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Pasti in priložnosti

ugotavljanja laganja

DR. IGOR AREH

 Prikazani bodo samo znaki, ki so raziskovalno potrjeni.

 Splošno sprejete znanstvene ugotovitve:

 Ostržkov nos ne obstaja.

 Jasni telesni ali besedni znaki laganja ne obstajajo.

 Obstajajo samo korelacije med določenimi znaki in laganjem

(rmax = 0,55).

 Telesni znaki so bolj nezanesljivi kot besedni.

 So pokazatelji vznemirjenja in ne laži.

 Ljudje med intervjuvanjem doživljajo stres, zato telesni 
znaki ne morejo biti pokazatelji laži.

 Nedolžni ljudje v pogovorih uporabljajo besedne znake, ki 
naj bi bili pokazatelji laganja.
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 Zasliševalski priročniki:

• pokrivanje ust,

• dotikanje nosu,

• pobiranje nitk z oblačil,

• hladne dlani,

• potenje,

• suha usta, oblizovanje suhih ustnic,

• neritmično dihanje, zehanje,

• spreminjanje barve kože,

• trzanje, stresanje, tiki, mežikanje, drget

• pogosta potreba po uriniranju

• izstopajoče žile (vrat, sence),

• jecljanje, višji ton glasu,

• pokašljevanje.

Ni dokazov, da so ti znaki 
povezani z laganjem.

 Zaradi nezanesljivosti so 
orodja za ugotavljanje laži 

neprimerna za ugotavljanje 
resnice.

 Povezave med nebesedni 
znaki in laganjem (metaanaliza 

132 raziskav).

Glasovni znaki r

Oklevanje (hm …) 0,00

Napake govora 0,00

Dvigovanje glasu 0,21

Hitrost govora 0,00

Čakanje na 

odgovor

0,00

Dolžina premolkov > 0,00

Pogostost 

premolkov

0,00

• Povezave med nebesedni 
znaki in laganjem

Vidni znaki r

Usmerjenost pogleda 0,00

Nasmeh 0,00

Samoprilagoditve

(praskanje)

0,00

Ilustratorji (gibanje rok) -0,14

Premikanje prstov/rok -0,36

Premikanje nog -0,09

Premikanje telesa 0,00

Premikanje glave 0,00

Menjava položaja sedenja 0,00

Mežikanje 0,00Pregled 
rezultatov 132 

raziskav.

Minus -
vedenje bolj 

prisotno pri 
iskrenih 
osebah.
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• Povezave med besedni 
znaki in laganjem:

Besedni znaki r

Negativne izjave (zanikanja) 0,21

Izrazi posploševanja (vedno, vsi) 0,00

Samonanašalni izrazi (Jaz, moj) 0,00

Neposrednost (relevantnost) -0,55

Dolžina odziva (št. besed) -0,03

Verjetni odgovori (smiselnost) -0,23

Besedna raznolikost (besedni 

zaklad)

0,00

Skladnost (ujemanje med izjavami) 0,00

Nasprotja (protislovja med 

izjavami)

0,00
Pregled rezultatov 
69 raziskav.

Minus: 
vedenje 

bolj 
prisotno 
pri iskrenih 

osebah.

Kako uspešni smo pri ugotavljanju laži?

Strokovnjaki:

• metaanaliza ugotovitev iz 31 raziskav: točnost znaša 
56 %.

Običajni ljudje:

• metaanaliza ugotovitev iz 79 raziskav: točnost znaša 

54 %.

50 % točnost pomeni naključno ugibanje.

Uspešnost ugotavljanja laganja je večja, če:

– je občutek tveganja pri lažnivcu večji,

– spremljamo govor in ne vedenja lažnivca,

– se lažnivec ni imel časa pripraviti na lažnive izjave,

– vemo kako se vede oseba, ko ne laže.
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Prvotne tehnike za ugotavljanje laganja             ugotavljane laganja z 
opazovanjem anksioznosti ali čustvenega vznemirjenja.

• Poligraf – test primerjalnih vprašanj (CQT)

• Intervju z analizo vedenja (BAI)

Tehnike ugotavljanja laganja

Sodobne tehnike za ugotavljanje laganja izhajajo iz hipotez:

• Laganje je mentalno bolj zahtevno kot iskreno navajanje dogodkov.

• Lažnive in iskrene osebe uporabljajo različne strategije pri intervjujih.

• Lažnivci se pripravijo na intervju.

• Ljudje se odzivamo na znane informacije.

• Reidova zasliševalska tehnika.

• Ena najpogostejših zasliševalskih tehnik v ZDA.

• Raziskava: 68 britanskih policistov doseglo 51 % točnost.

• Tehnika temelji na dvomljivih trditvah.

• Skoraj vse trditve so v nasprotju z ugotovitvami raziskav.
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• Točnost: 70 %.

• Analiza vsebine izjave: intervju dobesedno prepišemo in ugotavljamo ali 
so prisotni kriteriji:

1. jasnost opisa dogajanja (je opis jasen, dinamičen)

2. zaznavne informacije (kaj je videl, slišal, vonjal …),

3. prostorske informacije (kje se je dogajalo, kje je kdo bil, ipd),

4. časovne informacije (kdaj in v kakšnem vrstnem redu se je dogajalo),

• Kriteriji (nadaljevanje):

5. čustveni odzivi (omenja lastna čustva?),

6. obnovljivost zgodbe (lahko s podatki, ki nam jih je dal 
rekonstruiramo dogajanje?),

7. skladnost izjav z resničnostjo (je povedano sploh 
možno?),

8. prisotnost spoznavnih procesov (domneve, sklepanje, 
odločanje).

• Točnost: 70 %.

• (i) Analiza sodnega spisa, (ii) intervju, (iii) analiza intervjuja, (iv) 
seznam 11 dejavnikov, ki lahko vplivajo na pričanje.

• Analiza vsebine izjave: intervju dobesedno prepišemo in 
ugotavljamo prisotnost 19 kriterijev.
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• Analiza vsebine izjave, ugotavlja se prisotnost kriterijev.
• Nekateri kriteriji so v nasprotju z raziskovalnimi ugotovitvami.

• Npr. spontani popravki, pomanjkljivost spomina, kršenje 
kronološkega reda, zunanji dogodki.

• Tehnika je nestandardizirana, brez teoretičnega temelja, ocenjevalci 
ocenjujejo subjektivno.
• Izurjene in neizurjene osebe pridejo do istih rezultatov.

• Različni ocenjevalci pridejo do različnih ugotovitev.

• Ocenjevalci ocenjujejo subjektivno.

• Ugotovitve ocenjevalca so odvisne od njegove informiranosti.

• Ocenjevalci po lastni presoji odločajo o pomembnosti in prisotnosti 
kriterija.

• Raziskave: tehnika je neučinkovita in neprimerna za uporabo.

• Točnost: 50 % (ugibanje).

• Nemogoče je ločiti iskrene in lažne izjave.

• Lažnivci skušajo potlačiti obrazne mikroizraze, ki razkrivajo prava čustva.

• Mikroizrazi trajajo cca 0,25 sekunde.

• Paul Ekman (Lie to me): 95 % točnost tehnike.

• Raziskave z resnimi napakami, ki napihujejo točnost.

• Ni verodostojnih raziskav, ki bi potrjevale, da tehnika deluje.
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• Odlična merilna naprava za merjenje 
fiziološkega vznemirjenja.

• Nobeden od fizioloških znakov ni pokazatelj 
laganja.

• Zanikanje obtožb je stresno tudi za nedolžne 
osebe.

• Poligraf pristranski v škodo nedolžnih oseb.

• Točnost: 76 % (metaanaliza 101 študije).

Težave metaštudij:
• Napihnjenost 

ugotovljenih vrednosti.

• Zunanja veljavnost 

ugotovitev – v resničnosti 

pogoji merjenj niso tako 

nadzorovani kot v 

raziskavah.

• Neuporaben pri osebah z antisocialno motnjo osebnosti.

• Navodila za uporabo učinkovitih protiukrepov so široko dotopna.

• Etična spornost

• Trikratna prevara opazovane osebe.

• Iluzija o nezmotljivosti poligrafa je nujna za točnost meritve.

• Kako jo doseči?!

• Neprimeren za testiranje kandidatov za zaposlitve ali preverjanje le teh.

• Oblikovan je bil za testiranje osumljencev zločincov.

• Gre za prisilno zasliševalsko tehniko, ki ima učinek zastraševanja.

• Negativen odnos do preiskovalcev in naročnikov testiranja.

• Tveganje za pojav izsiljenih napačnih podatkov (priznanj).
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Laž se odraža v doživljanju stresa in v glasu:

– višina tona, amplituda, frekvence, drhtenje, višji 
harmoniki.

 Tehnika je bistveno manj točna in zanesljiva kot poligraf.

Raziskave: ugotovitve avtorjev tehnike zavrnjene.

– Gre za naključno ugibanje o laganju preiskovanca.

Merijo se toplotne spremembe v predelih kože okoli oči.

Pri lažnivcih se zaradi stresa poveča pretok krvi v žilicah na 
zgornjem delu obraza.

 Točnost:

– avtorji: 87 %

– neodvisna raziskava: 67 %.

 Tehnika je neraziskana, velja za nezanesljivo.

 Intervjuvanca med intervjujem dodatno duševno 
obremenimo:

– Opiši zgodbo od konca proti začetku.

– Nariši kraj dogodka.

 Lažnivci imajo težave, ker so njihovi mentalni procesi 

preobremenjeni.
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Lažnivci se navadno pripravijo na intervju.

 Težavo jim predstavljajo nepričakovana 
vprašanja.

Lažnivci se izogibajo navajanju podrobnosti povezanih s 
kritičnim dogajanjem.

Če intervjuvanca spodbujamo k podrobnejšim izjavam, 
se lažnivci slabše odzivajo.

– Izmisliti si je treba verjetne podrobnosti.

– Nove podrobnosti – novo tveganje.

Če postavljamo vprašanja v zvezi z dokazi za katere 
intervjuvanec ne ve, da jih imamo:

– iskrene osebe ne spremenijo načina podajanja 
informacij.

– lažnivci se izogibajo navajanju podrobnosti, ali 
zanikajo (npr. ne, nisem bil tam).



15. 03. 2018

10

Lažnivci navadno navajajo veliko podrobnosti, ki 
so nepomembne ali / in nepreverljive.

Hkrati se tudi izogibajo navajanju preverljivh 
informacij.

Priporočila za uporabo

Tehnika Odgovor

BAI Ne

SCAN Ne

Toplotno snemanje Ne

Mikorobrazni izrazi (FACS) Ne

Snemanje možganskega valovanja Ne

Analiza stresa v glasu Ne

Poligraf CQT Ne

So ugotovitve raziskav 
robustne, splošno veljavne, 
nesporne in se tehnika 

lahko uporabi v intervjuju?

Priporočila za uporabo

So ugotovitve raziskav 
robustne, splošno veljavne, 
nesporne in se tehnika 

lahko uporabi v intervjuju?

Tehnika Odgovor

Poligraf CIT Delno
(izven intervjuja)

Nadzor resničnosti

(RM)

Delno
(izven intervjuja)

Kriterijska vsebinska 

analiza (CBCA)

Delno
(izven intervjuja, 

psiholog)

Vzbujanje kognitivne 

obremenitve

Delno
(nedolžni slabo 

zaščiteni)
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Priporočila za uporabo

So ugotovitve raziskav 
robustne, splošno veljavne, 
nesporne in se tehnika 

lahko uporabi v intervjuju?

Tehnika Odgovo
r

Uporaba nepričakovanih 

vprašanj

Da

Spodbujanje k izčrpnejšim 

izjavam

Da

Strateška uporaba dokazov Da

Pristop preverljivosti Da

• Vedenje opazujemo, da zaznamo morebitne spremembe v vedenju 
intervjuvane osebe.

• Vroče točke: povečano čustveno vznemirjenje (stres, zadrega, 
frustracija, bojazen, jeza, občutki sramu ali krivde).

• Namen ugotavljanja vročih točk:

• prilagajanje vprašanj.

• načrtovanje nadaljnjih intervjujev in preiskovalnih aktivnosti.

Priporočila za uporabo
Je sploh potrebno ugotavljati laganje?

Vprašanja?
Več informacij?


