
 

   

 

 

Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent 

pel@di.dk, 3377 4611 

Malene Gammelby, studentermedhjælper 

mgam@di.dk, 3377 4887 

JUNI 2020 

Eksporten dykker hos managementrådgiverne 

1. kvartal 2020 bød på en stigning i omsætningen i mana-
gementrådgiverbranchen på knap én pct. målt i forhold 
til forrige kvartal. Stigningen skyldes alene en stigning i 
det indenlandske salg på knap otte pct. Eksporten styrt-
dykkede med godt 22 pct. i første kvartal. Faldet i ekspor-
ten sker efter en meget lang periode med stigende ek-
sport. Lønmodtagerbeskæftigelsen hos managementråd-
giverne steg lidt til knap 15.000 personer i 1. kvartal 
2020. Det er forventningen, at tallene i 2. kvartal 2020 
viser markant afmatning som følge af coronakrisen med 
fald i både omsætning og beskæftigelse til følge. 

Siden 2009 har den gennemsnitlige stigning i omsætningen per 

kvartal i managementrådgiverbranchen været på godt én pct. Eks-
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porten har udviklet sig ganske pænt med en gennemsnitlig kvartals-

vis vækst på lidt over to pct., og det indenlandske salg er samlet set 

i gennemsnit vokset med godt én pct. hvert kvartal siden 2009. 

 

 

 

Siden 2010 har managementrådgiverbranchen haft fremgang i om-

sætningen. Med en omsætning på 24 mia. kr. i 2019 ligger branchen 

størrelsesmæssigt i den øvre halvdel af alle delbrancher inden for 

rådgiverbranchen. 

 

 
 

Managementrådgiverbranchen beskæftiger knap 15.000 lønmodta-

gere. Siden midten af 2015 er beskæftigelsen i branchen vokset, og 

stigningen er tiltaget gennem 2016 og 2017. I 1. kvartal 2020 ligger 

beskæftigelsen lidt højere end de foregående kvartaler.  

Managementrådgiverbranchen i tal

Niveau 2019 

(mia. kr.)

Stigning 

seneste 

årsperiode 

(pct.)

Stigning 

1.kvt 2020 

(pct.)

Gns. 

kvartalsvis     

vækst siden 

2009 (pct.)

Omsætning 24,1 10,8 0,5 1,4

Indenlandsk salg 19,0 6,7 7,9 1,2

Eksport 5,1 28,5 -22,1 2,4

Lønmodtagerbeskæftigelse, pers. 14.385 3,6 0,3 0,9
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