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Abstract 

 

 

The aim of this study was to investigate people’s ability to detect deception and if 

variables such as birth order, personality and suspiciousness affect this ability. The study 

was conducted at Växjö University with students as participants (n = 278). A film of two 

people arguing both for and against their own personal opinions was constructed and 

participants assessed credibility on a categorical scale (Honest/Dishonest). Neither birth 

order nor level of suspiciousness revealed significant differences as pertains to 

credibility attribution. In this study, personality traits showed small differences in that a 

low degree of Conscientiousness and possibly a high degree of Openness can predict lie 

bias (more correct classified lies). This study also showed that a truth and lie bias is 

predicted by positive respectively negative opinions. 

 

 

Abstrakt 

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader mellan människor och 

deras förmåga att upptäcka vilseledande information. Syskonplacering, personlighet och 

misstänksamhet ställdes mot deltagarnas trovärdighetsklassificeringar. Studien 

genomfördes på Växjö universitet och deltagarna bestod av studenter (n = 278). En film 

med två personer vilka argumenterade för och emot sina personliga åsikter konstruerades 

där deltagarna bedömde trovärdighet genom en kategorisk skala (Ärlig/Oärlig). Inga 

skillnader fanns mellan varken syskonplacering eller misstänksamhet och 

trovärdighetsbedömning. Personlighet gav små skillnader i trovärdighetsbedömning 

genom att låg grad av Conscientiousness och eventuellt hög grad av Openness 

predicerade lögnbias (fler korrekt klassificerade lögner) i denna studie. Studien visade 

även att sannings- och lögnbias prediceras av positiva respektive negativa åsikter i 

talarens påståenden. 
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Sulloways (1996) syskonplaceringsteori har sin grund i Darwins evolutionsteori med fokus på 

avvikelse- och tävlingsexkluderingsprincipen. I naturen tillämpas avvikelseprincipen genom 

att arterna antar olika strategier vid konkurrens om bristande resurser för maximal 

resurstillgång. Tävlingsexkluderingsprincipen innebär att två arter inte kan existera i samma 

miljö om deras ekologiska behov är identiska (Sulloway, 1996). Vilseledande information 

finner vi överallt, i det privata och det offentliga livet. Inga studier visar på en växande 

Pinocchionäsa vid kommunicering av vilseledande information men små ledtrådar antas 

finnas (Kronkvist, 2007). Frågan står om vissa strategier vid trovärdighetsbedömning finns 

inom människors personlighet och om vissa strategier för att avslöja dem främjas genom 

syskonplacering eller misstänksamhet. 

 

Vilseledande information, trovärdighetsbedömning och bias 

Människors förmåga att avslöja lögner är generellt låg med en träffsäkerhet omkring slumpen 

(Bond & DePaulo, 2006; Leach, Lindsay, Koehler, Beaudry, Bala, Lee & Talwar 2008; Vrij, 

Mann, Kristen & Fisher, 2007). Det procentuella medelvärdet har beräknats till 54% för 

korrekt lögn- och sanningsklassificering där inräknade studier varierar från 31% till 73% 

korrekta trovärdighetsbedömningar (Bond & DePaulo, 2006). Denna slumpmässiga 

trovärdighetsbedömning kan bero på att människor brukar ta ärlighet för givet vid personliga 

möten med andra människor. Vi accepterar ofta det som andra säger utan att ifrågasätta 

sanningshalten i det vi får höra på grund av den sociala kontext som råder (Bond & DePaulo, 

2006). Nära vänner är bättre på att läsa varandras tydligt synliga ickeverbalt kommunicerade 

positiva emotioner, som exempelvis glädje, än två för varandra främmande människor. 

Däremot är främmande människor bättre på att avläsa varandras dolda negativa emotioner, 

exempelvis sorg, jämfört med två vänner (Weylin, Sternglanz & DePaulo, 2004). Människor 

har ofta fördomar mot vilken typ av människor som ljuger medan de egna lögnerna ofta 

rättfärdigas. Andra människor som ljuger ses ofta som samvetslösa stereotyper och vid 

förfrågan att bedöma trovärdighet använder människor gärna denna stereotyp. Detta kan vara 

en del av grunden till människors dåliga förmåga att göra korrekta trovärdighetsbedömningar 

(Bond & DePaulo, 2006).  

Människor som har sanningsbias tenderar att bedöma fler påståenden som ärliga vilket 

innebär att de gör fler korrekta bedömningar av ärlighet jämfört med oärlighet. Dessa 

människor avviker inte från det sammanlagda medelvärdet på ca 54% korrekta 

trovärdighetsbedömningar (Bond & DePaulo, 2006). Bond och DePaulo (2006) jämförde i sin 

metaanalys de deltagare som bedömt samma antal korrekta sanningar med deltagarna som 
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bedömt samma antal korrekta lögner. Resultatet visade att det generellt är svårare att korrekt 

bedöma sanningar men även att en träffsäkerhet på ett större antal korrekt bedömda sanningar 

ger större antal korrekt bedömda lögner. Däremot visar träffsäkerheten av korrekt bedömda 

lögner ett negativt samband med korrekt bedömda sanningar, vilket innebär färre korrekt 

bedömda sanningar (Bond & DePaulo, 2006). Orsaken till lögn- och sanningsbias kan ligga i 

att människor dömer verbalt informationsfulla uttalanden som ärliga och verbalt 

informationsfattiga uttalanden som oärliga. Det är alltså svårt att korrekt bedöma vilseledande 

informationsfulla uttalanden och ärliga informationsfattiga uttalanden (Vrij & Baxter, 1999). 

En förtydligande bild över lögn- och sanningsbias presenteras i figur 1. 

 

Figur 1 

 

 

Forgas och East (2008) menar att sinnesstämningen får människor att anta en godtrogen 

eller skeptisk inställning vilket påverkar utvärderingen av vilseledande information. 

Människor som är tillfälligt sorgsna är bättre på att korrekt bedöma trovärdighet än människor 

som är tillfälligt glada eller neutrala (Forgas & East, 2008). Människor som ofta exponeras för 

vilseledande information på jobbet, och därmed klassas av vilseledningsforskare 

som ”experter” på trovärdighetsbedömning, visar sig vara lika dåliga på att göra korrekta 

trovärdighetsbedömningar som övriga människor. Skillnaden är att övriga människor dömer 

fler som ärliga och ”experter” dömer fler som oärliga (Bond & DePaulo, 2006). Människor 

med hög grad av extroversion bedömer sig själva som bra på att bedöma trovärdighet och 

människor som är blyga och socialt ångestfyllda bedömer sig själva som dåliga på 

trovärdighetsbedömning (Vrij & Baxter, 1999). Det verkar inte finnas könsskillnader i 

trovärdighetsbedömning när det kommer till det sammanlagda medelvärdet (Ekman, 
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O´Sullivan & Frank, 1999). Dock verkar kvinnor och män agera efter olika strategier vid 

trovärdighetsbedömning (DePaulo, Wetzel, Sternglanz & Walker Wilson, 2003). 

Det kan finnas skillnader mellan naturalistisk och experimentellt manipulerad 

vilseledande information. Människor är generellt bättre på att avslöja sanningar än 

vilseledningar under naturalistiska förhållanden och bättre på att avslöja vilseledningar än 

sanningar under experimentell manipulation. Orsaken kan ligga i de instruerade personernas 

överdrivna försöka att övertyga om ärlighet i sin falska ståndpunkt (Leach, et al., 2008). 

Människor bedömer även trovärdighetsgraden olika beroende på kommunikationskanal. 

Meddelanden kommunicerade via ljud och audiovisuella källor bedöms mer trovärdiga än 

skrivna meddelanden och skrivna meddelanden bedöms något mer trovärdiga än stumfilmer 

som endast visar kroppsrörelser (Bond & DePaulo, 2006). Orsaken till detta kan ligga i 

människors fördomar mot lögnarens stereotypa beteenden och att dessa fördomar verkligen 

kommer fram när man kan se, men inte höra, när någon pratar. De som ser ut att 

vara ”besvärade” blir då dömda som lögnare fastän att se besvärad ut reflekterar många andra 

faktorer än bara vilseledning. Dock är människor lika dåliga på trovärdighetsbedömning 

oavsett om vi endast tittar på kroppen eller endast på ansiktet hos en lögnare (Bond & 

DePaulo, 2006).  

Träffsäkerheten vid trovärdighetsbedömning ökar hos människor när personen som i 

olika påståenden ljuger och talar sanning inte är förberedd på att ljuga jämfört med personer 

som är förberedda på att ljuga (Bond & DePaulo, 2006). Denna skillnad kan förmodas vid 

polisens informationsinsamlande och anklagande förhörstekniker. 

Den ”informationsinsamlande” tekniken väcker fler verbala ledtrådar till vilseledning jämfört 

med den ”anklagande” tekniken vilken inte ger några ledtrådar alls. Den skyldige 

gärningsmannen är troligtvis förberedd på att försvara sig mot raka anklagelser men inte mot 

detaljrikedomar i kontexten (Vrij, Mann, Kristen & Fisher, 2007). När en person som talar 

sanning är rädd för att bli misstrodd visar personen ofta de verbala och icke-verbala 

ledtrådarna associerade med lögn (Bond & DePaulo, 2006). För att få fram fler ledtrådar till 

vilseledande information kan man be personen prata om händelsen i bakvänd ordning då det 

ofta är kognitivt krävande att ljuga. Detta medför att det blir svårt att hitta på information och 

hela tiden förhålla sig konsekvent till informationen. Genom denna teknik lämnas väldigt få 

eller inga mentala resurser till fler kognitivt krävande uppgifter och fler ledtrådar till 

vilseledning framkommer (Vrij, Mann, Fisher, Leal, Milne & Bull, 2007; Granhag & 

Strömwall, 2002). Träffsäkerheten vid trovärdighetsbedömning ökar även om bedömaren 

först får en baslinje från lögnaren vilken visar hur personen beter sig vid ärliga uttalanden. 
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Finns en baslinje från lögnaren att relatera till kan den jämföras med senare 

trovärdighetsbedömningar (Bond & DePaulo, 2006).      

 

Verbala och icke-verbala ledtrådar till vilseledande information 

Kognitiv kapacitet och motivation att bedöma trovärdighet påverkar möjligheten att hantera 

omfattande information vid trovärdighetsbedömning (Reinhard & Sporer, 2007). Under 

normala omständigheter letar människor efter både verbala och icke-verbala ledtrådar vid 

trovärdighetsbedömning. Vid hög kognitiv belastning letar människor endast efter icke-

verbala ledtrådar och utesluter de verbala ledtrådarna. Det är alltså lättare att leta efter icke-

verbala ledtrådar än verbal information vid trovärdighetsbedömning. Människor tittar oftare 

på icke-verbala ledtrådar och missar därmed de verbala ledtrådarna som den vilseledande 

informationen skapar. Detta kan vara en nackdel då de verbala ledtrådarna kan ge tydligare 

information till vilseledande information, speciellt om det finns kriterier att använda som 

Criteria-Based Content Analysis. CBCA ger 13 kriterier att bedöma uppriktiga erfarenheter 

och 5 kriterier att bedöma motivationen hos den frågade personen (för överblick, se Vrij, 

2008b).  

Nya studier visar att ögonblinkningarna minskar under själva vilseledningen för att 

sedan öka direkt efter vilseledningen på grund av en kompensationseffekt. Kriteriet för detta 

är att vilseledningen kräver stor kognitiv kraft för att få en minskning av ögonblinkningar 

samt att situationen bör vara under låg press (Vrij & Leal, 2008). De icke-verbala tecken 

människor oftast tror är ledtrådar till vilseledande information är ökade arm- och benrörelser 

samt minskad ögonkontakt. Dessa ledtrådar är ofta felaktiga och kan även de vara en del av 

orsaken till människors dåliga trovärdighetsbedömning (Akehurst, Köhnken, Vrij & Bull, 

1996). Tittar vi på de handrörelser vilka associeras med lögn under låg press använder 

lögnaren fler metaforiska gester (att forma en knuten näve när man talar om styrka) och färre 

pekande gester (att peka på något i omgivningen som liknar eller demonstrerar något i 

berättelsen) än sanningstalaren. Det finns ingen skillnad mellan lögnare och sanningstalare i 

symboliska gester (att ge tummen upp för ett OK), sammanhängande gester (repeterade 

handrörelser av idiosynkratisk form utan egentlig association till informationen i de uttalade 

orden) eller rytmiska gester (hand/fingerrörelser i takt med orden för att ge orden mer kraft). 

Anpassande gester (rörelser för att vidröra och manipulera en person) minskar hos lögnaren 

vid låg press jämfört med sanningstalare. Vid ökad press ökar de metaforiska, rytmiska och 

pekande gesterna hos lögnare medan de symboliska, sammanhängande och anpassande 

gesterna minskar (för överblick, se Caso, Maricchiolo, Bonaiuto, Vrij & Mann, 2006).  
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Syskonplacering 

Föräldrar gör ofta en utvärdering av sina barns potential och investerar i barnen utefter denna 

utvärdering. När barnet utsätts för denna utvärdering agerar barnet på ett strategiskt sätt för att 

få ut maximal investering av föräldrarna (Sulloway, 1996). Syskon är mycket känsliga för 

vem föräldrarna anser som favoritbarn och tävlar hela tiden för att känna sig som 

favoritbarnet, även när föräldrar inte har några intentioner att behandla sina barn annorlunda 

(Sulloway, 1996). För att maximera föräldrainvestering kan barnet, först och främst, anta 

föräldrars värderingar och attityder genom att exempelvis hjälpa och lyda föräldrarna. Barnet 

kan även försöka dominera övriga syskon och därmed minska sina krav på föräldrars 

investering. De syskon som blir dominerade av sina syskon kan göra vissa motangrepp som 

bland annat att blidka föräldern, göra revolt eller en kombination av olika strategier. Dessa 

strategiska val kräver olika förutsättningar vilka ofta bestäms av ålder och fysisk storlek. Det 

är här syskonplaceringen kommer in (Sulloway, 1996). Syskonplaceringarna kategoriseras i 

fyra grupper bestående av endabarn, förstabarn, mellanbarn och sistabarn. En alternativ 

variant är att kategorisera in syskonplaceringen i två kategorier bestående av förstfödda och 

senarefödda. De största skillnaderna mellan syskon finns just mellan dessa två kategorier. 

Endabarn är den mest komplicerade kategorin då endabarn inte har några egentliga rivaler och 

kan anta olika strategier utan syskonkonkurrens för föräldrainvestering. Syskonplaceringarna 

kan även delas i biologisk eller funktionell syskonplacering. Vid en ålderskillnad över 5-6 år 

till sitt närmsta syskon kan relationen successivt avta mellan syskonen och klassificeringen 

börjar om från noll. Exempelvis blir ett biologiskt sistabarn ett funktionellt endabarn om det 

skiljer mer än 5-6 år till det äldre syskonet och inga yngre syskon tillkommer (Sulloway, 

1996). 

 

Femfaktormodellen 

Femfaktormodellen (FFM eller Big Five) grundades genom studier som undersökte både det 

naturliga språkets olika adjektiv och genom teoretiskt baserade personlighetsenkäter. FFM är 

en personlighetsmodell som beskriver en hierarkisk organisation av personlighetsegenskaper 

indelade i fem grundläggande dimensioner; Extroversion, Agreeableness, Conscientiousness, 

Neuroticism och Openness to Experience. Genom att lägga ihop språkets naturliga adjektiv 

och enkätkonstruerade personlighetsfrågor till definierande skalor fick man fram dessa fem 

olika faktorer (McCrae & John, 1992). För överblick över dimensionernas 

personlighetsegenskaper se Appendix I. 
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Syskonplacering och femfaktormodellen 

Karaktärsdragen som utgör den största skillnaden beroende på syskonplacering är Openness 

och Conscientiousness. Senarefödda är mer villiga att ta till sig av nya idéer och främmande 

kulturer. De är även mer liberala och radikala än förstfödda vilka är mer traditionsenliga och 

konservativa. Förstfödda tenderar att vara mer ansvarstagande, ambitiösa och organiserade 

medan senarefödda kan vara lite oförsiktiga och slarviga. Agreeableness och Neuroticism ger 

inte speciellt stor antydan på skillnader mellan syskon och Extroversion summeras ihop till 

liknande poäng för både först- och senarefödda barn. Delar vi däremot upp 

Extroversionskalan i två subskalor bestående av socialitet och dominans ser vi att förstfödda 

är mer socialt dominanta, självsäkra och villiga att anta ledande roller, medan senarefödda 

ofta är mer socialt populära, äventyrliga och upplevelseorienterade (för överblick, se 

Sulloway, 1996). Viktigt att poängtera är att de största skillnaderna mellan syskon finns inom 

familjen och inte mellan olika familjer samt att bland annat syskonskarans storlek och 

familjens socioekonomiska status har en stor inverkan till vilka strategier syskonen väljer 

(Sulloway, 1996).            

Vissa nya studier misslyckas bekräfta Sulloways teorier om syskonplaceringars 

samband med femfaktormodellen (Michalski & Shackelford, 2002) medan en annan studie, 

vilka har fler deltagare och endast inkluderar helsyskon som vuxit upp tillsammans, finner de 

skillnader Sulloway förespråkar (Matthew & Bruce 2007).  

 

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader mellan människor och deras 

trovärdighetsbedömning. Då inga tidigare studier som jämför en lögn- och sanningsbias med 

syskonplacering och femfaktormodellen funnits valdes att undvika en riktad hypotes 

angående syskonplacering och inkluderade alla fem faktorer i FFM. Generalized 

Communication Suspicion Scale (GCS) lades även till för att se om misstänksamhet påverkar 

trovärdighetsbedömning. Ålder, syskonskara, relation mamma/pappa och familjeekonomi 

lades till som kovariater då vi testade syskonplacering (Sulloway, 1996). 
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H1 det finns en skillnad i antalet korrekt bedömda sanningar (sanningsbias) beroende av 

syskonplacering (med tillhörande kovariater), personlighet och misstänksamhet. 

H2 det finns en skillnad i antalet korrekt bedömda lögner (lögnbias) beroende av 

syskonplacering (med tillhörande kovariater), personlighet och misstänksamhet. 

H3 mer korrekt trovärdighetsbedömning sker efter att deltagarna fått en relation till personen 

de bedömer. 

H4 mannen och kvinnans trovärdighet bedöms olika beroende av syskonplacering (med 

tillhörande kovariater), personlighet och misstänksamhet 

H5 deltagare med hög grad av Extroversion anser sig bättre på att bedöma trovärdighet än 

deltagare med låg grad av Extroversion.  

H6 deltagare som tittar på emotionella och verbala tecken är bättre på att bedöma trovärdighet 

än övriga deltagare.  

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

Deltagarna bestod av 148 kvinnor och 130 män (n = 278) i åldrarna 18–44 år (m = 24,5; s = 

4,64). Undersökningen krävde ett stort deltagarantal för att fylla upp kvoterna i varje 

syskonplacering vilket motiverade till ett bekvämlighetsurval. Det enda kriteriet vid urvalet 

var att deltagarna skulle studera vid Växjö universitet under hösten 2008. Deltagarna bestod 

främst av polis- (n = 82), personal och arbetslivs- (n = 62), och civilekonomstuderande (n = 

57). Övriga deltagare (n = 75) studerade samhälls- eller humanistinriktade program och kurser 

som exempelvis lärarprogrammet. 

 

Material 

För att mäta förmågan att bedöma trovärdighet konstruerades 16 filmklipp där två personer, 

en man och en kvinna, talade om åtta ståndpunkter var. Personerna instruerades ett par veckor 

innan de skulle filmas att tänka ut åtta personliga ståndpunkter vilka de hade starka och 

bestämda åsikter om. Vi förklarade även att personerna skulle argumentera för sina 

ståndpunkter framför en videokamera. Ett par dagar innan filmningen genomfördes berättade 

vi för personerna att de skulle argumentera för vissa och emot vissa av sina redan utvecklade 

personliga åsikter.  
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Vi började med att videofilma mannens samtliga åtta ståndpunkter och randomiserade 

ordningen av ståndpunkterna han skulle tala om. Därefter randomiserade vi om han skulle 

argumentera för eller emot sin riktiga åsikt. Mannens åtta ståndpunkter skrevs ned på åtta 

papperslappar och lades i en ask. Vi skrev ned ställningstagandena ”för” och ”emot” på två 

papperslappar och lade dem i en annan ask. Ståndpunkten och ställningstagandet drogs varje 

gång slumpvis fram och presenterades precis innan mannen skulle argumentera framför 

kameran. Syftet med att presentera ståndpunkten och ställningstagandet precis före filmning 

var för att kontrollera mannens förväntan och förberedelsetid så han agerade med sina 

naturliga verbala och icke-verbala kommunikationsmedel. Samma procedur genomfördes 

med kvinnan. Vi hade tidigare bestämt att personerna skulle uttrycka sin riktiga ståndpunkt 

under fem ämnen var och tala emot sin riktiga ståndpunkt under tre ämnen var för att vi 

ämnade söka en skillnad mellan sannings- och lögnbias hos deltagarna. Detta för att tidigare 

forskning pekade på en lögnbias vid experimentellt manipulerade ärliga och oärliga 

påståenden (Leach, et al., 2008). Förhoppningen var att en sanningsbias skulle tydliggöras om 

fler påståenden var ärliga än oärliga för att få fram om misstänksamhet påverkar 

trovärdighetsbedömningen.  

De 16 filmerna redigerades i datorprogrammet Pinnacle studios där vi valde ut 25-40 

sekunder av varje påstående. Tidsbegränsningen var för att hålla nere undersökningstiden och 

ansågs tillräcklig för att hinna få en uppfattning om trovärdigheten hos personerna. Vi 

randomiserade fram sex ärliga och två oärliga av de 16 påståenden mannen och kvinnan 

talade om på samma sätt som vid filmningen. Skillnaden var att vi kastade en tärning som 

visade att kvinnans påståenden fick vara första filmen och sedan följa ojämna tal. Då 

kvinnans påståenden randomiserades fram på ojämna tal (Film1, Film3, osv.) randomiserades 

mannens påståenden fram på jämna tal (Film2, Film4, osv.). Vi lade till 10 sekunder tyst 

svartruta mellan påståendena för att ge deltagarna betänketid. Därefter infogades ett plingljud 

och en kategorisk titel (ex Film7 Dödsstraff) precis före nästföljande påstående för att påkalla 

uppmärksamhet. En inbjudande meny lades till innan vi brände ut den färdiga filmen på en 

DVD-skiva.  

 

Deltagarna fick mellan varje filmklipp svara på en självrapportsenkät där de kunde bedöma 

personernas trovärdighet genom att svara på en kategorisk skala, ”Ärlig” eller ”Oärlig”, efter 

varje filmklipp. Deltagarna fick sedan svara på vilka kommunikativa ledtrådar de använt sig 

av när de bedömt personerna som ”Oärliga”. Denna enkät var egenutvecklad och förklarade 

enkelt de fyra stora möjliga ledtrådarna vid trovärdighetsbedömning. Dessa ledtrådar var 
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Kroppsspråket, Känslor i ansiktsuttrycket, De verbala ordens innebörd och Känslor i rösten 

(Appendix II). Vi inkluderade även frågan om deltagarna chansade eller gissade vid 

trovärdighetsbedömningen samt om deltagarna trodde att det finns ledtrådar till 

trovärdighetsbedömning. Samtliga frågor bestod av en nominalskala (JA eller NEJ). Denna 

sida i häftet avslutades med en fråga om hur deltagarna ansåg sig vara på att bedöma 

trovärdighet på en 5-poängs Likertskala, (Mycket Dålig - Mycket Bra) 

Därefter inkluderades en enkät för att mäta syskonplacering. Vi använde oss av 

Sulloways (1996) enkät vilken var modifierad av Andrejs Ozolins (Ph D, Växjö universitet) 

och bestod av 11 items (Appendix III). Först beskrevs deltagarnas syskonplacering på en 5-

poängs Likert skala (ex äldre bröder 0 – 5 eller fler, äldre systrar 0 – 5 eller fler). Enkäten 

beskrev även ålderskillnaden till de åldersmässigt närmsta syskonen på en 6-poängs Likert 

skala (ex äldre syskon; har inga, 0, 1-2, 3-4, 5-6, 7 eller fler). Därefter följde frågor om 

föräldrarna och familjen där deltagarna först fick fylla i födelseår på föräldrarna. Sedan fick 

deltagarna bedöma hur de upplevt familjens ekonomi på en 5-poängs Likert skala (Mycket 

svag - Mycket god). Denna sida i häftet avslutades med att deltagarna bedömde sin relation 

till sina föräldrar på en 10-poängs Likert skala (Mycket harmonisk – Mycket konfliktfylld). 

På nästföljande sida handlade frågorna om misstänksamhet vilket mättes genom 

Generalized Communication Suspicion Scale (Bond & Lee 2005). Vi översatte den engelska 

GCS till svenska och svarsalternativen bestod av en nominalskala (JA eller NEJ). Några 

exempel på frågorna är ”Jag upplever ofta att människor inte är fullständigt ärliga mot mig” 

och ”Människor säger sällan vad de egentligen tycker och tänker” (Appendix IV). Häftet 

avslutades med att deltagarna svarade på frågor angående deras karaktärsdrag enligt FFM. 

FFM frågorna bestod av 40 bipolära adjektiv och utvärderades på en 7-poängs Likert skala, ex 

1 = passiv, 7 = aktiv, 1 = kall, 7 = varm (Larsen/Buss 2008).  

 

Procedur 

Vi kontaktade ett stort antal lärare vid Växjö universitet och frågade om vi kunde göra en 

undersökning med deras studenter under schemalagd lektionstid. Vid fåtal fall gavs endast 

tillstånd att genomföra undersökningen efter lektionstid. Vi förklarade att studenterna skulle 

få se en film där de skulle bedöma två personers trovärdighet samt att studenterna skulle fylla 

i en enkel enkät. Undersökningen förklarades ta sammanlagt ca 15 min att genomföra. 

Klasserna besöktes på utsatt tid antingen i vanliga lektionssalar (ex H1311) utrustade med 

DVD-spelare och projektor eller i konferenssalarna (ex Weber) även de utrustade med DVD-

spelare och projektor. Deltagarna blev informerade om att undersökningen handlade om 
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trovärdighetsbedömning samt att de skulle svara på frågor angående sin syskonplacering. De 

blev även informerade om anonymitet, deltagarfrivillighet och möjligheten att avbryta 

undersökningen (Appendix V). Deltagarna var helt ovetande om antalet ärliga och oärliga 

påståenden i filmen.  

 

 

Resultat 

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka människors trovärdighetsbedömning. För att pröva 

våra hypoteser använde vi oss av SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Skevheten kontrollerades på samtliga variabler varav tre variabler (Conscientiousness, GCS-

skalan och rätt svar på de fyra sista filmerna) inte uppfyllde de parametriska kraven. Detta 

motiverade valet till rangordning av dessa tre variabler för att få dem mer normala. Vid 

analyser med möjlighet att använda icke-parametriska tester användes originaldata för dessa 

tre variabler. För att undersöka reliabiliteten i FFM- och GCS-skalan genomfördes en item-

analys. Två frågor uteslöts ur Neuroticismskalan (Emotionellt stabil–Emotionellt instabil och 

Subjektiv-Objektiv) vilket höjde skalans reliabilitet till en Cronbachs alfakoefficient på 0,65. 

Från Agreeableness- och Conscientiousnessskalan uteslöts en fråga från vardera skala (A, 

Flexibel-Envis; C, Liberal-Konservativ) vilket gav båda skalorna samma alfakoefficient på 

0,69. Från Opennesskalan uteslöts en fråga (Lyhörd-Oförstående) för att öka skalans 

reliabilitet till en alfakoefficient på 0,54. Extroversionskalan erhöll en klart godkänd 

alfakoefficient på 0,73 och samtliga åtta frågor inkluderades. GCS-skalans alfakoefficient 

höjdes till 0,65 genom att utesluta en fråga (Alla ljuger). Utifrån dessa värden kunde vi utgå 

från att reliabiliteten var acceptabel för samtliga skalor förutom Opennesskalan vilken erhöll 

ganska låg reliabilitet (α = 0,54). Genom att summera samtliga sex ”ärliga” svar fick vi en 

variabel för sanningsbias och genom att summera de två ”oärliga” svaren fick vi en variabel 

för lögnbias. För en överblick av studiens beroende och oberoende variabler se Appendix VI. 

 

H1 

För att testa om skillnad fanns i sanningsbias beroende av syskonplacering genomfördes en 

envägs-ANCOVA med ålder, syskonskara, relation mamma/pappa och familjeekonomi som 

kovariater. Ingen skillnad fanns (F = 0,595; p = 0,619). Vi testade om personlighet påverkade 

sanningsbias genom en standard MRA (Multiple Regression Analysis). Inga samband fanns 
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(F = 0,832; p = 0,528). Vi testade om samband fanns mellan misstänksamhet och 

sanningsbias genom Spearmans korrelation. Inget samband fanns  

(rho = -0,10; p = 0,12). 

 

H2 

För att testa om skillnad fanns i lögnbias beroende av syskonplacering genomfördes en 

envägs-ANCOVA med samma kovariater som i den första hypotesen. Ingen skillnad fanns (F 

= 0,653; p = 0,58). Vi testade om personlighet påverkade lögnbias genom en standard MRA. 

Resultatet visar en stark tendens där personlighet påverkar lögnbias till 4% (F = 2,16; p = 

0,06). Den faktor som har samband med lögnbias är låg grad av Conscientiousness (t = -2,58; 

p = 0,01) och en svag tendens visas även hos Openness (t = 1,65; p = 0,10). Se tabell 1. 

 

__________________________________________________________ 

Tabell 1 

 

Summering av standard regressionsanalys för hur samtliga FFMs  

dimensioner förhåller sig till lögnbias (n = 267) 

__________________________________________________________ 

Variabel                             B              SE B              β              t            p 

__________________________________________________________ 

Openness                         0,02             0,01             0,10        1,65       0,10 

Conscientiousness           0,00             0,00            -0,16      -2,58       0,01 

Extroversion                  -0,01             0,01            -0,05       -0,70      0,49 

Agreeableness                 0,01             0,01             0,07        1,07       0,29 

Neuroticism                     0,01             0,01             0,07        1,07       0,29 

__________________________________________________________ 

 

 

Vi testade även om samband fanns mellan misstänksamhet och lögnbias genom en 

korrelation. Inget samband fanns (rho = 0,07; p = 0,25). 

 

H3 

För att testa om mer korrekt trovärdighetsbedömning sker efter att deltagarna fått en relation 

till personen de bedömer genomfördes ett beroende t-test där vi ställde de fyra första filmerna 
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mot de fyra sista. Resultatet visar, tvärtemot vår hypotes, att de fyra första filmerna är mer 

korrekt bedömda än de fyra sista med en medelvärdesskillnad på 0,26 (t = 3,44; m = 0,26; p 

= 0,00).  

 

H4 

För att testa om mannen och kvinnan bedömdes olika beroende av syskonplacering 

genomfördes en envägs-MANCOVA med samma kovariater som tidigare (ålder, syskonskara, 

relation mamma/pappa och familjeekonomi). Ingen skillnad fanns (F = 0,67; p = 0,67). Vi 

testade om personlighet påverkade hur man bedömde kvinnan genom en MRA. Inga samband 

fanns (F = 1,12; p = 0,35). En standard MRA genomfördes även för mannen. Inga samband 

fanns (F = 1,26; p = 0,28). Vi testade om misstänksamhet hade ett samband med hur kvinnan 

bedömdes. Inget samband fanns (rho = -0,07; p = 0,25). En korrelation genomfördes också 

för mannen. Inget samband fanns (rho = 0,04; p = 0,49) 

 

H5 

För att testa om Extroversion hade samband med hur deltagarnas ansåg sig vara på 

trovärdighetsbedömning genomfördes Person korrelation. Inget samband fanns (r = 0,06; p = 

0,32) Vidare testade vi om samband fanns mellan hela FFM-skalan och deltagarnas 

egenskattade trovärdighetsbedömning genom en standard MRA. Resultatet visar en svag 

tendens till att personligheten (O, C, E, A och N) påverkar hur deltagarna anser sig vara på 

trovärdighetsbedömning till 3% (F = 1,86; p = 0,10). Extroversion hade inget sambend med 

hur deltagarna ansåg sig vara på trovärdighetsbedömning (t = 0,27; p = 0,79). Men en tendens 

till samband påträffades mellan Agreeableness och hur deltagarna ansåg sig vara på 

trovärdighetsbedömning (t = 1,67; p = 0,10) samt mellan Openness och hur deltagarnas ansåg 

sig vara på trovärdighetsbedömning (t = 1,78; p = 0,08). 

 

H6 

För att testa om det fanns ett samband mellan trovärdighetsbedömning och typ av använda 

ledtrådar (kroppspråket, ansiktsuttryck, de verbala orden och känslor i rösten) genomfördes en 

standard MRA. Inga samband fanns (F = 0,706; p = 0,619). 

 

Då nästan inga samband fanns mellan samtliga åtta trovärdighetsbedömningar och studiens 

prediktorer spekulerades kring hur deltagarna kan ha påverkats under undersökningens gång. 
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Ett beroende t-test genomfördes med de tre första filmerna (film 3-5) och de tre sista filmerna 

(film 6-8) för att se om skillnad fanns mellan delarna. Ingen skillnad fanns (t = 1,53; m =  

-0,12;  p = 0,13) vilket tyder på en mer homogen bedömning av de sex sista filmerna än 

samtliga åtta filmer. Därefter valde vi att utesluta mannens och kvinnans två första påståenden 

(Film1 och Film2) och testade de berörda hypoteserna igen. Vi presenterar endast de 

skillnader vi fann. För att testa om det fanns en skillnad mellan hur deltagarna bedömt 

mannen och kvinnan genomfördes ett t-test beroende. Resultatet visar att 

medelvärdeskillnaden är 0,26 där mannen bedöms mer korrekt än kvinnan (t = 4,48; m = 0,26; 

p = 0,00). 

 

Sanningsbias, film 1 och 2 exkluderade (H1) 

För att testa hur personlighet påverkade sanningsbias av kvinnan genomfördes en standard 

MRA. Personligheten påverkade hur deltagarna bedömde kvinnans ärliga påståenden till 4% 

(F = 2,23; p = 0,05). Låg Conscientiousness hade samband med hur deltagarna bedömde 

kvinnans ärliga påståenden (t = -2,65; p = 0,01) och en tendens fanns hos Neuroticism (t = 

1,86; p = 0,07). Se tabell 2a. Samma metod användes för mannen. Personlighet påverkade 

sanningsbias av mannens påståenden till 4% (F = 2,30; p = 0,05). Både Openness (t = 2,39; p 

= 0,02) och Agreeableness (t = 2,25; p = 0,03) hade samband med hur deltagarna bedömde 

mannens ärliga påståenden. Se tabell 2b 

 

__________________________________________________________ 

Tabell 2a 

 

Summering av standard regressionsanalys för hur samtliga FFMs  

dimensioner förhåller sig till sanningsbias på kvinnans påståenden 

(n = 267) 

__________________________________________________________ 

Variabel                             B              SE B              β              t            p 

__________________________________________________________ 

Openness                        -0,01           0,01              -0,05       -0,77     0,44 

Conscientiousness           0,00            0,00              -0,16       -2,65     0,01 

Extroversion                    0,00            0,01               0,02         0,37     0,72 

Agreeableness                 0,01            0,01               0,10         1,40     0,16 

Neuroticism                     0,02           0,01               0,12         1,86      0,07 

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

Tabell 2b 

 

Summering av standard regressionsanalys för hur samtliga FFMs 

dimensioner förhåller sig till sanningsbias på mannens påståenden 

(n = 267) 

__________________________________________________________ 

Variabel                             B              SE B              β              t            p 

__________________________________________________________ 

Openness                         2,68            1,12               0,15       2,39      0,02 

Conscientiousness          -0,05            0,06              -0,05     -0,84      0,40 

Extroversion                  -0,10             0,75              -0,01     -0,14      0,89 

Agreeableness                 2,27             1,01               0,15       2,25      0,03 

Neuroticism                     1,15            0,97               0,08       1,19      0,24 

__________________________________________________________ 

 

 

Trovärdighetsbedömning, film 1 och 2 exkluderade (H4) 

För att testa personlighetens samband med bedömningen av kvinnan genomfördes en standard 

MRA. Personligheten påverkade hur deltagarna bedömde kvinnans påståenden till 4% (F = 

2,30; p = 0,05). Låg Conscientiousness visade samband med hur deltagarna bedömde kvinnan  

(t = -3,07; p = 0,02). Samma metod användes för mannen. Personlighet visar en tendens till 

påverkan av hur deltagarna bedömde mannens påståenden till nästan 4% (F = 1,97; p = 0,08). 

Agreeableness visar samband till hur deltagarna bedömde mannen (t = 2,08; p = 0,04) och 

tendens till samband fanns hos Openness (t = 1,69; p = 0,09).  

 

Nedan presenteras två tabeller för att redovisa studiens deskriptiva resultat. För överblick över 

deltagarnas frekvensfördelning beroende av antal korrekta trovärdighetsklassificeringar se 

tabell 3. För överblick över deltagarnas trovärdighetsbedömning (TB), sanningsbias (SB), 

antal ärliga svar (AÄ), lögnbias (LB) och antal oärliga svar (AO) se tabell 4. 
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_____________________________________________________________ 

Tabell 3 

 

Deltagarfrekvens vid korrekt trovärdighetsklassificering (n = 278) 

_____________________________________________________________ 

Antal rätta svar        1          2           3          4          5          6          7         8 

_____________________________________________________________ 

Deltagarfrekvens      3          6          34        71        90        51        20        3 

Procent (%)             1,1      2,2       12,2      25,5     32,4     18,3     7,2       1,1   

_____________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________ 

Tabell 4 

 

Procentuella medelvärden av deltagarnas  

klassificerade lögner och sanningar på  

påståendena i filmerna (n = 278) 

_________________________________________________ 

                       TB           SB           AÄ           LB           AO 

_________________________________________________ 

8 filmer          59%        60%          55%         58%        45% 

6 filmer          59%        60%          54%          58%*      46% 

Mannen 8       61%        57%          49%         75%        51% 

Kvinnan 8      58%        63%          62%          41%        38% 

Mannen 6       61%        54%          44%          75%*      56% 

Kvinnan 6       57%        66%          63%         41%*       37% 

_________________________________________________ 

Noter: * samma antal (2 st) oärliga påståenden i både 6 och 8 filmversionerna.  

TB Trovärdighetsbedömning, antalet korrekt klassificerade sanningar och lögner 

SB Sanningsbias, antalet korrekt klassificerade sanningar 

AÄ Antal ärliga, antalet klassificerade sanningar 

LB Lögnbias, antalet korrekt klassificerade lögner 

AO Antal oärliga, antalet klassificerade lögner 
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Misstänksamhet 

En standard MRA genomfördes mellan personlighet och misstänksamhet. Resultatet visar att 

misstänksamhet påverkades av personlighet till 16% (F = 9,88; p = 0,00). Agreeableness  

(t = -5,07; p = 0,00) och Openness (t = 2,40; p = 0,02) visade ett samband till misstänksamhet. 

En envägs-ANCOVA genomfördes mellan syskonplacering och misstänksamhet med samma 

kovariater som de tidigare analyserna. Resultatet visade en skillnad i syskonplacering och 

misstänksamhet (F = 3,73; p = 0,01). Endabarn är mer misstänksamma än personer med 

syskon och sistabarn är minst misstänksamma jämfört med övriga syskonplaceringar. 

Förstabarn är aningen mindre misstänksamma än mellanbarn men är tydligt i mitten jämfört 

med övriga syskonplaceringar. Se figur 2.  

 

___________________________________________________________________________ 

Figur 2 

___________________________________________________________________________ 

          

___________________________________________________________________________ 
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Diskussion 

                                                       

 

Denna studies syfte var att undersöka eventuella skillnader mellan människors 

trovärdighetsbedömning. Inga samband fanns då alla åtta filmer inkluderades i 

undersökningen. Det fanns heller inga skillnader mellan hur deltagare från studiens olika 

utbildningar presterade i undersökningen. Samtliga åtta filmer delades i två kategorier, med 

de fyra första filmerna som del 1 och de fyra sista som del 2, vilket visade en skillnad i rätta 

svar mellan de olika delarna. Den första delen bedömdes mer korrekt än den andra delen 

vilket innebär att deltagarnas prestationer successivt försämrades under undersökningens 

gång. Resultatet gjorde oss konfunderade då tidigare forskning visat att en relation mellan 

talaren och lyssnaren förbättrar trovärdighetsbedömningen (Bond & DePaulo, 2006). Den 

relation som vi spekulerade kring handlar om att deltagarna behövde göra någon form av 

bedömning av personerna i filmerna för att på ett mer homogent sätt kunna bedöma deras 

trovärdighet. Deltagarna var troligtvis ovetande om vad som egentligen skulle hända i 

filmerna samt vilka typer av människor de skulle få titta på. Därför spekulerades om 

deltagarbias kan ha påverkat svarsfrekvensen i undersökningen. Denna tanke motiverade valet 

att utesluta de två första filmerna ur analysen och låta dessa två filmer vara en del av 

introduktionen i undersökningen. För att stödja valet att exkludera de två första filmerna ur 

analysen jämförde vi del ett (Film 3-5) med del två (Film 6-8) där ingen skillnad fanns i hur 

deltagarna bedömt de olika delarna. Detta visade att deltagarna gjorde en mer homogen 

bedömning av de sex sista filmerna oavsett vilken typ av bias som fanns bland deltagarna, 

vilket tyder på en större kontroll över de sex sista filmerna än samtliga åtta filmer.  

De två första filmerna är uteslutna i de delar vi funnit skillnader och därefter har vi 

förklarat de troliga orsakerna till dessa skillnader. Då inga skillnader fanns mellan de sex sista 

filmerna och våra beroende variabler redovisas resultatet med samtliga åtta filmer inkluderade 

precis som de presenterats i resultatdelen. För att vi anser att samtliga åtta filmer krävs för att 

förklara en generell trovärdighetsbedömning.  

 

Syskonplacering 

Resultatet visade inga samband mellan varken lögn-, sanningsbias eller 

trovärdighetsbedömning och syskonplacering. Orsaken kan ligga i att de skillnader 

syskonplacering innebär inte är tillräckligt kraftiga för att träda fram vid 

trovärdighetsbedömning. Det är bra att ha i åtanke att syskonen är placerade i funktionell 
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syskonplacering. Funktionell syskonplacering innebär att stor ålderskillnad mellan syskon 

öppnar upp möjligheten att det yngre syskonet kan anta strategier som liknar det äldre 

syskonets utan konkurrens om föräldraresurser. Syskonplaceringen delades i fyra kategorier 

(endabarn, förstabarn, mellanbarn och sistabarn). Därefter delades placeringarna efter 

funktionell syskonplacering genom att utesluta syskon som var yngre och äldre än 7 år. 

Förstabarn och sistabarn med 7 år till sitt närmsta yngre respektive äldre syskon blev 

funktionella endabarn. Mellanbarn med 7 år till sitt närmsta yngre eller äldsta syskon blev 

funktionella sistabarn respektive funktionella förstabarn. Vi valde att sätta gränsen för 

exkludering av syskon vid 7 år mellan deltagarna och deras närmsta syskon för att försäkra att 

syskonrelationen var så låg som möjligt istället för Sulloways (1996) rekommendationer på 5-

6 år. Detta för att relationen avtar successivt vid hög ålderskillnad mellan syskon och ingen 

fast nollpunkt finns. Hypoteserna testades även mot en biologisk syskonplacering men inga 

skillnader fanns.  

 

Personlighet 

Personligheten har inget samband med vare sig sanningsbias eller trovärdighet med denna 

studies samtliga åtta filmer inkluderade. Skillnader fanns i lögnbias och redovisas senare i 

diskussionen. Dock är det alldeles för osäkert att påstå att en lögnbias prediceras av 

personlighet då endast två lögner konstruerades i denna studie.  

 

Sanningsbias 

Vi jämförde sanningsbias med personlighet men inga samband fanns. Kvinnans och mannens 

påståenden testades mot varandra och en medelskillnad fanns i antal rätta svar. Det betyder att 

mannen blev mer korrekt bedömd än kvinnan vilket motiverade till valet att dela upp 

kvinnans och mannens påståenden. Mannens ärliga påståenden summerades ihop till en 

variabel och kvinnans ärliga påståenden summerades ihop till en variabel. Därefter kunde 

samband testas mellan personlighet och sanningsbias för mannen och kvinnan separat.  

Deltagare med sanningsbias av kvinnans påståenden när vi kontrollerar för samtliga 

karaktärsdrag enligt FFM har låg grad av Conscientiousness och eventuellt hög grad av 

Neuroticism. Detta innebär att deltagare som var bättre på att korrekt bedöma kvinnans ärliga 

påståenden, oberoende av hur de svarat på de oärliga, är mindre organiserade och 

ordningsamma samt att de eventuellt är mer spända och oroliga än övriga deltagare. Det är 

svårt att tala om orsak och verkan i trovärdighetsbedömningssammanhang när 

personlighetsdragen endast utgör 5% av trovärdighetsbedömningen. Vi spekulerade kring hur 
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kvinnans attityd kan ha påverkat deltagarna i studien. Vi anser att kvinnan kan ha upplevts 

som auktoritativ och välformulerad vilket kan bekräfta resultatet genom att deltagarna med 

låg grad av Conscientiousness och eventuellt hög grad av Neuroticism intuitivt ”litar” på det 

kvinnan säger. Då deltagarna inte var tillräckligt organiserade och disciplinerade tog de sig 

inte tid att grundligt analysera kvinnan. Detta kombinerat med att deltagarna kan vara 

emotionellt osäkra kan få dem att ”lita” på vad kvinnan säger genom hennes auktoritet och 

välformulerade åsikter. Därav kan dessa deltagare ha bedömt kvinnans ärliga påståenden mer 

korrekt. Kvinnans ärliga åsikter handlade om ”barn ska vara på dagis” samt ”Sveriges 

preskriptionstider är bra”. 

Deltagare med sanningsbias av mannens påståenden när vi kontrollerar för samtliga 

karaktärsdrag enligt FFM har hög grad av Openness och Agreeableness. De deltagare som 

bedömt mannens ärliga påståenden mer korrekt är mer påhittiga, sympatiska och okritiska än 

övriga deltagare. Vi anser att dessa karaktärsdrag reflekterar mannens egna karaktärsdrag 

i ”verkligheten” men kanske inte fullt ut i filmerna. Mannens ärliga filmer handlade 

om ”svensk popmusik är dålig” och ”sammanhållningen i det rockband mannen spelar i”. Vi 

anser att det finns en viss sarkastisk humor i mannens båda ärliga påståenden vilka troligtvis 

kan ha varit mer lättförståeliga för de deltagare med karaktärsdrag som liknar mannens 

karaktärsdrag. Därav tror vi att dessa karaktärsdrag ger deltagarna en sanningsbias till 

mannens påståenden.   

 

Lögnbias 

Personligheten tenderar att påverka lögnbias när vi kontrollerar för samtliga karaktärsdrag 

enligt FFM. Deltagare med låg Conscientiousness och eventuellt hög Openness är bättre än 

övriga deltagare att korrekt bedöma denna studiens oärliga påståenden oberoende av hur de 

svarat på de ärliga påståendena. Sammanlagt utgör FFMs alla faktorer 4% av de korrekta 

lögnklassificeringarna varav endast låg grad av Conscientiousness ger signifikant påverkan. 

Openness visar en svag tendens till påverkan. De två oärliga påståendena handlar 

om ”kvinnan trivs att bo och jobba i Stockholm” och ”mannen är positivt inställd till 

dödsstraff”. Vi vill med försiktighet säga att mindre organiserade och mindre ordningsamma 

deltagare som är mer påhittiga än övriga deltagare har lögnbias i vår undersökning. Lögnbias 

innebär att deltagarna är bättre på att bedöma vilseledande påståenden som oärliga än sanna 

påståenden som ärliga. Denna studies lögnbias visar inget positivt samband med en 

sanningsbias vilket ger stöd till tidigare studier i området (Bond & DePaulo, 2006) och 

bekräftar reliabiliteten i vår studie.  
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Lögnbias delades upp i kön vilket visade att kvinnans oärliga påstående bedömdes 

mer korrekt av personer med låg grad av Conscientiousness. För att bättre kunna läsa 

kvinnans vilseledande information krävs mer intuitiva, mindre analyserade beslut. Tittar vi på 

påståendet om Stockholm finns en viss ambivalens mellan kvinnans ord och hennes 

förmedlade entusiasm. Hon talar väl om staden men passionen i hennes emotionella 

kommunikation är frånvarande. Inga specifika exempel på aktiviteter ges heller i påståendet 

utan kvinnan lutar sig mest tillbaka på enkla rationella förklaringar till varför hon trivs i 

staden. Lyssnar vi endast till hennes verbala ord kan man förmodligen enkelt anta att hon trivs 

i staden, men kombineras det med hennes förmedlade emotioner framkommer en ambivalens.  

Mannens oärliga påståenden bedöms mer korrekt av personer med hög grad av 

Openness. Vi anser att mannen till en början försöker visa sig självsäker i sin vilseledande 

information vilket följs av en tydlig osäkerhet då han inte upplever att han lyckas hitta bra 

argument för att stödja sin självsäkerhet. Vi upplever denna beteendeförändring som ganska 

tydlig med facit i hand och tror att Openness kan vara nyckelkomponenten för att 

uppmärksamma dessa ledtrådar hos mannen. Dock anser vi även att deltagarna behöver ha 

någon form av relation till mannen för att lyckas uppmärksamma dessa ledtrådar som 

vilseledande, vilket vi inte anser behövs vid kvinnans oärliga påstående.  

 

Trovärdighetsbedömning 

Inget samband fanns mellan personlighet och trovärdighetsbedömning av de sex påståendena. 

Påståendena delades återigen upp i kön och samband framkom. De deltagare som mer korrekt 

bedömt kvinnans samtliga 3 påståenden (två ärliga och ett oärligt) hade låg grad av 

Conscientiousness. För mannen fanns bara en tendens till samband när deltagarna bedömde 

mannens samtliga tre påståenden (två ärliga och ett oärligt). För att bedöma mannen mer 

korrekt hade deltagarna förmodligen högre grad av både Agreeableness och Openness.    

 

Deskriptiv data 

Deltagarna i denna studie hade sanningsbias till kvinnans påståenden (63% korrekt bedömda 

sanningar) och lögnbias till mannens påståenden (75% korrekt bedömd lögn). Deltagarna 

bedömde även kvinnan som mer ärlig (62% ärliga klassificeringar) än mannen (49% ärliga 

klassificeringar). Vi tror fortfarande inte att könet är den beroende faktorn till dessa resultat 

utan pekar även nu på innehållet i de påståenden mannen och kvinnan talar om. Kvinnans 

påståenden behandlar åsikter hon tycker är bra (förutom det oärliga påståendet om Stockholm 
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där hennes riktiga åsikt är att hon inte trivs i staden) medan mannens samtliga påståenden 

behandlar påståenden han tycker är dåliga. Vi tror att detta är orsaken till deltagarnas 

sanningsbias till kvinnan och lögnbias till mannen. Vrij (2008a) menar att föräldrar ofta 

uppfostrar sina barn till uppfattningen att ljuga är någonting dåligt. Senare i livet ska dessa 

förutfattade meningar att det är fult att ljuga få människor att tro att lögnare är dåliga personer 

(Vrij, 2008a; Bond & DePaulo, 2006). Då mannen hade negativa åsikter i sina ärliga 

påståenden kanske han lättare uppfattades som en ”dålig” person och lögnbias uppstod mot 

mannen. Kvinnan som däremot hade positiva åsikter i samtliga påståenden upplevdes kanske 

som en ”bättre” person och sanningsbias mot kvinnan inträffade. Detta stämmer även bra 

överens med ett fundamentalt attributionsfel. Innebörden av ett fundamentalt attributionsfel är 

att människor underskattar situationens påverkan och överskattar personens karaktäristiska 

egenskaper vilket anses vara en orsak till människors dåliga trovärdighetsbedömning (Vrij, 

2008a). 

Vi tror även att deltagarna hade svårare att korrekt bedöma kvinnans lögn (41%) än 

sanningar (63%) på grund av att hon hade positiva åsikter om samtliga påståenden. Mannen 

hade däremot en positiv åsikt vid sin lögn om dödstraff (medan hans riktiga åsikt är emot 

dödstraff) vilket kan ha påverkat en lögnbias mot mannen då övriga påståenden bestod av 

negativa åsikter. Detta kanske deltagarna upplevde som motsägande vilket kan vara orsaken 

till det höga värdet på 75% korrekt klassificerad lögn fastän antalet klassificerade lögner var 

51%. Vi spekulerade även kring om ämnet i sig kan vara en anledning till upptäckten av 

mannens lögn då en positiv inställning till dödsstraff troligtvis anses som tabubelagt.   

 

Misstänksamhet 

Misstänksamhet visade inga relationer till varken lögnbias, sanningsbias eller 

trovärdighetsbedömning. Misstänksamhet visar heller inget samband med antalet ärliga eller 

oärliga svar oberoende av korrekt trovärdighetsbedömning. Resultatet visar ett ickesignifikant 

svagt negativt samband mellan hög grad av misstänksamhet och sanningsbias. Möjligt är att 

en annan misstänksamhetsskala än den i studien använda kan ge antydan till ett samband 

mellan lögn- och sanningsbias.  

Syskonplacering i denna studie visar väldigt intressanta skillnader i misstänksamhet 

beroende av placering i syskonskaran. Endabarn är mer misstänksamma än personer med 

syskon och sistabarn är de minst misstänksamma personerna. Endabarn som växer upp utan 

konkurrens om sina föräldrars uppmärksamhet behöver aldrig lära sig lita på andra människor 

än sina föräldrar. Sistabarn som redan har ett eller flera äldre syskon märker förmodligen 
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ganska snart att de inte blir utelämnade. Då familjer har fler än ett barn är det troligt att 

föräldrarna ofta försöker lära ut rättvisetänkande för att minska konkurrensen bland barnen i 

familjen. De karaktärsdrag som predicerar misstänksamhet är framförallt låg grad av 

Agreeableness men även hög grad av Openness. Hela FFM skalan förklarar 16% av ett 

misstänksamt beteende.    

 

Deltagarnas egna uppskattade trovärdighetsbedömning 

Resultatet visar en svag tendens till att deltagare med hög grad av Agreeableness och 

Openness anser sig själva bättre på trovärdighetsbedömning. Hög grad av Agreeableness 

korrelerar negativt med misstänksamhet i denna studie vilket får oss att anta att deltagare med 

hög grad av Agreeableness är mer tillitsfulla. Denna tillit mot andra människor kan ge dessa 

deltagare en tro att väldigt få människor ljuger. Deltagare som anser sig kreativa och öppna 

för information kanske tror att de kan lyckas se människor som försöker vilseleda i sitt 

budskap. Kanske tänker dessa människor rationellt och tror att de är bra på att lyckas se alla 

små detaljer. Denna studie visar en tendens till att en tillitsfull inställning kombinerat med en 

upplevelse att kunna urskilja detaljer i kontexten får människor att skatta sig själva som bra på 

trovärdighetsbedömning. Om få människor ljuger anser dessa människor förmodligen att det 

är ganska enkelt att hitta lögnarens avvikande beteenden från majoriteten. Inga samband finns 

mellan hur deltagarna uppskattar sin trovärdighetsbedömning med den egentliga 

trovärdighetsbedömningen. Tidigare studier menar att människor med hög grad av 

Extroversion anser sig själva bättre på trovärdighetsbedömning (Vrij & Baxter, 1999). Denna 

studie visar inga samband mellan deltagarnas självskattade förmåga till 

trovärdighetsbedömning och Extroversion.  

 

Ledtrådar till vilseledande information 

Inga av de ledtrådar till vilseledande information (kroppsspråk, ansiktsuttryck, verbala ord 

och känslor i rösten) denna studie undersökte gav några samband med 

trovärdighetsbedömning. Vrij (2008b) menade i sin studie att den verbala informationen kan 

ge en mer korrekt trovärdighetsbedömning vilket denna studie inte lyckades stödja. Orsaken 

kan ligga i denna studies korta påståenden vilka inte ger deltagarna tillräckligt med 

information att utvärdera påståendenas språkligt informativa budskap. Ledtrådarna till 

vilseledande information ställdes, utöver H6, mot samtliga variabler denna studie presenterar 

men inga samband fanns. Den troliga slutsatsen är att människor inte vet vad ledtrådarna 

egentligen förmedlar då 268 deltagare (n = 273) uppgett att de tittat på minst en ledtråd. 
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Enligt Akehurst, et al. (1996) är de ledtrådar människor använder sig av oftast felaktiga vilket 

kan vara orsaken till denna studies oförmåga att hitta samband.  

 

Summering 

Varken syskonplacering, misstänksamhet, ledtrådar till vilseledande information eller 

personlighet visade samband med en generell trovärdighetsbedömning. Inga könsskillnader 

fanns bland dem som bedömde trovärdighet i denna studie. Däremot förklarar deltagarnas 

karaktärsdrag en del av hur mannen och kvinnan blev bedömda. Vi anser att karaktärsdragen 

mannen och kvinnan besitter är orsaken till att de bedöms olika och tror inte att deras kön har 

påverkat deltagarnas bedömningar. Sammanlagt kan vi bekräfta att trovärdighetsbedömning 

varken förbättras eller försämras av personlighet eller de andra strategier denna studie 

undersökt. På samma sätt som det inte finns någon Pinocchionäsa hos lögnare (Kronkvist 

2007) finns det troligtvis inget allseende öga för att avslöja vilseledande information.  

Denna studie visade att vissa karaktärsdrag hos deltagarna ger dem en fördel vid 

trovärdighetsbedömning av en viss typ av människa. Detta säger egentligen ingenting om 

trovärdighetsbedömning i sig utan säger eventuellt att olika människor bedömer andra 

människor olika beroende av vilka karaktärsdrag de båda besitter. Montoya, Horton & 

Kirchners (2008) metaanalys visade att verkliga likheter bidrar till att människor attraheras av 

varandra i laboratorieundersökningar men inte i verkliga långvariga förhållanden. Endast 

upplevda likheter finns i långvariga förhållanden (Montoya, Horton & Kirchner, 2008). Det är 

möjligt att verkliga likheter även gör människor något bättre vid bedömning av varandras 

trovärdighet. Vrij (2008a) menar att en relationsförebyggande sanningsbias uppkommer i 

långvariga förhållanden. Kanske har två väldigt lika personer lättare att avslöja varandras 

oskyldiga sociala lögner än två mindre lika personer, vilket skulle kunna försämra den 

relation de mer lika personerna har och förbättra den relation de mindre lika personerna har. 

Sociala lögner handlar ofta om det Vrij (2008a) kallar other-oriented lies, vilka används för 

att antingen höja andra personers materialistiska och psykologiska värde eller undvika 

materialistiska/psykologiska förluster eller bestraffningar. Exempelvis kan lögnerna handla 

om att grannen får beröm för sin nya bil eller en väninna som ger sin bästa vän smickrande 

kommentarer (Vrij, 2008a). Vi vill uppmuntra till vidare forskning inom området.   

Denna studie hade ett genomsnitt av korrekt trovärdighetsbedömning på 59% vilket 

stämmer bra överens med tidigare forskning (Bond & DePaulo, 2006). Personlighet förklarar 

mellan 3-5% av denna studies korrekta trovärdighetsbedömning och spelar ingen avgörande 

roll i hur människor bedöms. Slumpen är fortfarande den största faktor att ta hänsyn till och är 
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troligtvis förklaringen till varför människor är så dåliga på att bedöma trovärdighet. Inga 

personlighetsdrag gör människor vare sig bättre eller sämre på att generellt avslöja 

vilseledande information. Dock är vi ganska säkra på att människor lättare bedömer 

påståenden med positiva åsikter som ärliga och påståenden med negativa åsikter som oärliga 

vilket vi anser kan vara en orsak till sannings- respektive lögnbias.  

 

”Vi är varken bättre eller sämre än schimpanser… schimpanser är nog bättre på att 

bedöma andra schimpanser” PhD Andrejs Ozolins (2008) 
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Appendix 

 

 

 

Femfaktormodellen 

 

 

 

I. Extroversion:               

Varm =  aktiv och pratsam  

Sällskaplig = bestämd och duktig i lekar/spel 

Aktiv = entusiastisk och gestikulerar mycket i ansikte/kropp 

Nöjessökande = utåtgående och beter sig självsäkert 

II. Agreeableness:           

Tillitsfull = uppskattande och okritisk  

Altruistisk = generös och sympatisk 

Lättsam = förtroendefull och grundläggande tillitsfull 

Tillmötesgående = vänlig och gör sig omtyckt 

III. Conscientiousness:   

Kompetent = effektiv och pålitlig/ansvarsfull 

Ordningsam = organiserad och produktiv 

Självdisciplinerad = ansvarstagande och etiskt tänkande 

Betänkande = grundlig och hög strävan 

IV. Neuroticism:             

Bekymmersam = ängslig och tunnhudad 

Fientlig = självömkande och svagt jag försvar 

Depressiv = spänd och självnedlåtande 

Sårbar = oroande och pendlande humör 

V. Openness: 

Fantasifull = artistisk och har många intressen 

Sinnesfull = påhittig och har annorlunda tankestrategier 

Värderingar = vidsträckande intressen och påverkas av estetik 

Idéer = originell och dömer med okonventionella termer 

 



 II 

Dessa frågor syftar till de ledtrådar som ofta används vid trovärdighetsbedömning. Svara på 

vilka ledtrådar Du använt dig av under filmerna i denna undersökning när Du bedömt 

personen som OÄRLIG. Ringa in JA för de ledtrådar Du använt dig av och NEJ för de Du 

inte använt dig av.  

                                                                                                              

 

Kroppsspråket;                                                                                    JA                  NEJ 

personen upplevs ovanligt stel eller rörlig 

vilket kan synas genom handrörelser,  

huvudrörelser, ögonrörelser, blinkningar  

eller liknande kroppsrörelser  

 

 

Känslor i ansiktsuttryck;                                                                    JA                  NEJ 

personen visar känslor som upplevs  

falska eller missvisande och kan  

synas som ett leende, en sur min, 

pannrynkningar eller liknande tecken i ansiktet 

 

 

De verbala ordens innebörd;                                                              JA                  NEJ  

personen ger kluven eller växlande  

information i de talade orden, exempelvis  

genom att motsäga sig själv, eller  

liknande språkligt informativa ledtrådar 

 

 

Känslor i rösten;                                                                                  JA                  NEJ     

personen har darrningar i rösten,  

stakar sig i orden, ökad eller minskad talhastighet  

eller liknande känslor i rösten 

 

 

Du Chansade eller Gissade;                                                                JA                  NEJ 

Du genomförde din trovärdighetsbedömning 

helt utan att använda några tecken eller ledtrådar 

 

 

Det finns inga ledtrådar;                                                                    Finns          Finns Inga 

inte ens utbildade forskare                                                                Ledtrådar      Ledtrådar 

kan bedöma trovärdighet 

bättre än slumpen 

 
 

 

 

 

         

 



 III 

Denna fråga handlar om dina SYSKON. Försök att svara så noga du kan. Ta bara med syskon 

som du upplever att du har haft en syskonrelation till, oberoende av om ni var helsyskon, 

halvsyskon eller något annat. 

 

        0       1     2       3 4          5 och fler 

Äldre bröder 

Äldre systrar 

Yngre bröder 

Yngre systrar 

 

Hur många ÅR är det mellan dig och ditt åldersmässigt närmaste syskon? 

                            Har inga     0                 1-2            3-4                5-6                 7 och fler 

Äldre syskon 

Yngre syskon 

 

När föddes dina föräldrar? 

Pappa (årtal) 

Mamma (årtal) 

 

Hur upplevde du din familjs ekonomi under din uppväxt? 

Mycket svag      Ganska svag         Varken svag         Ganska god       Mycket god 

                  eller god 

 

 

Hur skulle du vilja beskriva din relation till dina föräldrar under din uppväxt?   

           Mycket harmonisk         Mycket konfliktfylld 

Pappa 

Mamma 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 IV 

Svara på frågorna genom att sätta ett kryss i rutan för antingen  

         JA eller NEJ beroende på om Du håller med påståendet eller inte. 

         Om Du är osäker välj det svarsalternativ Du upplever stämmer in  

         bäst på dig generellt. 

                                                                                                                                            JA       NEJ 
 

                             

         1. Alla Ljuger, de som påstår att de inte ljuger är de största lögnarna        

                  
 

2. Jag upplever ofta att människor inte är fullständigt ärliga mot mig 

 

 

3. De flesta människor säger bara det de tror jag vill höra 
 

 

4. När jag har en konversation med någon tänker jag ofta  

på om personen verkligen talar sanning 

 

 

5. Människor säger väldigt sällan vad de egentligen  

tycker och tänker 

 

 

6. Den bästa regeln är att lita på människor ända tills man  

får bevis på motsatsen 

 

 

7. Oärlighet är en del av människans natur 
 

 

8. När jag träffar någon för första gången antar jag att personen  

förmodligen ljuger om vissa saker han/hon säger till mig 

 

 

9. De flesta människor är i grund och botten helt ärliga 

 

 

10. Den som litar fullständigt på någon annan person  

kommer att få problem 

 

 

11. När jag frågar en främmande människa om vägen funderar  

jag ofta på om de verkligen talar sanning 

 

 

12. När jag talar med andra människor brukar jag tro på det de säger 

 

 

13. Människor ljuger sällan för mig 
 

 

14. De flesta människor lever med mottot ”ärlighet vara längst” 
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Kön: (Kryssa)    Kille            

 

                            Tjej      
       

Ålder:                    _________ 

 

Program                _________ 

 

En studie om förmågan att bedöma trovärdighet 

 

Läs detta först: 

 

Syftet med denna testning är att studera förmågan att bedöma andra människors trovärdighet. 

Detta häfte innehåller några formulär vilka handlar om olika ledtrådar man kan grunda sin 

trovärdighetsbedömning på. Häftet innehåller även några frågor om din syskonplacering. Åtta 

korta filmer på ca 30 sekunder var kommer visas på TV-skärmen där olika personer pratar om 

sina personliga åsikter. Vi vill att Du gör en uppriktig bedömning om Du uppfattar deras 

åsikter som uppriktiga eller falska.  

 

Vi vill understryka att undersökningen är helt frivillig, vilket innebär att Du kan avbryta när 

Du vill utan att behöva motivera.  

 

Dina svar utvärderas enbart av undertecknade och redovisningen sker i form av en uppsats på 

Växjö universitet. Vi vill även påpeka att undersökningen är helt anonym och inga 

individuella svar kommer att redovisas överhuvudtaget. 

 

Det är viktigt att Du följer instruktionerna noggrant och tar så uppriktig ställning Du kan till 

frågorna. Hoppa inte över något påstående trots att vissa frågor kan kännas som upprepningar 

eller upplevas som irrelevanta.  

 

 

Tack för din medverkan! 

Simon Moberg Oleszkiewicz & Anders Gummesson 

Institutionen för samhällsvetenskap vid Växjö universitet 

Handledare; Ph D Andrejs Ozolins 
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___________________________________________________________________________ 

Tabell över variabler 

 

 

 

Tabell över studiens samtliga  

beroende och oberoende variabler  

___________________________________________________________________________ 

Variabel                               Hypotes        Typ             Skala                              Svarsintervall  

                                                                                                                         8 filmer   6 filmer 

___________________________________________________________________________ 

Sanningsbias                             H1         beroende      nominal  (Ärlig/Oärlig)      0-6        0-4 

Mannen sanninsgsbias              H1        beroende      nominal  (Ärlig/Oärlig)       0-3        0-2 

Kvinnan sanningsbias               H1        beroende      nominal   (Ärlig/Oärlig)      0-3        0-2 

Lögnbias                                   H2         beroende      nominal  (Ärlig/Oärlig)      0-2         0-2 

Mannen lögnbias                      H2         beroende       nominal  (Ärlig/Oärlig)      0-1        0-1 

Kvinnan lögnbias                      H2        beroende       nominal   (Ärlig/Oärlig)     0-1         0-1 

Film 1-4                                    H3         beroende      intervall                               0-4 

Film 5-8                                    H3         beroende      intervall                               0-4 

Film 3-5                                    H3*       beroende      intervall                                            0-3 

Film 6-8                                    H3*       beroende      intervall                                            0-3 

Trovärdighetsbedömning H4 & H6        beroende      nominal  (Ärlig/Oärlig)      0-8        0-6 

Mannens påståenden                 H4         beroende      nominal   (Ärlig/Oärlig)     0-4        0-3 

Kvinnans påståenden                H4         beroende      nominal   (Ärlig/Oärlig)     0-4        0-3 

Syskonplacering          H1, H2 & H4       oberoende     nominal  (Enda-, Första-,     

                                                                                                    Mellan- och Sistabarn) 

Openness                H1, H2, H4 & H5        oberoende     intervall                             5-35      5-35    

Conscientiousness  H1, H2, H4 & H5        oberoende     intervall                             7-49      7-49 

Extroversion           H1, H2, H4 & H5        oberoende     intervall                             8-56      8-56 

Agreeableness         H1, H2, H4 & H5       oberoende     intervall                             7-49      7-49 

Neuroticism             H1, H2, H4 & H5       oberoende     intervall                             7-49      7-49 

Misstänksamhet       H1, H2, H4 & H5       oberoende     intervall                             0-11      0-11 

Egenskattad  

trovärdighetsbedömning              H5            beroende      intervall                             1-5        1-5 

Ledtrådar till lögn                        H6        oberoende     nominal (JA/NEJ)             0-4        0-4 

___________________________________________________________________________ 

Noter; * variabeln användes i hypotesen endast efter att de 2 första filmerna exkluderats 

         


