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Management rådgiverne er på rette spor efter et 

mørkt første halvår 

I 4. kvartal 2020 steg omsætningen i managementrådgi-
verbranchen med knap 2 pct., hvilket skyldes en stigning 
i det indenlandske salg. Stigningen i samlet omsætning 
fortsætter således også i 4. kvartal efter meget store fald i 
både første og andet kvartal, hvor særligt eksporten gik 
tilbage. For 2020 som helhed faldt eksporten med 13,5 
pct., mens det indenlandske salg steg 3,5 pct., og bran-
chen kom således ud af 2020 med en næsten uændret 
samlet omsætning trods Corona-pandemien og regerin-
gens konsulentbesparelser. Lønmodtagerbeskæftigelsen 
hos managementrådgiverne har holdt sig nogenlunde 
uændret.    

4. kvartal 2020 bød på en stigning i omsætningen i management-

rådgiverbranchen på 1,9 pct. målt i forhold til 3. kvartal. Det skyldes 
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en stigning i det indenlandske salg på 2,7 pct., og et fald i eksporten 

på 1,7 pct. Den store stigning i omsætningen på næsten 14 pct. i 3. 

kvartal 2020 kom efter et meget stort fald i første og andet kvartal, 

hvor særligt eksporten gik tilbage med hele 40 pct. - dog fra et eks-

traordinært højt niveau i slutningen af 2019.  

 

Corona-pandemien og regeringens konsulentbesparelser har såle-

des ligget som en tung dyne over branchen siden starten af 2020. At 

managementrådgiverne alligevel kom ud af 2020 med uændret om-

sætning målt i forhold til 2019, kan således betragtes som en sejr for 

en branche, der er lynhurtig til at omstille sig ændrede salgs- og af-

sætningsvilkår.  

 

Siden 2009 har den gennemsnitlige stigning i omsætningen per 

kvartal i managementrådgiverbranchen været på godt én pct. Ek-

sporten har udviklet sig ganske pænt med en gennemsnitlig kvar-

talsvis vækst på to pct., og det indenlandske salg er samlet set i gen-

nemsnit vokset med lidt over én pct. hvert kvartal siden 2009. 

 

 

  

Siden 2010 har managementrådgiverbranchen hvert år haft frem-

gang i omsætningen – dog lige bortset fra 2020, hvor omsætningen 

forblev uændret sammenlignet med 2019. Med en omsætning på 

24,1 mia. kr. i 2020 ligger branchen størrelsesmæssigt blandt de 3 

største delbrancher inden for rådgiverbranchen. 

 

 

Managementrådgiverbranchen i tal

Niveau

2020         

(mia. kr.)

Stigning 

seneste 

årsperiode 

(pct.)

Stigning 

4.kvt 2020 

(pct.)

Gns. 

kvartalsvis     

vækst siden 

2009 (pct.)

Omsætning 24,1 -0,1 1,9 1,2

Indenlandsk salg 19,6 3,5 2,7 1,1

Eksport 4,5 -13,5 -1,7 2,0

Lønmodtagerbeskæftigelse, pers. 14,6 1,7 0,2 0,8

Kilde: Managementrådgiverne og Danmarks Statistik
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Managementrådgiverbranchen beskæftiger knap 15.000 lønmodta-

gere. Fra midten af 2015 og frem til slutningen af 2019 voksede be-

skæftigelsen ganske pænt. Beskæftigelsen er aftaget ganske svagt 

gennem 2020.   
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