
 

SVENSKA 
 
INFORMERAT SAMTYCKE INFÖR GENOMFÖRANDE AV ENKÄTEN  
 
Studiens syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka människors tolkningar av information som kan 
vara politiskt polariserad, och hur dessa tolkningar relaterar till attityder, uppfattningar och 
material som presenteras i enkäten.  
 
Information om studien 
I den här studien kommer du att svara på frågor om olika ämnen i dagens samhälle, om din 
ideologi och om din politiska orientering. Du kommer också att få svara på bakgrundsfrågor 
(ålder, kön, utbildning). I enkäten kommer du att presenteras för olika typer av texter, och för 
matematiska uppgifter som vi vill att du löser och besvarar. För att delta i studien ska du vara 
minst 18 år. 
 
Enkäten tar ungefär 10-15 minuter att genomföra, och som kompensation för ditt deltagande 
får du $1.50. Ditt deltagande i studien är frivilligt, och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att ge någon förklaring. Du kan också välja att inte svara på frågor som du 
inte är bekväm med, och ändå få din ersättning. Deltagare som missar enkla 
uppmärksamhetsfrågor, som lämnar huvuddelen av frågorna obesvarade, eller som genomför 
enkäten på orealistiskt kort tid (t ex inom tre minuter), kan dock inte förvänta sig ersättning. 
 
Risker med deltagande 
Det finns inga direkta risker med att delta i den här studien. Tänk dock på att vissa frågor eller 
texter handlar om ämnen som ofta diskuteras i media eller av politiker. Känslor av obehag 
som eventuellt orsakas av dessa frågor eller texter kan liknas vid den nivå av obehag du 
upplever när du tittar på nyheterna eller läser tidningen. Kom också ihåg att om du inte håller 
med om några av påståendena i enkäten så kan du svara att du inte håller med. Du kan också 
välja att inte svara på vissa frågor. 
 
Hantering av data och integritet 
Vi samlar inte in någon information som kan identifiera dig som person. Därför är ditt 
deltagande helt anonymt. Det kommer inte att finnas något sätt för oss att koppla dig till dina 
svar. Svara dock så ärligt som möjligt. Givet att vi inte vet vem som deltagit med vilka svar 
kan vi inte heller visa dig dina individuella data när du avslutat enkäten. 

De data som samlats in används enbart i forskningssyfte, och lagras digitalt av 
forskargruppen. För att bidra till forskningens öppenhet kan anonymiserade datafiler komma 
att göras tillgängliga för andra forskare.  

Kontaktuppgifter till forskare: 
Ansvarig forskare för studien är XX XXX, Psykologiska institutionen, Stockholms 
Universitet. Email: xxxxx 
För praktiska frågor kring studien ansvarar XX XX, Psykologiska institutionen, Stockholms 
Universitet. Email: xxxx 
 
 
Samtycke 



 

Jag har informerats om syftet med studien och jag har läst informationen ovan. Jag samtycker 
till att delta och är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt, och att jag kan avbryta 
när som helst utan att ge någon förklaring. Jag ger också ansvarig forskare tillåtelse att 
bearbeta mina data under de angivna villkoren.  
 
Om du efter att ha läst informationen ovan vill delta i studien, läs vänligen igenom texten 
nedan och ange ditt samtycke till deltagande genom klicka i rutan intill. Om du inte vill delta 
kan du bara lämna websidan.  
 

� Jag har läst och förstått vad som ingår i deltagandet i studien, och jag 
samtycker till att delta.  
 

Genom att klicka i “Jag samtycker till att delta” anger du att du samtycker till att delta i den 
här studien.  

INFORMATION EFTER DELTAGANDE 

Vad var det som undersöktes i studien?  
I den här studien undersökte vi om människors politiska uppfattningar och ideologier i 
kombination med en text som handlar om politiska partier påverkar hur man tolkar 
information i en neutral eller polariserad fråga. Vi undersökte också om texten påverkade ens 
uppfattningar om olika politiska grupper och hur man bedömer sanningshalten i påståenden. 
Slutligen studerade vi om matematisk förmåga är kopplad till hur man tolkar informationen i 
den neutrala/polariserade frågan.  

Hur undersöktes detta?  
Vi mätte först din ideologiska och politiska orientering, och bad dig att svara på några 
räkneuppgifter. Du fick sedan läsa en text om politiska partier och hur de förhåller sig till 
varandra och därefter svarade du på frågor om dina känslor inför personer som representerar 
olika partier. Vi presenterade sen resultat som sades komma från en forskningsstudie, och bad 
dig att ange vad resultatet visade. Studien handlade antingen om ett neutralt eller om ett 
politiskt polariserat ämne. Det är viktigt att här informera dig om att resultaten som visades 
från forskningsstudien var skapade för denna enkät, och att de alltså inte är baserade på 
verklig forskning. Slutligen ombads du att avgöra sanningshalten i ett antal falska påståenden 
som oftare bedöms som sanna antingen av Demokrater eller av Republikaner. 

ENGLISH 

INFORMED CONSENT BEFORE PARTICIPATION 
 
Background and purpose 
The aim of this study is to examine people’s interpretations of information that can be 
politically polarized, and how these interpretations are related to a person’s attitudes, beliefs 
as well as to material presented in the survey. 
 
Study information 
In this study you will be answering questions about different topics in society today, and 
about your political views and ideology. We will also include some basic demographic 
questions (age, gender and education). In the study, you will also be presented with different 



 

texts and mathematical tasks that we want you to solve or respond to in different ways. To 
participate in this study, you should be aged at least 18. 
 
This survey will take about 10-15 minutes to complete. As compensation for your study 
participation you will receive $1.50. Participation in this study is completely voluntary and 
you can at any time pull out of this study without giving any reason for doing so. You can 
also choose to skip individual questions if you do not feel comfortable answering them, and 
will still receive full payment. However, participants who fail simple attention checks, leave 
the majority of questions unanswered, or who complete the task in an unrealistic short time 
period (e.g., within three minutes), should not expect payment. 
 
Risks associated with participation 
There are no direct risks associated with participating in this study. However, it is possible 
that you can react negatively to some of the questions or texts presented in this questionnaire. 
Bear in mind that these questions or text concern issues that are often discussed in the media 
or by politicians, so any discomfort generated from these questions or texts would be similar 
to the level of discomfort you might feel from watching the news or reading the newspaper. 
Remember that if you do not agree with the statements in the questionnaire, that you can 
answer that you do not agree. You can also choose to not respond to individual questions.  

Handling of data and privacy 
We do not collect any information which can personally identify you. This means that your 
answers to all questions are anonymous, and that no one else, including the research 
team, will know the identity of those who participated or what your answers were. Please 
answer as honestly as possible. Given that we will not know who participated in the study, it 
will not be possible to withdraw your individual data once you have finished the survey.   

The data collected in this study will be used for research purposes only, and are digitally 
stored within the research team. However, to promote open science, the anonymized data set 
may be made available to other scholars (e.g. journal editors and reviewers).  

Contact details to researchers 
The researcher responsible for this study is Name Name, Department of Psychology, 
Stockholm University, email: xx@psychology.su.se 
For practical questions concerning the survey, please contact Research assistant Name Name, 
Department of Psychology, Stockholm University, email: xx@psychology.su.se 
 
Consent 
I have been informed about the purpose of the study and I have read the above information. I 
give consent to participate in this study and am aware that my participation is completely 
voluntary, and that I can decide to withdraw my participation at any time without giving any 
reasons for doing so. I also give the responsible researcher permission to process my 
responses by the aforementioned means.  
 
After having read the above information, if you wish to participate in this study please read 
through the following text and indicate your consent to participate in this study by clicking 
below. If you do not wish to participate simply navigate away from this website. 
 

� I have read and understand what is involved in participation in this study and I 
consent to participating in this study. 



 

 
By clicking “I consent to participate”, you indicate your consent to participate in this study. 

STUDY DEBRIEFING AFTER PARTICIPATION 

What was being studied? 
In this study we explored whether peoples’ political beliefs and ideologies in combination 
with a text about political parties, may influence interpretations of information about a neutral 
or politically polarized topic. We also examined if this text affected feelings and attitudes 
toward political groups, and judgments about the truthfulness of different statements. Finally, 
we controlled if an individual’s mathematical skills were related to the interpretation of the 
neutral or polarized information. 
  
How was this studied? 
We first asked for your political and ideological orientation, and asked you to solve a set of 
math tasks. You were then presented with a text about political parties and how they relate to 
one another, and asked for your feelings towards people representing different parties. We 
next presented results from an ostensible research report which was about a neutral or 
politically polarized topic, and asked you to conclude what the results indicated. It is 
important to inform you here that the presented research report was created for this study, 
hence the results are not from a real research study. Finally, we asked you to state the 
truthfulness of some false statements that are sometimes judged to be true either by 
Democrats or Republicans.  
 
 
 


