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Formål 
Datarapporten beskriver data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt folketingsmedlemmer 

(MFere) i foråret 2022. Undersøgelsen skal belyse folketingsmedlemmernes opgaveforståelse, 

arbejdsbelastning, holdninger til reformer af Folketingets arbejdsform, oplevelse af chikane 

samt opfattelser af demokratiet. Denne rapport beskriver indsamlingen af data, 

repræsentativiteten af undersøgelsen samt enkelte fordelinger, som tænkes at have særlig 

interesse for Folketingets medlemmer. 

Dataindsamling 
Dataindsamlingen består af et spørgeskema (appendiks 1) udsendt til alle medlemmer af 

Folketinget. Stedfortrædere er inddraget for medlemmer, der var på orlov i 

undersøgelsesperioden. Folketingets formand var orienteret om undersøgelsen forud for 

udsendelsen af spørgeskema. Dataindsamlingen foregik i perioden 10. marts til 21. april: 

 10. marts invitation til online spørgeskema sendes via e-mail (appendiks 2) 

 14. marts spørgeskema på papir udsendes (appendiks 3) 

 24. marts e-mail reminder om deltagelse (appendiks 4) 

 6. april e-mail reminder om deltagelse (appendiks 5) 

 21. april dataindsamlingen lukkes1 

Undersøgelsens repræsentativitet 
Tabel 1 viser undersøgelsens svarraten. 52 MFere gennemførte undersøgelsen, mens 10 (9 

online og én per brev) startede på undersøgelsen uden at gennemføre den. Dermed er 

responsraten på 29 % for gennemførte skemaer og 35 % for delvist gennemførte skemaer. Det 

er en lavere svarrate end i tidligere undersøgelser i Danmark (Pedersen 2021), men højere 

svarrate end tidligere undersøgelser i Europa (Deschouwer et al. 2014).  

 

Tabel 1: Responsrate 

 Antal Procent 
Udsendte skemaer 179 100 
Besvaret web-skema 39 22 
Besvaret web-skema delvist 9 5 
Besvaret brev 14 8 
Takket nej til deltagelse 12 7 
Ikke svaret 105 59 

 
1 To spørgeskemaer blev returneret med svar i juni. De er taget med i datarapporten og markeret med variabel 
for ’sent svar’ 
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Fuldkomne svar i alt 52 29 
Delvise og fuldkomne svar i alt 62 35 

Tabel 2 viser fordelingen af svar i undersøgelsen på tværs af partier, køn og alder. De mindste 

partier og løsgængere er samlet under kategorien ’Andre’. Der er svag overrepræsentation af 

svar fra medlemmer fra SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, mens der er 

en svag underrepræsentation af medlemmer fra Socialdemokratiet og Det Konservative 

Folkeparti. Underrepræsentationen af socialdemokrater hænger blandt andet sammen med, at 

ministre ikke deltager i undersøgelsen. Aldersgennemsnittet og andelen af kvinder er 

tilnærmelsesvist ens for populationen og begge stikprøver. Frafaldsanalysen betyder, at 

resultaterne fra undersøgelsen ikke kan generaliseres til ministre og til medlemmer fra de 

mindste partier i Folketinget, men for de større partier er fordelingen i stikprøven 

tilnærmelsesvis ens med fordelingen i populationen og kan dermed betragtes som repræsentativ 

for denne gruppe af folketingsmedlemmer. 

 

Tabel 2: Frafaldsanalyse 

 Population Delvist gennemførte Gennemførte  
Socialdemokratiet 49 (27 %) 13 (21 %) 12 (23 %) 
Venstre 39 (22 %) 14 (23 %) 12 (23 %) 
SF 15 (8 %) 11 (18 %) 6 (12 %) 
Radikale Venstre 14 (8 %) 6 (10 %) 5 (10 %) 
Enhedslisten 13 (7 %) 6 (10%) 6 (12 %) 
Det Konservative 
Folkeparti 

13 (7 %) 3 (5 %) 2 (4 %) 

Dansk Folkeparti 10 (6 %) 4 (6 %) 4 (8 %) 
Andre 16 (9%) 5 (8 %) 5 (10 %) 
Kvinder 73 (41 %) 27 (44 %) 21 (40 %) 
Gennemsnitsalder 50 50 50 
 179 62 52 

Note ’Andre’ inkluderer nordatlantiske mandater, Nye borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, 
Kristendemokraterne, Frie Grønne og medlemmer, der står uden for partigrupper. 

Arbejdspres 
Folketingsmedlemmer varetager mange opgaver og deltager i mange forskellige møder i og 

uden for Folketinget. Figur 1 viser, at Folketingsmedlemmer lægger vægt på flere af deres 

repræsentative opgaver. Mest vægt lægges der på at repræsentere partiet og fremføre 

synspunkter, medlemmet selv finder vigtige. Op mod 100 procent af medlemmerne finder disse 

opgaver meget eller ganske væsentlige. Folketingsmedlemmer finder det også vigtigt at tale på 

vegne af deres valgkreds og håndtere problemer for privatpersoner, der henvender sig til dem, 

men det er dog kun hhv. 36 og 18 procent, som finder disse opgaver meget væsentlige. 
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Medlemmerne er således først og fremmest repræsentanter for deres parti og varetager desuden 

deres personlige mandat, ved at fremføre deres egne synspunkter i deres arbejde.  

Figur 1. Vurdering af opgaver. Procent (N=61) 

 

 

At fremføre synspunkter kan gøres på mange forskellige måder og i mange forskellige 

sammenhænge. Folketingsmedlemmerne beskriver en almindelig uge med i gennemsnit 61 

timers arbejde. Arbejdstimerne varierer betragteligt fra omkring 30 timer til op mod 95 timer 

om ugen. Timerne fordeler sig også meget forskelligt på opgaver relateret til Folketingets 

udvalg, partiet, regeringen og medierne – herunder sociale medier. Arbejdet som 

folketingsmedlem kan altså varetages meget forskelligt, men generelt med en meget høj 

arbejdsindsats. Arbejdspresset kommer ikke uden ulemper. Figur 2 viser, at en tredjedel af 

folketingsmedlemmerne mener, at arbejdspresset er så stort, at det i høj grad går ud over 

kvaliteten af deres arbejde.  

 

Figur 2. I hvor høj grad går arbejdspresset ud over kvaliteten af arbejdet? Procent (N=60) 
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Forslag til reformer 
I undersøgelsen præsenteres folketingsmedlemmerne for en række reformforslag målrettet 

arbejdspres og kvalitet i parlamenters arbejde. Disse har enten været til debat i Folketinget, i 

den offentlige debat eller i den samfundsvidenskabelige litteratur. Figur 3 viser 

folketingsmedlemmernes holdning til de forskellige reformforslag. Der er mest enighed om, at 

der skal gives længere høringsfrister, at medlemmerne skal have ressourcer til mere personlig 

assistance i deres politiske arbejde, og at der skal gives bedre mulighed for at deltage digitalt i 

møder. Den digitale mødedeltagelse er allerede udbredt – blandt andet foranlediget af COVID-

19 (Pedersen & Borghetto 2021) – og enkelte mener ikke, det kan blive bedre, mens andre er 

enige i, at det kunne udbygges yderligere. Der er mindst enighed om at reducere antallet af 

udvalg til ét per medlem, som det er tilfældet i Norge, hvilket muligvis kan skyldes, at de små 

partier ikke er godt repræsenteret i undersøgelsen. Der er heller ikke udbredt enighed om 

forslagene angående flere ressourcer til Folketingets administration, at ministre skal udtræde 

af Folketinget og overlade deres mandat til deres suppleanter eller, at Forretningsordenen skal 

ændres, så der afsættes flere dage til at behandle lovforslag. 

 

Figur 3. Holdning til reformforslag. Procent 
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Oplevelser af chikane 
I flere lande oplever politikere at blive truet eller chikaneret pga. deres politiske virke og 

holdninger. Fremkomsten af sociale medier har været med til at gøre chikane lettere 

tilgængeligt og dermed også risikoen for at opleve chikane større. Betydelig chikane kan 

påvirke folketingsmedlemmernes aktiviteter og lyst til at arbejde politisk. Figur 4 viser 

folketingsmedlemmernes oplevelser af forskellige typer af chikane.  

 

Figur 4 Oplevelser med chikane. Procent (N=53)  
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Heldigvis har de fleste folketingsmedlemmer aldrig oplevet fysisk chikane i form af at blive 

skubbet, slået eller få kastet ting efter sig eller oplevet indtrængen på deres person eller 

ejendom. Men 10 procent af medlemmerne oplever fysisk chikane omtrent én gang om året, 

mens 20 procent oplever indtrængen på person eller ejendom omtrent én gang om året, hvilket 

er betydeligt taget chikanes alvorlige karakter i betragtning. Trusler og verbal chikane i form 

af intimiderende eller krænkende tiltale er endnu mere udbredt og i særdeleshed udbredt på 

sociale medier. 10 procent modtager trusler, og 50 procent oplever verbal chikane på sociale 

medier flere gange om måneden. Arbejdet som politiker kommer med omkostninger i forhold 

til personlig tryghed. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 indikerer, at ens personlige sikkerhed 

opleves som meget usikker, og 10, at ens personlige sikkerhed opleves som helt sikker, 

vurderer folketingsmedlemmerne sig til en gennemsnitlig sikkerhed på 7,9 (N=53). Generelt er 

folketingsmedlemmer ikke bekymret for deres egen sikkerhed, men de føler sig heller ikke helt 

sikre, og 13 procent føler sig mere usikker end sikker (under 5 på skalaen). 

Opsummering 
Datarapporten har beskrevet dataindsamlingen, stikprøven og fordelingen på enkelte variable i 

undersøgelsen. Yderligere resultater vil blive publiceret i den kommende tid. Rapportens 

centrale pointer er: 

 Folketingsmedlemmerne arbejder mange timer hver uge – i gennemsnit 

næsten det dobbelte af en normal arbejdsuge på 37 timer 

 Flere oplever, at arbejdspresset går ud over kvaliteten af deres arbejde 

 Der er mest opbakning til at øge brugen af digitale møder og øge bistanden 

til det enkelte folketingsmedlem for at afbøde arbejdspresset 

 Samtidig oplever mange folketingsmedlemmer chikane. Mest udbredt på 

sociale medier, men også af mere grov karakter i form af trusler, indtrængen 

på person eller ejendom og fysisk forulempelse 

 Undersøgelsens resultater er ikke gældende for ministre og 

folketingsmedlemmer fra de mindste partier, som enten ikke har deltaget 

eller er betydeligt underrepræsenteret i stikprøven. 
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Appendiks 1: Spørgeskema 

Folketingets medlemmer: 

Arbejdsopgaver og ‐vilkår 
 

 

 

En spørgeskemaundersøgelse 2022    

  

 

 

Professor Helene Helboe Pedersen 

Institut for Statskundskab 

Aarhus Universitet 
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De første spørgsmål drejer sig om din arbejdstid og dine arbejdsopgaver som 

folketingsmedlem. 

1. Som folketingsmedlem varetager du mange forskellige opgaver. Hvor væsentlige er følgende 
opgaver for dig som folketingsmedlem? 

  Meget 
væsentligt 

Ganske 
væsentligt 

Ganske 
uvæsentligt 

Helt 
uvæsentligt 

1.1 At arbejde med problemer for 
private personer, som har 
henvendt sig til dig 

       

1.2 At fremføre de synspunkter, som 
du finder vigtige          

1.3 At fremføre dit partis politik         

1.4 At fremføre din valgkreds’ 
synspunkter         

 

2. Når man som folketingsmedlem skal tage stilling til en sag eller deltage i en diskussion, er der flere 
hensyn, der kan være relevante at tage. Hvor vigtige er følgende hensyn for dig i dit arbejde som 
folketingsmedlem?  

  Betyder 
meget 

Betyder 
noget 

Betyder 
kun lidt 

Betyder 
intet 

 
2.1 Hensynet til partiets politiske program 

       

 
2.2 Hensynet til sammenholdet i partiet 

       

 
2.3 Hensynet til folketingsgruppens ledelse 

       

 
2.4 Hensynet til vælgernes holdninger 

       

 
2.5 Hensynet til samarbejde med andre      

partier 
       

 
2.6 Hensynet til mediernes dækning af sagen 

       

 
2.7 Hensynet til interesseorganisationers 

tilslutning til sagen 
       

 
2.8 Hensynet til eksperters indsigter om sagen 

       

 
2.9 Andet: ____________________________ 
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3. Mange folketingsmedlemmer oplever et stort arbejdspres. I hvor høj grad mener du, at 
arbejdspresset er så stort, at det går ud over kvaliteten af dit arbejde som folketingsmedlem?  

I meget høj grad  I høj grad  I nogen grad  Kun i begrænset omfang  Slet ikke 

         

 

4. Folketingsarbejdet er mangeartet. For at få et overblik beder vi dig angive tidsforbruget på de 
forskellige aktiviteter i en normal arbejdsuge, hvor Folketinget er samlet. Der findes selvsagt ingen 
helt typisk eller normal uge, så vi beder dig blot give et skønnet gennemsnitligt timetal for 
nedennævnte aktiviteter i den periode, hvor Folketinget er indkaldt.  

 
Skønnet antal 

arbejdstimer i en 
normal arbejdsuge 

4.1 Deltagelse i forhandlinger i salen (fx ordførertale)  ______ 

4.2 Overværelse af forhandlinger i salen  ______ 

4.3 Udvalgsarbejde: Møder og forberedelse inklusiv ordførermøder  ______ 

4.4 Gruppemøder, møder i gruppebestyrelsen, gruppeudvalgsmøder mv. 
(inkl. forberedelse) 

______ 

4.5 Samtaler med udefrakommende besøgende mv.  ______ 

4.6 Møder i offentlige råd, nævn, udvalg, kommissioner  ______ 

4.7 Møder i partiorganer, vælgerforening (inkl. forberedelse), evt. 
’kontortid’ i kredsen 

______ 

4.8 Møder med interesseorganisationer   ______ 

4.9 Politiske eller offentlige møder i øvrigt, inkl. forberedelse  ______ 

4.10 Udarbejdelse af artikler, besvarelse af breve/henvendelser mv.  ______ 

4.11 Interviews til massemedierne (radio, aviser og TV)  ______ 

4.12 Sociale medier (opdatering og deltagelse i debatter)  ______ 

4.13 Læsning af rapporter, litteratur mv. uden direkte forbindelse til sager 
under behandling 

______ 

4.14 Rejse‐ og transporttid (som ikke er inkluderet i forberedelsestid)   ______ 

4.15 Erhvervsmæssig beskæftigelse ved siden af folketingsarbejdet  ______ 

4.16 Andet A________________________________________________  ______ 

4.17 Andet B________________________________________________  ______ 

4.18 Andet C________________________________________________  ______ 
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De følgende spørgsmål handler om Folketingets organisering af arbejdet og dets stilling i 

den politiske beslutningsproces. 

5. Det er blevet påpeget, at Folketinget på flere måder er kommet under pres i forhold til at have 
indflydelse på og kontrol med de politiske beslutninger. Hvor enig eller uenig er du i følgende 
udsagn? 

  Helt 
enig 

Nærmest 
enig 

Hverken 
enig eller 
uenig 

Nærmest 
uenig 

Helt 
uenig 

5.1 Sagsmængden fra EU er så 
omfattende, at Folketinget reelt har 
mistet kontrollen med den politik, der 
arbejdes med på EU‐niveau 
 

         

5.2 Ministerierne er blevet så stærke i 
forhold til Folketinget, at Folketinget 
reelt har mistet muligheden for at føre 
kontrol med regeringen  
 

         

5.3 Medierne er så afgørende for den 
politiske dagsorden, at Folketinget har 
begrænset indflydelse på, hvilke 
problemer der skal på den politiske 
dagsorden 
 

         

5.4 Interesseorganisationer er blevet så 
magtfulde, at Folketinget har fået en 
sekundær rolle i forhold til at 
forhandle politiske løsninger 
 

         

5.5 Konkurrencen mellem de politiske 
partier er blevet så 
allestedsnærværende, at der i 
Folketinget ikke findes rum til åbent at 
diskutere politiske problemer eller 
løsninger 

 

         

5.6 Reguleringen af samfundet er blevet 
så kompleks, at Folketinget reelt har 
mistet kontrol med de beslutninger, 
der tages 
 

         

5.7 Kommunernes selvstyre omfatter så 
centrale områder, at Folketinget reelt 
har mistet kontrollen med udviklingen 
af velfærdsstaten 
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6. Der er flere måder, hvorpå arbejdet i Folketinget kunne indrettes anerledes. Nedenfor listes nogle 
af de forslag til justeringer, der er blevet fremsat. Hvor enig eller uenig er du i følgende forslag? 

  Helt 
enig 

Nærmest 
enig 

Hverken 
enig eller 
uenig 

Nærmest 
uenig 

Helt 
uenig 

6.1 Folketingsmedlemmer skal kun være 
medlem af ét udvalg, så de kan fokusere 
deres arbejdsindsats 
 

         

6.2 Ministre bør søge orlov fra Folketinget 
og overlade deres mandat til 
suppleanter, så der er flere kræfter i 
Folketinget 
 

         

6.3 Folketinget bør øge antallet af dage, der 
skal gå, fra et lovforslag fremsættes, til 
der stemmes om det i Salen, så der 
bliver mere tid til at behandle forslaget 
 

         

6.4 Folketinget bør stille krav til 
ministerierne angående høringsfrister, 
så interessenter har længere tid til at 
tage stilling til og formulere deres 
høringssvar. 
 

         

6.5 Der skal ansættes flere i Folketingets 
administration til at understøtte 
folketingsmedlemmers arbejde 
 

         

6.6 Folketingsmedlemmer skal have midler 
til at ansætte mere personlig assistance 
 

       
 

 

6.7 Det skal gøres muligt at deltage digitalt i 
møder – fx udvalgsmøder 
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Desværre oplever nogle folketingsmedlemmer chikane i forbindelse med deres arbejde. De 

følgende spørgsmål handler om dine eventuelle oplevelser af chikane som folketingsmedlem. 

7. I forbindelse med arbejdet som folketingsmedlem kan man opleve chikane i form af intimidering 
eller trusler. Hvor ofte har du personligt oplevet følgende i dit arbejde som folketingsmedlem? 

  Aldrig  Sjældent  

(omtrent én 
gang om året) 

Nogle gange  

(omtrent én gang 
om måneden) 

Ofte  

(Flere gange 
om måneden) 

7.1 Været udsat for fysiske angreb i form 
af fx skub, slag eller genstande, der 
er blevet kastet efter dig 
 

       

7.2 Oplevet uønsket indtrængen på din 
person eller ejendom 
 

       

7.3 Modtaget trusler om at skade dig 
eller din familie ved møder eller i det 
offentlige rum 
 

       

7.4 Modtaget trusler om at skade dig 
eller din familie på sociale medier 
eller med posten 
 

       

7.5 Oplevet intimiderende, 
nedværdigende eller krænkende 
kommentarer om din person ved 
møder eller offentlige debatter 
  

       

7.6 Oplevet intimiderende, 
nedværdigende eller krænkende 
kommentarer om din person på 
sociale medier 
 

       

 

8. I arbejdet som folketingsmedlem, er der nogle, som føler, at deres personlige sikkerhed er 
udfordret, mens andre føler sig helt trygge. Hvor tryg er du i forhold til din personlige sikkerhed på en 
skala fra 1 til 10? 

Føler mig 
meget usikker 

 
Føler mig 
helt sikker 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Det næste sæt af spørgsmål drejer sig om din opfattelse af relationen mellem vælgere og 

folketingsmedlemmer 

9.  Der er mange forhold, som kan have betydning for vælgernes tilslutning til eller fravalg af et parti 
eller en politiker. Hvor afgørende, mener du, følgende forhold er for vælgernes stemmeafgivelse?  

  Meget 
afgørende 

Noget 
afgørende 

Kun lidt 
afgørende 

Slet ikke 
afgørende 

9.1 Grundlæggende og relativt stabile 
politiske værdier  
 

       

9.2 Tilhørsforhold til et bestemt 
politisk parti  
 

       

9.3 Holdning til et bestemt eller få 
politiske emner, fx klima, 
indvandring eller skat 
 

       

9.4 Skandaler, der omfatter enkelte 
politikere eller hele partiet 
 

       

9.5 Den dagsorden, der bliver 
dominerende i valgkampen 
  

       

9.6 Politikeres synlighed i 
lokalsamfundet 
 

       

9.7 Samfundets tilstand, fx statens 
økonomi, beskæftigelse og vækst 
 

       

 
9.8 Andet (angiv venligst) 

 
_____________________ 

 

       

 

10. Folketingsmedlemmer er grundlæggende politiske repræsentanter, men der er forskellige måder at 
anskue rollen på. Hvilke af de følgende måder, synes du, er vigtigst? Sæt kun ét kryds 

1. At omsætte vælgers synspunkter til politik så akkurat som muligt   

2. At søge tilslutning fra vælgerne til den politik, som politikeren står for   
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11. Repræsentationsforholdet mellem vælgere og folketingsmedlemmer etableres ved valget, men 
valget kan have flere funktioner. Hvilke af følgende funktioner, synes du, er vigtigst? Sæt kun ét 
kryds 

1. Ved valg skal politikere stå til ansvar for deres handlinger i den foregående valgperiode   

2. Ved valg skal politikere fremstille deres planer for fremtiden for vælgerne   

 

12. Hvad, tror du, er mest afgørende for vælgernes stemmeafgivelse (sæt kun ét kryds): 

 

1. De politiske udspil og nyheder, der præger dagsordenen få måneder op til et valg   

2. De politiske resultater og nyheder, der har præget hele den forudgående valgperiode   

 

13. Hvad, tror du, er mest afgørende for vælgernes stemmeafgivelse (sæt kun ét kryds): 

 

1. Negativ omtale af løfter eller politikker, der ikke er blevet realiseret i valgperioden   

2. Positiv omtale af løfter og politikker, der er blevet realiseret i valgperioden   

 

De sidste spørgsmål handler om politiske holdninger og positioner – for dig, dit parti og 

danske vælgere.  

14. I politik taler man ofte om ”Venstre” og ”Højre”. Hvor vil du placere dig selv og dine synspunkter 
mellem disse to yderpunkter? 
 

Mest 
venstreorienteret 

 
Mest 

højreorienteret 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

                   

 

15. Hvor vil du placere dit parti mellem de to yderpunkter på samme skala? 

 

Mest 
venstreorienteret 

 
Mest 

højreorienteret 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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16. Hvor vil du placere dit partis vælgere mellem disse to yderpunkter? 

 

Mest 
venstreorienteret 

 
Mest 

højreorienteret 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

                   

 

17. Nedenfor følger en række politiske udsagn. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert af de 
følgende udsagn: 

 

  Helt 
enig 

Nærmest 
enig 

Hverken 
enig eller 
uenig 

Nærmest 
uenig 

Helt uenig 

17.1 Høje indtægter burde beskattes hårdere, 
end det er tilfældet i dag 

 
         

17.2 Danmark bør modtage nogle flere 
flygtninge, end tilfældet er i dag 
 

         

17.3 Der bør indføres højere skat på CO2‐
udledning for at bremse klimaforandringerne 

 
         

17.4 Voldforbrydelser bør straffes langt 
hårdere, end det er tilfældet i dag 

 
         

 

18. Nedenfor følger den samme række af politiske udsagn. Du bedes angive, hvor stor en andel af dit 
partis vælgere og danske vælgere generelt, du vil mene, er helt enige eller nærmest enige i 
udsagnet. Du bedes angive den andel, du skønner, i procent fra 0 til 100. 

 

  Andel enige blandt dit 
partis vælgere 

Andel enige blandt danske 
vælgere generelt 

18.1 Høje indtægter burde beskattes hårdere, 
end det er tilfældet i dag 

 
________  ________ 

18.2 Danmark bør tage imod nogle flere 
flygtninge, end tilfældet er i dag 

________  ________ 

18.3 Der bør indføres højere skat på CO2‐
udledning for at bremse klimaforandringerne 
 

________  ________ 

18.4 Voldforbrydelser bør straffes langt hårdere, 
end det er tilfældet i dag 
 

________  ________ 
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Tak for hjælpen! 
 

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til undersøgelsen kan sendes til Helene Helboe 

Pedersen på e‐mail helene@ps.au.dk 

 

Skemaet bedes returneres med posten i den vedlagte, adresserede og frankerede kuvert. 
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Appendiks 2: Invitationsbrev til online-survey udsendt 10. marts 2022 
 

Kære […] 

 

Som  folkevalgt  politisk  repræsentant  varetager  du  en  lang  række  vigtige opgaver,  der  kræver  en 

betydelig  arbejdsindsats.  Derudover  er  dit  arbejde  og  dig  som  person  genstand  for  offentlig 

bevågenhed. Alligevel er der usikkerhed i befolkningen i forhold til, hvad medlemmer af Folketinget 

egentlig laver og med hvilket formål. Det kan skabe mistillid og i nogle tilfælde hadefuld adfærd, som 

kan påvirke arbejdet som folkevalgt. 

Dette  spørgeskema  indgår  i  en  undersøgelse  af  folketingsmedlemmers  arbejdsopgaver  og 

arbejdsvilkår foretaget ved Aarhus Universitet. Formålet er at skabe en bedre indsigt i arbejdet som 

folketingsmedlem og undersøge mulige udfordringer  i  forhold  til medlemmernes arbejdsvilkår.  Så 

snart  undersøgelsen  er  afsluttet,  udarbejdes  en  rapport,  som  stilles  til  rådighed  for  alle 

folketingsmedlemmer.  

Du kan starte undersøgelsen ved at klikke på dette link: […] 

Om undersøgelsen 

Spørgeskemaet  indeholder  spørgsmål  om  tidsforbrug,  oplevelser  af  chikane,  opfattelser  af 

arbejdsopgaver og  syn på demokratiet. Der er  i alt 18  spørgsmålsområder, og det  vil  tage  ca. 20 

minutter at besvare dem alle. Data skal anvendes til forskning og vil aldrig blive præsenteret på en 

måde, så enkeltpersoner kan identificeres. Det er naturligvis helt frivilligt at deltage i undersøgelsen, 

og du kan til enhver tid afbryde din besvarelse. Jeg, Helene Helboe Pedersen, er professor på Institut 

for Statskundskab, Aarhus Universitet og er den ansvarlige forsker på projektet. Du kan kontakte mig 

på e‐mail: helene@ps.au.dk eller telefon: 51296674. 

Behandling af dine personoplysninger 

Til brug for denne henvendelse er der indsamlet kontakt‐ og baggrundsoplysninger (alder, uddannelse 
og parlamentarisk karriere) om dig  fra Folketingets hjemmeside.  Indsamlingen af disse oplysninger 
samt  oplysninger,  der  indsamles,  såfremt  du  vælger  at  deltage  i  undersøgelsen, behandles  efter 
Databeskyttelsesforordningens  (GDPR)  art.  6.1.e  (almindelige  personoplysninger)  samt 
databeskyttelseslovens § 10, jf. art. 6.1.e (følsomme personoplysninger), som giver Aarhus Universitet 
ret til at behandle personoplysninger til brug for forskning uden deltagernes samtykke. Du kan læse 
mere om behandling af dine personoplysninger her. 
 

Jeg håber meget, du vil tage dig til tid til at bidrage til undersøgelsen, som vil skabe bedre forståelse 

for arbejdet i Folketinget.  

 

Med venlig hilsen 

Helene Helboe Pedersen 
Professor, ph.d. 
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 
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Appendiks 3: Invitationsbrev til papirskema udsendt 14. marts 2022 
 

Kære […] 

 

Som  folkevalgt  politisk  repræsentant  varetager  du  en  lang  række  vigtige opgaver,  der  kræver  en 

betydelig  arbejdsindsats.  Derudover  er  dit  arbejde  og  dig  som  person  genstand  for  offentlig 

bevågenhed. Alligevel er der usikkerhed i befolkningen i forhold til, hvad medlemmer af Folketinget 

egentlig laver og med hvilket formål. Det kan skabe mistillid og i nogle tilfælde hadefuld adfærd, som 

kan påvirke arbejdet som folkevalgt. 

Dette  spørgeskema  indgår  i  en  undersøgelse  af  folketingsmedlemmers  arbejdsopgaver  og 

arbejdsvilkår foretaget ved Aarhus Universitet. Formålet er at skabe en bedre indsigt i arbejdet som 

folketingsmedlem og undersøge mulige udfordringer  i  forhold  til medlemmernes arbejdsvilkår.  Så 

snart  undersøgelsen  er  afsluttet,  udarbejdes  en  rapport,  som  stilles  til  rådighed  for  alle 

folketingsmedlemmer.  

Om undersøgelsen 

Spørgeskemaet  indeholder  spørgsmål  om  tidsforbrug,  oplevelser  af  chikane,  opfattelser  af 

arbejdsopgaver og  syn på demokratiet. Der er  i alt 18  spørgsmålsområder, og det  vil  tage  ca. 20 

minutter at besvare dem alle. Data skal anvendes til forskning og vil aldrig blive præsenteret på en 

måde, så enkeltpersoner kan identificeres. Det er naturligvis helt frivilligt at deltage i undersøgelsen, 

og du kan til enhver tid afbryde din besvarelse. Jeg, Helene Helboe Pedersen, er professor på Institut 

for Statskundskab, Aarhus Universitet og er den ansvarlige forsker på projektet. Du kan kontakte mig 

på e‐mail: helene@ps.au.dk eller telefon: 51296674. 

Behandling af dine personoplysninger 

Til brug for denne henvendelse er der indsamlet kontakt‐ og baggrundsoplysninger (alder, uddannelse 
og parlamentarisk karriere) om dig  fra Folketingets hjemmeside.  Indsamlingen af disse oplysninger 
samt  oplysninger,  der  indsamles,  såfremt  du  vælger  at  deltage  i  undersøgelsen, behandles  efter 
Databeskyttelsesforordningens  (GDPR)  art.  6.1.e  (almindelige  personoplysninger)  samt 
databeskyttelseslovens § 10, jf. art. 6.1.e (følsomme personoplysninger), som giver Aarhus Universitet 
ret til at behandle personoplysninger til brug for forskning uden deltagernes samtykke. Du kan læse 
mere om behandling af dine personoplysninger i vedlagte oplysningsskema. 
 

Jeg håber meget, du vil tage dig til tid til at bidrage til undersøgelsen, som vil skabe bedre forståelse 

for arbejdet i Folketinget.  

 

Med venlig hilsen 

 
 
Helene Helboe Pedersen 
Professor, ph.d. 
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 
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Appendiks 4: Reminder 1 sendt 24. marts 2022 
 

Kære […] 

 

For to uger siden modtog du en invitation til at deltage i en undersøgelse om folketingsmedlemmers 

arbejdsopgaver og vilkår. Spørgeskemaet er også sendt til dig med post. Jeg håber meget, du kan 

finde tid til at deltage i undersøgelsen.  

Spørgeskemaet indgår i en undersøgelse af folketingsmedlemmers arbejdsopgaver og arbejdsvilkår 

foretaget ved Aarhus Universitet. Formålet er at skabe en bedre indsigt i arbejdet som 

folketingsmedlem og undersøge mulige udfordringer i forhold til medlemmernes arbejdsvilkår. Så 

snart undersøgelsen er afsluttet, udarbejdes en rapport, som stilles til rådighed for alle 

folketingsmedlemmer.  

Der er i alt 18 spørgsmålsområder, og det vil tage ca. 20 minutter at besvare dem alle.  

Du kan starte undersøgelsen ved at klikke på dette link: […] 

 

Med venlig hilsen 

Helene Helboe Pedersen 
Professor, ph.d. 
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 
 

 

Om undersøgelsen 

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om tidsforbrug, oplevelser af chikane, opfattelser af 

arbejdsopgaver og syn på demokratiet. Data skal anvendes til forskning og vil aldrig blive 

præsenteret på en måde, så enkeltpersoner kan identificeres. Det er naturligvis helt frivilligt at 

deltage i undersøgelsen, og du kan til enhver tid afbryde din besvarelse. Jeg, Helene Helboe 

Pedersen, er professor på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og er den ansvarlige forsker 

på projektet. Du kan kontakte mig på e‐mail: helene@ps.au.dk eller telefon: 51296674. 

Behandling af dine personoplysninger 

Til brug for denne henvendelse er der indsamlet kontakt‐ og baggrundsoplysninger (alder, 
uddannelse og parlamentarisk karriere) om dig fra Folketingets hjemmeside. Indsamlingen af disse 
oplysninger samt oplysninger, der indsamles, såfremt du vælger at deltage i undersøgelsen, 
behandles efter Databeskyttelsesforordningens (GDPR) art. 6.1.e (almindelige personoplysninger) 
samt databeskyttelseslovens § 10, jf. art. 6.1.e (følsomme personoplysninger), som giver Aarhus 
Universitet ret til at behandle personoplysninger til brug for forskning uden deltagernes samtykke. 
Du kan læse mere om behandling af dine personoplysninger her. 
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Appendiks 5: Reminder 2 sendt 6. april 2022 
 

Kære […] 

 

Inden for den seneste måned har jeg udsendt spørgeskemaer til alle folketingsmedlemmer. 

Undersøgelsen handler om arbejdsopgaver, arbejdspres, oplevelser af chikane og syn på 

demokratiet. Formålet er at bidrage til den internationale forskning i repræsentativt demokrati og 

tilvejebringe systematisk viden om arbejdet som politiker i en tid med mediepres og høj 

problemkompleksitet. 

Det er afgørende for undersøgelsens kvalitet at få så mange svar som muligt. Jeg håber meget, du 

kan finde tid til at bidrage til undersøgelsen.  

Der er i alt 18 spørgsmålsområder, og det vil tage ca. 20 minutter at besvare dem alle. Jeg har 

konstrueret spørgeskemaet, så du kan springe spørgsmål over og dermed spare tid. Jeg har også 

sendt en papirudgave til dig, hvor du ligeledes kan vælge spørgsmål. Jeg håber naturligvis, du vil 

svare på dem alle, men sætter også stor pris på delvise besvarelser, hvis tiden er for knap. 

Du kan starte undersøgelsen ved at klikke på dette link: […] 

 

Med venlig hilsen 

Helene Helboe Pedersen 
Professor, ph.d. 
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 
 

 

Om undersøgelsen 

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om tidsforbrug, oplevelser af chikane, opfattelser af 

arbejdsopgaver og syn på demokratiet. Data skal anvendes til forskning og vil aldrig blive 

præsenteret på en måde, så enkeltpersoner kan identificeres. Det er naturligvis helt frivilligt at 

deltage i undersøgelsen, og du kan til enhver tid afbryde din besvarelse. Jeg, Helene Helboe 

Pedersen, er professor på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og er den ansvarlige forsker 

på projektet. Du kan kontakte mig på e‐mail: helene@ps.au.dk eller telefon: 51296674. 

Behandling af dine personoplysninger 

Til brug for denne henvendelse er der indsamlet kontakt‐ og baggrundsoplysninger (alder, 
uddannelse og parlamentarisk karriere) om dig fra Folketingets hjemmeside. Indsamlingen af disse 
oplysninger samt oplysninger, der indsamles, såfremt du vælger at deltage i undersøgelsen, 
behandles efter Databeskyttelsesforordningens (GDPR) art. 6.1.e (almindelige personoplysninger) 
samt databeskyttelseslovens § 10, jf. art. 6.1.e (følsomme personoplysninger), som giver Aarhus 
Universitet ret til at behandle personoplysninger til brug for forskning uden deltagernes samtykke. 
Du kan læse mere om behandling af dine personoplysninger her. 
 


