
 

DETFs konjunkturbarometer august 2015 
 
 DETF er nu igen klar med konjunkturbarometeret, denne gang med data indsamlet i august 2015 
 
Barometeret er lavet nøjagtigt som sidste gang, så tallene er direkte sammenlignelige. Svarprocenten er 
denne gang igen på 92 % , lidt mindre end sidste år i august, hvor vi kom op på 96 %. Forhåbentlig kan vi 
komme der op igen. 
 
Antal af medlemmer der kunne indberette er denne gang lig med sidste gang, og som sidste gang har vi igen 
lavet et indeks på omsætningen totalt samt på maskin- og fordelingstavler. Dette er lavet som tidligere, ved 
at vi har sammenholdt de indberette tal fra dem der har indberettet begge gange, så det giver et klart billede 
af hvordan udviklingen har været på markedet for de indberettende medlemmer. 
 
Nedenfor ses nogle nøgletal som vi plejer at vise dem, for alle de år vi har lavet dette konjunkturbarometer, 
sammen med de tilhørende søjler kan I så selv lave jeres egne konklusioner. 
 

Nogle få nøgletal: 
 Svarprocent Omsætning Budget Differens 

Januar 2010 90 % 923.125 Tkr. 888.750 Tkr. -34.375 Tkr. 

August 2010 80 % 726.961 Tkr. 848.200 Tkr. 121.239 Tkr. 

Februar 2011 90 % 749.760 Tkr. 822.010 Tkr 72.250 Tkr. 

August 2011 91 % 951.143 Tkr. 973.655 Tkr. 22.512 Tkr. 

Februar 2012 90 % 962.139Tkr. 966.710Tkr. 4.571Tkr. 

August 2012 90 % 958.983 Tkr. 1.009.270 Tkr. 50.287 Tkr. 

Februar 2013 90 % 872.387 Tkr. 947.857 Tkr 75.470 Tkr. 

August 2013 92 % 1.096.359 Tkr. 1.214.653 Tkr 118.294 Tkr. 

Februar 2014 87 % 1.093.549 Tkr. 1.203.570 Tkr 110.021 Tkr. 

August 2014 96 % 1.096.496 Tkr.  1.175.020 Tkr. 78.524 Tkr. 

Februar 2015 92 % 1.274.784 Tkr. 1.368.056 Tkr 93.272 Tkr. 

August 2015 92 % 1.092.247 Tkr. 1.173.950 Tkr. 81.703 Tkr. 

 
Indeks tallene, hvor vi har sammenlignet samme indmeldinger fra sidste gang, ser denne gang således ud: 
 
 Indeks omsætning:      98 % 
 Indeks fordelingstavler: 101 % 
 Indeks maskintavler   97 % 
 
 
 
Efter de meget fine indekstal ved sidste indmelding i februar 2015, må det siges at vores branche er kommet 
noget ned på jorden igen. 
Ser vi på den indmeldte omsætning er den denne gang faldet med små 200 mill. kr, men det skyldes for den 
største dels vedkommende sammensætningen af de virksomheder der har meldt ind denne gang i forhold til 
sidste gang, hvilket også fremgår af indekset, som "kun" viser en tilbagegang på 2 % til indeks 98. 
Ved sidste indmelding steg indekset for fordelingstavler til indeks 107, så derfor er det da glædeligt at 
omsætningen i fordelings segmentet igen er steget denne gang omend det kun er til indeks 101. Anderledes 



 
ser det ud for maskintavlerne, som sidste gang steg til indeks 122, medens de denne gang kun er på indeks 
97. Det må siges at være skuffende for branchen, men det kommer dog ikke helt bag på mig, alt den stund at 
de medlemmer der har klaget det sidste stykke tid netop er dem der primært beskæftiger sig med 
maskintavler. 
 
At den samlede omsætning er faldet med knap 200 mill. kr. lægger jeg ikke så meget i, da det formentlig 
skyldes sammensætningen af dem der melder ind, så derfor er det vigtigere at se på indekset, det giver et 
retvisende billede af hvordan i har oplevet markedet siden sidst, idet der her kun laves direkte 
sammenligninger mellem dem der har indmeldt begge gange, alle andre er taget ud af sammenligningen. 
 
Med sidste barometer viste budgettallene også ganske pæne stigninger idet I forventede en fremgang på 
budgettet på 7,3 %, medens der denne gang er ventet næsten tilsvarende stigning på 7,4 %, hvilket denne 
gang svarer ret fint overens med de forventninger I alle sammen har meldt ind. 
De fleste af jer er optimistiske med hensyn til det kommende år, især for de af jer der laver fordelingstavler. 
Her forventer 73 % af jer at det bliver bedre i det første kvartal, og h.h.v 64 % og 53 % forventer også at det 
bliver bedre på h.h.v. 6 og 12 måneder, mere positive toner fra den kant end længe. 
 
For maskintavlerne, som jo denne gang gik noget tilbage, er man lidt mere moderat i sine forventninger idet 
47 % venter bedring på 3 måneders sigt medens 52 % tror på bedring på halvårsbasis. Vi skal helt hen til 12 
måneder før størstedelen af jer forventer bedring i markedet idet 66 % forventer at det bliver bedre eller 
meget bedre til den tid. 
 
Den budgetterede omsætning for fordelingsmarkedet forventer at stige med  23 mill. kr., svarende til 6,7 % 
hvilket er en del mindre en ved sidste indmelding, hvor I forventede en stigning i fordelingstavlerne på hele 
11,5 %, men det var også den største stigning vi hidtil havde forventet.. 
For maskintavlerne ser den forventede stigning ud til at være 59 mill. kr. svarende til 7.9 % stigning. Ved 
sidste indmelding forventede i en stigning i dette segment på 8,2 % hvilket er meget lig denne gang, men 
sådan blev det jo desværre ikke, så vi kan blot håbe på at det denne gang kommer til at holde stik med jeres 
forventninger. 
 
Den indmeldte omsætning for august 2015 på 1.092 mill. kr. er ca. 80 mill. kr. lavere end det I forventede 
ved indmeldingen i august 2014, men som jeg har sagt flere gange i denne redegørelse kan det skyldes 
sammensætningen af indmeldinger denne gang i forhold til sidst, så her er det bedre at se på indekset igen. 
Laver jeg et indeks for august 2014 til nu, viser det at der har været en omsætningsfremgang på 2 % til 
indeks 102, og det fordeler sig med et indeks på 103  for fordelingstavler og 101  på maskintavler, hvilket 
også svarer til den trend vi har set det sidste stykke tid, det er på maskinsiden vi halter lidt efter, men dog 
stadig et positivt indeks set på årsbasis.  
 
 
Vender vi os lidt imod jeres forventninger til det kommende år, kan vi se at I forventer at omsætningen 
stiger med 81 mill. kr., svarende til en stigning på ca. 8 %. Dette er en lidt større stigning end de sidste år, 
hvor vi har ligget på godt 7 %. 
Omsætter vi det til forventningerne i de enkelte segmenter, viser fordelingstavlerne en stigning på 23 mill. 
kr. svarende til en stigning på 6,7 % medens maskintavlerne viser en stigning på 59 mill. kr. svarende til 7,9 
%. Dette er for begges vedkommende en lille tilbagegang i forhold til sidste år, hvor de forventede 
stigninger var sat til h.h.v. 11,5 % og 8,2 %, men disse tal har åbenbart også været lidt for optimistiske, så vi 
kan kun håbe at de procent stigninger i nu har opgivet passer bedre. 
 
 



 
Jeres forventninger på 3 - 6 - og 12 måneders sigt ser da heller ikke dårlige ud. For fordelingstavlerne siger 
73 % af jer at i ser markedet som bedre på 3 måneders sigt, medens 26 % mener det bliver uændret og kun 2 
% mener det bliver dårligere.  
 På 6 måneders sigt mener 66% at markedet bliver bedre eller meget bedre, medens 34 % tror det bliver 
dårligere og ser vi på 12 måneder sigt forventer hele 65 % at det bliver bedre medens kun 18 % tror det 
bliver dårligere, det vidner da om en vis optimisme i denne del af branchen, som jo også har præsteret 
ganske stabilt de senere år, med meget små udsving.  
 
For maskintavlerne har der været lidt større udsving igennem årene, men det ser godt ud for fremtiden i 
henhold til jeres forventninger. Indmeldingerne viser at, 16 % af jer forventer tilbagegang på kort sigt, altså 
3 måneder, medens 37 % siger det er uændret og hele 47 % siger det bliver bedre. Det ser lidt bedre ud på 
lidt længer sigt, idet hele 52 % forventer det bliver bedre eller meget bedre på 6 måneder medens 32 % 
mener det bliver uændret og igen 16 % der tror på et fald på 6 måneders sigt. 
Det ser dog endnu bedre ud på 12 måneders sigt, idet der her ikke er nogen der tror på at det bliver dårligere, 
og kun 34 % tror det forbliver uændret. Det vil sige at hele 66 % tror det vil blive bedre eller meget bedre, så 
det kan vi da håbe på også sker. 
 
Ser vi på skemaet med 6 års udvikling for omsætning, ser vi at der har været en meget flad udvikling siden 
august 2013 og indtil nu bortset fra den store stigning i februar 2015, men som sagt kan dette diagram ikke 
entydigt læses , men det kræver den forklaring at antallet af indmeldinger, samt sammensætningen af dem 
der indmelder ikke er ens fra gang til gang, det skal man altid huske på, så derfor mener jeg det vigtigste vi 
kan bruge dette barometer til er at se på indekstallene, de giver et retvisende billede af hvordan udviklingen 
går i vores branche, så jeg vil til næste barometer se om ikke der kunne være flere indekstal jeg kan få ud af 
de indmeldinger i kommer med, og skulle nogen have ideer til hvad i godt kunne tænke jer, er jeg naturligvis 
meget lydhør for hvad i mener. 
 
Samtidig er det naturligvis også vigtigt at lytte til hvad der sker rundt omkring os, og det jeg hører der hvor 
jeg kommer, er at det går meget godt, og at man forventer at ansætte flere folk snarere end at nedsætte 
antallet af ansatte, så jeg tror naturligvis på at det fortsat går fremad for vores branche. 
 
 
Med disse få sammenligninger vil jeg slutte min læsning af de indberettede tal. 
 Samfundet omkring os, udsender også positive signaler, der er kommet mere gang i byggeriet, så det, 
sammenlignet med vore egne forventninger, må da give branchen en positiv tilgang til det kommende år.. 
 
Jeg har som altid vedhæftet diverse søjler i dette barometer, så kan man jo selv danne sig sine konklusioner, 
og hvis man ønsker at se hvordan de samme søjler så ud ved tidligere indmeldinger, kan man se dem på 
foreningens hjemmeside under medlemsdelen og konjunkturbarometer, her findes alle tidligere udsendte 
barometre. 
Hvis der er nogle der ønsker andre søjler eller statistikker, er man naturligvis velkommen til at henvende sig 
til kontoret, så vil jeg se på om det er muligt at fremtrylle disse ud fra de informationer jeg ligger inde med. 
 
 
Som det er blevet pointeret tidligere, så er de forventninger, der ses på diagrammerne efterfølgende, alle 
beregnet ud fra et vægtet tal afhængig af den indmeldende virksomheds omsætning i segmentet. Der er dog 
enkelte der kun indmelder forventningerne, her er der så lavet et ensartet tal for deres forventninger. 
 
God fornøjelse med læsningen af konjunkturbarometeret, og som tidligere nævnt skal I bare spørge hvis der 
skulle være spørgsmål. 

 



 
 

 
 

Konjunkturbarometer DETF august 2015 
  

 

 

 
  
 
 

 

I tal ser det således ud: 
 

Omsætning: Fordelingstavler   347.250 Tkr. Budget: Fordelingstavler  369.950 Tkr. 
 Maskintavler        744.997 Tkr.  Maskintavler       804.000 Tkr. 
  

 
 

TOTAL                             1.092.247 Tkr.                                                       1.173.950 Tkr.  

  

  



 
  

 

 

 
 
  



 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

Udviklingen i omsætning for tavleforeningens medlemmer total set over de sidste 6 år 
 
 
 

 
 
 
 

Søjlen ovenfor viser udviklingen i medlemmernes indmeldte omsætning set over de sidste 6 år. 
 
 
Lad os håbe at den positive udvikling vi havde i februar 2015 vender tilbage, men husk igen på at 
dem der melder ind ikke altid er de samme fra gang til gang, og at der både kan komme flere til 
og forsvinde medlemmer fra år til år. 
 
Skal man have noget mere sigende omkring udviklingen i branchen skal man bruge de indekstal 
vi har i gennemgangen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Diagram over de rapporterede budgetter de sidste 6 år.  
 
 

 
 
 
 

Her gælder igen at dem der melder ind ikke altid er de samme, og at vi "kun" har en 
tilbagemelding på 92 %, så der findes nok forklaringen på de store forskelle mellem de enkelte 
søjler, medens vores indeks siger indeks 101 for denne indmelding som helhed. 
 
 

På de næste sider ses sammenligningerne for de enkelte segmenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Udviklingen for fordelingstavler:: 

 
 
 

Udvikling Maskintavler 

 
 



 
 
 
 
 
 

Alle søjler i dette barometer er opbygget på samme måde som tidligere, så søjlerne er direkte 
sammenlignelige fra år til år. Hvis i mener der er andre tal eller søjler i gerne vil have, skal i 
naturligvis bare rette henvendelse til kontoret, så vil jeg se hvad vi kan få ud af de tal og krydser i 
sender ind i skemaerne. 
 
 
 
Dette var hvad jeg havde valgt at bringe af tal fra foreningens konjunkturbarometer for august 
2015, og er der nogen der ønsker at få nogle af tallene uddybet, skal man selvfølgelig bare 
henvende sig til kontoret. 
Man kan også se alle tidligere udfærdigede konjunkturbarometre ved at gå ind på foreningens 
hjemmeside, her findes alle udsendte konjunkturbarometre. 
Dette kræver dog Password, og har man ikke et sådant, kan man som medlem af DETF få et ved 
at henvende sig til foreningens kontor. 
 
 
 

 


