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Stigning i omsætningen i 3. kvt. hos manage-

mentrådgiverne efter et sort første halvår  

3. kvartal 2020 bød på en stigning i omsætningen i ma-
nagementrådgiverbranchen på 7 pct. målt i forhold til 2. 
kvartal. Både eksport og indenlandsk salg steg. Stignin-
gen i omsætningen kommer efter meget store fald i første 
og andet kvartal, hvor særligt eksporten gik tilbage med 
hele 40 pct., mens det indenlandske salg faldt 7 pct. Løn-
modtagerbeskæftigelsen hos managementrådgiverne er 
faldet med 500 personer siden starten af 2020. Både kon-
sekvenserne af Corona-pandemien og regeringens konsu-
lentbesparelser ligger således som en tung dyne over 
branchen.   

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

rådgiverbranchen på 7 pct. målt i forhold til 2. kvartal. Det skyldes 
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både en stigning i eksporten på 18 pct., og en stigning i det inden-

landske salg på 5 pct. Stigningen kommer efter meget store fald i 

første og andet kvartal, hvor særligt eksporten gik tilbage med hele 

40 pct. - dog fra et ekstraordinært højt niveau i slutningen af 2019. 

Det indenlandske salg steg i første kvartal, men faldt efterfølgende 

med næsten 13 pct. i 2. kvartal 2020. Både konsekvenserne af Co-

rona-pandemien og regeringens konsulentbesparelser ligger såle-

des som en tung dyne over branchen.   

 

Siden 2009 har den gennemsnitlige stigning i omsætningen per 

kvartal i managementrådgiverbranchen været på godt én pct. Eks-

porten har udviklet sig ganske pænt med en gennemsnitlig kvartals-

vis vækst på to pct., og det indenlandske salg er samlet set i gennem-

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

 

 

  

Siden 2010 har managementrådgiverbranchen hvert år haft frem-

gang i omsætningen. Med en omsætning på 24 mia. kr. i 2019 ligger 

branchen størrelsesmæssigt blandt de 3 største delbrancher inden 

for rådgiverbranchen. 

 

 

 
 

Managementrådgiverbranchen beskæftiger knap 15.000 lønmodta-

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

Managementrådgiverbranchen i tal

Niveau 2019 

(mia. kr.)

Stigning 

seneste 

årsperiode 

(pct.)

Stigning 

3.kvt 2020 

(pct.)

Gns. 

kvartalsvis     

vækst siden 

2009 (pct.)

Omsætning 24,1 5,7 7,2 1,1

Indenlandsk salg 19,0 3,5 4,9 0,9

Eksport 5,2 15,3 18,2 2,1

Lønmodtagerbeskæftigelse, pers. 14,4 2,0 -0,4 0,8
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stigningen tiltog gennem 2016 og 2017. I 2. og 3. kvartal 2020 er 

beskæftigelsen i branchen faldet for første gang siden 2015.  
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