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Analyse / medlemsdata 

Kortlægning af privatansattes arbejdspladser 

  

Hovedpointer: 

 Der er kortlagt 17 kategorier benævnt brancher og en ”Andet”. Næsten halvdelen af privatansatte 

arbejder i blot tre brancher. Det betyder, at der stor spændvidde i det arbejdsmarked KI´s 

privatansatte medlemmer opnår beskæftigelse i, men at der er en markant koncentration omkring 

brancherne Bibliotekssystemer, medicinalbranchen og IT/data/software/digitalisering.  

 

 Branchen med flest medlemmer er Bibliotekssystemer. Her arbejder hvert femte privatansatte 

medlem =21 % med jobområdet biblioteksudvikling. 

 

 81 % af de privatansatte medlemmer arbejder i Region hovedstaden, og 10 % i region Sjælland. 

Hermed arbejder 91 % af de privatansatte på Sjælland. 

 

Om kortlægningen 
Med afsæt i den ”branche” fordeling medlemmer kender fra lønundersøgelsen på det private 
område, har KI til denne analyse udarbejdet en mere finmasket kategorisering. Privatansattes 
arbejdspladser er henført til 17 ”brancher”/jobområder og en blandet gruppe ”Andet”.   
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Branchefordeling og geografi 

Kortlægningen baserer sig på en finmasket kategorisering af privatansattes arbejdspladser.  Den består af 

17 ”brancher” samt en ”Andet gruppe” i alt 18 kategorier jf. tabel 1.   

 

I tabel 2 er en oversigt over den geografiske fordeling af arbejdspladser i hver branche.  

 

Branchefordeling: 

Store brancher:  

 

 Med en andel på 21 %, er det hvert femte privatansatte medlem, der arbejder indenfor jobområdet 

biblioteksudvikling med branchebetegnelsen Bibliotekssystemer. Arbejdspladsen DBC A/S har flest 

medlemmer ansat i branchen Bibliotekssystemer. 

 

 I medicinalbranchen arbejder 16 % af de privatansatte medlemmer, og det er på arbejdspladserne 

Novo Nordisk og Ferring A/S, at flest medlemmer er ansat.  

 

 10 % af KI´s privatansatte medlemmer, arbejder på arbejdspladser indenfor IT udvikling i branchen 

IT/data/software/digitalisering. I branchen indgår 10 vidt forskellige IT virksomheder.  

Tæt på halvdelen (=48%) af privatansatte medlemmer, arbejder i disse tre brancher. 

 

 

Mellemstore brancher: 

 

I mellemstore brancher er færre end 10 % privatansatte medlemmer ansat i hver branche. 10 % andel 

svarer til 28 privatansatte. 

  

 9 % arbejder i Foreninger af forskellig art, hvoraf flest har ansættelse i undergruppen fagforeninger. 

 

 8 % arbejder i Medie/televirksomhedsbranchen. Den største arbejdsplads i gruppen er Danmarks Radio. 

 

 Energi- og forsyningsvirksomheder har 5 % af KI privatansatte medlemmer ansat. Ørsted og Vestas har 

flest privatansatte medlemmer ansat i branchen.  

 

 Branchen Konsulentvirksomhed omfatter virksomheder som Rambøll og Teknologisk Institut. 5 % af de 

privatansatte medlemmer arbejder i branchen. 

26 % af privatansatte medlemmer, arbejder i kategorien mellemstore brancher. 
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Små brancher: 

 

11 ud af de 18 brancher har 5 % eller mindre andel af KI´s privatansatte beskæftiget.  

Kortlægningen viser, at der er en stor variation af brancher, og tilsvarende relativt få medlemmer i hver.  

26 % af privatansatte medlemmer, arbejder i kategorien små brancher. 

 

Tabel 1. Privatansatte og branche  

Branche/jobområde I procent 

Bibliotekssystemer  21% 

Medicinalvirksomhed 16% 

IT/data/software/digitalisering 10% 

Organisation/forening/fagforening 9% 

Medievirksomhed /Televirksomhed 8% 

Energi- og forsyningsvirksomhed 5% 

Konsulentvirksomhed 5% 

Andet 3% 

Bibliotek/museum/arkiv 3% 

Fremstillingsvirksomhed 3% 

Forlag 3% 

Advokatvirksomhed 3% 

Copyright- og patentbureauer 3% 

Finans, forsikring, bank, pension 2% 

Skole/undervisningsvirksomhed 2% 

Ingeniørvirksomhed 2% 

Leverandør til offentlige ydelser 1% 

Fødevarefremstilling 1% 

I alt  100% 
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Geografi: 

I tabel 2 er en oversigt over den geografiske fordeling af arbejdspladser i hver branche.  

Et par medlemmer arbejder i udlandet og er udtaget af fordelingen. Ligeså er kategorien ”Andet”.  

I alt 81 % af de privatansatte medlemmer, når ”Andet” og ansatte er i udlandet er udtaget, arbejder i 

hovedstadsområdet. 

For alle brancher gælder det tilsvarende, at majoriteten af arbejdspladserne bortset fra 

Fødevarefremstilling er i Region hovedstaden.  

I enkelte brancher er der en geografisk spredning til hele Danmark. Det gælder 

Skole/undervisningsvirksomhed, IT/data/software/digitalisering”, samt Organisation/forening/fagforening. 

 

Tabel 2. Brancher og region  

”Branche”/jobområde 
Hoved-
staden 

Midtjyl- 
land 

Nordjyl- 
land 

Sjæl- 
land 

Syddan- 
mark I alt 

Advokatvirksomhed 71% 14% 0% 14% 0% 100% 

Bibliotek/museum/arkiv 63% 13% 13% 13% 0% 100% 

Bibliotekssystemer mv. 88% 0% 0% 10% 2% 100% 

Copyright- og patentbureauer 90% 0% 0% 10% 0% 100% 

Energi- og forsyningsvirksomhed 62% 23% 8% 0% 8% 100% 

Finans, forsikring, bank, pension 83% 0% 0% 17% 0% 100% 

Forlag 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Fremstillingsvirksomhed 73% 9% 0% 18% 0% 100% 

Fødevarefremstilling 33% 0% 0% 33% 33% 100% 

Ingeniørvirksomhed 60% 20% 0% 20% 0% 100% 

IT/data/software/digitalisering 68% 7% 14% 7% 4% 100% 

Konsulentvirksomhed 92% 0% 0% 8% 0% 100% 

Leverandør til offentlige ydelser 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Medicinalvirksomhed 89% 0% 0% 11% 0% 100% 

Medievirksomhed  / Televirksomhed 91% 0% 0% 9% 0% 100% 

Organisation/forening/fagforening 83% 4% 4% 4% 4% 100% 

Skole/undervisningsvirksomhed 50% 17% 17% 17% 0% 100% 

I alt 81% 4% 3% 10% 2% 100% 

 

 


