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Fremgang i omsætningen hos 

managementrådgiverne 

3. kvartal 2018 bød på en markant stigning i omsætnin-
gen i managementrådgiverbranchen målt i forhold til 2. 
kvartal 2018. Dette skyldes en fremgang i både det inden-
landske salg samt eksporten. Lønmodtagerbeskæftigel-
sen hos managementrådgiverne voksede med godt én pct. 
til knap 14.000 personer i 3. kvartal 2018. Det viser nye 
tal fra Danmarks Statistik. 

Omsætningen i managementrådgiverbranchen voksende med godt 

tre pct. i 3. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal 2018. Dette 

skyldes en fremgang i både det indenlandske salg samt eksporten på 

henholdsvis knap tre og fire pct.  
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Inden for den seneste årsperiode er omsætningen i management-

rådgiverbranchen vokset med godt ni pct., hvor det indenlandske 

salg er vokset med knap syv pct., mens eksporten er vokset med om-

kring 21 pct. sammenlignet med årsperioden forinden. (Årsperiode 

defineres som de seneste fire kvartaler målt i forhold til foregående 

fire kvartaler.) 

 

 

 

Siden 2009 har den gennemsnitlige stigning i omsætningen per 

kvartal i managementrådgiverbranchen været på 1,3 pct. Eksporten 

har udviklet sig ganske pænt med en gennemsnitlig kvartalsvis 

vækst på 2,4 pct., og det indenlandske salg er samlet set i gennem-

snit vokset med godt én pct. hvert kvartal siden 2009.  

 

Siden 2010 har managementrådgiverbranchen haft fremgang i om-

sætningen. Med en omsætning på knap 21 mia. kr. i 2017 ligger 

branchen størrelsesmæssigt i den øvre halvdel af alle delbrancher 

inden for rådgiverbranchen. 

 

Managementrådgiverbranchen i tal

Niveau 2017 

(mia. kr.)

Stigning 

seneste 

årsperiode 

(pct.)

Stigning 

3.kvt 2018 

(pct.)

Gns. 

kvartalsvis     

vækst siden 

2009 (pct.)

Omsætning 20,6 9,3 3,1 1,3

Indenlandsk salg 17,1 6,9 2,9 1,1

Eksport 3,5 21,4 3,8 2,4

Lønmodtagerbeskæftigelse, pers. 13.242 5,0 1,3 0,8

Kilde: Managementrådgiverne og Danmarks Statistik
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Managementrådgiverbranchen beskæftiger knap 14.000 lønmodta-

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

stigningen tiltaget gennem 2016 og 2017. I 2018 er væksten bremset 

op igen, og i 3. kvartal 2018 voksede beskæftigelsen med godt én pct.   
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