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Videnrådgiverbranchen lever af at skabe værdi for kunder og samarbejds-
partnere i den private såvel som den offentlige sektor. Branchen består af 
forskellige fagligheder, og fælles er en forretningsmodel baseret på salg af 
højtspecialiseret viden til kunder i både Danmark og udlandet. 

Videnrådgiverbranchen er karakteriseret ved at være en kriseknuser. 
Branchen var hurtig til at genfinde vækstsporet efter finanskrisen i 2008 
og 2009 og er fortsat med at vokse under gældskrisen og den efterfølgende 
langvarige økonomiske afmatning. Denne analyse viser, at branchen i 2013 
genvandt omsætningsniveauet fra rekordåret 2008.

Videnrådgiverbranchen består af 11 delbrancher: It-rådgivere, teknologi-
ske rådgivere, rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsarbejde, 
managementrådgivere, revision- og skatterådgivere, markedsføring og 
kommunikationsrådgivere, advokater, arkitekter, IPR-rådgivere, design-
virksomheder samt markedsanalyse og meningsmåling.

Denne udgave af DI Videnrådgivernes brancheanalyse er opdateret med 
en række nye nøgletal og analyseresultater. I forhold til forrige års bran-
cheanalyser indeholder analysen alene tal fra officielle statistikker. Og 
som noget nyt er arkitektvirksomhederne også inddraget i analyserne, 
fordi arkitektbranchen har besluttet sig for at knytte sig til DI Videnrådgi-
verne, så alle rådgiverkompetencer nu er samlet.

Analysen giver et billede af en videnrådgiverbranche i vækst. Eksporten er 
mere end fordoblet og den indenlandske omsætning er steget med mere 
end 50 pct. gennem de sidste 10 år. Analysen giver et samlet overblik over 
videnrådgiverbranchens størrelse, sammensætning og udvikling. 

God læselyst!

DI VIDENRÅDGIVERNES 
BRANCHEANALYSE 2014

Henriette Søltoft

Branchedirektør, 
DI Videnrådgiverne
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VIDENRÅDGIVERBRANCHEN VOKSER
Omsætningen i videnrådgiverbranchen er vokset markant siden 2004. 
Den samlede omsætning i videnrådgiverbranchen lå i 2013 på næsten 180 
mia. kr., hvilket er en stigning på fire pct. i forhold til året før. 2013 blev 
dermed året, hvor det lykkedes branchen at overgå niveauet for omsæt-
ningsrekorden i 2008.

Det er særligt eksporten, der er vokset, og selvom videnrådgivernes eks-
port kun udgør knap 23 pct. af den samlede omsætning i 2013, har ekspor-
ten siden 2009 stået for lidt over halvdelen af den samlede vækst inden for 
branchen. Alene i 2013 steg eksporten med ti procent og nåede op på 40 
mia. kr. På trods af den finansielle krise og den efterfølgende langvarige 
økonomiske afmatning har videnrådgiverne i perioden 2007 til 2013 øget 
deres eksportandel med samlet set seks procentpoint eller knap 14 mia. kr.

Videnrådgiverbranchen beskæftigede i 2013 omkring 150.000 personer, 
hvilket er en fremgang på samlet set knap to pct. i forhold til beskæftigel-
sesniveauet i 2011 og 2012. Beskæftigelsesniveauet er dog endnu ikke oppe 
på niveau med beskæftigelsen før krisen. 

Videnrådgiverbranchens vigtigste aktiv er de medarbejdere, som dagligt 
rådgiver og samarbejder med kunder på tværs af sektorer i erhvervslivet og 
den offentlige sektor. Medarbejderne er karakteriseret ved at have et højt 
kompetenceniveau, og uddannelsesniveauet er højere end gennemsnittet 
af de beskæftigede i alle erhverv. Personer med en lang videregående ud-
dannelse er den største gruppe af beskæftigede i videnrådgiverbranchen. 
Videnrådgiverne har dog også ansat en betydelig andel af beskæftigede, 
som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller som har 
en erhvervsfaglig uddannelse. De højtuddannede i videnrådgivervirksom-
hederne skaber dermed arbejdspladser for beskæftigede uden erhvervs-
kompetencegivende uddannelser eller med kortere uddannelser.

KORT OM BRANCHEANALYSEN 
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Omsætningen i videnrådgiverbranchen er vokset markant siden 2004. I 
perioden 2004 til 2008 steg omsætningen med næsten 50 pct. til et niveau 
på godt 175 mia. kr. I forlængelse af finanskrisen faldt omsætningen fra 
2008 til 2009 med seks pct., og branchen har siden kæmpet for at komme 
tilbage på niveauet fra før krisen. Efter en årrække med moderat vækst er 
det i 2013 lykkedes branchen at overgå niveauet fra 2008 og nå op på en 
samlet omsætning på knap 180 mia. kr.

Særligt eksporten er vokset, og selvom videnrådgivernes eksport kun ud-
gør knap 23 pct. af den samlede omsætning, har eksporten siden 2009 stået 
for lidt over halvdelen af den samlede vækst inden for branchen.

Videnrådgiverbranchen består af 11 delbrancher: IT-rådgivere, teknologi-
ske rådgivere, rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsarbejde, 
managementrådgivere, revision- og skatterådgivere, markedsføring og 
kommunikationsrådgivere, advokater, arkitekter, IPR-rådgivere, design-
virksomheder samt markedsanalyse og meningsmåling. Forskellen i stør-
relse og vækst blandt delbrancherne er betydelig, og de enkelte delbran-
cher vil blive belyst i det følgende.

Særligt eksporten vokser 
i videnrådgiverbranchen

>
Eksport 

Omsætning 

Indenlandsk salg 

Kilde:
Danmarks Statistik 

og DI Videnrådgiverne

80

100

120

140

160

180

200

220

2013201220112010200920082007200620052004

Indeks 2004 = 100

VIDENRÅDGIVERBRANCHEN 
I VÆKST
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Omsætning i videnrådgiverbranchen

Delbrancher

Omsætning 
i 2013 

(mia. kr.)

Andel af 
branchens  
omsætning 
i 2013 (pct.)

Gns. årlig vækst 
2004 – 2013 

(pct.)

It-rådgivning 52,7 29,6 4,1

Teknologisk rådgivning 26,0 14,6 11,0

Rådgivning – bygge og anlæg 21,5 12,1 3,8

Managementrådgivning 15,7 8,8 7,4

Revision og skatterådgivning 15,4 8,7 3,5

Markedsføring og kommunikation 14,5 8,2 -1,3

Advokatvirksomhed 12,1 6,8 5,7

Arkitektvirksomhed 7,6 4,3 3,1

Anden forretningsservice, herunder IPR 7,3 4,1 5,4

Designvirksomhed 4,2 2,3 9,3

Markedsanalyse og meningsmåling 1,1 0,6 0,5

Videnrådgiverbranchen i alt 178 100 4,6

<
Kilde:
Danmarks Statistik 
og DI Videnrådgiverne
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Fælles for videnrådgivernes delbrancher er, at de primært omsætter 
deres ydelser på det danske marked. Den indenlandske omsætning 
i videnrådgiverbranchen udgjorde i 2013 godt 77 pct. af den samlede 
omsætning.

Indenlandsk salg i videnrådgiverbranchens 
delbrancher

Delbrancher

Indenlandsk 
salg i 2013 
(mia. kr.)

Andel af 
branchens 

indenlandske 
salg i 2013 

(pct.)

Gns. årlig vækst 
2004 – 2013 

(pct.)

It-rådgivning 41,7 30,3 4,5

Rådgivning – bygge og anlæg 16,9 12,2 5,1

Revision og skatterådgivning 14,6 10,6 3,1

Managementrådgivning 13,4 9,7 7,6

Markedsføring og kommunikation 12,7 9,2 -1,8

Advokatvirksomhed 11,5 8,3 5,3

Teknologisk rådgivning 10,5 7,6 1,8

Arkitektvirksomhed 6,9 5,0 3,0

Anden forretningsservice, herunder IPR 5,6 4,1 4,5

Designvirksomhed 3,2 2,3 8,4

Markedsanalyse og meningsmåling 0,9 0,6 -0,1

Videnrådgiverbranchen 138 100 3,7

It-rådgivning er den største delbranche inden for videnrådgiverne, når der 
måles på indenlandsk omsætning. Branchen havde i 2013 en indenlandsk 
omsætning på ca. 42 mia. kr., hvilket svarer til godt 30 pct. af den inden-
landske omsætning inden for videnrådgiverbranchen. De rådgivende in-
geniører står for godt 12 pct. af den indenlandske omsætning, mens del-
branchen for markedsanalyse og meningsmåling står for knap én pct.

Den gennemsnitlige årlige vækst i den indenlandske omsætning for hele 
videnrådgiverbranchen de seneste ti år ligger på knap fire pct. Især design-
virksomhederne og managementrådgiverne har oplevet stærk vækst i den 
indenlandske omsætning gennem tiårsperioden.

>
Kilde:

Danmarks Statistik 
og DI Videnrådgiverne

INDENLANDSK SALG 
AF VIDENRÅDGIVNING
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Væksten i den indenlandske omsætning hos videnrådgiverne i 2013 skyldes 
hovedsagelig stærk vækst hos de rådgivende ingeniører og arki tekterne.

UDVIKLING I INDENLANDSK SALG FOR DE FORSKELLIGE DELBRANCHER
Managementrådgiverne, designvirksomhederne og advokaterne har ople-
vet mærkbar vækst på det indenlandske marked de seneste ti år.

Således fordoblede managementrådgiverne deres omsætning på hjemme-
markedet på fire år fra 2004 til 2008. Managementrådgiverne blev ramt af 
tilbagegang i 2009 og 2010, hvor salget samlet set faldt med knap 14 pct. 
Delbranchen har siden 2011 oplevet pæn, positiv vækst på mellem tre og 
fire pct. årligt, og omsatte for godt 13 mia. kr. på hjemmemarkedet i 2013, 
hvilket dog fortsat er lidt mindre end i 2008. Markedet for managemen-
trådgivning er dog i dag noget større, eftersom flere ingeniørvirksomheder 
og revisionshuse mv. har egne afdelinger, der leverer managementrådgiv-
ning sideløbende med deres kerneydelser.

Efter markant vækst frem til 2008 faldt den indenlandske omsætning med 
godt seks pct. i 2009. Siden er den indenlandske omsætning steget meget 
beskedent, men med en stigning i 2013 på godt to pct. kan der anes mere 
positive takter i branchen.

Omsætning i videnrådgiverbranchen
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Designvirksomhederne har oplevet markant positiv vækst i den inden-
landske omsætning i hele perioden 2004 til 2013, lige bortset fra et tilbage-
slag i 2009. Sammenlignet med omsætningen i 2004 har designvirksomhe-
derne mere end fordoblet deres indenlandske omsætning i perioden frem 
mod 2013.

Advokatvirksomhederne er nogle af de få videnrådgivere, som ikke har 
oplevet en tilbagegang i forbindelse med den finansielle krise i 2008. Ad-
vokaterne har år for år øget deres omsætning med gennemsnitligt ca. syv 
pct. i perioden 2004 til 2012. Den indenlandske omsætning faldt dog i 2013 
med godt seks pct.

It-rådgiverbranchen har fra 2004 og frem til 2010 oplevet høje vækstrater i 
den indenlandske omsætning. Fra 2011 er væksten dog fuldstændigt gået 
uden om it-rådgiverne, og delbranchens omsætning for hvert år i perioden 
2011 til 2013 har været på niveau med 2010.

Delbrancher i vækst – indenlandsk salg
>

Managementrådgivning  

Designvirksomhed  

Advokatvirksomhed  

Kilde:
Danmarks Statistik 

og DI Videnrådgiverne
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Den indenlandske omsætning i delbranchen for anden forretningsser-
vice, herunder IPR steg med 50 pct. i perioden 2004 til 2009. Efter en til-
bagegang i omsætningen i 2010 og 2011 oplevede delbranchen igen positiv 
vækst i både 2012 og 2013, og niveauet for den indenlandske omsætning i 
2013 er næsten nået op på niveauet inden nedgangen i 2009.

Efter en stærk vækst frem til 2008 oplevede de rådgivende ingeniører kraf-
tige fald i den indenlandske omsætning helt frem til 2011 på samlet set 25 
pct. Efter en svag stigning i 2012 oplevede delbranchen for alvor positiv 
vækst igen i 2013, hvor den indenlandske omsætning steg med 21 pct. til 
et niveau på godt 17 mia. kr. Det er dog fortsat omkring én mia. kr. under 
niveauet i 2008.

NOGLE DELBRANCHER KÆMPER FORTSAT MED DET INDENLANDSKE SALG
Efter en markant fremgang i 2005 og 2006 oplevede delbranchen inden for 
teknologisk rådgivning et fald i den indenlandske omsætning på omkring 
20 pct. fra 2006 og frem til 2009. Perioden fra 2009 frem til 2013 har været 
præget af stagnerende vækst med undtagelse af en svag stigning i 2011.

Delbrancher i vækst – indenlandsk salg
<

  Rådgivning 
– bygge og anlæg

  Anden forretnings-
service, herunder IPR

 It-rådgivning

Kilde: 
Danmarks Statistik 
og DI Videnrådgiverne
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Arkitektvirksomhederne oplevede betydelig vækst i den indenlandske 
omsætning frem til 2007 på sammenlagt næsten 50 pct., når der måles i 
forhold til salget i 2004. Omsætningen faldt ganske lidt i 2008, men faldet 
fortsatte med betydelig styrke i 2009 og 2010. I 2013 oplevede delbranchen 
igen en mærkbar fremgang på ti pct. til et niveau på knap syv mia. kr.

Delbranchen for revision og skatterådgivning øgede den indenlandske 
omsætning markant frem til 2007, men oplevede herefter moderate fald 
frem til 2010, hvorefter niveauet i årene frem til 2013 har ligget nogenlunde 
uændret på knap 15 mia. kr.

Virksomhederne inden for markedsførings- og kommunikationsbran-
chen oplever fortsat fald i den indenlandske omsætning. De moderate po-
sitive takter, der kunne registreres i omsætningsudviklingen på det inden-
landske marked i 2005 og 2007, blev afløst af tilbagegang, og niveauet for 
omsætningen på det indenlandske marked i 2013 lå fortsat under niveauet 
i 2004.

Nogle brancher kæmper med det 
indenlandske salg
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Den samlede eksport i videnrådgiverbranchen steg med 15 mia. kr. fra 
2004 til 2008. Efter et fald i eksporten i 2009 nåede eksporten allerede i 
2010 op på et højere niveau end før krisen.

INGENIØRERNE SIDDER TUNGT PÅ EKSPORTEN
Hvor den indenlandske omsætning er spredt over mange delbrancher in-
den for videnrådgiverbranchen, så er eksporten mere koncentreret om-
kring få delbrancher.

Eksport i videnrådgiverbranchen
<
Kilde: 
Danmarks Statistik 
og DI Videnrådgiverne
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Eksport af videnrådgivning udgør i stadig større grad en voksende andel 
af den samlede omsætning for videnrådgiverne. Siden 2009 har eksporten 
haft en markant vækst, og i 2013 steg eksporten med den højeste vækstrate 
siden 2008 med næsten ti pct. til et historisk højt niveau på over 40 mia. kr. 
Det var særligt eksporten inden for teknologisk rådgivning og rådgivning 
omkring byggeri og anlægsarbejde, der i 2013 voksede stærkt.

EKSPORT AF 
VIDENRÅDGIVNING



DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2014 SIDE 12

Eksporten i videnrådgiverbranchens 
delbrancher

Delbrancher
Eksport i 2013 

(mia. kr.)

Andel af bran-
chens eksport i 

2013 (pct.)
Gns. årlig vækst 

2004 – 2013 (pct.)

Teknologisk rådgivning 15,6 38,6 32,7

It-rådgivning 11,0 27,1 2,6

Rådgivning – bygge og anlæg 4,7 11,6 0,1

Managementrådgivning 2,3 5,7 6,3

Markedsføring og kommunikation 1,9 4,6 3,1

Anden forretningsservice, herunder IPR 1,7 4,2 9,1

Designvirksomhed 1,0 2,4 12,9

Revision og skatterådgivning 0,8 2,0 17,0

Arkitektvirksomhed 0,7 1,8 4,6

Advokatvirksomhed 0,6 1,6 14,9

Markedsanalyse og meningsmåling 0,2 0,6 3,3

Videnrådgiverbranchen i alt 40 100 8,5

De to delbrancher med den største eksport i 2013 var teknologisk rådgiv-
ning og it-rådgivning med en eksport på henholdsvis omkring 16 mia. kr. 
og 11 mia. kr. Disse to delbrancher stod for næsten to tredjedele af den 
samlede eksport i videnrådgiverbranchen.

Den gennemsnitlige årlige vækstrate for eksporten i videnrådgiverbran-
chen de seneste ti år er på godt otte pct. Særligt eksporten af teknologisk 
rådgivning har oplevet markant vækst gennem en lang årrække.

UDVIKLING I EKSPORTEN FOR DE ENKELTE DELBRANCHER
Videnrådgiverbranchens eksport drives i høj grad af delbranchen for tek-
nologisk rådgivning, der de seneste ti år er vokset med gennemsnitligt 
knap 33 pct. om året. Den kraftige vækst i denne delbranche kan ifølge 
Danmarks Statistik dog i nogen grad tilskrives, at flere eksporterende 
virksomheder er kommet med i statistikken. 

>
Kilde:

Danmarks Statistik 
og DI Videnrådgiverne
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Eksporten i delbranchen for anden forretningsservice, herunder IPR er 
siden 2006 vokset ganske betydeligt – dog lige bortset fra et midlertidigt 
fald i 2009. Delbranchen har mere end fordoblet sin omsætning på eks-
portmarkederne i perioden 2004 til 2013.

Revisorer og skatterådgivere oplevede næsten en firedobling af eksporten 
i perioden 2004 til 2008, hvorefter eksporten faldt lidt tilbage igen. Ekspor-
ten hos revisorer og skatterådgivere har dog et relativt begrænset niveau på 
omkring fem pct. af den samlede omsætning i branchen.

Designvirksomhederne har oplevet ganske betydelig vækst i perioden 
2004 frem til 2013, kun afbrudt af et fald i 2007. Samlet set er eksporten 
indenfor design tredoblet fra 2004 til 2013.

Eksporten hos advokatvirksomhederne er også vokset stærkt i perioden 
2004 til 2013 med samlet set 250 pct. Eksporten hos advokatvirksomheder-
ne udgør dog også en begrænset del af advokaternes samlede omsætning.

PÆN VÆKST I EKSPORTEN I NOGLE DELBRANCHER
Arkitektvirksomheder, managementrådgivere og markedsføring og kom-
munikationsrådgivere har alle oplevet pæn vækst i eksporten det seneste 
årti.

Stærk fremgang i eksporten i flere delbrancher
<

 Revision og skatteråd.

 Advokatvirksomhed

 Designvirksomhed

  Anden forretningsservice, 
herunder IPR
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Eksporten hos arkitektvirksomhederne steg ganske pænt frem til 2008 
med samlet set næsten 70 pct. I 2011 steg eksporten ekstraordinært til et ni-
veau på godt én mia. kr. Eksporten er efterfølgende bragt ned på niveauet 
fra før 2011 og ser ud til at have stabiliseret sig på et niveau på omkring 700 
mio. kr. på årsbasis.

Managementrådgiverne oplevede vækst i eksporten frem til 2008, men 
eksporten har siden været i tilbagegang. I 2012 og 2013 er eksporten dog 
igen kommet op på højde med niveauet i 2007.

Eksporten i delbranchen for markedsføring og kommunikation oplevede 
vækst frem til 2007, men herefter gik eksporten noget tilbage og ramte ni-
veauet for 2004 i 2009. Siden har eksporten udviklet sig mere positivt, om-
end væksten de senere år har været begrænset, og niveauet har stabiliseret 
sig på et niveau på knap to mia. kr.

NOGLE DELBRANCHER KÆMPER FORTSAT MED EKSPORTEN
Eksporten inden for it-rådgivning har været i moderat vækst siden 2006 og 
er gennemsnitligt vokset med lidt over to pct. i perioden 2004 til 2013 til et 
niveau på knap 11 mia. kr.

Pæn vækst i eksporten i nogle delbrancher

Arkitektvirksomhed

Managementrådgivning

Markedføring 
og kommunikation
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Rådgivende ingeniørvirksomheder inden for byggeri og anlægsarbejde 
oplevede et kraftigt fald i eksporten i 2005 på over 40 pct. og har siden 
kæmpet for at komme op på niveau med eksporten i 2004. Det er lykke-
des i 2013, hvor eksporten samlet set voksede med omkring 55 pct. til et 
niveau på knap fem mia. kr. Det skal også tages i betragtning, at mange 
ingeniørvirksomheder i dag har etableret sig flere steder i Europa, USA, 
Mellemøsten og Asien, og derfor i stigende grad leverer deres ydelser via 
lokale kontorer.

Delbranchen for markedsanalyse og meningsmåling oplevede en betyde-
lig stigning frem til 2007, hvorefter eksporten i perioden frem til 2012 har 
været i tilbagegang. I 2013 steg eksporten med omkring 16 pct. til et niveau 
på godt 200 mio. kr.

EKSPORTEN BLIVER MERE OG MERE VIGTIG
Eksporten udgør en stadig større andel af den samlede omsætning for de 
enkelte delbrancher. Således er eksportandelen for alle delbrancher steget 
siden 2007, på nær delbranchen for managementrådgivning. Eksportan-
delen for den samlede videnrådgiverbranche er steget med seks procent-
point siden 2007, så den gennemsnitlige eksportandel i 2013 udgør om-
kring 23 pct.
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Virksomheder inden for teknologisk rådgivning indhentede i 2013 største-
delen af omsætningen fra eksport. Eksportandelen for denne delbranche 
udgjorde således knap 60 pct. og er dermed den mest eksporterende del-
branche inden for videnrådgiverbranchen. Eksportandelen for delbran-
chen er siden 2007 vokset med 23 procentpoint.

Eksportandelen for delbranchen for anden forretningsservice, herunder 
IPR er siden 2007 vokset med godt 11 procentpoint og er dermed delbran-
chen med den næsthøjeste eksportandel i videnrådgiverbranchen. Del-
branchens eksport udgjorde 23 pct. af delbranchens samlede omsætning 
i 2013.

På trods af den finansielle krise og den efterfølgende langvarige økono-
miske afmatning har videnrådgiverne i perioden 2007 til 2013 øget deres 
eksport med samlet set knap 14 mia. kr., og eksportandelen er vokset i alle 
delbrancher, dog bortset fra managementrådgivning.
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Fra 2004 til 2008 steg beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen i gennem-
snit med omkring fire pct. årligt til et niveau i 2008 på godt 151.000 per-
soner. Branchen har været hårdt ramt af den finansielle krise og efterføl-
gende økonomiske afmatning, og beskæftigelsen faldt fra 2009 og frem til 
2011 med ca. syv pct. til et niveau på 145.000 personer.

It-rådgivning er den delbranche inden for videnrådgiverbranchen, der be-
skæftiger flest personer. Denne delbranche står for godt en fjerdedel af den 
samlede beskæftigelse i videnrådgiverbranchen med knap 40.000 ansatte.

Mens størstedelen af delbrancherne har et beskæftigelsesniveau, der lig-
ger under niveauet fra 2009, så har delbranchen for anden forretningsser-
vice, herunder IPR formået at skabe flere arbejdspladser, så beskæftigel-
sen i denne delbranche siden 2009 er vokset med godt 25 pct., svarende til 
en fremgang på omkring 1.300 personer. Også designvirksomhederne har 
haft en positiv udvikling i beskæftigelsen siden 2009, hvor beskæftigelsen 
er vokset med ca. 20 pct.
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BESKÆFTIGELSE

Videnrådgiverbranchen beskæftigede i 2013 omkring 150.000 personer, 
hvilket er en fremgang på samlet set knap to pct. i forhold til beskæftigel-
sesniveauet i 2011 og 2012.
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Beskæftigelse i videnrådgiverbranchens 
delbrancher

Delbrancher, personer 2009 2013
Ændring 

2009 – 2013

Ændring 
2009 – 2013 

(pct.)

It-rådgivning 39.406 39.129 -277 -0,7

Revision og skatterådgivning 20.533 18.702 -1.831 -8,9

Teknologisk rådgivning 16.056 15.145 -911 -5,7

Rådgivning – bygge og anlæg 15.298 14.604 -694 -4,5

Managementrådgivning 14.379 13.810 -569 -4,0

Markedsføring og kommunikation 15.694 13.211 -2.483 -15,8

Advokatvirksomhed 12.352 12.310 -42 -0,3

Arkitektvirksomhed 8.992 7.698 -1.294 -14,4

Anden forretningsservice, herunder IPR 5.118 6.443 1.325 25,9

Designvirksomhed 4.262 5.148 886 20,8

Markedsanalyse og meningsmåling 3.593 2.047 -1.546 -43,0

Videnrådgiverbranchen i alt 155.683 148.247 -7.436 -4,8

Beskæftigelsen i delbrancherne for markedsføring og kommunikation, 
arkitektvirksomheder, revision og skatterådgivning samt markedsanalyse 
og meningsmåling har alle oplevet stor tilbagegang i beskæftigelsen siden 
2009. 

De fleste af videnrådgiverbranchens delbrancher har haft positiv beskæf-
tigelsesudvikling siden 2011 – dog lige bortset fra delbrancherne revision 
og skatterådgivning, advokatvirksomheder samt markedsanalyse og me-
ningsmåling.

>
Kilde:

Danmarks Statistik 
og DI Videnrådgiverne
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Godt 28 pct. af de beskæftigede inden for videnrådgiverbranchen har en 
lang videregående uddannelse eller er forskere, hvor det tilsvarende tal 
for hele økonomien er ca. ti pct. Videnrådgiverne har også relativt flere 
beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse og en kort 
videregående uddannelse sammenlignet med økonomien generelt, mens 
de har færre ansat uden erhvervskompetencegivende uddannelse eller en 
erhvervsfaglig uddannelse.

Uddannelsesniveauer 
i videnrådgiverbranchen, 2013

<
  Videnrådgiverbranchen

 Hele økonomien

Kilde: 
Danmarks Statistik 
og DI Videnrådgiverne

UDDANNELSE

Videnrådgiverbranchens vigtigste aktiv er de medarbejdere, som dagligt 
rådgiver og samarbejder med kunder på tværs af sektorer i erhvervslivet og 
den offentlige sektor. Medarbejderne er karakteriseret ved at have et højt 
kompetenceniveau, og uddannelsesniveauet er højere end gennemsnittet 
af de beskæftigede i alle erhverv. Personer med en lang videregående ud-
dannelse er den største gruppe af beskæftigede i videnrådgiverbranchen.
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Uddannelsesniveauet i 
videnrådgiverbranchens delbrancher, 2013

Delbrancher, pct.

Ingen 
erhvervskomp. 

uddannelse

Erhvervs-
faglige 
forløb KVU MVU

LVU og 
forskere

It-rådgivning 21,2 22,0 12,9 17,7 26,2

Revision og skatterådgivning 21,4 26,9 5,2 21,6 25,0

Teknologisk rådgivning 12,2 24,5 12,5 27,3 23,6

Rådgivning – bygge og anlæg 9,7 15,8 8,0 37,7 28,7

Managementrådgivning 19,4 15,2 6,2 23,8 35,4

Markedsføring og kommunikation 32,4 23,0 8,1 18,0 18,6

Advokatvirksomhed 17,6 25,1 3,1 9,9 44,3

Arkitektvirksomhed 11,0 10,1 3,4 29,3 46,1

Anden forretningsservice, 
herunder IPR

30,6 24,6 8,4 16,5 20,0

Designvirksomhed 26,4 22,5 9,5 21,9 19,8

Markedsanalyse og meningsmåling 48,9 7,5 5,1 17,8 20,7

Videnrådgiverbranchen i alt 20,1 21,3 8,7 21,8 28,1

Arkitektvirksomheder er den delbranche blandt videnrådgiverne, der 
samlet set har flest beskæftigede med en lang videregående uddannelse. 
Næsten halvdelen af de beskæftigede inden for denne delbranche har en 
lang videregående uddannelse, mens knap 30 pct. har en mellemlang vi-
deregående uddannelse.

Beskæftigede hos advokatvirksomhederne og managementrådgivervirk-
somhederne er ligeledes kendetegnet ved et højt uddannelsesniveau, hvor 
henholdsvis 44 pct. og 35 pct. af de beskæftigede har en lang videregående 
uddannelse.

Delbranchen for markedsanalyse og meningsmåling har en relativ stor del 
beskæftigede uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Det skyldes, 
at delbranchen beskæftiger en del studerende.

>
Kilde:

Danmarks Statistik 
og DI Videnrådgiverne
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Hos de rådgivende ingeniører har omkring 40 pct. af de beskæftigede en 
mellemlang videregående uddannelse. Andelen er ligeledes høj inden for 
teknologirådgivning, hvor knap 30 pct. har en mellemlang videregående 
uddannelse. Begge delbrancher har et stort antal ingeniører ansat, heraf 
mange diplomingeniører med en bachelorgrad (MVU).

Alle delbrancher har også en betydelig andel af beskæftigede uden en er-
hvervskompetencegivende uddannelse eller med en erhvervsfaglig uddan-
nelse. De højtuddannede i videnrådgivervirksomhederne skaber dermed 
arbejdspladser for beskæftigede uden erhvervskompetencegivende ud-
dannelser eller med kortere uddannelser.

Der er særligt tre uddannelsesretninger, som dominerer inden for viden-
rådgiverbranchens ansatte med en lang videregående uddannelse. Det 
drejer sig om lange videregående uddannelser inden for samfundsviden-
skab, naturvidenskab samt tekniske kandidatuddannelser.

For de beskæftigede i videnrådgiverbranchen med en lang videregående 
uddannelse har knap 45 pct. en samfundsvidenskabelig kandidatuddan-
nelse, mens den tilsvarende andel for hele økonomien ligger på 35 pct. 
Beskæftigede med en teknisk kandidatuddannelse udgør godt 30 pct. i vi-
denrådgiverbranchen, hvilket er dobbelt så højt som for hele økonomien. 
Videnrådgiverne beskæftiger en nogenlunde ens andel af kandidater med 
en naturvidenskabelig kandidatuddannelse sammenlignet med hele øko-
nomien.

Kandidater fordelt på uddannelsestype
<

 Videnrådgiverbranchen

 Hele økonomien

Kilde: 
Danmarks Statistik 
og DI Videnrådgiverne
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Videnrådgiverbranchen har samlet set en overskudsgrad på ti pct. i 2011. 
Der er store variationer i overskudsgraderne inden for de enkelte delbran-
cher. Overskudsgraden varierer efter virksomhedsstørrelse og er størst for 
mindre virksomheder med under ti ansatte, mens den er mindst for virk-
somheder med over 50 ansatte.
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OVERSKUDSGRADER 
OG SOLIDITET

Overskudgraden belyser, hvor stor en andel af virksomhedernes omsæt-
ning, der i sidste ende bliver til indtjening. Løn til partnere i partnerejede 
virksomheder indgår i resultatet af den ordinære drift, hvilket tendere til 
relativt set at øge overskudsgraden i tunge partnerejede virksomheder. 
Virksomheder som eksempelvis har relativ høje omkostninger i forbin-
delse med driften vil på den anden side tendere til at få relativ lave over-
skudsgrader. Overskudsgrader skal således tolkes med varsomhed.

Videnrådgiverbranchen har samlet set en soliditetsgrad på omkring 45 
pct. Soliditeten varierer begrænset med størrelsen på virksomheden.
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Både overskudsgraden og soliditeten i videnrådgiverbranchen har været 
faldende frem til 2008, hvorefter der særligt ses en stigende tendens i so-
liditetsgraden frem mod 2011. Den finansielle krise og den efterfølgende 
økonomiske afmatning synes således også at være ved at slippe grebet om 
virksomhedernes nøgletal.
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Videnrådgivernes største kunder er virksomheder inden for handel, indu-
stri, videnservice, information og kommunikation, bygge og anlæg samt 
offentlig administration mv. De står tilsammen for 72 pct. af købet af vi-
denrådgiverydelser, som i 2009 samlet set udgjorde knap 150 mia. kr.

Handelssektoren køber videnrådgiverydelser for knap 22 mia. kr., hvoraf 
omkring en tredjedel anvendes til reklame- og analyseopgaver svarende til 
godt syv mia. kr. Sektoren køber desuden ydelser fra både it-konsulenter, 
arkitekter og rådgivende ingeniører samt revisorer og bogføring for godt 
tre mia. kr. hver.

0 5 10 15 20 25

Offentlig administration
mv.

Bygge og anlæg

Information
og kommunikation

Videnservice

Industri

Handel

Mia. kr.

Anvendelse af videnrådgivning

Industrien køber for samlet set godt 21 mia. kr. videnrådgivning. Her bru-
ges otte mia. kr. på rådgivere, som leverer forsknings- og udviklingsakti-
viteter. Industrien har et relativt stort forbrug af rådgivning inden for re-
klame og analyse på knap fem mia. kr.

Videnrådgiverbranchen selv er tredje største aftager af videnrådgivning, 
idet virksomhederne i branchen samarbejder og leverer ydelser til hinan-
den. Videnservice køber flest ydelser fra virksomhedskonsulenter, mens 
anvendelse af arkitekter og rådgivende ingeniører er næststørst.

Informations- og kommunikationsbranchen køber i alt videnrådgivning 
for knap 18 mia. kr., hvor it-konsulentydelser udgør halvdelen med godt ni 
mia. kr., mens også offentlig administration mv. anvender en relativ stor 
andel it-rådgivere.

Bygge- og anlægsbranchen køber hovedsageligt ydelser fra arkitekter og 
rådgivende ingeniører, og dette køb udgør 93 pct. af de i alt godt 17 mia. kr., 
delbranchen benytter på videnrådgivning.
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NATIONALREGNSKABSTAL FOR ANVENDELSE AF VIDENRÅDGIVERE:
Ved hjælp af nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik er det muligt at 
komme et spadestik dybere i forhold til anvendelsen af videnrådgivere i 
den private og offentlige sektor. De senest tilgængelige tal er fra 2009. Tal-
lene giver et strukturelt billede af, i hvor høj grad der anvendes videnrådgi-
vere på tværs af erhvervslivets sektorer.

I nationalregnskabet er det muligt at opdele videnrådgiverbranchen i 
følgende syv branchegrupperinger: advokatvirksomheder, arkitekter 
og rådgivende ingeniører, forskning og udvikling (markedsmæssigt), it-
konsulenter mv., reklame og analysebureauer, revision og bogføring samt 
virksomhedskonsulenter.

MASKIN- OG MEDICINALINDUSTRIEN ER STORAFTAGERE 
AF VIDENRÅDGIVNING
Maskinindustri, medicinalindustri samt drikke-, fødevare- og tobaksvare-
industri står for hovedparten af industriens anvendelse af videnrådgivere, 
svarende til ca. 74 pct. af industriens samlede anvendelse.
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Maskinindustrien anvender omkring otte mia. kr. på videnrådgivning, og 
de anvender overvejende videnrådgivere i forbindelse med forsknings- og 
udviklingsaktiviteter.

Medicinalindustrien anvender også særligt videnrådgivere i forbindelse 
med forsknings- og udviklingsaktiviteter med knap to mia. kr. af i alt næ-
sten fem mia. kr. Medicinalindustrien er den største industrielle aftager af 
ydelser fra virksomhedskonsulenter og it-rådgivere.

Halvdelen af føde-, drikke- og tobaksvareindustriens anvendelse af vi-
denrådgivning er inden for reklame- og analyse. Derudover har sektoren 
den største anvendelse af arkitekter og rådgivende ingeniører inden for 
industrien.
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OM BRANCHEANALYSEN

DI Videnrådgivernes brancheanalyse bygger på tal fra Danmarks Stati-
stik, herunder DI’s egen forskeradgang, og er én af to større analyser af 
videnrådgiverbranchen, som DI Videnrådgiverne udkommer med i løbet 
af 2014.

DI Videnrådgivernes 11 delbrancher er afgrænset ved nedenstående DB07-
branchekoder.

DI Videnrådgivernes delbrancher Branchekoder DB07

Advokatvirksomhed 69.10.00 – Juridisk bistand

Anden forretningsservice, herunder IPR 74.90.90 –  Andre liberale, videnskabelige og 
tekn. tjenesteydelser i a.n.

82.99.00 – Anden forretningsservice i a.n.

Arkitektvirksomhed 71.11.00 – Arkitektvirksomhed

74.10.30 –  Indretningsarkitekter 
og rumdesign

Designvirksomhed 74.10.10 –  Industriel design og produktdesign

74.10.20 –  Kommunikationsdesign 
og grafisk design

It-rådgivning 62.01.00 – Computerprogrammering 

62.02.00 –  Konsulentbistand vedr. 
informationsteknologi

Managementrådgivning 70.22.00 –  Virksomhedsrådgivning og anden 
rådgivning om drift

Markedsanalyse og meningsmåling 73.20.00 –  Markedsanalyse og offentlig 
meningsmåling

Markedsføring og kommunikation 70.21.00 – Public relations og kommunikation

73.11.10 – Reklamebureauer

73.11.90 – Anden reklamevirksomhed

Revision og skatterådgivning 69.20.00 –  Bogføring og revision, 
skatterådgivning

Rådgivning – bygge og anlæg 71.12.10 –  Rådgivende ingeniørvirksomhed 
inden for byggeri og 
anlægsarbejde

Teknologisk rådgivning 71.12.20 –  Rådgivnende ingeniørvirksomhed 
inden for produktions- og 
maskinteknik

71.12.90 – Anden teknisk rådgivning

71.20.20 – Teknisk afprøvning og kontrol

71.20.90 –  Anden måling og teknisk analyse
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DI Videnrådgiverne repræsenterer omkring 700 virksomheder, der har videnrådgivning som deres primære forretnings-
område. Videnrådgivning til at udvikle, levere, formidle og omsætte viden og ny forskning til løsninger i form af services, 
rådgivning og teknologi. Videnrådgiverne yder rådgivning indenfor:

VIL DU VIDE MERE OM DI VIDENRÅDGIVERNE? 
Formand for DI Videnrådgivernes bestyrelse er koncerndirektør Søren Holm Johansen, Rambøll Gruppen A/S. 
Sekretariatet ledes af branchedirektør Henriette Søltoft.

På DI Videnrådgivernes hjemmeside kan du læse mere om organisationen, dens arbejde samt finde flere statistikker 
og analyser.

Klik ind på: viden.di.dk

 > Arbejdsmiljø, trivsel og sundhed

 > Arkitektydelser

 > Byggeri og anlæg

 > Design og formgivning

 > Energi og miljø

 > Forskning, produktudvikling 
og teknologirådgivning

 > HR, rekruttering og personaleformidling

 > IPR og patenter

 > It-rådgivning og computerprogrammering

 > Juridisk rådgivning

 > Ledelses- og virksomhedsudvikling, drift 
og effektivisering (Management consulting)

 > Meningsmåling og markedsanalyse

 > Politikudvikling, analyser og strategi

 > Reklame, PR og kommunikation

 > Revision

 > Udbuds- og indkøbsrådgivning

 > Virksomhedsformidling

 > Økonomisk rådgivning


