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Managementrådgiverne styrtbløder 

En helt ny måling fra sidste uge viser, at managementråd-
giverne er ekstremt hårdt ramt af Corona-krisen. Gen-
nemsnitligt forventer managemenrrådgiverne et fald i 
omsætningen på 27 pct. for hele 2020, hvilket svarer til 
en omsætningsnedgang på 6,5 mia. kr. i 2020, og en ned-
gang i den samlede værdiskabelse på 4 mia. kr. Antal be-
skæftigede i branchen er reduceret med 1.000 personer. 

En helt ny temperaturmåling i DI’s medlemskreds den 14. og 15. 

april viser markant nedgang for managementrådgivervirksomhe-

derne. Således forventer 55 pct. en omsætningsnedgang i 2 kvartal 
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Kilde: DI’s medlemsundersøgelse 14. og 15. april 2020

Anm.: Beregningerne bygger på 1791 virksomhedsbesvarelser, herunder 165 besvarelser fra medlemmer af 
DI Rådgiverne og 42 besvarelser fra medlemmer af Managementrådgiverne

Pct.

Spørgsmål: Hvor stor effekt forventer du, at coronavirusset får på din 
virksomheds omsætning i 2. kvartal 2020?

Coronavirusset forventes at have en negativ effekt på 
omsætningen i 2. kvartal 2020
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på over 50 pct. Samlet set er der forventninger om et fald i omsæt-

ningen på gennemsnitligt hele 40 pct. i 2. kvartal 2020. 

 

Ses på hele 2020 forventer 70 pct. af managementrådgiverne en 

nedgang i omsætningen på mellem 10 og 50 pct. Det er en meget 

voldsom opbremsning af branchen. Tallene viser, at omsætningen i 

managementrådgiverbranchen vil falde gennemsnitligt med knap 

27 pct. eller med 6,5 mia. kr. i 2020 sammenlignet med 2019 til et 

niveau på 17,5 mia. kr. Det svarer til den samlede omsætning i bran-

chen i 2015 –5 års fremgang er sat over styr.  

 

 

 

Managementrådgivernes værdiskabelse forventes tilsvarende at 

falde med omkring 4 mia. kr. i 2020 til knap 11. mia. kr. 

 

Knap 80 pct. af managementrådgiverne har fortsat et uændret antal 

medarbejdere ansat. 7 pct. har reduceret antallet af medarbejdere 

med 41-50 pct., mens 11 pct. har reduceret antallet af medarbejdere 

med op til 15 pct. Samlet er antallet af medarbejdere reduceret med 

med 4,4 pct. eller 1.000 personer. 
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Flest managementrådgivere forventer reduceret 
omsætning på 21-50 pct. i 2020 

Kilde: DI’s medlemsundersøgelse 14. og 15. april 2020

Spørgsmål: Hvor stor effekt forventer du, at coronavirusset får på din 
virksomheds omsætning i hele 2020?

Anm.: Beregningerne bygger på 1791 virksomhedsbesvarelser, herunder 165 besvarelser fra medlemmer af 
DI Rådgiverne og 42 besvarelser fra medlemmer af Managementrådgiverne
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Spørgsmål: Har din virksomhed som konsekvens af coronakrisen ændret 
antallet af medarbejdere?

Knap 80 pct. af managementrådgiverne har et uændret antal 
medarbejdere

Kilde: DI’s medlemsundersøgelse 14. og 15. april 2020

Anm.: Beregningerne bygger på 1791 virksomhedsbesvarelser, herunder 165 besvarelser fra medlemmer af 
DI Rådgiverne og 42 besvarelser fra medlemmer af Managementrådgiverne


