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Tendenser i FRI’s Medarbejderstatistik 2021

I lyset af Covid-19 pandemien, er den nyeste FRI 
medarbejderstatistik overraskende læsning. Antallet 
af medarbejdere i FRI’s medlemsvirksomheder i 
Danmark er øget fra 12.050 til 12.260. Det er en 
vækst på 1,7 %.

En væsentlig driver til væksten er en stærk udvikling i 
mellemlaget af rådgiver- og ingeniørvirksomheder. 
Antallet af ansatte i virksomheder med mellem 50 og 
1.000 ansatte er vokset med 4,5 %. Nok så væsentlig, 
så er antallet af FRI-virksomheder i det samme 
segment øget fra 20 til 26 virksomheder på et enkelt 
år. I modsætning til væksten i mellemlaget, så er 
virksomhederne, med mere end 1.000 ansatte blevet 
lidt mindre i Danmark – primært som følge af frasalg 
af forretningsenheder – efter mange år med vækst.

Balancen mellem medarbejdergrupperne står 
nogenlunde uændret sammenlignet med tidligere år. 

Antallet af ingeniører er øget med godt 100 til 6.870.

Antallet af medarbejdere med andre lange 
uddannelser end som ingeniør er øget med knapt 
100, til 1.974. Særligt antallet af IT kandidater er 
øget mærkbart, en naturlig følge af den stærke rolle 
som frontrunners på digitalisering i byggeriet, som 
FRI virksomhederne naturligt har taget.

Der er også en fortsat vækst i antallet af arkitekter og 
konstruktører, samt i antallet af humanister. Og i 
antallet af jurister. Endelig er antallet af 
medarbejdere i den administrative stab og i andre 
back-end funktioner reduceret.
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Medarbejderstatistik 2021 viser, at rådgiver- og 
ingeniørvirksomhederne i FRI er:

• Stærke projektorganisationer

• Frontrunners på digitalisering

• Virksomheder med fokus på integrerede 
designløsninger – der har kompetencerne til at 
styrke samspillet i værdikæden og skabe 
komplette løsninger

• Virksomheder der er forberedt på at aftalevilkår 
og kontrakter er med til at skabe en fortsat øget 
kompleksitet

• Statistikken opdeler medarbejderne på flere 
parametre. Ift. virksomhedsstørrelser arbejder FRI 
med de følgende fem kategorier:

• Gruppe 1 = Virksomheder med op til 10 ansatte

• Gruppe 2 = Virksomheder med mere end 10 og op 
til 50 ansatte

• Gruppe 3 = Virksomheder med mere end 50 og op 
til 200 ansatte

• Gruppe 4 = Virksomheder med mere end 200 og op 
til 1.000 ansatte

• Gruppe 5 = Virksomheder med mere end 1.000 
ansatte



Fordeling af virksomheder og medarbejdere på de 
fem virksomhedsgrupper pr. 1. januar 2021
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Antal virksomheder i 
FRI
254

Antal medarbejdere i 
FRI

12.260



Udvikling på hovedtal 2020 og 2021
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Gnst. antal medarbejdere i virksomhedsgruppe 3, 4, 5, 
og absolut udvikling 2020-2021
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Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund, 
Tal pr. 1. januar 2021
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12.260
medarbejdere



Udvikling i andel og antal af medarbejdere med 
andre lange uddannelser
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Udvikling i antal og andel af medarbejdere med 
arkitekt eller konstruktør som uddannelsesbaggrund
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Udvikling i andel medarbejdere med IT og 
humanistisk uddannelsesbaggrund
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År-til-år-ændring i det samlede medarbejderantal
Historisk udvikling 1976-2021 i procent
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