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Forskningsstiftelsen Fafo

Forskningsstiftelsen Fafo ble grunnlagt av 
Landsorganisasjonen i Norge i 1982 og omdan-
net til stiftelse i 1993, med bidrag fra Landsor-
ganisasjonen i Norge, Norsk Kommuneforbund, 
Orkla ASA, Umoe AS, Elkem ASA, NKL, Spare-
bank 1 Gruppen ASA, og Telenor AS. 

Forskningsstiftelsen Fafo har som vedtekts-
festet formål å drive eller eie aksjer i selska-
per som driver anvendt forsknings- og utred-
ningsarbeid som belyser viktige utviklingstrekk 
nasjonalt og internasjonalt. Stiftelsen har ikke 
erverv som formål.

Forskningsstiftelsen Fafo har over tid vært et 
av Norges største samfunnsvitenskapelige fors-
kningsmiljøer målt i omsetning og antall for-
skerårsverk. Konsernet består av Fafo Institutt 
for arbeidslivs- og velferdsforskning as, oppret-
tet i mars 2003, og Fafo Technology Consulting 
(Beijing) Co. Ltd, opprettet i september 2013. 
I 2017 kjøpte Forskningsstiftelsen Fafo Sam-
funnsøkonomisk analyse as

Stiftelsen eier kontor-, møte- og seminarlokaler 
i Borggata 2 B. Eiendommen gir gode arbeids-
forhold og er en viktig del av institusjonens 
identitet og profil. Stiftelsen leier ut kontor-
lokaler til egne datterselskaper og to eksterne 
leietakere, samt møtelokaler til kurs og konfe-
ranser. 

Målsettingen med Forskningsstiftelsen Fafo 
er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, 
demokrati, utvikling og verdiskaping, nasjonalt 
og internasjonalt. Basert på høye forsknings-
etiske og metodiske standarder, er ønsket å 
bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et 
historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse, 
er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og 
handlingsorientert forskning om arbeidsliv og 
velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere 
og beslutningsprosesser. Fafo jobber innenfor 
en empirisk forskningstradisjon og har særlig 
kompetanse på innsamling og analyse av kvan-
titative data. Målsettingen har ligget fast over 
tid og uttrykker på en god måte realitetene i 
stiftelsens aktiviteter.

Tone Fløtten var daglig leder i Forskningsstif-
telsen Fafo i 2021, mens Sissel C. Trygstad var 
assisterende daglig leder..
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Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsfors-
kning as er et heleid datterselskap av Fors-
kningsstiftelsen Fafo. Tone Fløtten har vært 
instituttsjef i 2021. Sissel C. Trygstad og Hanne 
Cecilie Kavli har vært forskningssjefer. Mona 
Sandbæk har vært økonomi- og administra-
sjonssjef fram til 30. november og Stein Kris-
tiansen har vært økonomisjef fra 1. desember. 
Stein Roar Fredriksen har ledet instituttets 
informasjons- og forlagsvirksomhet.

Styret for instituttet besto i 2021 av Hans 
Christian Gabrielsen (styreleder fram til 9. 
mars), Julie Lødrup (styreleder fra 26. april), 
Inger Johanne Bergstøl, Steinar Krogstad, Bjørn 
Mietinen, Mette Nord og Even Aas, samt Bård 
Jordfald, Jørgen Svalund og Kristin Dalen som 
ansattrepresentanter. Mimmi Kvisvik og Lise 
Olsen har vært varamedlemmer. 

Ved utgangen av 2021 hadde instituttet 73 
ansatte. Instituttet hadde i tillegg åtte forskere 
i bistilling, og tre av dem hadde bistilling ved 
en UH-institusjon. Forskerstaben utgjorde 61 
personer, og til sammen ble det utført 53,6 for-
skerårsverk. Instituttets forskere har samfunns-
faglig bakgrunn.

Fafo Institutt for arbeidslivs- 
og velferdsforskning as

Tre av instituttets ansatte disputerte i 2021. 
Ved årsskiftet hadde 31 av forskerne doktor-
grad. Dette utgjør 51 prosent av staben. Elleve 
av instituttets ansatte jobbet med doktorgrad 
i 2021. To av stipendiatene skal etter planen 
levere avhandling til vurdering i løpet av 2021.

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsfors-
kning har spesialisert seg på studier av organi-
sert arbeidsliv og velferdspolitikk nasjonalt og 
internasjonalt. Instituttet gjennomfører under-
søkelser om blant annet kollektiv organisering 
og reguleringer, partsrelasjoner, integrering og 
ekskludering i arbeidsmarkedet, kvalifisering 
og etter- og videreutdanning, pensjon, forde-
lingspolitikk og velferdstjenester, europeisk 
integrasjon og globalisering. Instituttet forsker 
også på levekår og utviklingsstrategier i land 
i konflikt, overgangsfase og utvikling. I 2021 
organisert instituttet sin virksomhet i fire fors-
kningsgrupper:

• Arbeidslivsorganisering og arbeidsmarked 

• Migrasjon, integrasjon og kompetanse 

• Velferd og levekår

• Globale studier
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Fafos forskning er basert på oppdrag fra par-
tene i arbeidslivet, bedrifter, offentlig adminis-
trasjon, frivillige organisasjoner, internasjonale 
organisasjoner og fond, og på bidragsmidler fra 
Norges forskningsråd, EU og andre internasjo-
nale forskningsfinansiører.

Sammenliknet med andre institutter i sam-
funnsvitenskapelig sektor har instituttet en 
høyere andel av inntektene fra oppdrag og en 
mindre andel fra forskningsrådet.

Det legges stor vekt på å jobbe i nær kontakt 
og dialog med brukere og oppdragsgivere, og 
å skape møteplasser og formidle kunnskap fra 
prosjektene. Instituttet har et omfattende fag-
lig nettverk både nasjonalt og internasjonalt. 
Det markerer seg godt i forskningsmiljøene og 
i offentligheten, med konferansedeltakelser, 
vitenskapelige og allmennrettede publiseringer 
og deltakelse i offentlige utvalg.

Resultatene fra Fafos oppdragsprosjekter publi-
seres som hovedregel i Fafos egen rapportserie 
og alle Fafo-publikasjonene kan lastes ned gra-
tis fra fafo.no. I tillegg publiseres forskningen 
i internasjonale og norske vitenskapelige tids-
skrifter og antologier, i vitenskapelige bøker, 
fagbøker og tidsskrifter uten fagfellevurdering, 
og ved papers/framleggelser på vitenskapelige 
konferanser.

Allmennrettet formidling er viktig for institut-
tet. I 2021 ble det arrangert 27 faglige semi-
narer og arrangementer på Fafo. Koronasitua-
sjonen førte til avlysning av Fafobåten under 
Arendalsuka og den ordinære Fafofesten. Flere 
av Fafos ansatte var imidlertid til stede i Aren-
dal på egne eller andres arrangementer og vi 
arrangerte et faglig forspill med etterfølgende 
samling for et mindre antall inviterte gjester. 
Fafo registrerer omtale i trykte og nettbaserte 
medier i Norge, og var også i 2021 blant de mest 
omtalte forskningsinstituttene i Norge. Til 
tross for koronapandemien har den vitenskape-
lige og den allmennrettede formidlingen vært 
svært stor og instituttet har befestet sitt sær-
preg som et anvendt og relevant forsknings- og 
utredningsmiljø. 
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Samfunnsøkonomisk 
analyse as

Forskningsstiftelsen Fafo kjøpte Samfunnsøko-
nomisk analyse as i 2017. Ved utgangen av 2021 
hadde Samfunnsøkonomisk analyse 16 ansatte 
på heltid. Alle de ansatte er samfunnsøkono-
mer. Karin Ibenholt har vært daglig leder i sel-
skapet i 2021, Rolf Røtnes har vært fagsjef og 
Andreas Bendictow sjefsøkonom. 

Styret i Samfunnsøkonomisk analyse besto 
i 2021 av Tone Fløtten (styreleder), Kristin 
Alsos, Terje Olsen, Ståle Østhus, Jon M. Hippe 
(eksternt styremedlem) og Bjørn Gran (ansat-
trepresentant). 

Samfunnsøkonomisk analyse har hatt god pro-
sjektinngang og stor aktivitet i 2021. Selskapet 
har styrket sin posisjon i det samfunnsøkono-
miske analysemarkedet. På en rekke tematiske 
områder er det utviklet et faglig samarbeid 
med Fafo, og de to institusjonene samarbeider 
i mange prosjekter. Det økonomiske resultatet 
for året ble godt.

Fafos styrende  
organer

Styret for stiftelsen besto i 2021 av Hans Chris-
tian Gabrielsen (styreleder fram til 9. mars), 
Julie Lødrup (styreleder fra 26. april), Inger 
Johanne Bergstøl, Steinar Krogstad, Bjørn 
Mietinen, Mette Nord og Even Aas, samt Bård 
Jordfald, Jørgen Svalund og Kristin Dalen som 
ansattrepresentanter. Mimmi Kvisvik og Lise 
Olsen har vært varamedlemmer. 

Det er ikke tegnet styreforsikring i Forsknings-
stiftelsen Fafo. 

I henhold til stiftelsens vedtekter utnevnes det 
et råd fra organisasjonene som ga bidrag ved 
stiftelsen. Rådet velger Fafos styre og følger 
arbeidet i stiftelsen.
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Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper 
hadde i 2021 en omsetning på 111,6 millioner 
kroner, mot 124,5 millioner i 2020. 

Resultat før skattekostnad i konsernet ble på 
-2,3 millioner i 2021, mot 1,5 i 2020.

Forskningsstiftelsen Fafo mottok en basis-
bevilgning fra Norges forskningsråd på 23,7 
millioner kroner i 2021. Den forbrukte delen 
av basisbevilgningen i 2021 utgjør om lag 22 
prosent av omsetningen til Fafo Institutt for 
arbeidslivs- og velferdsforskning. 

I 2017 fikk Forskningsstiftelsen Fafo et tilskudd 
til grunnkapitalen på 20 millioner fra LO. Bruk 
av disse midlene til å egenfinansiere strategiske 
forskningssatsinger og utviklingsoppgaver har 
gitt et negativt driftsbidrag i 2021 og vil fort-
sette å gjøre dette i årene som kommer. 

De samlede inntektene for morselskapet var i 
2021 på 8,1 millioner, som hovedsakelig skriver 
seg fra leieinntekter. Bygget representerer en 
betydelig verdi og sikkerhet for Fafos virksom-
het.

Årets resultat etter finansposter i morselskapet 
ble et underskudd på kr 379 000. Dette resul-
tatet omfatter et negativt driftsbidrag og bruk 
av grunnkapitalen som omtalt ovenfor, hvilket 
igjen motvirkes av utbytte fra datterselskap. 

Årsregnskap, resultat 
og disponeringer

Underskuddet dekkes av annen egenkapital. 
Egenkapitalen utgjør etter dette 76,7 millioner, 
hvorav 50,2 er stiftelseskapital.

Fafo er i et krevende marked for oppdragsfors-
kning. Instituttet har imidlertid et bredt spek-
ter av oppdragsgivere og mange langsiktige 
prosjekter. Dette gjør at markedsrisikoen anses 
å være håndterbar på kort og mellomlang sikt. 
Likviditetssituasjonen for konsernet samlet er 
tilfredsstillende. For konsernet ses heller ingen 
kredittrisiko.

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsfors-
kning as hadde i 2021en omsetning på 91,8 mil-
lioner hvorav 91,2 var prosjektinntekter. Resul-
tat før skatt ble -2,5 millioner. Årsunderskuddet 
etter skatt ble på -2,1 millioner som dekkes av 
annen egenkapital. Egenkapitalen utgjør etter 
dette 13,8 millioner, hvorav 2,0 er aksjekapital.

Samfunnsøkonomisk analyse as hadde i 2021 en 
omsetning på 22,9 millioner Resultat før skatt 
ble 3,3 millioner. Årsoverskuddet etter skatt 
ble på 2,5 millioner, hvor 1,4 foreslås avsatt til 
utbytte til eier og 1,2 foreslås overført til annen 
egenkapital. Egenkapitalen utgjør etter dette 
5,6 millioner kroner.
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Arbeidsmiljø og 
det ytre miljø

Fafo-stiftelsen med datterselskaper hadde 89 
ansatte ved utgangen av 2021, hvorav 60 for-
skere i Fafo Institutt for arbeidslivs- og vel-
ferdsforskning, 16 samfunnsøkonomer i Sam-
funnsøkonomisk analyse, én ansatt i Fafo 
Technology Consulting (Beijing) Co. Ltd og tolv 
administrativt ansatte.

Selskapets kontorlokaler holder god standard, 
og selv etter to år med pandemi og hjemme-
kontor er arbeidsmiljøet godt. Selskapet sam-
arbeider med de tillitsvalgte i Fafo Institutt for 
arbeidslivs- og velferdsforskning og bedrifts-
helsetjenesten om å vurdere og utvikle arbeids-
miljøet.

Sykefraværet for de heleide selskapene i stiftel-
sen har vært i gjennomsnitt 5,5 prosent av total 
arbeidstid. I 2021 har langtidsfraværet vært 3,6 
prosent. 

Virksomheten er av en slik art at den ikke foru-
renser det ytre miljøet. Det har ikke vært skader 
eller ulykker i virksomheten i 2021. Stiftelsens 
største datterselskap, Fafo Institutt for arbeids-
livs- og velferdsforskning, er sertifisert miljø-
fyrtårn og jobber aktivt med å sikre en miljø- og 
klimavennlig virksomhet.

Likestilling og 
tilgjengelighet

Fafo jobber for likestilling og mot diskrimine-
ring på grunn av kjønn, graviditet, permisjon 
ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, 
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedset-
telse, seksuell orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse 
grunnlagene.

Fafo utarbeidet i 2008 en helse/miljø/sikker-
hets-/kvalitets- og likestillingsplan (HMS-K 
med likestilling) og aktuelle tiltak og status for 
disse rapporteres årlig i styret. Planen følges 
regelmessig opp i virksomhetens arbeidsmiljø-
utvalg, som har møter hver sjette uke. Hensyn 
til likestilling og antidiskriminering er forøvrig 
inkludert i virksomhetens personalpolitikk.

Forskningsstiftelsen Fafos leder er kvinne. I 
Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsfors-
kning er det en overvekt av kvinnelige med-
arbeidere, med 45 kvinner og 28 menn. Ved 
utgangen av 2021 er instituttsjef og de to fors-
kningssjefene kvinner, mens leder for informa-
sjons- og forlagsvirksomheten og økonomisje-
fen er mann. To av fire avdelingsledere er menn. 
Det er dermed god kjønnsbalanse i instituttets 
ledelse. I selskapets styre satt det i 2021 fem 
menn og fire kvinner.
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I Samfunnsøkonomisk analyse as var det i 2021 
en overvekt av menn, med seks kvinner og ti 
menn. Daglig leder er kvinne, mens fagsjefen er 
mann. I selskapets styre satt det i 2021 to kvin-
ner og fire menn.

I konsernet har totalt fjorten personer, ni kvin-
ner og fem menn, vært i deltidsstillinger i 2021. 
Alle disse jobber frivillig deltid. Tre av kvinnene 
har også deltidsstillinger hos andre arbeidsgi-
vere. 

Det er i 2021 totalt åtte personer i konsernet 
som har tatt ut foreldrepermisjon. Gjennom-
snittet for kvinnelige ansatte er 14 uker og for 
menn er det tilsvarende 2 uker.

Gjennom avtaleverk, samarbeidsfora og ledel-
sesoppfølging sikres det at det ikke forekom-
mer ulovlig forskjellsbehandling innenfor Fors-
kningsstiftelsens selskaper. 

Ett av selskapene hadde én ansatt med nedsatt 
funksjonsevne i 2021, og instituttet har bidratt 
med tilrettelegging og støtte til kurs for den 
aktuelle ansatte. Dersom langtidssykefravær 
er identifisert som arbeidsrelatert, arbeides det 
aktivt med tilrettelegging av arbeidsplassen i 
samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Dess-
uten blir arbeidsoppgaver og arbeidsbelast-
ning avklart og tilpasset i samarbeid med den 
ansatte. 

Fafo har ikke hatt problemer med lav kvinne-
andel, få kvinner i ledende stillinger eller få 
kvinner i styret. I ansettelsesprosesser i 2021 
har det derimot vært oppmerksomhet om å 
rekruttere menn i Fafo Institutt for arbeidslivs- 
og velferdsforskning. Bedriften har for øvrig 
en rekrutterings- og personalpolitikk som skal 
sikre like muligheter og rettigheter og hindre 
diskriminering på grunn av kjønn, funksjons-
nedsettelse, nasjonal opprinnelse, hudfarge, 
språk, religion og livssyn.
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Utsikter

I likhet med 2020 har 2021 vært preget av koro-
napandemien, med lange perioder på hjemme-
kontor. Dette har særlig påvirket den utadret-
tede virksomheten, men begge selskapene har 
likevel hatt høy aktivitet. Prosjektinngangen 
har vært god i 2021.

Konkurransen om forsknings- og utrednings-
midler i oppdragsmarkedet er stor, og hovedde-
len av selskapenes omsetning vinnes i anbuds-
konkurranse med andre forskningsinstitusjoner. 
Anbudssituasjonen er krevende, men både Fafo 
Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 
og Samfunnsøkonomisk analyse har godt gjen-
nomslag i anbudsprosesser. Tilslagsprosenten 
varierer imidlertid mellom ulike temaområ-
der. En særskilt utfordring for Fafo  har de siste 
årene vært prosjektsituasjonen i den interna-
sjonalt orienter delen av instituttet, og denne 
situasjonen har forverret seg under pandemien. 

Utviklingstrekkene tilsier at Fafos selskaper må 
tilstrebe fleksibilitet og åpenhet for tematisk 
reorientering. Vår kontakt med feltene vi for-
sker på, gir oss et viktig fortrinn når det gjelder 
å fange opp nye og sentrale problemstillinger 
tidlig. For å oppnå god fleksibilitet arbeides det 
kontinuerlig med kompetanseutvikling, strate-
gisk fagutvikling, nyrekruttering og videreut-
vikling av våre forsknings- og analysetemaer, og 
av arbeidsmiljøet. Samlet vurdert har Fafos sel-
skaper en sterk posisjon i sine markeder.

Når denne årsberetningen skrives, er Europa 
sterkt preget av Russlands invasjon i Ukraina. 
Verken Fafo Institutt for arbeidslivs- og vel-
ferdsforskning eller Samfunnsøkonomisk ana-
lyse har pågående prosjekter eller samarbeid 
som berøres og krigen har ingen umiddelbare, 
direkte konsekvenser for selskapenes aktivitet. 
Det er heller ingen grunn til å forvente at kri-
gen medfører noen markedsrisiko eller finansi-
ell risiko, eller at vi er særskilt utsatt for kon-
sekvenser av sanksjonspolitikken. Krigen vil 
imidlertid ha konsekvenser som påvirker kunn-
skapsbehovet på flere av de temaområdene 
selskapene jobber med. Fafo vil, som resten av 
samfunnet, følge utviklingen. 
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Fortsatt drift
Forskningsstiftelsens faglige og økonomiske forutsetninger for videre drift og utvikling 
i 2022 er gode. Styret mener det er riktig å legge forutsetningene om fortsatt drift til 
grunn for fastsettelsen av årsregnskapet..

Oslo, den 31. desember 2021

24. mars 2021

Peggy Hessen Følsvik
Leder

Even Aas Christopher Beckham Steinar Krogstad

Julie Lødrup Mette Nord Jens Ulltveit-Moe

Silje Andresen
Valgt av de ansatte

Kristin Dalen
Valgt av de ansatte

Jørgen Svalund
Valgt av de ansatte

Tone Fløtten
Daglig leder
























