
Administrative byrder
TEKNIQ Arbejdsgivernes analyse af, hvordan industri- og 
installationsbranchen opfatter administrative byrder 
og snørklede regler.
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Indledning

•  67 % af de adspurgte medlemmer oplever, at administrative byrder i høj eller i nogen 
grad er et problem i det daglige arbejde  

•  Tendensen går på tværs af virksomhedsstørrelse, men den er størst i virksomheder 
med mellem 11 til 100 ansatte  

•  44 % af respondenterne oplever, at de er nødt til at udskyde beslutninger og projekter 
flere gangeom måneden 

•  Gennemsnitligt bruger medlemmerne ugentligt 18 timer på administrative byrder  
og unødvendigt bureaukrati 

•  Virksomhederne mener, at især dokumentation, indberetninger og statistik tager  
meget tid. 

Dansk erhvervsliv bruger hvert år 30 milliarder 
kroner på at efterleve regler og indberette data til 
danske myndigheder. Selvom en stor del af disse 
data er nyttig viden, er det vigtigt, at byrden for 
virksomhederne ved at indberette ikke over- 
stiger fordelene. Unødvendigt komplicerede regler vil 
hverken gavne de myndigheder, som skal håndhæve dem, 
eller virksomhederne, der skal efterleve dem.  
 
Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne vil vi gerne hjælpe vores medlem-
mer med at sikre, at de har tid til det, de er bedst til. Det sikrer 
vækst og innovation – ikke kun for virksomheden selv, men 
også for resten af samfundet.  
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67 procent oplever administrative byrder er et problem i det  
daglige arbejde 

Medlemmer i Region Midt- og Nordjylland oplever i højere grad administrative 
byrder og bureaukrati som et problem 

Hver fjerde virksomhed ople-
ver, at administrative byrder 
og bureaukrati ’i høj grad’ er 
et problem i deres daglige 
arbejde, mens omkring to ud 
af fem svarer i ’nogen grad’. 
Sammenlagt mener altså 
67% af respondenterne i 
undersøgelsen, at byrder og 
bureaukrati i en eller anden 
grad er et problem i deres 
daglige arbejde.  

Administrativt arbejde omfat-
ter blandt andet dokumen-
tation og indberetninger i 
forbindelse med arbejdsmil-
jø, tekniske krav, regnskab, 
medarbejdere, miljøhensyn, 
indberetninger til Danmarks 
Statistik, GDPR, ferie, løn og 
barsel. 

Der er store forskelle på administrati-
onskrav, sagsbehandlingstider og regler 
på tværs af kommunerne. Derfor har vi 
delt svarene fra figur 1 op efter regioner, 
for at undersøge om der er geografiske 
forskelle på, i hvilken grad medlemmer-
ne oplever administrative byrder og 
bureaukrati som et problem.  

I Region Midt- og Nordjylland svarer 
71 % af de adspurgte medlemmer, at 
administrative byrder i høj eller nogen 
grad er et problem i hverdagen.  I Region 
Syddanmark er tallet på 68 %, mens det 
i Region Hovedstaden er 67 %. I Region 
Sjælland mener 63 % af de adspurgte 
medlemmer, at de oplever administrati-
ve byrder som et problem i hverdagen i 
enten nogen eller høj grad.  

Der er altså en geografisk forskel på 8 
procentpoint fra Region Nord- og Midt-
jylland til Region Sjælland jf. Figur 2.  
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Figur 2: 
Geografiske forskelle på hvorvidt administrative byrder opleves som et  
problem i det daglige arbejde på tværs af regioner (i procent) 
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I hvilken grad oplever du, at administrative byrder og bureaukrati er et problem i det 
daglige arbejde?

Figur 1: 
Fordelingen af medlemmer der oplever administrative byrder, som et problem i det 
daglige arbejde 

Kilde: TEKNIQ Arbejdsgivernes spørgeskema udsendt til medlemmerne, januar 2022.  

Anm.: Farven på regionerne afgøres af procentdelen, som har svaret ’i nogen grad’ og ’i høj grad’ i spørgeskemaet, 
da de blev spurgt i hvilken grad de oplevede administrative byrder som et problem i det daglige arbejde. 

Kilde: TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsundersøgelse, januar 2022. 
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Det er også relevant at kigge på tværs af 
brancherne, da virksomheder arbejder 
indenfor forskellige tekniske områder, 
som er præget af meget forskellige krav 
og indberetninger.  

Ifølge undersøgelsen er det især vores 
køl- og ventilationsmedlemmer, som 

oplever, at de administrative byrder i høj 
grad bliver opfattet som et problem i det 
daglige arbejde af over 40 % af respon-
denterne. Lægges det sammen med 
de 40 % respondenter, der i nogen grad 
mener, at de administrative byrder er et 
problem i deres daglige arbejde, så kom-
mer vi sammenlagt op på omkring 80 %.  

Blandt de andre medlemmer ligger ande-
len også højt. Her ser omkring hver fjerde 
i høj grad de administrative byrder som et 
problem i deres hverdag. Sammenholdes 
det med dem, der i nogen grad oplever, 
at de administrative byrder er et problem 
i deres daglige arbejde, så kommer vi op 
på i alt omkring 65 %.  

Kilde: TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsundersøgelse, januar 2022. 
Anm.: Datagrundlaget for Køl- og ventilationsvirksomheder er begrænset, og indgår derfor ikke i figuren. Tallet i parantes er antal besvarelser for hver branche.

Figur 3:  
Branchernes opfattelse af administrative byrder som et problem i det daglige arbejde 

Byrder tager tid fra udvikling af virksomheder

70 % vurderer i høj eller nogen grad, at 
den tid der bliver brugt på administrati-
ve opgaver, kunne være blevet brugt til 
ellers at udvikle virksomheden.  

Hele 44 % oplever, at de er nødt til at 
udskyde virksomhedsrettede projek-
ter og beslutninger flere gange om 
måneden på grund af administrative 
byrder. I sidste ende kan det have en 
konsekvens både for virksomhedernes 
bundlinje, og for hvor godt rustet den 
enkelte virksomhed er til at håndtere 
morgendagens udfordringer. Det kan 
også i yderste konsekvens forsinke 
den grønne omstilling eller lede til færre 
jobs, fordi virksomhederne drukner i 
administrativt bøvl.  

44% Oftere end 1 gang om 
måneden

11% 1 gang om måneden

19% Sjældnere end 1 
gang om måneden

26% Ved ikke

Hvor ofte udskydes beslutninger og projekter pga. administrative byrder

Figur 4:
Virksomhederne udskyder beslutninger og projekter flere gange om måneden

Kilde: TEKNIQ Arbejdsgivernes spørgeskema udsendt til medlemmerne, januar 2022.



I dagligdagen bruger TEKNIQ Arbejds-
givernes medlemmer mange timer på 
administrative byrder – i gennemsnit 
18 timer om ugen, hvilket svarer til en 
halv uges arbejde.  

Da der er stor forskel på, om en virksom-
hed har 100 eller 5 ansatte, har vi valgt 
at dele dem op efter størrelse. 

Figur 5 understreger tydeligt, at selv 
mindre virksomheder har administrativt 
arbejde nok til i hvert fald en deltidsstil-
ling, men har de ikke råd til det, hænger 
virksomhedsejerne selv på opgaven.  

Figur 5:  
Gennemsnitlig tid brugt på administrative byrder på en uge 

18 timer om ugen på administrative byrder og unødvendigt bureaukrati  

Kilde: TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsundersøgelse, januar 2022. 
¹ Hertil skal det dog noteres, at mange føler det er svært at sætte tal på, hvormed tallene i praksis kan være højere eller lavere.
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34 % af virksomhederne svarer, at de 
bruger mellem 0 og 5 timer i ugen på 
dokumentation og indberetninger i 
forbindelse med arbejdsmiljø, tekniske 
krav, regnskab, medarbejdere, mil-
jøhensyn mv¹. Hele 6 % af virksomhe-
derne vurderer selv at de bruger mere 
end 50 timer om ugen.  

Mange af virksomhederne har op mod 
flere fuldtidsansatte til blot at klare det 
administrative. En løsning, som langt fra 
altid er mulig i de små virksomheder. 
I gennemsnit bruger de små virksom-
heder med 0-10 medarbejdere 13 timer 

i ugen på administrative byrder. 40 % 
af virksomhederne med 0-10 ansatte 
bruger mellem 0 og 5 timer i ugen på 
administrative byrder. Over 26% bruger 
mellem 6 og 10 timer i ugen.  

Det er mange timer, som ellers ville 
kunne bruges på andre opgaver i virk-
somheden. Hvis man derimod kigger 
på virksomheder med mere end 100 
ansatte, svarer 50 %, at de bruger mere 
end 50 timer om ugen på administrative 
byrder.  

Uanset størrelse vurderer virksomhederne, at administrative 
byrder er en kilde til frustration i hverdagen jf. Figur 6. 
Hele 41 % af virksomhedsejerne med 11-50 ansatte har 

besvaret spørgeskemaet, oplever i høj grad, at byrderne er en 
frustration i hverdagen.  

Kilde: TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsundersøgelse, januar 2022. 

Figur 6: 
På tværs af virksomhedsstørrelse, vurderer mange, at administrative byrder er en frustration i hverdagen
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Figur 7:  
Virksomhederne 
mener, at især 
dokumentation, 
indberetninger 
og statistik tager 
meget tid.

En af de største udfordringer for TEKNIQ 
Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder 
er, at der mangler strømlining og en mere 
ensartet struktur på tværs af indberet-
ninger. Mange medlemmer udtrykker et 
ønske om flere hjælpemidler og guides 
til at udfylde dokumenter. Det er ganske 
enkelt for besværligt at udføre de kræve-
de indberetninger, som dermed kommer 
til at fylde uforholdsmæssigt meget i 
hverdagen.  

Disse indberetninger omfatter bl.a. ferie, 
løn, barsel, sygdom, Danmarks Statistik, 
dokumentation af diverse arbejdsopga-
ver, GDPR og meget mere. Indberetninger, 
som langtfra alle følger den samme 
model.  

I forbindelse med spørgeskemaunder-
søgelsen er nogle byrder blevet nævnt 

Denne analyse bygger på et spørge-
skema udsendt til TEKNIQ Arbejdsgiver-
nes medlemmer. I alt blev spørgeske-
maet sendt ud til 3.973 medlemmer på 
tværs af el-, vvs- og metalbrancher hvor-
af 1.359 gennemførte spørgeskemaet, 
hvilket giver en svarprocent på 34 %.  

Nogle administrative byrder fylder mere end andre

Om undersøgelsen

af mange virksomheder. I figur 7 ses en 
oversigt over de ord, som er nævnt flest 
gange af de adspurgte medlemmer i 
forbindelse med spørgeskemaunder-
søgelsen. Der er blevet spurgt ind til 
hvilke regler, krav eller andre byrder, man 
mener burde ændres eller fjernes. Især 
dokumentation og indberetning bliver 
nævnt mange gange, det gælder alle 
former for dokumentation. Statistik er 
et af de ord, der går igen flest gange, og 
det er især indberetninger til Danmarks 
Statistik, som her tales om. KLS og APV 
bliver nævnt af respondenterne, hvor 
der blandt andet efterspørges simplere 
løsninger, da kravene er meget høje og 
derfor svære at efterleve. Derudover er 
ferie, løn og sygdom også store emner, 
det er hovedsageligt på grund af mange 
regler på områderne. 

Danske virksomheder er underlagt krav 
fra både EU og Danmark, og ofte oplever 
virksomhederne, at der mangler samspil 
mellem de forskellige krav og indberet-
ninger, hvilket i virksomhederne opleves 
som dobbeltarbejde. Derudover oplever 
virksomheder ofte også, at der kan være 
store forskelle i systemer, som burde 
være de samme, på tværs af kommuner 
eller at der forventes en ting i kommunen 
mens der forventes andet ved fx Arbejds-
tilsynet.  

Hertil kommer et ønske om, at alle ind-
beretninger samles et sted, så man både 
undgår dobbeltarbejde samt at skulle 
sætte sig ind i en lang række forskellige 
systemer og at skulle rapportere det 
samme til for eksempel både kommune 
og stat.  

I spørgeskemaet blev virksomhederne 
spurgt ind til, hvilke administrative 
byrder de støder på i dagligdagen samt 
hvor mange timer, de cirka bruger på 
disse byrder hver uge. 
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