulle bearbetas som ny 
skulle individen överväldigas av information och stress. Ofta är dessa antaganden och 
kategoriseringar tillräckligt bra vilket leder till att de i längden förstärks och 
vidmakthålls. 
 
En typisk kategorisering är att sortera människor i grupper och därmed bortse från det 
individuella. Då det handlar om mindre grupperingar i samhället, exempelvis poliser 
eller kriminella, så har det visat sig att dessa kategoriseras extra hårt. Mindre gruppers 
medlemmar klumpas ihop och de ses ofta utan åtskillnad eller variation inom gruppen. 
Med yrkeskategorisering menas den tendens människor har att bedöma personen utifrån 
dennes yrke och inte utifrån personliga egenskaper (Fiske & Taylor, 1991). Skapandet 
av scheman och minnen influeras av syfte och mål vid inkodningstillfället. Om starka 
emotioner är inblandade så påverkas inkodningen än mer (Fiske & Taylor, 1991). 
Medlemmar från KRIS har erfarenhet av att konfronteras av polisen och få ett negativt 
utfall, till exempel fängslas. Detta kan påverka krismedlemmarnas inställning till 
situationer liknande de som denna studie vill undersöka.  
 

Former av lögner 

Lögn kan grovt delas in i tre former: falsifiera, förvränga och dölja (Hartwig, 2005). 
Med falsifiera avses att personens utsaga är fullständigt påhittad av personen själv. 
Men förvrängning avses att utsagan börjar i en sanning men sedan görs tillägg, vilka är 
osanna eller med inslag som är skapade att förvränga vad som verkligen skett. 
Med att dölja avses att lögnaren avsiktligt avleder och missvisar genom att utelämna 
information eller att falskt hänvisa till att man inte minns eller vet. 
 
Vem ljuger bra? 

Vrij, Granhag och Mann (2006) skriver att en god lögnare: 
• Har bra minne 
• Har ett gott och rörligt intellekt. Denne tänker originellt och kreativt, men inte för 

originellt så att det blir orimligt. 
• Kan kontrollera sitt beteende 
• Är duktig på att läsa av den andres kroppsspråk 
• Är verbalt skicklig 
• Är en duktig aktör 
• Håller sig maximalt nära sanningen, dvs. talar sanning så lång som möjlig och ger 

förhörsledaren mycket lite spelutrymme 
• Upprepar ofta sin berättelse bättre och mer konsekvent utan förändringar än en 

sanningssägare 
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Lögndetektion med maskiner 

Lögndetektion har en lång bakgrund och många är sätten där lögner försökts avslöjas. 
Men trots att metoderna varit många har få visat sig vara verksamma. Den för 
allmänheten kanske mest kända formen att försöka avslöja lögnen, med polygraf har 
visat sig ha dålig validitet. Polygrafen introducerades med sin första upplaga år 1921 
(Moore, Petrie och Braga, 2003). Ordet polygraf kommer från att maskinen mäter flera 
(poly) reaktioner vilka redovisas som signaler på ett grafiskt papper. Grafer vika sedan 
tolkas av en testledare. Den polygraf som används idag används i princip bara i delar av 
USA samt i viss mån i England, Japan, Kanada samt i Israel. Det som en polygraf av 
idag mäter är andning, blodtryck, hudfuktighet och puls. En person som ska testas får 
elektroder/sensorer kopplade på kroppen. Dessa sensorer ska mäta fysiologiska 
reaktioner vilka man hoppas ska uppstå vid stress hos en lögnare men inte uppstå hos en 
som talar sanning. Vanligtvis används mellan 4-6 sensorer. 
 
Studier visar att lögndetektorer inte är tillförlitliga. Snittresultaten för att korrekt avslöja 
en lögnare med polygraf är ca: 60 %, vilket motsvarar genomsnittmänniskans förmåga 
att avslöja lögn utan hjälpmedel. Ingen domstol förlitar sig idag helt på polygrafens 
resultat, utan maskinen anses enbart kunna ge en indikation. Den används framförallt 
som skrämselteknik för att få skyldiga att erkänna. 
 
Strategier vid konfrontation 

De strategier och beslutsprocesser en sanningssägare använder sig av i ett förhör finns 
relativt väl studerat. Lerner (1980) kom fram till att oskyldiga har en generell tilltro till 
en rättvis värld, med andra ord så har de en tro till att man får det man förtjänar och 
man blir trodd om man är oskyldig. En annan studie av Kassin och Norwick (2004) 
visar att oskyldigt misstänkta är mer tillåtande att bli förhörda än skyldiga misstänkta. 
De oskyldiga utgår från att sanningen kommer att komma fram och att de inte behöver 
skydda sig. En studie av Hartwig, Granhag och Strömwall (2007) visade att skyldigt 
misstänkta i högre grad än oskyldiga anstränger sig för att verka sannfärdiga. De 
skyldiga uppgav i högre grad efter förhören att de använt ett antal olika strategier 
medan de oskyldiga vanligtvis uppgav att de berättat som det var. 
 
Strömwall, Hartwig och Granhag (2006) har studerat personer vilka utsatts för förhör. 
De visar att det finns vissa verbala skillnader mellan personer som ljuger och personer 
som talar sannig. Sanningssägare har en större tendens att inte ha någon strategi för hur 
de presenterar sin berättelse jämfört med lögnare. Lögnare däremot har en större 
tendens att göra berättelsen enkel ställt mot sanningssägarna för att lättare kunna 
komma ihåg detaljer och för att minska risken för att motsäga sig själv. Vidare så har 
lögnare en större tendens att inte tveka i sin berättelse jämfört med sanningssägare.  

 
Självreglering är ett begrepp som åsyftar det sätt människor kontrollerar och riktar sitt 
beteende (Karoly, 1993). Viktiga komponenter i självreglering är att sätta mål samt de 
kognitiva förberedelserna för att nå målet, inkluderat att skapa ett beteende vilket är 
målinriktat. I detta finns planering, övning, strategier och konstant utvärdering av hur 
de målinriktade aktiviteterna går. Personer som upplever stress och hot är benägna att ta 
till former av självreglerande strategier (Fiske & Taylor, 1991).  



 
 
 

 

5

 

Enligt Cantor och Khilstrom (1987) påverkas också självregleringen av den sociala 
intelligensen. Till social intelligens räknas exempelvis förmågan att kunna läsa av 
andra, förstå situationer, regler, att göra bedömningar och att ställa alternativa lösningar 
mot varandra. 
 
En form av självreglering är beslutskontroll, vilket avser att individen tidigt tar beslut 
om när, hur och hur mycket denne tänker berätta och agera i en situation. Personen 
ställer olika alternativ av tillvägagångssätt och utfall mot varandra och beslutar sig för 
ett agerande i den kommande situationen (Averill, 1973). Då individer upplever att de 
inte har kontroll eller förmåga att kunna påverka så minskar deras deltagande i 
situationen och de drar sig ur, undviker eller väljer att inte delta i händelseförloppet, 
jämfört med då individer upplever sig ha kontroll över situationen. Om individen 
upplever att utfallet kan bli positivt, då agerar de mer målmedvetet (Fiske & Taylor, 
1991). 
 
Med mindreading avses att försöka förutsäga någon annan persons beteende (Granhag, 
2006). Det handlar om att försöka predicera ett beteende genom att föreställa sig själv i 
en annan persons situation och att med fantasins hjälp försöka frammana och efterlikna 
tankar och beteende, likt hur den andre skulle agera. Mindreading har visat sig vara ett 
redskap vid förhör både för misstänkt och polis. Den misstänkte försöker att ta reda på 
hur mycket polisen vet, studerar vilket beteende polisen uppvisar och skapar därefter en 
strategi. Polisen försöker förstå vilken strategi den misstänkte använder sig av parallellt 
med att de skapar en taktik för hur bevismaterialet kan användas på bästa sätt.  
 
Det finns vissa typiska misstag som kan göras då det kommer till mindreading 
(Granhag, 2006). Vanligt är att personerna är upptagna med att tänka på sin egen 
strategi och taktik och de missar därför ofta motpartens, eller att de tror att den andre 
tänker och agerar likadant som hon själv skulle ha gjort. Att klassificera den andra så 
som ”de brukar alltid” är också ett vanligt misstag.  
 
Förhörsledares strategier  

Gällande svenska polismanualer för förhör så används enligt polisen ingen samlad 
strukturerad manual från Rikspolisstyrelsen, men enligt polisen förekommer troligtvis 
olika inofficiella checklistor. Dock finns det kurser i förhörsmetodik i både grund- och 
vidareutbildningen för polisen. Metoden för förhör utvecklas ständigt. Ett av de senaste 
tilläggen för förhörsteknik inkluderar forskningen om lögndetektion. Inriktningen inom 
lögndetektionsforskningen börjar allt mer att fokusera på att studera hur bevis på bästa 
sätt kan användas, för att med dessa bevis som stöd, avslöja lögaren. Denna metod 
kallas för strategiskt bevisanvändande. Studier visar också att förhörsledares manualer 
ofta har varit dåligt utformade gällande att strategiskt handskas med kritisk information 
(Hartwig, Granhag & Vrij, 2005) 
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Leo har i studier (1996) analyserat förhörstekniker i USA. Han visar på några av de 
vanligaste tillvägagångssätt/former av taktik vid förhör. Dessa är att vädja till den 
misstänktes egennytta, konfrontera den misstänkte med tillgängliga bevis på skyldighet 
samt att urholka/undergräva den misstänktes självförtroende då det handlar om försvar 
mot skuld/skyldighet, till exempel genom att ständigt kritisera och ifrågasätta dennes 
utsago. Leo visar på att de mest välfungerade taktikerna, gällande att lyckas få ett 
erkännande, är att vädja till den misstänktes samvete, identifiera motsägelser i den 
misstänktes berättelser, använda sig av smicker och beröm, samt att erbjuda moraliska 
och psykologiska berättiganden, ursäkter. Leo visar att det finns ett glapp mellan vad 
som används och vad som ses som effektivt men även att ju fler taktiska drag som 
används i konfrontationen, desto bättre blir utfallet. 

Gudjonsson (2003) har jämfört polisförhörsmanualer från ett flertal länder. Han skriver 
att de flesta manualer bygger på att effektivt bryta ner de misstänktas motstånd, ett 
motstånd viket har sin grund i att de misstänkta är motvilliga till erkännande på grund 
av skam över vad de gjort eller rädsla för de rättsliga konsekvenserna. För att få fram 
erkännanden kan därför förhörstekniker krävas vilka kan inkludera både övertalning, 
press, manipulering osv. från förhörsledarens sida. Gudjonsson skriver att många 
polismanualer runt om i världen idag bygger på manualen som kallas för ”the Reid 
technique”. 
 
Denna manual bygger enligt Gudjonsson på två huvuddelar: 

• Bryta ner förnekanden och motstånd 

• Öka den misstänktes önskan/vilja att erkänna 

Gudjonsson kritiserar Reid-tekniken och hänvisar till att då det handlar om förhör måste 
förhörsledaren ta hänsyn till att situationen troligtvis påverkar den misstänkte starkt. 

 
The strategic use of evidence technique – SUE-tekniken, bygger på att poliser ska 
undvika att avslöja bevisningen redan i inledningen av förhöret. Tekniken går ut på att 
strategiskt släppa informationsdel efter informationsdel vid rätt tillfälle. SUE-tekniken 
kan användas som del i mindreading. I metoden ingår även att ställa frågor runt bevisen 
utan att direkt avslöja dessa bevis. Målet är att den misstänkte ska börja motsäga sig 
själv och framförallt motsäga bevisen. Hartwig, Granhag och Strömwall (2007) 
jämförde en grupp SUE-tränade poliser mot en grupp icke SUE-tränade. Dessa poliser 
förhörde misstänkta personer varav hälften, var oskyldigt misstänkta och andra hälften 
var skyldiga till brott. Studien visade att poliser tränade i SUE-tekniken gjorde korrekta 
bedömningar gällande skyldig/oskyldig till 85 %. Detta jämfört med de otränade 
poliserna, av vilka 56 % gjorde motsvarande korrekta bedömningar. 
 
Utifrån denna breda bakgrund av förhörsledares och misstänktas strategier vid lögn så 
kommer detta arbete huvudsakligen att fokusera på de misstänktas strategier. För att 
kunna tolka resultatet är dock kännedom om förhörsledares strategier av stor vikt då 
vissa förhörsstrategier gör det svårare att avslöja en lögn. Ett antagande är att en god 
lögnare håller sig maximalt nära sanningen.  
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En ingång för detta arbete bygger på nedanstående modell:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Denna modell avser att illustrera hur en lögnare kan förhålla sig till ett brott. 
Modellen bygger på antagandet att en skicklig lögnare följer med berättelsen till att 
maximalt närma sig sanningen, dvs. nära modellens mitt. Detta ger förhörsledaren 
mycket lite spelrum att bedöma lögner och motsägelser. Motsatsen är att en person 
med en mindre fördelaktig strategi väljer att berätta mindre det vill säga ljuga tidigt 
och således hålla sig längre ifrån sanningen och tillika modellens mitt.  
I denna studie undersöks om det finns skillnader i hur nära modellens mitt som 
försökspersonerna kommer att berätta sin historia.  

 

De specifika frågeställningar som studeras  

• Kommer personer som inledningsvis får vetskap om att de förhörs 
upplysningsvis och som instruerats att ljuga skilja sig åt gällande hur nära sanningen 
deras berättelse sträcker sig, jämfört med lögnare som informeras om att de förhörs som 
skäligen misstänkta?  

Hypotesen är att de som förhörs som skäligen misstänkta håller sin berättelse närmare 
sanningens mitt jämför med dem som förhörs upplysningsvis.   

• Kommer personer med erfarenhet av polisförhör och som instruerats att ljuga att 
berätta detaljer som ligger närmare sanningen i brottet än personer utan erfarenhet? 

Metod 
Undersökningsdeltagare 

I studien ingår två huvudgrupper av undersökningsdeltagare, där en grupp har 
erfarenhet av att ljuga i polisförhör medan den andra saknar denna erfarenhet. 
Undersökningsdeltagare med erfarenhet av polisförhör återfanns inom organisationen 
Kriminellas revansch i samhället - KRIS och personer utan denna erfarenhet söktes och 
fanns bland studenter på Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. I 
studien användes personer av båda könen i varierande ålder, med ett minimikrav att 
deltagarna var 18 år. Den yngsta deltagaren var 19 år medan den äldsta var 64. I studien 
deltog 33 män (23 från KRIS, 10 från universitetet), och 57 kvinnor (22 från KRIS, 35 
från universitetet). Inför undersökningen gjordes en förstudie där enkäten testades på 
totalt 8 deltagare (se nedan).  

Brottet/   
Sanningen
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KRIS har funnits sedan 1997 och är en ideell förening där före detta kriminella och 
missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. KRIS finns fördelat i hela landet på 
27 stycken svenska lokalföreningar samt i en del andra europeiska länder. Vissa av 
lokalföreningarna har också en ungdomssektion, Unga KRIS, där medlemsåldern är 13-
25 år. Till detta finns RIKSKRIS vilken är huvudorganisationen och är lokaliserat till 
Stockholm. KRIS består idag av ca 5 300 medlemmarna varav ca 900 inte är före detta 
kriminella eller missbrukare, utan stöd- eller hedersmedlemmar. 

 
Undersökningsdeltagarna från KRIS rekryterades genom att RIKSKRIS i Stockholm 
kontaktades med förfrågan om deltagande i studien. RIKSKRIS gensvar var positivt 
och lokala KRIS-föreningar kontaktades. Inledningsvis kontaktades KRIS i Stockholm 
och Göteborg med besök av försöksledarna där enkäter delades ut och samlades in. 
Dessa enkäter utgjorde huvudunderlaget för undersökningen. Enkätunderlaget blev 
dock för knapphändigt. Detta medförde att kompletterande besök gjordes vid Uppsala 
samt Unga KRIS i Sollentuna. Samtidigt skickades enkäter ut till ytterligare 14 
lokalföreningar runt om i landet. Lokalföreningarna valdes ut efter spridning i landet 
samt medlemsantal. KRIS-deltagarna erbjöds ingen ersättning för sin medverkan. 
 

Undersökningsdeltagare från Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet 
rekryterades genom annonsering på institutionen under ca tre veckors tid, där 
studenterna erbjöds 30 minuters undersökningsdeltagar-tid (UD-tid) för sitt 
medverkande. Medverkande på undersökningar inom institutionen är ett obligatoriskt 
moment för studenterna, således fungerar erbjudandet om UD-tid som ett incitament för 
deltagande. 

Undersökningen var frivillig för båda deltagargrupperna. 

Material 

För undersökningen användes en för studien nyutvecklad enkät (Bilaga 1). Enkätens 
utformning säkerställde att alla deltagare förblev anonyma. Ingen information som 
samlats in kan spåras tillbaka till en enskild person. 

Enkäten bestod av en förstasida med bakgrundsinformation samt instruktioner. 
Nästföljande sida innehöll berättelsen som deltagaren uppmanades läsa och rollspela 
utifrån. Deltagaren uppmanades att neka till en stöld som han/hon enligt berättelsen 
hade begått. Berättelsen handlade om att deltagaren befinner sig på Åhléns city i 
Stockholm. I butiken finner deltagaren en portfölj innehållande pengar. Deltagaren tar 
pengarna och lämnar butiken. Den tredje sidan innehöll information om att deltagaren 
befinner sig på förhör samt information om vilken grad av misstanke som föreligger. På 
nästkommande sidor uppmanades deltagarna att svara på den fiktive förhörsledarens 
frågor. Först fanns en öppen fråga där deltagaren fritt skulle berätta om sina 
förehavanden vid den aktuella tidpunkten. De följande riktade frågorna var 14 till 
antalet och utformade som ett polisförhör där deltagaren uppmanas att svara ”ja” eller 
”nej”.  Deltagarna uppmanas innan att inte erkänna brottet för förhörsledaren, det vill 
säga de uppmanas att ljuga. De inledande förhörsfrågorna i enkäten var relativt breda 
och blev efter hand mer specifika, så att de i allt högre utsträckning närmade sig 
sanningen, det begångna brottet. Detta ledde till att deltagarna kunde välja att erkänna 
olika mycket av händelseförloppet, utan att erkänna själva brottet. Det fanns två olika 
enkätversioner. I den ena versionen upplystes personerna om att de hördes 
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upplysningsvis. I den andra upplystes personerna om att de hördes som skäligen 
misstänkta. Individerna i studien informerades inte om att det fanns två enkätversioner. 
 
Enkäten testades i en förstudie och efter denna förstudie korrigerades enkätens 
utformning så att de 14 riktade frågorna placerades på en sida vardera istället för alla på 
en gemensam sida. Anledningen till denna korrigering var att vissa deltagare läste alla 
frågor innan de svarade för att på så sätt kunna anpassa svaren. I den slutliga enkäten 
uppmanades deltagarna att läsa en fråga i taget samt att svara på frågan innan de bytte 
sida till nästa fråga. 
 
Vid databearbetningen tilldelades varje enkät mellan 1 till 15 poäng beroende på vid 
vilken specifik fråga undersökningsdeltagaren valde att börja ljuga, med andra ord, hur 
långt deltagaren höll sig till sanningen. Förnekande av att över huvud taget befinna sig i 
samma stad som brottet begicks den aktuella dagen (svara nej på första frågan) 
motsvarade 1 poäng och ett erkännande av att lämna varuhuset med sedlarna i fickan 
(svara ja på alla 14 frågor) motsvarade 15 poäng. Ju högre poäng, desto fler frågor 
besvarade deltagaren sanningsenligt innan han/hon började ljuga. Poängen som 
tilldelades motsvarade således numret på den första fråga som respondenten svarade 
nekande. Vid 15 poäng så har deltagaren dock inte följt instruktionerna då detta är att 
jämföra med ett erkännande.  
 
De öppna frågorna bearbetades på liknande sätt, där 1 till 15 poäng var möjliga och där 
15 poäng diskvalificerar respondenten. Deltagarens svar jämfördes med dess 
motsvarighet bland de slutna frågorna och poäng tilldelades motsvarande hur långt 
svaren höll sig till sanningen. Författarna genomförde kodningen tillsammans och 
därför saknas mått på interbedömarreliabilitet. Statistiska analyser genomfördes med 
SPSS version 15.0 (Se resultat).  
 
Procedur 

Av praktiska skäl kunde inte datainsamlingen ske på samma sätt för alla deltagare. Först 
och främst användes två undersökningsgrupper, studenterna på Psykologiska 
Institutionen och KRIS-medlemmarna på respektive lokalförening. Data samlades in 
från studenterna vid två tillfällen vid Psykologiska Institutionen i Stockholm medan 
deltagare från KRIS söktes vid ett antal olika tillfällen över hela landet och under ca två 
månaders tid. Datainsamlingen har inte gått till på samma sätt för alla KRIS-
medlemmar. Ungefär hälften av deltagarna har fyllt i enkäten med närvarande 
försöksledare medan den andra hälften har fyllt i enkäten i försöksledarnas frånvaro för 
att sedan posta den till försöksledarna. Majoriteten av studenterna fyllde i enkäten i 
närvaro av en försöksledare medan en mindre del av deltagarna valde att fylla i enkäten 
på egen hand för att senare under dagen lämna in den till en försöksledare. Totalt 
insamlades 48 enkäter från KRIS-medlemmar, varav 3 var felaktigt ifyllda, vilket 
innebar att 45 enkäter från KRIS-medlemmar användes i studien. Från studenterna 
samlades 51 enkäter in under två undersökningstillfällen. Fyra av dessa enkäter var 
felaktig ifyllda. För att få ett lika stort underlag från både studenter och deltagare från 
KRIS så slumpades två av studenternas enkäter bort. Totalt ingick alltså 90 enkäter i 
studien vilket motsvarade 45 enkäter från respektive undersökningsgrupp.  
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Resultat 
 
Riktade frågor 

Figur 1 visar skillnaden i deltagarnas svar vid riktade frågor mellan grupperna med- 
respektive utan erfarenhet av polisförhör. Som framgår av Figur 1 hade deltagarna utan 
erfarenhet (studenter) högre poäng, det vill säga de kom närmare sanningen vid riktade 
frågor jämfört med dem med erfarenhet (personer från KRIS). Med andra ord berättade 
de utan erfarenhet mer och längre i berättelsen än de med erfarenhet. Figuren visar 
också att ett tydligt skifte sker vid fråga 8 (Såg du en svart portfölj på golvet på 
bokavdelningen vid den aktuella tidpunkten?). Vid denna fråga började många av både 
studenter samt krismedlemmarna att svara nekande. Detta betyder att många deltagare 
svarade ja fram till och med fråga 7 för att sedan svara nej på fråga 8 
 

Figur 1
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Figur 1. Frekvensfördelning av antal ”ja”-svar vid riktade frågor hos personer med och 
utan erfarenhet av polisförhör. Antal deltagare från KRIS = 45, studenter =  45.  
 
Den i särklass vanligaste strategin var att erkänna sin närvaro på platsen för brottet 
(Åhléns), för att sedan förneka all vetskap om det kritiska föremålet, det vill säga 
portföljen innehållande pengarna. Krismedlemmar börjar generellt sett att ljuga tidigare 
än studenterna. Det man också kan utläsa av denna graf är att det enbart är individer 
från KRIS som inte svarar ”ja” på någon fråga eller påstår att de aldrig har varit på 
brottsplatsen. 
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Figur 2
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Figur 2. Frekvensfördelning av antal ”ja”-svar vid riktade frågor hos personer som 
förhörs upplysningsvis och som skäligen misstänkta. Antal upplysningsvis förhörda = 
43, skäligen misstänkta = 47  
 
Figur 2 visar skillnaden i svar vid riktade frågor mellan deltagare som förhörs 
upplysningsvis respektive som skäligen misstänkta. Som framgår av figuren återfinns 
endast marginella skillnader mellan personer som förhörs upplysningsvis ställt mot 
skäligen misstänkta, gällande var de börjar ljuga. Majoriteten av deltagarna svarade 
ja fram till fråga 7, det vill säga att de var på brottsplatsen, för att sedan förneka sin 
vetskap om det kritiska föremålet, det vill säga portföljen innehållande pengarna. 
Detta betyder att många deltagare svarade ja fram till och med fråga 7 för att sedan 
svara nej på fråga 8. 
 
Figur 3 visar skillnaden mellan mäns och kvinnors svar vid riktade frågor.  Som framgår 
av figuren är trenden densamma för båda könen. En hög koncentration av jakande svar 
till och med fråga sju, det vill säga en stor andel deltagare erkänner att de var på 
brottsplatsen och förnekar sedan all vetskap rörande portföljen. Ungefär 25 % av 
männen svarade ja t.o.m. fråga sju jämfört med 38 % av kvinnorna. 
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Figur 3
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Figur 3. Frekvensfördelning av antal ”ja”-svar vid riktade frågor hos manliga 
försökspersoner ställt mot kvinnliga försökspersoner. Antal män = 33, varav 23 hade 
erfarenhet av polisförhör och 10 saknade erfarenhet. Antal kvinnor = 57, varav 22 hade 
erfarenhet av polisförhör och 35 saknade erfarenhet.  
 
 
Tabell 1 visar medelvärden och standardavvikelser för ”ja”-svar bland män och 
kvinnor med och utan erfarenhet av polisförhör som förhörts upplysningsvis eller 
som skäligen misstänkta. Tabellen bekräftar att personerna utan erfarenhet av 
polisförhör generellt börjar ljuga senare medan personer med erfarenhet ljuger 
tidigare. Medelvärdet för antal jakande svar är högre hos gruppen upplysningsvis 
förhörd jämfört med gruppen skäligen misstänkt. Detta visar på att vid lägre 
misstankegrad så håller sig deltagarna närmare sanningen innan de börjar ljuga, 
svarar nej. Dock är skillnaden mellan de två grupperna låg vilket tyder på att 
misstankegraden är av ringa betydelse för vilken strategi den misstänkta väljer. 
 
Medelvärdet för kvinnor i denna undersökning är högre än för männen, det vill säga 
kvinnor håller sig till sanningen i högre utsträckning i ett polisförhör innan de börjar 
ljuga jämfört med männen. Dock baseras detta medelvärde på att majoriteten av dem 
som svarat på enkäten är kvinnor och majoriteten av kvinnorna är studenter. Personer 
utan erfarenhet har ett högre medelvärde oavsett kön. 
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Tabell 1. Medelvärde för antal jakande svar vid riktade frågor bland män och kvinnor 
med och utan erfarenhet av polisförhör som förhörts upplysningsvis eller som 
skäligen misstänkta. Standardavvikelse inom parentes  
 

__________________________________________________________________ 
 
   Förhörd upplysningsvis Skäligen misstänkt 
Män 
 
Erfarenhet av förhör 4.83 (3.54) 3.18 (2.27) 
 
Utan erfarenhet av förhör 9.67 (1.53)  7.71 (2.69) 
 
Kvinnor  
    
Erfarenhet av förhör 4.33 (3.71) 6.08 (3.25) 
 
Utan erfarenhet av förhör 8.37 (2.14)  6.88 (2.68) 

__________________________________________________________________ 
 
 
En 2 (med/utan erfarenhet av polisförhör) X 2 (förhörd upplysningsvis/som skäligen 
misstänkt) X 2 (man/kvinna) ANOVA för oberoende mätningar med antal svar på de 
riktade frågorna som beroende variabel visade en signifikant huvudeffekt av tidigare 
erfarenhet av förhör, F(1,82) = 26,09, p < 0,001.  Deltagare utan erfarenhet hade 
avsevärt fler jakande svar än de med erfarenhet av polisförhör. 
Effekten av grad av misstanke mot deltagarna var inte signifikant, F(1,82) = 1,46,  p = 
0,23. Ingen signifikant huvudeffekt återfanns heller av kön, F(1,82) = 0,01,  p=0,93 
Inga interaktionseffekter erhölls mellan erfarenhet och misstankegrad, F(1,82) =1,62, 
p=0,21 mellan kön och misstankegrad F(1,82) =1,92 ,p=0,17 eller mellan kön och 
erfarenhet, F(1,82) =2,66, p=0,11. Effekten av den trevägs interaktionen mellan, 
erfarenhet, misstankegrad  och kön var inte heller signifikant, F(1,82) =1,12, p=0,29 
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Öppen fråga 

Figur 4 visar skillnaden mellan deltagarnas svar vid öppen fråga mellan grupperna med- 
respektive utan erfarenhet av polisförhör. 
 
Som framgår av figur 4 kom svar från gruppen utan erfarenhet, studenterna, närmare 
sanningen vid öppna frågan jämfört med svar från dem med erfarenhet, KRIS-
medlemmarna. Med andra ord berättade studenterna mer och längre i berättelsen än 
krismedlemmarna. I likhet med de riktade frågorna så är det enbart personer med 
erfarenhet av polisförhör som inte besvarar någon fråga eller påstår att de aldrig har 
varit på brottsplatsen. (Åhléns) 
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Figur 4. Frekvensfördelning av antal ”ja”-svar vid öppen fråga hos personer med och 
utan erfarenhet av polisförhör. Antal deltagare med erfarenhet = 45, utan erfarenhet = 
45.  
I jämförelse med Tabell 1 så visar det sig att deltagarna generellt börjar svara nej 
tidigare i berättelsen, i högre utsträckning vid den öppna frågan än vid de riktade. Detta 
gäller för både gruppen med erfarenhet, KRIS och de utan erfarenhet, studenterna. 
Skillnaden mellan de båda grupperna kvarstår dock, studenterna börjar generellt sett att 
ljuga senare i berättelsen. 
 
Figur 5 visar skillnaden mellan deltagarnas svar vid öppen fråga mellan grupperna vilka 
i polisförhör förhörs upplysningsvis respektive förhörs som skäligen misstänkta. 

 
Som framgår av figur 5 återfinns endast marginella skillnader mellan personer som 
förhörs upplysningsvis ställt mot skäligen misstänkta, gällande var de börjar ljuga det 
vill säga var de började svara nej.  Majoriteten av deltagarna svarade ja fram till fråga 7, 
det vill säga att de var på brottsplatsen (Åhléns), för att sedan förneka sin vetskap om 
det kritiska föremålet, det vill säga portföljen innehållande pengarna. Detta betyder att 
många deltagare svarade ja fram till och med fråga 7 för att sedan svara nej på fråga 8. 
Även denna graf visar på att misstankegrad är av mindre betydelse vid val av strategi. 
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Figur 5
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Figur 5. Frekvensfördelning av antal ”ja”-svar vid öppen fråga hos personer som förhörs 
upplysningsvis och som skäligen misstänkta. Antal upplysningsvis förhörda = 43, 
skäligen misstänkta = 47  
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Figur 6. Frekvensfördelning av antal ”ja”-svar vid öppen frågor hos manliga 
försökspersoner ställt mot kvinnliga försökspersoner. Antal män = 33, varav 23 hade 
erfarenhet av polisförhör och 10 saknade erfarenhet. Antal kvinnor = 57, varav 22 hade 
erfarenhet av polisförhör och 35 saknade erfarenhet. 
 
 
Figur 6 visar att vid den öppna frågan är det vanligare bland männen än hos kvinnorna 
att svara nej från början, alternativt att inte svara alls. Ca 27 % av männen valde att inte 
erkänna någonting redan från början jämfört med 14 % av kvinnorna. 
 
Tabell 2 visar medelvärden och standardavvikelser för ”ja”-svar bland män och 
kvinnor med och utan erfarenhet av polisförhör som förhörts upplysningsvis eller 
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som skäligen misstänkta. Tabellen bekräftar att personerna utan erfarenhet av 
polisförhör generellt börjar ljuga senare medan personer med erfarenhet ljuger 
tidigare. Medelvärdet för antal jakande svar är högre hos gruppen upplysningsvis 
förhörd jämfört med gruppen skäligen misstänkt. Detta visar på att vid lägre 
misstankegrad så håller sig deltagarna närmare sanningen innan de börjar ljuga, 
svarar nej. Dock är skillnaden mellan de två grupperna låg vilket tyder på att 
misstankegraden är av ringa betydelse för vilken strategi den misstänkta väljer. 
 
Medelvärdet för männen i denna del av undersökningen är högre än för kvinnor, det 
vill säga männen håller sig till sanningen i högre utsträckning i ett polisförhör innan 
de börjar ljuga jämfört med kvinnor vid öppen fråga. Dock baseras detta medelvärde 
på att manliga personer utan erfarenhet av polisförhör, studenter har ett högt 
medelvärde. Personer utan erfarenhet har ett högre medelvärde oavsett kön. 
 
Tabell 2. Medelvärde för antal jakande svar vid öppna frågor bland män och kvinnor 
med och utan erfarenhet av polisförhör som förhörts upplysningsvis eller som 
skäligen misstänkta. Standardavvikelse inom parentes  

__________________________________________________________________ 
 
   Förhörd upplysningsvis Skäligen misstänkt 
Män 
 
Erfarenhet av förhör 2.50 (2.61) 3.48 (2.98) 
 
Utan erfarenhet av förhör 9.67 (1.53)  6.86 (1.46) 
 
Kvinnor  
    
Erfarenhet av förhör 3.00 (3.43) 4.38 (3.75) 
 
Utan erfarenhet av förhör 7.47 (2.04)  5.63 (2.80) 

__________________________________________________________________ 
 
 

En 2 (med/utan erfarenhet av polisförhör) X 2 (förhörd upplysningsvis/som skäligen 
misstänkt) X 2 (man/kvinna) ANOVA för oberoende mätningar med antal svar på de 
öppna frågorna som beroende variabel visade en signifikant huvudeffekt av tidigare 
erfarenhet av förhör, F(1,82) = 35,80, p < 0,001.  Deltagare utan erfarenhet hade 
avsevärt fler jakande svar än de med erfarenhet av polisförhör. 
Effekten av grad av misstanke mot deltagarna var inte signifikant, F(1,82) =0,73, p = 
0,40. Ingen signifikant huvudeffekt återfanns heller av kön, F(1,82) =0,54, p=0,47  
Interaktionseffekt erhölls mellan erfarenhet och misstankegrad, F(1,82) =6,61, p=0,01. 
Ingen interaktionseffekt erhölls mellan kön och misstankegrad F(1,82) =0,26, p=0,61, 
eller mellan kön och erfarenhet, F(1,82) =3,18, p=0,78. Effekten av den trevägs 
interaktionen mellan, erfarenhet, misstankegrad och kön var inte heller signifikant, 
F(1,82) =0,04, p=0,85  
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Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur erfarenhet av förhör och graden av 
misstanke relaterar till hur nära sanningen om en händelse en lögnares beskrivning är.  
Mer specifikt undersöktes skillnader i misstänkta personers strategier beroende på om 
den misstänkte kallats till förhör upplysningsvis eller som skäligen misstänkt.  I studien 
undersöktes också om erfarenhet av att bli förhörd hade någon betydelse för vilken 
strategi de misstänkta valde. Ytterligare en faktor som undersöktes var om deltagarens 
kön hade betydelse för lögnstrategi. 
 
I resultaten återfanns ingen tydlig skillnad som en konsekvens av misstankegrad då det 
handlade om öppna frågor där den misstänkte fick återberätta ett händelseförlopp med 
egna ord. Vid riktade frågor, där den misstänkte endast kunde svara ja eller nej, fanns en 
ickesignifikant tendens att de som förhördes upplysningsvis jämfört med dem som 
förhördes som skäligen misstänkta låg närmare sanningen. I resultaten fann vi vidare att 
personer utan erfarenhet av polisförhör, det vill säga studenter, kom närmare sanningen 
än de med erfarenhet, det vill säga KRIS-medlemmarnas. Resultaten visar att en god 
lögnare, vilkens berättelse kommer nära brottets kärna, inte skapas av att tidigare ha 
deltagit som misstänkt vid polisförhör.  
 
Resultaten i studien var i viss mån väntade medan vissa resultat överraskade. När det 
gäller resultatet på frågeställningen om misstankegrad, det vill säga att personer 
förhördes upplysningsvis eller som skäligen misstänkta, gav det ett oväntat resultat. 
Författarnas hypotes var att de som förhördes som skäligen misstänkta skulle hålla sin 
berättelse närmare sanningen jämfört med dem som förhördes upplysningsvis. Båda de 
slutna frågorna och den öppna frågan visar tendenser till att vid en lägre misstankegrad 
så höll sig de misstänkta närmare sanningen och vid en högre misstankegrad så höll sig 
deltagarna längre ifrån sanningen. Detta resultat är alltså omvänt mot hypotesen, men 
inget av dessa resultat är signifikant säkerställda utan visar enbart på riktning. 
 
Denna studie indikerar att misstankegraden har en marginell betydelse för vilken 
strategi den misstänkte väljer vid ett förhör. Dock pekar resultaten på att de misstänkta 
väljer en sämre strategi ju högre misstankegraden är. En anledning kan vara att de 
misstänkta känner sig mindre trygga vid högre misstankegrad och därför väljer den 
lättare vägen, det vill säga att erkänna så lite som möjligt. I Hartwigs (2005) diskussion 
om lögnens olika former så framgår det att falsifiering är ett vanligt beteende vid lögn. 
En modell för att förklara detta resultat kan vara att, personer vid stressen av att förhöras 
som skäligen misstänkt, i högre grad väljer att falsifiera jämfört med personer som 
förhörs upplysningsvis. En annan förklaring kan vara att lögnare i hög grad väljer att 
hålla sin berättelse enkel och att stress även här påverkar resultatet.  Ytterligare en 
förklaring kan härledas till Fiske och Taylors teori (2001) om social kategorisering. De 
skriver att när personer upplever att de har större kontroll över en situation så ökar deras 
deltagande i att försöka påverka situationen och vice versa. Försöksdeltagare som 
förhörs upplysningsvis kanske upplever att de har större kontroll över situationen och 
således ökar deras deltagande och de väljer en mer målmedveten strategi. 
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Studiens andra frågeställning om hur erfarenhet spelar roll i strategin visade också på 
oväntade resultat. Resultaten visar att erfarenhet av polisförhör var en negativ faktor, det 
vill säga erfarenhet gav att de misstänkta ljög sämre utifrån kriteriet att en god lögn 
ligger nära sanningen. Försökspersoner från KRIS har negativa erfarenheter av 
polisförhör, de har begått brott och blivit straffade för detta. Försökspersonerna från 
psykologiska institutionen saknar helt denna erfarenhet. Modellen för kategorisering av 
människor och yrkesgrupper samt skapandet av scheman och minnen influeras av målet 
och syftet vid inkodningstillfället. Vid polisförhör så har misstänkta förutfattade 
meningar om poliser och polisens arbete vilket har skapat scheman hos de misstänkta. 
Strategierna hos de misstänkta vid förhör utvecklas utifrån dessa inlärda scheman. 
Försvarsstrategierna kan variera med att man förnekar all inblandning, att man inte 
minns något eller att man försöker hålla sig så nära sanningen så länge som möjligt.  
Med andra ord kan en förklaring till resultaten vara att medlemmar från KRIS med 
erfarenhet av polisförhör, har en så negativ upplevelse och inlärda scheman av detta att 
de vid denna studie använder sig av strategier att inte deltaga och att det inte är någon 
idé att ljuga då poliser är inblandade. 
 
I en jämförelse mellan kvinnor och män så framkommer det inga signifikanta skillnader 
i svaren. I åtanke måste dock finnas att det är en skillnad i antalet män och kvinnor från 
de olika försöksgrupperna. Det är betydligt fler män som svarat från KRIS och det är 
betydligt fler kvinnor som svarat från psykologiska institutionen. En tendens finns att 
kvinnor hos KRIS i snitt svarar med en bättre strategi, de håller sig längre till sanningen 
än män. Bland studenterna är resultatet det omvända. Männen ljuger bättre än 
kvinnorna. Dock är underlaget litet då det enbart är tio stycken mannliga studenter med 
i undersökningen. Sammantaget är det lite svårt att dra slutsatser om kön i allmänhet då 
resultaten pekar åt motsatt håll, då den ena gruppens kvinnor ljuger bättre medan den 
andra gruppens män ljuger bättre.  
 
Statistiska problem 

En studie av detta slag kan naturligtvis inte avspegla verkliga förhållanden i alla 
tänkbara avseenden. I denna studie finns det inga risker, deltagarna riskerar inte att bli 
straffade i slutändan även om de inte ljuger tillräckligt bra. I ett polisförhör så kan 
lögnens kvalitet vara avgörande för individen. Flera faktorer kan ha kommit att påverka 
studien jämfört med hur det sker i verkligheten. I ett polisförhör sker inte utfrågningar 
med att den utfrågade får fylla i ett formulär, men detta sker i denna studie för att 
säkerställa att alla studeras under lika villkor. I ett polisförhör så befinner sig den 
misstänkte inte i en trygg omgivning som de självmant har valt att vistas i, vilket skedde 
i denna studie. 
 
I studien har det inte varit praktiskt genomförbart att testa alla deltagare i en och samma 
lokal. Studenterna har fyllt i enkäten på Stockholms Universitet och majoriteten av 
medlemmarna i KRIS har fyllt i enkäten på sin respektive lokalförening. Då ett antal 
enkäter har skickats ut till lokalföreningarna utan närvarande undersökningsledare så 
kan dessa enkäter ha fyllts i praktiskt taget var som helst. Då det handlar om en 
enkätundersökning så är lokalvalet förhoppningsvis av underordnad betydelse i en 
jämförelse deltagare emellan. Dock kan lokalen vara av större betydelse i ett riktigt 
förhör.  
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I studien valdes att koda det öppna svaret utifrån samma kriterier som de slutna. Vissa 
av svaren blir subjektivt bedömda men svaren har alla tolkats av undersökningsledarna 
samt konsekvent tolkats lika. Krismedlemmar fyller generellt i mindre text än 
studenterna, detta kan ha påverkat resultatet i den öppna frågan i viss mån. I studien 
återfinns en skillnad mellan tabell 1 och tabell 4, vilka behandlar frågan om misstänktas 
strategier skiljer sig åt vid lögn i en konfrontation, beroende av om de har erfarenhet av 
att bli förhörd, ställt mot personer utan denna erfarenhet. 
Krismedlemmarna vilka har denna erfarenhet har i längre utsträckning svarat jakande i 
den slutna frågeställningen jämfört med den öppna. En stor andel deltagare från KRIS 
har även valt att helt avstå ifrån att svara på den öppna frågan. Detta har lett till att 
svaren inte korrelerar väl mellan noll antal ja vid öppen och sluten frågeställning. Då de 
öppna frågorna enbart kodats av försöksledarna och ingen oberoende bedömare 
medverkat kan det finnas viss osäkerhet kring kodningens reliabilitet.  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att studiens resultat visar på att det kan vara av 
vikt för polisen att tänka efter noggrant då de skapar ett polisförhör med misstänkta 
personer. Gällande frågan om misstänktas strategier vid lögn är beroende av hur mycket 
bevis de kan anta att förhörsledaren har gällande brottet är svaret är nej. Personer vilka 
inledningsvis får vetskap om att de förhörs upplysningsvis skiljer sig inte statistiskt åt 
gällande hur nära eller lång ifrån kärnan deras berättelse sträcker sig, jämfört med 
personer vilka informeras om att de förhörs som skäligen misstänkta.  Som information 
till polisen kan meddelas att respondenter från KRIS i samtal efter studiens 
genomförande meddelade författarna om att de sällan eller aldrig tar hänsyn till 
informationen om de förhörs upplysningsvis eller som skäligen misstänkta. Personer 
utan erfarenhet av polisförhör, det vill säga studenter, meddelade författarna i samtal 
efter studien, att de har överlag en positiv bild av polisen och att polisen har en 
hjälpande funktion. Studenterna sade sig därför vilja medverka och hjälpa till, det vill 
säga de är mer benägna att samarbeta i ett förhör.  

 
Gällande frågan om misstänktas strategier vid lögn skiljer sig åt beroende av om de har 
eller saknar erfarenhet av att bli förhörd är svaret ja. Personer med erfarenhet av 
polisförhör kom i större utsträckning att i sina berättelser hålla sig långt ifrån sanningen 
om den aktuella händelsen, till och med hävda att de inte varit på brottsplatsen alls, 
jämfört med dem utan denna erfarenhet av polisförhör. Personer med erfarenhet valde 
inte det mer strategisk rätta, att berätta detaljer vilka ligger nära kärnan i brottet. Detta 
medan personer utan denna erfarenhet av polisförhör var skickligare på att ljuga i detta 
fingerade test. De valde att följa berättelsen längre. 
 
Slutligen hoppas författarna att studien kan vara en användbar pusselbit för polisen i 
förhörssituationer. 
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