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Sammanfattning 

Lögner är vanliga mellan människor och förekommer i olika kommunikationsmedel. Det är av 

intresse att få kunskap om lögner bland annat inom budgivning på fastigheter, sjukanmälan och 

otrohet. I detta examensarbete undersöks experimentellt förekomsten av planerade lögner vid 

kommunikation ansikte mot ansikte, telefonsamtal och textmeddelande med mobiltelefon 

(SMS) vid förutsättning att lögnen är planerad och för båda personernas vinning. Tre hypoteser 

grundade på tre teorier om lögn ställdes. Varje hypotes angav en unik frekvensfördelning av val 

av kommunikationsmedel. För att testa hypoteserna deltog 44 universitetsstudenter i ett 

experiment. Resultatet visar att SMS var det vanligaste kommunikationsmedlet för lögn och 

detta stöds av Social Distance Hypothesis.    

Nyckelord: lögner, kommunikationsmedel, SMS, mobiltelefon    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Lies are common between humans and they occur in different means of communication. It is 

of interest to gain knowledge about lies, for instance regarding bidding for properties, sick 

leave, and infidelity. In this thesis planned lies are investigated experimentally in 

communication face to face, phone calls and text messages with cell phones (SMS) in 

conditions when the lie is planned and in the interest for both individuals. Three hypotheses 

based on three theories on lying were formulated. Each hypothesis specified a unique 

prediction of the frequency distribution of the choices of means of communication. To test the 

hypothesis 44 university students participated in an experiment. The result shows that SMS was 

the most common means of communication for a lie and this is supported by the Social 

Distance Hypothesis.     

Keywords: lies, means of communication, SMS, mobile phone 
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Inledning 

 

Beteendet att ljuga har undersökts i stor omfattning, men vilka medier individer väljer för sina 

lögner är ett relativt nytt område. Med nya medier uppstår nya problem. Ofta leder dessa 

kommunikationsmedel till att det blir lättare att kommunicera, men också till att det blir lättare 

att ljuga. Forskare har kommit fram till att lögner är mycket vanligt i chatt-rum (Whitty & 

Carville, 2008), att lögner är vanligast förekommande i telefon (Hancock, Thom-Santelli, & 

Ritchie, 2004) och att planerade lögner är vanligast i SMS och E-post (Whitty, Buchanan, 

Joinson, & Meredith, 2012). Eftersom dessa kommunikationsmedel är vanligt förekommande 

både i människors privat- och arbetsliv, med budgivning och sjukanmälan som exempel, är det 

bra att känna till hur lögner används vid dessa kommunikationsmedel.    

 

Bakgrund  

Forskning kring lögner har framförallt bedrivits inom kriminologin och rättspsykologin sedan 

slutet av 1960-talet (Hwang, Lundberg, Rönnberg, & Smedler, 2007). 

Lögnpsykologisk forskning har koncentrerats på fyra större områden; hur bra individer är på att 

avslöja lögner, vilka ledtrådar som används för att avslöja lögn, beteenden som uppvisas av 

lögnare respektive sanningssägare och kunskap som är till hjälp för att avslöja lögn (Hwang et 

al., 2007).  

DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer och Epstein (1996) identifierade två typer av lögner; 

självtjänande och icke självtjänande. Ytterligare en upptäckt gjordes, nämligen att 

försökspersonerna tenderade att ljuga för att försvara sin eller en annan persons självbild mycket 

oftare än de ljög för att tillförskansa sig materiell vinning.   

Under 1990-talet och 2000-talet har forskningen, som behandlar val av kommunikationsmedel 

i samband med lögn studerats av bland annat Whitty och Carville (2008). De kom med hjälp 

av en enkätstudie fram till att försökspersonerna var mer benägna att utföra självorienterade 

lögner inför personer de inte känner och icke självtjänande lögner inför bekanta och att 

självtjänande lögner är vanligast förekommande i E-post och telefonsamtal, följt av interaktion 

ansikte mot ansikte (FTF-kommunikation). Whitty och Carville (2008) förklarar dessa resultat 

med hjälp av teorierna Media Richness Theory, Social Distance Hypothesis och Feature Based 

Model.  

Hancock et al. (2004) genomförde en dagbokstudie, där försökspersonerna fick bokföra all 

interaktion och alla lögner under en vecka, samt bokföra vilket media som användes vid varje 

interaktion och lögn. Resultatet visade att vi ljuger mest i telefonsamtal och att dessa lögner 

klassificeras som oplanerade. Planerade lögner är istället mest förekommande i E-post. I 

samband med studien utvecklade Hancock et al. (2004) teorin Feature Based Model. 
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När vi planerat att ljuga är det vanligast förekommande i textmeddelande från mobiltelefon 

(SMS) och E-post. Detta visas exempelvis av Whitty et al. (2012) som hävdar att planerade 

lögner skiljer sig signifikant i mängd mellan FTF-kommunikation och SMS, där planerade 

lögner är vanligare i SMS. Whitty et al. (2012) påpekar dock att nivån av planering i lögnerna, 

skattad på en skala graderad 1-9, är relativt låg. Det innebär att det var svårt att bevisa att 

lögnerna var planerade. 

 

Sammanfattning av forskning. 

 

 Det finns två typer av lögner; självtjänande och icke självtjänade (Depaulo et al., 1996). 

 Individer ljuger oftare för att upprätthålla sin egen och andras självbild än för materiell 

vinning (Depaulo et al., 1996). 

 Individer använder hellre självtjänande lögner inför personer de inte känner och icke 

självtjänande lögner inför personer de känner (Whitty och Carville, 2008). 

 Planerade lögner är vanligast förekommande i fattiga medier, (medier som innehåller 

låg nivå av kroppsspråk och fysiska ledtrådar), som E-post och SMS, oplanerade lögner 

är vanligast förekommande i rika medier (medier som innehåller högre nivå av 

kroppsspråk och fysiska ledtrådar), som telefonsamtal (Whitty et al., 2012). 

 

Problemställning och prediktioner 

Med anledning av den forskning som redan finns inom området för val av 

kommunikationsmedel vid lögn är det av intresse att närmare undersöka området planerade 

lögner i olika kommunikationsmedel. En studie måste göras med hög validitet på ett sätt som 

garanterar att lögnen är planerad och framförs till en person som försökspersonen känner och 

han eller hon bör ha tre kommunikationsmedel att välja mellan; FTF-kommunikation, 

telefonsamtal och SMS. Valet av de tre kommunikationsmedlen baserar sig på att dessa är 

vanliga kommunikationsmedel i vårt samhälle, samt att dessa tre bedöms vara rimliga medel för 

att framföra en lögn.   

Olika teorier om lögn kan ge olika prediktioner:  

Media Ritchness Theory: Försökspersonerna bör använda det rikaste mediet för lögn, alltså 

FTF-kommunikation.  

Social Distance Hypothesis: Försökspersonerna bör använda det kommunikationsmedel som 

avslöjar minst av kroppsspråket, alltså SMS.   

Feature-Based Model: Telefonsamtal bör vara vanligast, eftersom telefonsamtal har alla media-

egenskaper som modellen särskiljer (Tabell 1). Enligt Feature- Based Model är lögn att föredra 

när kommunikationsmedlet är synkront, svårt att spela in eller spara samt att individerna som 

lögnen sker mellan inte befinner sig rumsligt nära varandra.   
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Tabell 1.  

Egenskaper hos medierna enligt Feature- Based Model, tidigare använd av Hancock et al. (2004). Kryss 

står för att mediet har den lögn-underlättande egenskap som anges för raden. Ex: telefonsamtal har alla tre 

egenskaper som underlättar lögn. 

 

Egenskap 

som 

underlättar 

lögn 

 FTF-k. Telefonsamtal SMS 

Synkront X X  

Ej 

inspelningsbart 
X X  

Ej rumslig 

närhet 
 X X 

 

 

 

Teoretisk referensram 

 

Icke-verbal kommunikation  

Tankar och känslor avspeglas även genom icke-verbal kommunikation. Icke-verbal 

kommunikation handlar om kroppsrörelser, hållning, ställning, gester och mimik, men även 

om talets andningsrytm, tonlägen, pauser och betoningar. Självbilden påverkar kroppsspråket 

och tankar om, och reaktioner på, hur andra agerar syns i kroppsspråket. Med kroppsliga 

ledtrådar förstärks eller upphävs verbala budskap (Nilsson, 2007).  

 

FTF-kommunikation  

Goffman (refererad i Miller, 1995) har diskuterat kring hur personer uppfattar varandra i FTF- 

kommunikation. Sedan 50-talet och fram till tidigt 80-tal arbetade Goffman (refererad i Miller, 

1995) med att strukturera teorier för hur vi framställer och uppfattar oss själva samt andra i 

FTF-kommunikation. En av huvudteserna är att vi vill framhäva oss själva som bra människor 

och att det finns olika strategier för att göra detta, som att bland annat förbereda sin interaktion 

genom att öva. Att undvika pinsamma situationer är en av de grundläggande drivkrafterna till 

att presentera oss själva som bra människor. Det är inte bara vi själva som vill undvika att vi 

hamnar i pinsamma situationer, utan det vill även de personer som interagerar med oss. Därför 



4 

 

blir mycket av vår interaktion ett spel, där vi försöker undvika att sätta oss själva och andra i 

pinsamma situationer (Miller, 1995). 

Goffman (refererad i Miller, 1995) delar in interaktion mellan människor i två områden; 

frivilligt given information och ofrivilligt given. Frivillig information är information som vi 

förmedlar avsiktligt, medan ofrivillig förmedlas omedvetet. 

Strategi för lögner 

Enligt Schelling (1968) väljer individer strategiskt om de ska ljuga eller inte. Han argumenterar 

för att personen har att beakta en rad alternativ, som ifall lögnen går igenom eller inte och vad 

utfallet av lögnen skulle bli. Det finns många sätt att vara strategisk på i lögner. En strategi är att 

ljuga dåligt med avsikt att bli påkommen, då sanningen kan vara för obekväm att framföra 

öppet. Strategin kan passa när individen vill bli avslöjad och lögnen blir då till både egen och 

annans fördel. 

 

Media Richness Theory 

Daft och Lengel (1984) menar i sin Media Richness Theory att valet av media beror på hur 

enkelt i bemärkelsen rutinmässigt problemet är. När problemet är av okänd karaktär används 

gärna ett kommunikationsmedel rikt på multipla ledtrådar, som direkt feedback, talat språk och 

personlig kommunikation. Fattiga medier som saknar dessa multipla ledtrådar används när 

problemet är mer rutinartat.  

Hancock et al. (2004) beskriver att Media Richness Theory kan tolkas som att lögner är 

vanligare förekommande i rika medier än i fattiga. Det beror på att en lögn oftast är spontan 

och spontana lögner oftast förekommer i rika medier. Med ett rikt media menas att det 

rymmer fler ledtrådar för att tolka informationen. FTF-kommunikation rymmer mycket icke- 

verbal information (Nilsson, 2007), medan ett SMS enbart rymmer text.  

 

Social Distance Hypothesis 

I Social Distance Hypothesis anges att personer hellre väljer fattiga media att ljuga i för att hålla 

avstånd till den de ljuger inför, då en lögn upplevs som obekväm och denna känsla kan speglas 

i kroppsspråket. Därför skulle lögner vara vanligare i exempelvis SMS och E-post (Hancock, 

2004). Depaulo et al. (1996) menar att försökspersonerna i deras dagbokstudie Lying in everyday 

life fann det obekvämt att ljuga ansikte mot ansikte med en annan person och att de var mer 

bekväma med att ljuga över telefon.   

 

Feature-Based Model 

I Feature-Based Model tas till skillnad från i de tidigare två modellerna hänsyn till fler faktorer 

än bara distans eller social inverkan. Modellen som har tagits fram av Hancock et al. (2004) 

bygger på att ställning tas till de tre faktorerna synkronisitet, inspelningsbarhet och distribution. 

Synkronisitet är kommunikationsmedlets förmåga att förmedla information omedelbart. 

Inspelningsbarhet innebär kommunikationsmedlets möjlighet att spara information. FTF-
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kommunikation är inte inspelningsbart, medan exempelvis SMS är det. Distribution avser den 

rumsliga närheten mellan kommunicerande människor. I teorin antas att en lögn fungerar bäst 

när inspelningsbarheten är låg, synkronisiteten hög och distributionen låg. I Feature-Based 

Model förutsätts att de flesta lögner är oplanerade. Inspelningsbarheten gör att vi inte vill ljuga 

när det går att spara våra lögner, en hög synkronisititet ger förutsättningar för fler spontana 

lögner och en hög distribution ger rumsligt skydd för att ljuga (Hancock et al., 2004).   

 

Metod 

Försökspersoner  

Flertalet försökspersoner rekryterades vid Luleå tekniska universitet genom bekvämlighets- och 

tillfällighetsurval. Snöbollsmetoden har också använts, då en redan engagerad försöksperson 

bjudit med sig en vän, sambo eller bekant.  

Ett E-postmeddelande sändes ut till ca 600 studenter vid Luleå tekniska universitet. I 

meddelandet beskrevs experimentet som ett experiment i ”kognitiv databehandling” och de 

inbjudna uppmanades att anmäla sig två och två. Anmälan gjordes via E-post till försöksledaren. 

Rekryteringsmetoden med E-post resulterade i endast en anmälan. Fler försökspersoner söktes 

därefter genom Face Book-gruppen PuSS för studenter inom programmen psykologi och 

sociologi kandidat. Försökspersonerna erhöll lotter, där vinsten var presentkort, som tack för 

sitt deltagande. 

Eftersom experimentet genomfördes med två försökspersoner, som skulle kommunicera med 

varandra krävdes att försökspersonerna på något sätt kände varandra innan experimentet. 

Försökspersonerna kom att bestå av 44 studenter i åldrarna 19-35 år med medelåldern 23,4 år 

(SD=3,8). De 44 försökspersonerna utgjorde 22 par, där dock ett par föll bort p.g.a. ett 

missförstånd hos försökspersonerna. Fjorton försökspersoner var män och 28 var kvinnor. 

Under experimentet uppmanades åtta män och 14 kvinnor att ljuga. Hög power vid planerade 

χ2-test kunde konstateras för 21 försökspersoner.  

 

 

Material 

Experimentet genomfördes i två mindre rum ca 10 m ifrån varandra. Försökspersonerna 

uppmanades ta med sig sina egna mobiltelefoner.  

Materialet för skenexperimentet bestod av åtta texter, där försökspersonen skulle leta bokstäver 

på tid (Bilaga 1). En enkät med fyra frågor kring skälen till försökspersonens lögn användes i 

slutet av en session (Bilaga 2). 
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Procedur  

En pilotstudie genomfördes där proceduren prövades och som medförde modifieringar av 

skenexperimentet.  

När försökspersonerna hade anlänt till laboratoriet leddes de en och en till var sitt rum, utan att 

de kände till avståndet mellan rummen. Inledningsvis fyllde försökspersonerna i ett formulär 

med bakgrundsdata. Därefter uppmanades de att leta fram tidtagaruret i sin mobiltelefon. Fem 

försökspersoner saknade tidtagarur i sina mobiltelefoner och fick då låna ett stoppur av 

försöksledaren. Följande instruktioner gavs:  

Här är uppgiften, det du ska göra är att leta bokstäver i texten och fylla i det nedan, sedan 

ska du samtidigt ta tid på dig själv när du startar och skriva ner tiden när du är klar med 

sidan. Därefter fortsätter du på nästa sida med ny tid, tills du gjort klart alla sidor. När du är 

klar kommer du att få en uppgift till, del B och den kommer gå fortare att göra. Efter en 

halvtimme kommer jag in och berättar hur långt ni kommit i förhållande till varandra. Det 

är viktigt att du gör uppgiften så noga du kan, men samtidigt så snabbt du kan.  

Efter 30 minuter informerades försökspersonerna om att de låg lika, detta för att reducera 

tävlingsvilja. Efter 45 minuter lottade försöksledaren vem av försökspersonerna, som skulle 

användas för själva lögnexperimentet. Efter 45 minuter hade vanligtvis försökspersonerna 

arbetat sig igenom halva skenexperimentet och visade tecken på leda. Den som valdes ut för 

lögnexperimentet informerades om att han/hon kunde välja mellan att fortsätta med 

skenexperimentet eller avsluta det med förbehållet att han/hon då först måste försöka lura 

personen i rummet bredvid genom en egen påhittad lögn. Lögnen skulle innehålla en 

anledning till att den ljugande försökspersonen måste avvika från platsen genast och en 

förfrågan om den andra personen i rummet bredvid på grund av detta kunde avsluta den 

ljugande försökspersonens del B. Vidare gavs tre alternativ till hur lögnen skulle genomföras 

och dessa var genom FTF-kommunikation, telefonsamtal eller SMS. Om lögnen skulle gå 

igenom skulle båda få avsluta experimentet direkt. De två alternativen att fortsätta som tidigare 

eller att luras samt valet av kommunikationsmedel presenterades på ett papper där 

valsituationen illustrerades (Bilaga 3). 

Vid de tillfällen då frågan om vad som skulle hända om lögnen inte gick igenom kom upp 

informerade försöksledaren att det inte gick att svara på för tillfället. När lögnen hade 

genomförts fick den ljugande personen fylla i en enkät, samtidigt som försöksledaren gick in till 

den andra personen och avbröt experimentet. Försöksledaren samlade sedan försökspersonerna 

och informerade om experimentets design och egentliga syfte.  

Vid fem tillfällen valde den utvalda försökspersonen att fortsätta skenexperimentet och att inte 

ljuga. Då informerades försökspersonen om att personen i det andra rummet skulle få samma 

förslag och försökspersonen ombads spela med vid eventuell lögn. I samtliga av dessa fem 

tillfällen valde den andra personen att ljuga och data om val av kommunikationsmedel kunde 

samlas in även då.  
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Resultat 
 

Val av kommunikationsmedel 

När lögner kommunicerades valde sex (28%) försökspersoner FTF-kommunikation, en (5%)  

telefonsamtal och 14 (67%) valde SMS. Ett χ2-test visade att skillnaderna mellan antalet val av 

kommunikationsmedel var signifikant, χ2(2,N=21)=2,268, p=,002. I försökssituationen var 

alltså mediet SMS att föredra, medan telefon inte var populärt. Resultatet ger därmed stöd för 

Social Distance Hypothesis (Hancock et al., 2004).  

 

Skäl för lögner 

Sju försökspersoner ljög för egen vinning och 14 för bådas. Det fanns inga signifikanta samband 

mellan syfte med vinning och kommunikationsmedel. Samtliga försökspersoner uppgav att de 

slutade för att de tyckte att skenexperimentet var tråkigt och att de valde att ljuga för att få 

avsluta experimentet. De försökspersoner som valde FTF-kommunikation gav exempelvis 

följande skäl för detta: ”Vill kunna svara på feedback för att övertyga”, ”Mer trovärdigt”, ”Mer 

naturligt” och ”Kommunicerar bättre på riktigt”.  

De försökspersoner som valde SMS gav exempelvis följande skäl: ”Har lätt för att börja 

skratta”, ”Syns i ansiktet att man ljuger på grund av att man känner personen”, ”Enkelt”, 

”Dålig på att ljuga” och ”Distans i tid slipper snabba följdfrågor”.  

 

Diskussion 

Analys mot teorierna  

Media Richness Theory gav hypotesen att försökspersonerna bör välja FTF-kommunikation, 

eftersom det är det rikaste kommunikationsmedlet. Enligt Media Richness Theory skall ett rikt 

kommunikationsmedel användas när lögnen är av icke-rutinmässig karaktär och ett fattigt när 

den är rutinmässig (Daft & Lengel, 1984). SMS, som enligt denna teori klassificeras som fattigt, 

borde därför användas om lögnen är rutinmässig. Lögnen i experimentet borde inte ses som 

rutinmässig, dvs. att ljuga inför en vän och av en påhittad anledning lämna platsen är en lögn 

som framförs som en del i experimentet med förhoppningen att lögnen är ett övervägt val. 

Därför förutsägs i Media Richness Theory att försökspersonerna borde ha valt FTF-

kommunikation. Dock passar Media Richness Theory bäst när lögner mäts i alla typer av 

situationer, där individen beslutar om oplanerade spontana lögner (Daft & Lengel, 1984). 

Enligt Social Distance Hypothesis borde SMS vara det vanligaste mediet för lögn i 

experimentet, vilket också var fallet. I Social Distance Hypothesis antas att lögner är vanligast i 

fattiga medier för att vi tycker att det är obekvämt att ljuga (Hancock et al., 2004). Detta var 
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också en av de vanligaste anledningarna till att försökspersonerna valde SMS. Att däremot valet 

att möta personen hade högre frekvens än telefonsamtal stämmer inte med Social Distance 

Hypothesis (Hancock et al., 2004).  

Enligt Feature-Based Model skall de tre faktorerna avstånd, inspelningsbarhet och mer eller 

mindre direkt överföring spela en avgörande roll för valet av kommunikationsmedel vid lögn. I 

teorin antas att ju mer synkront, men mindre inspelningsbart och rumsligt nära ett 

kommunikationsmedel är desto mer inbjudande är det för lögn (Hancock et al., 2004). I teorin 

antas att lögner är vanligast förekommande i sin spontana form. Med den experimentdesign 

som förelåg borde därför telefon ha varit det vanligaste valet vid lögn, vilket inte resultatet 

visar. Dock uppgav försökspersonerna att den rumsliga premissen hade inverkan. I Feature-

Based Model anges att förutsättningar i experimentsituationen bör leda till att försökspersonen 

oftast väljer telefonkontakt, vilket här var det minst valda kommunikationsmedlet.   

Feature-Based Model (Hancock et al., 2004) och Media Richness Theory (Daft & Lengel, 

1984) kunde inte förklara studiens resultat, vilket däremot Social Distance Hypothesis kan.  

Det som i viss mån motsäger Social Distance Hypothesis är att det näst mest förekommande 

valet av kommunikationsmedel var FTF-kommunikation, då det borde ha varit telefonsamtal. 

Social Distance Hypothesis (Hancock et al., 2004) har mycket gemensamt med Goffmans 

(refererad i Miller, 1995) teorier gällande FTF-kommunikation och ger en fördjupad förklaring 

till varför personer skulle välja SMS. SMS är det kommunikationsmedel som rymmer minst 

icke-verbal kommunikation och därför är det lättare att reducera ofrivilligt given information, 

vilket bör vara önskvärt i den kritiska situation som lögnen framkallar för självbilden. En person 

som ljuger genom SMS har lättare att undvika den pinsamma situation, som en avslöjad lögn 

skulle kunna framkalla. Att FTF-kommunikation blev det näst mest valda alternativet är svårt 

att finna stöd för i Goffmans teori (Goffman, refererad i Miller, 1995). Det skulle kunna bero 

på att försökspersonerna känner sig tryggare när de kommunicerar ansikte mot ansikte och är 

rädda för att skapa en pinsam situation, eftersom de inte känner sig trygga i telefonsamtal eller 

SMS. Alltså är rädslan för att framföra lögnen i ett för personen icke önskvärt 

kommunikationsmedel större en de fördelar som det icke önskvärda kommunikationsmedlet 

skulle kunna medföra i form av reducering av ofrivilligt given information.  

Att resultaten inte kan förklaras av två av teorierna beror sannolikt på att det i teorierna inte 

görs bestämda prediktioner givet olika grad av spontanitet. I både Media Richness Theory av 

Daft och Lengel (1984) och Feature-Based Model av Hancock et al. (2004) förutsätts att den 

vanligaste formen av lögner är spontana. Experimentsituationen är mycket kontrollerad och 

tillåter bara att lögnen är planerad. Eftersom den oberoende variabeln endast innehåller tre 

nivåer har ett begränsat antal precisa teorier chans att stämma in på resultatet. Mycket av den 

forskning som har gjorts inom fältet är baserat på att lögnen är spontan till sin karaktär.   

    

Analys av enkäten 

Svaren från de som valde SMS stämmer överens med det som beskrivs i Social Distance 

Hypothesis (Hancock et al., 2004), dvs. rumsligt avstånd föredras av rädsla för att bli 

genomskådad genom kroppsspråket. Detta går också att finna stöd för i Goffmans teorier kring 
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FTF-kommunikation (Goffman, refererad i Miller, 1995). Ett av elementen i Feature-Based 

Model (Hancock et al., 2004) tas också upp i enkätsvaren, nämligen synkronisiteten. I Feature-

Based Model av Hancock et al. (2004) förutspås dock att lögner är vanligare i 

kommunikationsmedel med hög synkronisitet, vilket stämmer när lögnerna är spontana. I detta 

fall har försökspersonerna bedömt den låga synkronisiteten som något positivt och avgörande 

för att välja lögn genom SMS. Feature-Based Model tycks fungera tvärt om på punkten 

synkronisitet då lögnen är planerad, vilket betyder att försökspersonerna ser den i tid mätt 

långsamma överföringen av information som SMS ger som en fördel.    

Vad ljög försökspersonerna om 

Merparten av försökspersonerna försökte hitta något som var centralt i deras liv för stunden att 

bygga lögnen på, som att köpa kurslitteratur av en student, gå ut med hunden, viktigt 

träningspass etc. Ett mindre antal försökspersoner valde att ljuga om vårdcentralbesök och 

ytterst få använde sig av dramatiska lögner som ett olycksfall i familjen. Försökspersonerna 

föredrog att ljuga om saker som låg dem nära i deras liv. I regel tog det 1,5-2 minuter för 

försökspersonerna att tänka ut en lögn.  

Reliabilitet och validitet   

Den experimentella metoden har valts med syftet att skapa så hög validitet och reliabilitet som 

möjligt. Tidigare forskning inom området har använt sig av metoden dagboksstudie och en 

form av långtidsenkät, men i dessa projekt har oklarheter i hur planerad lögnen har varit 

uppmärksammats (Hancock et al., 2004).  Därför har designen i denna studie utformats så att 

det råder full klarhet i att lögnen är planerad. Validiteten har säkerställts genom att utveckla en 

så enkel design som möjligt med få logiska steg för försökspersonen att beakta, vilket också har 

bidragit till mycket låg frekvens av ovidkommande variabler. Ett alternativ till designen kunde 

ha varit att använda en kontrollgrupp, där kontrollgruppen fick framföra en icke-lögn under 

samma premisser. I en sådan design hade det varit möjligt att mäta olikheter i val av 

kommunikationsmedel mellan sanning och lögn istället för att bara uttala sig om vilket 

kommunikationsmedel som är att föredra vid lögn.   

Inledningsvis testades experimentet i en pilotomgång för att säkerställa att proceduren 

fungerade. Efter pilotomgången gjordes vissa justeringar. För att öka validiteten gällande valet 

av kommunikationsmedel fick försökspersonerna inte veta var de befann sig rumsligt i relation 

till varandra genom att visa dem till sina rum en i taget. Exakt samma information gavs till alla 

deltagare och frågor som deltagarna ställde som inte rörde öppen information om experimentet 

har besvarats med att frågan inte kan besvaras för tillfället. All data har samlats in på samma sätt, 

bortsett från i fem sessioner, då den först tillfrågade personen inte valde att ljuga och den andra 

personen istället tillfrågades. Eftersom valet av kommunikationsmedel har varit det 

experimentet ämnat mäta och inte lögnen, i sig, anses detta inte ha skadat validiteten, då den 

andre personen var ovetande om att den hade tillfrågats i andra hand.  

För att uppmärksamma faktorer som ekonomisk kostnad av telefonsamtal och SMS, 

ansträngningen i att förflytta sig eller dåligt batteri i telefonen fick försökspersonerna efter 

avslutat experiment fylla i en enkät, där de redogjorde för anledningen till valet av 

kommunikationsmedel. Ingen redogjorde för att någon annan anledning än att vilja påverka 

den andre att tro på att lögnen skulle ha varit avgörande för val av kommunikationsmedel. 
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Designen är mycket enkel och lätt att upprepa. Den är också mycket låg i kostnad att 

genomföra, vilket talar för att reliabiliteten kan stärkas ytterligare genom att samla in mer data i 

kommande liknande studier. I detta experiment bör validiteten ses som god, vilket skapar 

förutsättningar för en hög reliabilitet. 

 

Extern validitet  

Urvalet av försökspersoner har skett med bekvämlighetsurval samt med snöbollsmetoden. Den 

sistnämnda har varit nödvändig, då det var ett krav att försökspersonerna känner varandra. 

Bekvämlighetsurvalet kan ha bidragit till lägre extern validitet, då försöksledaren var bekant 

med vissa av försökspersonerna. Syftet är att kunna generalisera resultatet till populationen, 

vilket är svårt då studien är utförd på enbart unga studenter Detta väcker frågan om äldre 

personer i populationen är lika bekväma med att välja det relativt moderna 

kommunikationsmedlet SMS? Den inledande rekryteringsmetoden var dock inte 

bekvämlighetsurval. Inledningsvis gick ett massmail ut till sammanlagt 600 studenter inom 

utbildningsområdena psykologi, sociologi, rättsvetenskap, ekonomi och hälsovetare, men detta 

gav inga försökspersoner.  

 

Intern validitet och begreppsvaliditet 

Experimentets design har granskats av handledaren och diskuterats under seminarier och testats 

i en pilotstudie, vilket talar för god intern validitet. Enkäten som har använts efter experimentet 

har endast godkänts av handledaren. Samtliga försökspersoner har fått samma information. 

Begreppen lögn samt lura har använts i experimentet. Alla försökspersoner har fått veta vad 

lögnen skall innehålla och på vilket sätt den skall framföras. Det innebär att samtliga personer 

genomförde den handling som med tanke på experimentets design hade bedömts vara en 

planerad lögn för bådas vinning.  

Att definiera en lögn som är för bådas vinning är svårt. I den enkät som försökspersonerna fick 

fylla i framgick att sju försökspersoner bedömde lögnen som egenvinnande och 14 att den var 

för bådas vinning. Experimentets design gör det inte helt enkelt att bedöma till vems vinning 

lögnen är. En sak kan tas för givet, dvs. att lögnen är till lögnarens vinning, därför att lögnaren 

har möjlighet att med hjälp av lögnen avbryta experimentet. Det är svårare att bedöma om 

lögnen är för bådas vinning eller inte. Därför får analysen förlita sig på enkätsvaren, där två 

tredjedelar uppgav sig ha ljugit för bådas vinning.  

 

Forskningsetik 

De riktlinjer och kriterier som Vetenskapsrådet (2011) har presenterat i sin rapport God 

forskningssed har använts för att säkerställa att inga försökspersoner har farit illa av 

experimentet. Forskningsdesignen har godkänts av handledaren. Samtliga försökspersoner fick 

information efter avslutat experiment om vad materialet skulle användas till och dessförinnan 

fick de veta att inget material skulle sparas eller användas i annat syfte än för experimentet. De 

fick också information om att deltagandet var frivilligt och att det gick att avbryta experimentet 
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om försökspersonen så önskade. Ett experiment som behandlar lögner kan ses som känsligt, 

men eftersom deltagarna hela tiden hade ett val att ljuga eller inte har lögnerna utförts på eget 

initiativ. Det bör också nämnas att lögnens innehåll var valfri, dock med restriktionen att den 

skall ge försökspersonen en anledning att lämna platsen.  

 

Framtida forskning 

Något som kan analyseras är om lögner framförda mellan personer som känner varandra 

någonsin bedöms av avsändaren som enbart för egen vinning eller som något mottagaren av 

lögnen mår bättre av att inte veta. Sådana dilemman kan bli aktuella vid exempelvis 

otrohetsaffärer, då bedömningen av vem som tjänar på lögnen blir väldigt subjektiv. Om det 

finns anledning att misstänka att två personer, som står varandra nära har anledning att ljuga för 

varandra bör dessa vara extra uppmärksamma när de får information över SMS.  

Det finns två områden där SMS är flitigt använt i arbetslivet och där det också är bra att vara på 

sin vakt med anledning av vad föreliggande arbete visar. Det ena är sjukanmälan över SMS, där 

den som sjukanmäler sig ofta känner sin chef, vilket liknar premisserna för experimentet. Dock 

blir det svårt att argumentera för att lögn vid sjukanmälan skulle vara för bådas vinning. Det 

andra området är budgivning vid bostadsförsäljningar, som ofta görs över SMS. Dessa 

situationer skiljer sig på många vis från designen i experimentet, men bör ändå bedömas som 

situationer där mottagaren bör vara på sin vakt mot lögner.  

Det vore intressant att utforma ett liknande experiment där designen utformas så att lögnen är 

enbart för lögnarens egen vinning. Detta för att det skulle stämma bättre överens med tidigare 

föreslagna användningsområden för resultatet. Tyvärr skulle det nog bli svårt att få 

försökspersonen att vilja ljuga på det sättet och forskningsetiken skulle kunna ifrågasättas i en 

sådan studie. Det vore också intressant att med hjälp av enkäter undersöka vad människor anser 

som egen och annans vinning när det gäller lögner, något som är mycket subjektivt och 

svårbedömt. En fråga som resultatet föder är om det ser likadant ut i andra åldersgrupper eller 

om frekvensen av personer som väljer bort SMS på grund av att kommunikationsmedlet känns 

obekant är högre hos den äldre delen av populationen? 

Slutligen framgick det av enkäterna i föreliggande arbete att de försökspersoner som valde lögn 

genom FTF-kommunikation kände sig mer bekväma i att ljuga under de premisser som de 

som valde SMS istället kände sig obekväma i. Detta föder frågan om personer som är duktiga 

på att ljuga skiljer sig i sina val av kommunikationsmedel från de som ser sig själva som dåliga 

lögnare?  
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Bilaga 1                           Skenexperiment  
 

Har du tidtagare i din mobil? 

Läs texten och ge sedan svar på hur många gånger de olika bokstäverna nedan förekommer? 

Det var en gång en katt som tyckte om att äta torrfoder, katten tyckte också om att busa men mest 

tyckte den om att jaga råttor utomhus. En dag var katten ute för att jaga råttor och såg då en gigantisk 

råtta som den ville sätta klorna i, problemet var bara att råttan sprang ner i en kloak. Men katten var 

inte dum den satte efter i en himla fart. Väl nere i kloaken delade sig rören i tre vägar katten valde den 

vänstra vägen, mycket på grund av att den var torrare. Det var nämligen så att vår katt inte tycker om 

att blöt.  

 

Antal ”a”?____________ 

Antal ”e”?____________ 

Antal ”j”?_____________ 

Antal ”n”?____________ 

Antal ”o”?____________ 

Antal ”r”?____________ 

Antal ”s”?____________ 

Antal ”u”?____________ 

Antal ”å”?____________ 

Antal dubbelkonsonanter_________________ 

Antal punkter_____________ 

Antal komman______________ 

Tid det tog att svara på frågorna, i min och sek: ____________________  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2                              Enkät lögner 

 

Vad var det som påverkade ditt val av kommunikationsmedel? 

 

 

 

 

Hur ser du på lögnen, vilket syfte tjänande den, bara ett alternativ är tillåtet? 

Egen vinning ___ 

Annans vinning___ 

Bådas Vinning___ 

 

Vad var det som gjorde att du valde att ljuga? 

 

 

 

Vilken relation har du till personen du ljög för? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 3                      Bild för deltagare i experiment 

Fylla i uppgiften 

 

   

 

                                                                   

Avsluta nu, genom att 

Fortsätta som vanligt                           lura person två 

att du    

                                                                  måste 

avsluta och   

                                                                  lämna 

platsen. 

 

 

 

 

 

 Möta personen                 Telefonsamtal                       

SMS 

 


