
 
 
 

Disruptionrådets sekretariat 

 

Den 30. august 2017 

 

J.nr. 2017-179 

 
 

 

3. møde den 9. – 10. oktober 2017 

 

  

Analyseplan 

 
Analyse / produkt Indhold  Tema  

 Casebeskrivelser af 
platforme, der 
formidler 
serviceydelser  

Casebeskrivelser af udvalgte platforme (skriftligt og i 
video-format), som giver et indblik i platforme, der 
formidler serviceydelser, fx hvordan formidlingen af 
opgaver varetages på de enkelte platforme, herunder 
skattebetaling, arbejdsvilkår mv.  

Tema 1: Nye 
teknologier og 
forretningsmodeller 

 Udkast til strategi 
for Danmarks 
digitale vækst 

Strategien skal være med til at sikre, at danske 
virksomheder fortsat har de bedste rammer for 
udnyttelse af mulighederne i digitalisering og ny 
teknologi for øget vækst og produktivitet.  

Tema 4: Rammevilkår 
for virksomhederne 

 Regeringens 
deleøkonomiske 
strategi 

Strategien vil blandt andet sætte retningen for 
regeringens løbende arbejde med at tilpasse 
lovgivningen til deleøkonomiens hastige udvikling og 
udbredelsen af nye forretningsmodeller.   

Tema 1: Nye 
teknologier og 
forretningsmodeller 

 Deleøkonomien i 
Danmark 

Erhvervsministeriets analyse af deleøkonomien i 
Danmark, som afdækker omfanget og udviklingen i 
udbredelsen og brugen af dele- og platformsøkonomi, 
primært med fokus på samkørsel, privat boligudlejning 
og privat biludlejning.  

Tema 1: Nye 
teknologier og 
forretningsmodeller 

 Kortlægning af 
udenlandsk 
arbejdskraft 
(ekstern analyse) 

Analyse af udenlandsk arbejdskraft, der bl.a. afdækker, i 
hvilket omfang denne fungerer som 
konjunkturstabilisator, hvor ofte udenlandske 
arbejdstagere opnår permanent opholdsamt hvordan 
udenlandsk arbejdskraft adskiller sig fra den øvrige 
arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.  

Tema 3: Frihandel og 
udenlandsk 
arbejdskraft 

 Analyse fra 
vækstfonden: 
Hvordan og hvor 
hurtigt bliver 
virksomheder store? 
(ekstern analyse) 
 

Analyse af karakteristika ved vækstforløb i danske, 
succesfulde virksomheder gennem de seneste 20 år.  

Tema 4: Rammevilkår 
for virksomhederne 
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4. møde den 4. – 5. december 2017 

 

5. møde den 29. – 30. januar 2018 

 

Analyse / produkt  Indhold  Tema  

 Ændringer i 
jobfunktioner 
 

Analyse af, hvilke jobfunktioner der er forsvundet og 
opstået over tid. Analysen vil også undersøge 
lønudviklingen og bevægelser på arbejdsmarkedet på 
brancheniveau. 

Tema 2: 
Fremtidens 
kompetencer 

 Deskriptiv analyse af 
automatiserings-
potentialet i udvalgte 
brancher (ekstern 
analyse) 

Analyse af, hvordan automatisering kan påvirke det 
danske arbejdsmarked som helhed og i forskellige 
brancher samt en kortlægning af barrierer for 
automatisering. Analysen vil også se på behovet for 
opkvalificering til andre funktioner eller brancher 
grundet automatisering. 

Tema 2: 
Fremtidens 
kompetencer 

 Teknologisk udvikling 
og indkomstforskelle 

Analyse af udviklingen i indkomstforskelle i relation til 
den teknologiske udvikling. 

Tema 2: 
Fremtidens 
kompetencer 

 

 

Analyse / produkt Indhold  Tema  

 Litteraturstudium og 
virksomhedssurvey 
vedr. udenlandsk 
arbejdskraft  

Litteraturstudiet skal afdække viden om, hvad der har 
betydning for, om Danmark kan tiltrække udenlandsk 
arbejdskraft. Virksomhedssurveyen skal bl.a. belyse, 
hvorfor virksomhederne bruger udenlandsk arbejdskraft 
og deres erfaringer med eksisterende ordninger.  

Tema 3: Frihandel 
og udenlandsk 
arbejdskraft 

 

 Kortlægning af 
ordninger for højt-
uddannet, udenlandsk 
arbejdskraft i udlandet 
 

Beskrivelse af ordninger for arbejdskraftindvandring i 
udvalgte lande. 

Tema 3: Frihandel 
og udenlandsk 
arbejdskraft 

 Analyse af 
beløbsordningen 

Analyse der bidrager med viden om beløbsordningen, 
herunder bl.a. hvem der benytter ordningen.   

Tema 3: Frihandel 
og udenlandsk 
arbejdskraft 

 Kortlægning af back- og 
offshoring 

Kortlægning af back- og offshoring af danske 
virksomheder. 

Tema 3: Frihandel 
og udenlandsk 
arbejdskraft 

 Beskæftigelsesformer i 
lovgivningen 

Analyse af, hvordan arbejdsmarkedsforhold som fx 
økonomisk sikring ved arbejdsskade og ledighed er 
håndteret for de forskellige beskæftigelsesformer. 
Afdækker af, hvordan myndighedernes kontrol og 
håndhævelse af regler påvirkes af beskæftigelsesformer. 

Tema 5: 
Flexicurity 4.0 

 Konsekvenser for 
medarbejdere af 
nedskalerede eller 
lukkede virksomheder 

En analyse af betydningen af fx større fyringsrunder. 
Analysen giver mulighed for at undersøge, om omstilling 
rammer forskelligt afhængigt af bl.a. 
uddannelsesbaggrund. 

Tema 5: 
Flexicurity 4.0 

 Kortlægning af 
platforme, der 
formidler serviceydelser 

Kortlægning af omfang af udvalgte platforme, der 
formidler udveksling af serviceydelser mellem private 
inden for fx rengøring, herunder hvordan formidling af 
opgaver sker på de enkelte platforme.  

Tema 5: 
Flexicurity 4.0 

 Udvikling i 
beskæftigelsesformer 

Analyse af udviklingen af forskellige 
beskæftigelsesformer, herunder brugen af fx vikarer, 
deltids- og fuldtidsansættelser samt omfanget af hvor 
mange, der  kombinerer forskelige typer af indkomst. 

Tema 5: 
Flexicurity 4.0 
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6. møde den 12. – 13. marts 2018 

 

7. møde den 18. – 19. juni 2018 

 

 

Analyse / produkt Indhold  Tema  

 Review af studier af 
fremtidens 
kompetencebehov 

Litteraturstudie af større internationales bud (fx OECD) på 
fremtidens forventede behov for grundkompetencer, fx 
matematisk forståelse.  

Tema 2: 
Fremtidens 
kompetencer 

 Uddannedes 
arbejdsmarked og 
afkast af uddannelse 

 

Analysen er todelt; Den første delanalyse beskriver 
arbejdsmarkedet for nyuddannede, herunder udvikling 
over tid; Den anden belyser lønforskelle mellem forskellige 
uddannelser og uddannelsestyper. 

Tema 2: 
Fremtidens 
kompetencer 

 Konkurrencedygtigt 
erhvervsliv 

Analyse af, hvorvidt den relativt svage produktivitetsvækst 
i bl.a. servicesektoren kan tilskrives svag 
konkurrenceudsættelse i de forskellige underbrancher.  

Tema 4: 
Rammevilkår for 
virksomhederne 

 Sammenhæng 
mellem forskning og 
vækst (ekstern 
analyse) 
 

Eksternt litteraturreview om effekterne af 
forskningsinvesteringer 

Tema 4: 
Rammevilkår for 
virksomhederne 

 

 
Analyse / produkt Indhold  Tema  

 Litteraturreview 
udenlandsk 
arbejdskraft (ekstern 
analyse) 

Et litteraturreview, der undersøger effekterne af 
udenlandsk arbejdskraft på fx løndannelse og beskæftigelse. 

 

Tema 3: Frihandel 
og udenlandsk 
arbejdskraft 

 Litteraturreview 
teknologisk udvikling 
(ekstern analyse) 

Et litteraturreview, der undersøger effekten af at indføre 
forskellige former for ny teknologi for fx beskæftigelsens 
omfang eller sammensætning. 

Tema 5: 
Flexicurity 4.0 

 Kortlægning af 
sammenhæng mellem 
teknologisk udvikling 
og arbejdsmarkedet, 
herunder arbejdstid 
 

Analysen vil belyse udviklingen i arbejdstiden i lyset af den 
teknologiske udvikling 

Tema 5: 
Flexicurity 4.0 

 Ny teknologi og 
arbejdsmiljø 

Analyse af, hvordan nye teknologier, herunder 
automatisering påvirker arbejdsmiljøet og graden af 
nedslidning.  

 

Tema 5: 
Flexicurity 4.0 

 


