
 

DETFs konjunkturbarometer august 2016 
 
 DETF er nu igen klar med konjunkturbarometeret, denne gang med data indsamlet i august 2016 
 
Barometeret er lavet nøjagtigt som sidste gang, så tallene er direkte sammenlignelige. Svarprocenten er 
denne gang faldet helt ned til ”kun” 79%, hvilket er det laveste niveau vi nogensinde har været på. 
Det afspejler sig især i tallene for omsætning samt budget, da der naturligt ikke er helt så mange der har 
meldt ind som tidligere.  
Derfor er det meget fint at vi også har fået vort omsætnings indeks med, som fremkommer via omsætningen 
på dem der både har meldt ind denne gang samt også i februar 2016. 
Nedenfor ses nogle nøgletal som vi plejer at lave dem. Vi har igen i år taget nogle af de ældste ud, men dem 
kan man se ved at gå ind på vores hjemmeside og se dem under medlemsdelen og gå ind på 
konjunkturbarometre, her kan alle tidligere udsendte barometre ses. 
 
Ellers er dette barometer opbygget som tidligere udsendte, så man kan sammenligne diverse tal og søjler 
direkte. 
 
Det nye denne gang er at vi også har medtaget vores første lønstatistik for branchen, den ses sidst i denne 
gennemgang. Desværre var der her ”kun” en indmeldelsesprocent på 50 %, det må kunne gøres bedre næste 
gang, så vi får et bedre grundlag for at vurdere lønniveauet.  
God fornøjelse med jeres egen tolkningen af barometeret. 
 
 

Nogle få nøgletal: 
 Svarprocent Omsætning Budget Differens 

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. 

Februar 2016 92 % 1.039.400 Tkr. 1.122.500 Tkr. 83.100 Tkr. 

August 2016 79 % 976.918 Tkr. 1.049.100 Tkr. 72.182 Tkr. 

 
Indeks tallene, hvor vi har sammenlignet samme indmeldinger fra sidste gang, ser denne gang således ud: 
 
 Indeks omsætning:     103 % 
 Indeks fordelingstavler:  106 % 
 Indeks maskintavler  101 % 
 
 
 



 
Branchens omsætning er igen faldet siden sidste indmelding februar 2016, denne gang med godt 60 mill. 
Kr., og det samme ser ud til at være tilfældet med den forventede omsætning for de næste 12 måneder, den 
er endog faldet med knap 75 mill. Kr. 
Disse fald skal dog tages med et gran salt, idet svarprocenten denne gang er helt nede på 79 %, det laveste 
nogen sinde, mod 92 % ved sidste indmelding. 
Derfor kan vi heller ikke sammenligne tallene direkte, så derfor er det mere relevant at se på det indeks vi 
også laver, her har vi nemlig kun taget omsætningen for dem der meldte ind februar 2016 og igen denne 
gang, så derfor vil det afspejle det salg disse medlemmer har haft, ligesom man kan se om der hos dem har 
været fremgang eller tilbagegang. 
Dette indeks er også meget sigende eftersom det bygger på hele 95 % af dem der har indmeldt denne gang, 
de havde også indmeldt februar 2016, så det må siges at være en ret god rettesnor. 
 
Ser vi på indekset, er der her en stigning fra sidste gang på  hele 4 % point i forhold til februar 2016, så 
indekset denne gang viser 103% mod 99 % sidste gang. 
Det er glædeligt at denne stigning fordeler sig med stigninger på både fordelingstavle og maskintavler, man 
husker fra sidste barometer at da steg fordelingstavler med 2 % point medens maskintavlerne faldt med 2 % 
point. Denne gang findes stigning for både fordelingstavler og maskintavler med h.h.v. 6 % point og 1 % 
point. 
Sammenholder jeg dette indeks med de udtalelser jeg hører på mine besøg rundt hos medlemmerne, svarer 
det godt overens med at alle ser ud til at have forrygende travlt i denne tid, og det må vi håbe også afspejler 
sig i næste barometer som indsamles i februar 2017, og her skulle vi meget gerne op den den sædvanlige 
svarprocent igen. 
Sammenligner vi procenterne i indekset med dem fra sidste gang, ser vi at fordelingstavlerne er steget for 
anden gang i træk, så det er da glædeligt, især da det har været holdningen at fordelingsmarkedet var på 
tilbagegang. Faktisk er denne indmelding på fordelingstavler den højeste siden vi startede barometeret, og 
det med kun 79 % der meldte ind. Ganske flot 
Desværre er stigningen for maskintavle markedet ikke så stor som hos fordelingstavlerne, men der er da et 
håb om at der også her vil komme fremgang, især når man hører og ser at maskinfabrikanterne tror på 
fremgang, så må der da falde lidt af til tavlebyggeren. 
 
Hvis vi sammenligner stigningen i forventningerne denne gang med sidste gang, viser de et lille, fald nemlig 
fra en stigning på 8 % til nu 7,5 %, det er et marginalt fald som sagtens kan forklares med det faktum at kun 
79 % indmeldte denne gang mod 92 % sidste gang. 
 
De 79 % der meldte ind denne gang omsatte for knap 370 mill. Kr. i fordelingstavler hvilket er meget flot 
sammenlignet med, at sidste gang var tallet for fordelingstavler på 356 mill. Kr. og det var med en 
indmeldingsprocent på 92 %. 
Den indmeldte omsætning for maskintavler blev denne gang på 608 mill. Kr. mod  685 mill. Kr. sidste gang, 
så noget kan tyde på at det er dem der fortrinsvis producere maskintavler der ikke har indmeldt denne gang, 
men indekset for maskintavler steg dog til 101 % 
 
 
Ser vi på jeres forventninger til de kommende måneder, viser der sig her et meget broget mønster. For 
fordelingsmarkedet ser man meget forskelligt på fremtiden, især på den korte bane, medens man på 12 
måneders sigt alle forventer uændret eller stigende salg. Anderledes ser det ud på maskintavle markedet. Her 
forvente næsten alle uændret eller bedre salg på kort sigt, medens alle tror på bedring på længere sigt. 
 
Tager vi først jeres forventninger til fordelingsmarkedet, kan man se at halvdelen tror situationen vil være 
uændret de næste 3 måneder medens næsten lige mange tror det bliver bedre eller dårligere h.h.v. 23 % som 
tror på en bedring og 27 % tror det bliver dårligere. Går vi til halvårs sigt, er billedet næsten det samme 



 
halvdelen tror på uændret men nu er der flere der tror på bedring end på det modsatte, 29 % tror på bedring 
medens 22 % nu tror på det bliver dårligere. 
Det positive ser vi på helårssigt. Her er der ikke nogen der tror det bliver dårligere, hele 62 % tror det bliver 
uændret medens 38 % tror på bedring. Det er positivt med dog ikke så positivt som ved sidste barometer, 
hvor mere end 60 % af jer troede det ville blive bedre eller meget bedre, så en lille forsigtig tilbagegang i 
forventningerne til fordelingsmarkedet. 
 
For maskintavlerne er det derimod noget anderledes. Her var der sidste gang nogle der troede på tilbagegang 
på både kort og lang sigt, det er der ikke denne gang. 
Her er der meget positive toner på både kort og lang sigt, idet knap halvdelen forventer det bliver bedre eller 
meget bedre på 3 måneders sigt, og dette bliver kun bedre jo længere vi ser frem. På 6 måneders sigt er tallet 
64 % medens det er 51 % på årsbasis. 
Det lover godt for dem der laver maskintavler, og det rigtig positive er at der ikke er nogen af jer der 
forventer at markedet går dårligere hverken på kort eller lang sigt, det er da det mest positive vi kan se af 
dette års barometer, men igen harmonerer det godt med de tilbagemeldinger jeg får ved mine besøg rundt 
hos medlemmerne, der er meget travlt med at regne tilbud, og det forventes at ordremængden vil stige hen 
over efteråret. 
 
 
Hvordan ser disse procenter på forventningerne så ud i tal for de 79 % der har meldt ind? 
Her forventer I at fordelingsmarkedet vil stige med ca. 10 mill Kr. det kommende år, det er et fald på 20 
mill. Kr. i forhold til forventningerne i sidste barometer, men igen husk på at der denne gang blot er 
indmeldinger fra 79 % af medlemmerne, så eksakte tal kan ikke helt sammenlignes, men det viser dog at 
man forventer en stigning i fordelingsmarkedet på 3 %. 
Laver vi samme sammenligning med maskintavler forventer i en stigning på godt 60 mill. Kr., og det svarer 
til en stigning på godt 10 % på maskintavle markedet. Her er der tale om en stor forventet stigning, idet vi 
sidste år forventede knap 9 % i stigning. 
Hvis vi prøver at gå ned i tallene ser det ud til at vi kan forvente en moderat fremgang i vores branche, og 
det er mere end vi har kunnet sige de sidste par gang. Jeg hører næste alle sige at det går stærkt lige nu, og 
vores største hurdle er at skaffe kvalificerede folk, så forhåbentlig bliver fremtiden bedre for vores branche.  
 
Sammenligner vi forventningerne i august 2015, altså for et år siden, med de netop realiserede tal, ses meget 
tydeligt et fald på omsætningen på små 200 mill. Kr. i forhold til budgetterede. Det er et drastisk fald, men 
det skal naturligvis sammenholdes med den kendsgerning at vi denne gang har færre der har meldt ind, idet 
kun 79 % meldte ind nu mod 92 % i august sidste år. Her kan vi rigtig se hvad det betyder at så mange som 
muligt melder ind hver gang, så disse sammenligninger tjener det ikke noget formål at lave. 
 
 
Vi prøver i stedet at se på den kommende tids forventninger, og her er der en markant forskel på 
fordelingsmarkedet og maskinmarkedet. 
På fordelingsmarkedet tror 27 % at det kommende kvartal vil blive dårligere end nu og på halvårsbasis er det 
22 % der tror tingene forværres, medens 23 % tror det bliver bedre på kort sigt og 29 tror på bedring på 
halvårsbasis. På årsbasis er alle enige om at det det bliver enten uændret 62 % eller bedre 38 %. 
Laver vi samme øvelse med maskintavler, ser det noget anderledes ud. Her er det ganske få der mener det 
bliver dårligere nemlig ”kun” 4 % tror det, og på 6 og 12 måneders basis er der ikke nogen der tror det blive 
dårligere end det er nu. Optimismen blomstre på dette marked, og på 3 måneders sigt forventer knap 50 % af 
jer at omsætte bedre eller meget bedre, medens tallene for 6 og 12 måneder er h.h.v. 64 % på 6 måneder og 
51 % på 12 måneder der tror på at markedet bliver bedre eller meget bedre, så denne del af branchen har stor 
tro på fremtiden, hvilket vi så håber at få at se ved næste barometer. 
 



 
 
Alle disse tal og søjler er naturligvis kun en del af branchen, de kan ikke stå alene, de skal selvfølgelig 
henføres til det virkelige liv, og de bulletiner jeg hører ude fra markedet er, at der p.t. er godt gang i 
markedet, næsten alle der har skrevet kommentarer til indberetningerne ser lys forude, medens dem jeg har 
talt med også har travlt. Det er kun godt, men det vil så forhåbentlig vise sig ved bedre tal når vi indberetter 
igen til næste 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. 
 
 
Som noget nyt med dette barometer har vi denne gang prøvet at lave en meget forsimplet lønstatestik fra 
vore medlemmer. Al begyndelse er svær, og det materiale der her ligger til grund for de tal vi kan vise er ud 
fra besvarelser af 50 % af de medlemmer der kunne melde ind, altså et noget mindre statistisk materiale end 
ved omsætningerne, men da det er første gang vi har dette med, har jeg prøvet at lave noget som man 
forhåbentlig kan bruge, og så må vi håbe at der er flere der vil melde ind næste gang, eller tror jeg vi bliver 
nødsaget til at stoppe denne statistik igen, 
 
Jeg har på den sidste side i dette barometer lagt lønstatistikken ind, som den har kunnet laves, og skulle 
nogen have andre ønsker til denne, er man velkommen med forslag, som vi så vil tage med næste gang, 
under forudsætning af af der komme tilmeldinger nok, men prøv at se på den og lad mig høre om den kan 
bruges, og eventuelt udvides. 
Som yderligere oplysning kan siges at ser man på højeste og laveste indmeldte gennemsnitsløn i de 
forskellige kategorier, er der meget stor forskel på disse. Jeg har under den enkelte kategori i skemaet netop 
indsat højeste og laveste af de indmeldte gennemsnitsværdier. 
 
 
Til slut vil jeg ønske jer rigtig god fornøjelse med læsningen af konjunkturbarometeret, og som tidligere 
nævnt skal I bare spørge hvis der skulle være spørgsmål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Konjunkturbarometer DETF august 2016 
 

 
 
 

 
 
 

I tal ser det således ud: 

 

Omsætning: Fordelingstavler 368.828 Tkr.  Budget: Fordelingstavler 378.300 Tkr. 
                        Maskintavler       608.090 Tkr.                  Maskintavler       670.800 Tkr. 

Total                                     976.918 Tkr.                                          1.049.100 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. 
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Diagram over de rapporterede budgetter de sidste 6 år.  
 
 

 
 
 

Som det tidligere er sagt, så var indmeldingen denne gang ”kun” på 79 %, så det er nok 
forklaringen på at der igen denne gang har været en nedgang i både omsætning og budget 
tallene. Jeg vil umiddelbart mene at vi var kommet på niveau med mindst februar 2016, men 
måske også august 2015, især når vi ser på at vores indeks var på totalt 103 % i forhold til 
februar 2016 
 
 
 

På de næste sider ses sammenligningerne for de enkelte segmenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Udviklingen for fordelingstavler august 2016:: 

 
 

Udvikling Maskintavler august 2016 

 
 
 



 

 
 
Lønstatistik august 2016 

 
Max Min 

Montører   Gennemsnitsløn Kr/time      200,41 kr.     290,20 kr.    182,00 kr.  

          

    Max løn Kr/time      364,10 kr.  

          

    Min. løn Kr/time      161,00 kr.  

Max Min 

Service montør Gennemsnitsløn Kr/time      227,00 kr.     308,00 kr.    195,00 kr.  

          

    Max løn Kr/time      364,00 kr.  

          

    Min. løn Kr/time      185,00 kr.  

Max Min 

Sagsbehandler Gennemsnitsløn Kr/time      246,53 kr.     314,00 kr.  230 

          

    Max løn Kr/time      364,20 kr.  

          

    Min. løn Kr/time      202,00 kr.  

Max Min 

Ingeniør/softw Gennemsnitsløn Kr/time      310,59 kr.     350,00 kr.    255,00 kr.  

          

    Max løn Kr/time      546,00 kr.  

          

    Min. løn Kr/time      233,50 kr.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 
2016, 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. 

  

  

  
  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


