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VI HAR SPURGT OVER 1.000 MESTRE
Sådan gør de bedste i byggebranchen

51 %
ved ikke, om  
et projekt giver 
overskud, før 
man er i mål

vælger at 
fakturere 
hver uge

56 %



Tjuhej, hvor det går  
– eller gør det?
Som så mange andre håndværksmestre har du sikkert hænderne fulde. 

Men måske har du også oplevet, at travlhed i byggebranchen ikke altid 
betyder ekstra penge i kassen. Har du planer om at øge firmaets vækst,  
kan du bruge MesterGuide ’19 som nyttig inspiration. Vi har spurgt over 
1.000 mestre, hvor mulighederne for at tjene penge er størst. 

MesterGuide ’19 er en hjælp til dig, der vil  
have styr på din forretning
Du kan lige så godt få konklusionen med det samme: De håndværkere, der 
klarer sig bedst, er dem, der har styr på deres forretning. Det kræver en lidt 
længere forklaring, så hæng på. 

Det betaler sig at være godt forberedt
Som mester handler det om at være forberedt på de udfordringer, 
som en uforudsigelig byggebranche giver. Når der er vækst, risikerer 
du fx at betale en højere løn til dine svende og mere for dine mate-
rialer, fordi efterspørgslen stiger. En øget konkurrence kan samtidig 
betyde mindre profit på den enkelte ordre. Det vil igen skabe et pres 
på at løse opgaven hurtigere – og så stiger risikoen for fejl, der i vær-
ste fald kan koste firmaet livet.   

600 konkurser på 14 dage
På bare to uger i september 2018 måtte næsten 600 virksomheder 
inden for byggeri og anlæg dreje nøglen om. Det vækker bekymring 
hos Dansk Byggeri. Man frygter, at flere og flere håndværksmestre 
mister overblikket over projekterne, ikke har ressourcer nok til at løfte 
opgaven eller bliver taget på sengen af stigende priser på materialer 
og arbejdskraft.

af de bedste bruger  
ekstern revisor  
eller bogholder 
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50 %

Andreas Fernstrøm, analysechef i Dansk Byggeri 

”Der er en risiko for, at virksomheder begynder at  
vinde flere opgaver, end de kan klare.”

? ??

af de bedste 
fakturerer hver uge
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Sådan gør de håndværksmestre, 
der har bedst styr på 
økonomi og løn
Fakturering er et centralt område at tage fat på, hvis du vil optimere  

din forretning. Fra dialogen med mange tusinde kunder ved vi, at der  
er store gevinster at hente ved at sætte faktureringen i faste rammer.  
Det vil forbedre din likviditet, du øger sandsynligheden for at få dine penge 
til tiden, og du sparer tid på adminstration af fx klager. 

Det giver rigtig god mening at fakturere fast, fx hver måned 
eller en gang om ugen. Vores erfaring er, at du så vil opnå en 
lang række gevinster:

■	 	Din likviditet vil blive forbedret.
■	 	Sandsynligheden for, at du får dine penge til tiden, stiger.
■	 	Du slipper for diskussioner om fakturabeløb, timer osv.
■	 	Risikoen for at skulle give et afslag falder.
■	 	Du sparer tid på at skulle tage dig af klager og  

inddrive dit tilgodehavende.

af de bedste fakturerer  
hver uge

56 %

Så størrelsen er ikke nogen undskyldning 
for ikke at fakturere ofte og med faste 
mellemrum.

3.HVER
under 5 ansatte
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Af de bedste, der fakturerer 
hver uge, har



1 Når byggebranchen boomer, så husk i dit 
tilbud til kunden at tage højde for en højere 
svendeløn og dyrere materialer.

2 Det er vigtigt, at du fakturerer, så snart du er fær-
dig hos kunden, og husker at få alle omkostninger 
og hele timeforbruget med på fakturaen.

3 Vælg en løsning til lønudbetaling, der  
sparer tid, sikrer korrekt løn og giver  
tilfredse medarbejdere.

4 Vær opmærksom på din nulpunktsomsætning, 
så du tjener penge på dine ordrer, men fortsat 
er konkurrencedygtig i markedet.

Tendensen er klar: Blandt de hånd-
værksmestre, der er bedst til at holde 
styr på økonomi og løn, klarer færre 
selv bogholderiet (18 %) sammen-
lignet med resten af byggebranchen 
(24 %). Næsten 50 % bruger ekstern 
revisor eller bogholder.

af de bedste klarer selv alt,  
hvad der hedder bogholderi  
– for byggebranchen generelt  
er det 24 %

18 %
Bruge ekstern 
revisor eller bogholder

Få hjælp fra 
ægtefælle

Klare det 
hele selv

Bruge en kontor- 
medarbejder i firmaet

50 %

24 %
13 %

13 %

MESTER
TIPS4

FRA EKSPERTEN

Jeg håndterer mit bogholderi ved at:
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af de bedste finder det 
nødvendigt at bruge tid på 
at tjekke, om deres lønud-
betalinger er korrekte.

30 %
De håndværksmestre, der bruger en 
professionel lønservice, slipper for at 
bruge tid og energi på at 
tjekke overenskomster 
og nye regler 
på lønområdet.

I figuren kan du se, hvordan fordelingen af mestre, der selv klarer alt,  

hvad der hedder bogholderi, ser ud for byggebranchen generelt.



Sådan gør de håndværksmestre, 
der har bedst styr  
på sagerne
Sagsstyring foregår digitalt og automatiseret i flere og flere hånd-

værksvirksomheder. For dig som mester er guleroden administra-
tive lettelser, mange timer sparet og mindre risiko for fejl. Hvis dine 
medarbejdere registrerer tid fra mobilen, slipper du for håndskrevne 
sedler, der kan være svære at læse – og kan blive væk.

af de bedste bruger elektronisk 
tidsregistrering – for byggebran-
chen generelt er det kun 41 %

85 %H
EL

E

At holde styr på tiden er altafgørende for  
økonomien på en sag: Hvem har udført ar-
bejdet? Hvornår startede det? Hvornår blev 
opgaven afsluttet? 

De håndværksmestre, der har bedst styr på 
sagerne, bruger elektronisk tidsregistrering til 
at sikre, at alle timerne er med på fakturaen. 

41 %
14 %

40 %

5 %

Tjekke min elektroniske 
tidsregistrering

Gennemgå de seneste 
ugesedler, jeg har fået

Bruge min erfaring for, hvor 
lang tid en opgave typisk tager

Læse de mails og sms’er, jeg 
har fået fra mine svende

Jeg sikrer mig, at alle timer er  
med på fakturaen ved at:

De 41% fordelt på brancher:

Entreprenør: 17,30 %
Installation: 18,96 %
Maler: 4,27 %

Murer: 11,14 %
Tømrer: 32,94 %
VVS: 15,40 %
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I figuren kan du se, hvordan fordelingen af mestre, der tjekker deres elektroniske tidsregistrering, 

ser ud for byggebranchen generelt.



1 Du kan med fordel få dine medarbejdere til at regi-
strere tid fra mobilen, så du slipper for håndskrevne 
sedler, der er svære at læse – og risikerer at blive væk.

2 Få en digital tids- og materialeregistrering, der 
giver dig en aktuel status på forretningens forbrug 
og økonomi ned til mindste detalje.

3 Sørg for at dokumentere, at du har 
udført dit arbejde korrekt og i  
overensstemmelse med det, der er 
aftalt i dit tilbud til kunden.

MESTER
TIPS3

FRA EKSPERTEN

af de bedste bruger et  
kvalitetssikringssystem – for 
byggebranchen generelt er 
det kun 34 %

60 %O
V

ER

Tendensen fra den elektroniske tidsregistrering 
går igen i kvalitetssikringen, hvor de bedste  
bruger et kvalitetssikringssystem (60 %). 
 
Mindre end 5 % af de mestre, der klarer sig  
bedst, foretager ikke kvalitetssikring, mens det 
for byggebranchen generelt er 19 %.

Jeg foretager kvalitetssikring ved at:

Bede mine svende om at skrive kvalitetssikringen 
ned på papir

Bruge mit kvalitetssikrings- 
system

Få mine svende 
til at tage nogle 
billeder, som de 
sender til mig

Kvalitetssikring er ikke lige noget, 
vi bruger

6 %

34 %

41 %

19 %
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af de bedste bruger  
elektroniske opmålings-
værktøjer til at beregne 
materialeforbruget  
– for byggebranchen  
generelt er det kun 25 %

95 %H
EL

E
I figuren kan du se, hvordan fordelingen af mestre, der bruger et kvalitetssikringssystem,  

ser ud for byggebranchen generelt.



Sådan gør de håndværksmestre, 
der er bedst til at  
regne den ud
Størstedelen af de bedste mestre har styr på timer, materialer og  

beregninger. Så det kan overraske, at så mange fortsat har  
udfordringer med at styre projektøkonomien. Især hvis du både har 
investeret i it-værktøjer og har ændret rutinerne i din forretning.  
Ofte skyldes det, at der mangler sammenhæng mellem netop  
proces og system.

af de bedste bruger et kalku-
lationsprogram til at udregne 
et tilbud – for byggebranchen 
generelt er det kun 21 %

54 %

Bruge mit kalkulationsprogram 
i vores it-system

Skrive mit overslag over timer 
og materialer ned på papir

Åbne et Excel-ark og taste 
oplysningerne ind

Bruge min m2-pris, for den 
holder hver gang!

Jeg udregner et tilbud ved at:

Inden for kalkulation bruger de bedste i 
byggebranchen programmer til fx at udreg-
ne tilbud (54 %), mens resten i højere grad 
skriver overslag over timer og materialer 
ned på papir (39 %). I figuren kan du se, 
hvordan fordelingen af mestre, der bruger 
et kalkulationsprogram, ser ud for 
byggebranchen generelt.

21 %

26 %

39 %

14 %

De 21% fordelt på brancher:

Entreprenør: 16 %
Installation: 21 %
Maler: 3 %

Murer: 12 %
Tømrer: 29 %
VVS: 19 %
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I figuren kan du se, hvordan fordelingen af mestre, der bruger et kalkulationsprogram til at 

udregne tilbud, ser ud for byggebranchen generelt.



af de bedste ved ikke, om et 
projekt giver overskud, før  
man er helt i mål

51 %O
V

ER

Selv blandt de bedste er over halvdelen 
udfordret på styringen af projektøkonomien 
(51 %). For byggebranchen generelt er det 
6 ud af 10 håndværksmestre, der ikke ved, 
om et projekt giver overskud, før man er 
helt i mål.

18 %

3 %

61 %
Jeg finder overskuddet 
på et projekt ved at:

Spørge min 
revisor

Følge med i de forskellige forkalkulerede 
faser ved hjælp af projektstyring

Sammenligne tilbuddet med det reelle 
forbrug, når vi er i mål med projektet

Se, hvad der er i kassen, 
når året er slut 

1 Brug et kalkulationsprogram til at få en præcis 
mængdeangivelse af de materialer, du skal  
bruge på firmaets opgaver.

2 Brug efterkalkulation til at få svar på,  
om du har taget den rigtige pris  
for en opgave. 

3 Der er ingen grund til at binde  
din kapital i et lager. Så leger du jo  
bank for dine kunder.

MESTER
TIPS3

FRA EKSPERTEN

Sammenhæng og prioritering  
gør en forskel
Vi opfordrer altid til, at du starter med at tænke et 
fuldt forløb med en kunde igennem – fra første kon-
takt og indtil du afleverer opgaven. Hvor er de svage-
ste steder i processen? Hvor er det, du mister over-
blikket? Hvor er det, systemerne ikke taler sammen? 
Hvor bliver det alt for manuelt og tidskrævende?  
Det giver et rigtig godt udgangspunkt for at prioritere  
– og vi har set, at det gør en forskel!

18 %
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I figuren kan du se, hvordan fordelingen af mestre, der sammenligner tilbuddet med 
det reelle forbrug efter projektets afslutning, ser ud for byggebranchen generelt.



KLIK IND PÅ 
MESTERTESTEN.DK  

Ved du, hvor dine  
muligheder for at  
tjene penge er størst?
Nu ved du, hvordan mere end 1.000 håndværksmestre 
driver forretning – og hvad der adskiller de bedste fra 
resten af byggebranchen. Men hvor står du selv?

Tag MesterTesten, og se, hvor  
dit potentiale for at tjene flere  
penge er størst.

Det er vores erfaring, at selv håndværksvirksomheder 
med godt styr på forretningen kan forbedre likviditeten og reducere mængden af 
manuelle og administrative opgaver. Med hjælp fra et moderne it-system som fx 
EG One, der understøtter alle dine arbejdsprocesser, kan du få større overskud til at 
drive forretning og skabe øget salg og vækst.

 1.  Når byggebranchen boomer, så husk i dit tilbud til 
kunden at tage højde for en højere svendeløn og 
dyrere materialer.

 2.    Det er vigtigt, at du fakturerer, så snart du er færdig  
hos kunden, og husker at få alle omkostninger og hele 
timeforbruget med på fakturaen.

 3.   Vælg en løsning til lønudbetaling, der sparer tid,   
 sikrer korrekt løn og giver tilfredse medarbejdere.

 4.    Vær opmærksom på din nulpunktsomsætning,  
så du tjener penge på dine ordrer, men fortsat er  
konkurrencedygtig i markedet.

 5.    Du kan med fordel få dine medarbejdere til at registre-
re tid fra mobilen, så du slipper for håndskrevne sedler,  
der er svære at læse – og risikerer at blive væk. 

 6.    Få en digital tids- og materialeregistrering, der giver  
dig en aktuel status på forretningens forbrug og  
økonomi ned til mindste detalje.

 7.   Sørg for at dokumentere, at du har udført dit arbejde  
 korrekt og i overensstemmelse med det, der aftalt i  
 dit tilbud til kunden.

 8.    Brug et kalkulationsprogram til at få en præcis  
mængdeangivelse af det materiale, du skal bruge på 
firmaets opgaver.

 9.    Brug efterkalkulation til at få svar på, om du har  
taget den rigtige pris for en opgave. 

 10.    Der er ingen grund til at binde din kapital i et lager.  
Så leger du jo bank for dine kunder.

10 mestertips til øget indtjening:
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