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Managementrådgiverne er på vej op igen 

I 1. kvartal 2021 steg omsætningen hos managementråd-
giverne med over 3 pct. Særligt eksporten fortsatte de se-
nere kvartalers vækst efter ganske markante fald i kølvan-
det på Coronakrisen. Regeringens konsulentbesparelser 
ligger fortsat som en tung dyne over udviklingen i omsæt-
ningen, men markant efterspørgsel fra private virksom-
heder fik omsætningen til at stige knap 2 pct. i 1. kvartal 
2021. Lønmodtagerbeskæftigelsen er på det seneste øget 
med 500 personer.  

1. kvartal 2021 bød på en stigning i omsætningen i managementråd-

giverbranchen på 3,4 pct. målt i forhold til 4. kvartal 2020. Det skyl-

des en stigning i det indenlandske salg på 1,7 pct., og en stigning i 
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eksporten på 11 pct. Den markante stigning i eksporten indtræder 

efter et meget stort fald i andet og tredje kvartal 2020, hvor ekspor-

ten faldt med knap 30 pct.  

 

Corona-pandemien ser ud til at have sluppet taget i eksporten, men 

regeringens konsulentbesparelser vil fortsat ligge som en tung dyne 

over branchen. At managementrådgiverne alligevel har fremgang i 

det indenlandske salg skal betragtes som en sejr for en branche, der 

er lynhurtig til at omstille sig ændrede salgs- og afsætningsvilkår til 

private virksomheder. 

 

Siden 2013 har den gennemsnitlige stigning i omsætningen per 

kvartal i managementrådgiverbranchen været på 1,6 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 1,4 pct. hvert kvartal siden 2013. 

 

 

 

Managementrådgiverbranchen beskæftiger 15.000 lønmodtagere. 

Fra midten af 2015 og frem til slutningen af 2019 voksede beskæfti-

gelsen ganske pænt år for år. Imidlertid veg beskæftigelsen i bran-

chen svagt gennem coronaåret 2020, men det ser ud til at være på 

retur nu. I 1. kvartal 2021 voksede beskæftigelsen til 15.000 perso-

ner, hvilket er 500 mere end kvartalet forinden.  

 

Managementrådgiverbranchen i tal

Niveau

2020         

(mia. kr.)

Stigning 

seneste 

årsperiode 

(pct.)

Stigning 

1.kvt 2021 

(pct.)

Gns. 

kvartalsvis     

vækst siden 

2013 (pct.)

Omsætning 24,0 -1,7 3,4 1,6

Indenlandsk salg 19,5 26,9 1,7 1,4

Eksport 4,5 -15,8 11,1 2,4

Lønmodtagerbeskæftigelse, pers. 14,6 0,9 3,3 0,8

Kilde: Managementrådgiverne og Danmarks Statistik
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