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Omsætningen har fortsat en stigende trend – 

men udviklingen er ustabil 

3. kvartal 2019 bød på en stigning i omsætningen i mana-
gementrådgiverbranchen på 10 pct. målt i forhold til for-
rige kvartal. Stigningen kommer efter et fald i omsætnin-
gen i 2. kvartal. Samlet voksede omsætningen i de første 
3 kvartaler af 2019 med knap 9 pct. målt i forhold til 
samme kvartaler året før. For både eksport og inden-
landsk salg kan der konstateres øgede udsving på det se-
neste. Lønmodtagerbeskæftigelsen hos managementråd-
giverne steg lidt til knap 15.000 personer i 3. kvartal 
2019. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 

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 én pct. hvert kvartal siden 2009. 

 

 

 

Siden 2010 har managementrådgiverbranchen haft fremgang i om-

sætningen. Med en omsætning på forventet 23 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 3. kvartal 2019 ligger 

beskæftigelsen lidt højere end de foregående kvartaler.  

Managementrådgiverbranchen i tal

Niveau 2018 

(mia. kr.)

Stigning 

seneste 

årsperiode 

(pct.)

Stigning 

3.kvt 2019 

(pct.)

Gns. 

kvartalsvis     

vækst siden 

2009 (pct.)

Omsætning 21,7 5,9 10,2 1,4

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

Eksport 4,1 5,1 11,4 2,4

Lønmodtagerbeskæftigelse, pers. 13.872 5,1 0,8 0,9

Kilde: Managementrådgiverne og Danmarks Statistik
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Anm.: Tallene for 2019 er fremskrevet på baggrund af væksten i den seneste årsperiode

Mia. kr.

Voksende omsætning i managementrådgiverbranchen
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