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FAOS BERETNING 2019

FORORD Velkommen til FAOS’ årsberetning for 2019. Årsberetningen kommer i år med nyt  
layout, hvilket markerer, at vi ved indgangen til 2019 tog hul på en ny femårig  
programperiode. Vores forskningsprogram er bygget op omkring nogle få kerne-
områder, der fokuserer på organisations- og aftalesystemet på det danske arbejds-
marked samt særligt udvalgte indsatsområder. Der er kontinuitet i forhold til den 
foregående programperiode, samtidig med at vi tager fat på nye spørgsmål og emner. 
Det er dog spørgsmål og emner, der har en klar tilknytning til og relevans for de  
eksisterende kerneområder. Læs mere om forskningsprogrammet og publikationer 
knyttet hertil i beretningens første artikel. 

For FAOS har 2019 bl.a. været præget af forskning i overenskomstfornyelser. Dels 
har det handlet om at evaluere og analysere OK18, dels at analysere udgangspunktet 
for OK20-forhandlingerne. I forhold til indsatsområder er det gennem 2019  
blevet tydeligt, at vi især lykkedes med at opnå yderligere finansiering til projekter 
om digitalisering og platformsarbejde. Mest markant var det her, at Anna Ilsøe og 
Trine P. Larsen, sammen med to kolleger fra hhv. Sociologisk Institut og Det Natio-
nale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, fik seks millioner kroner fra Velux Fonden 
til at kortlægge muligheder og udfordringer ved digitalt platformsarbejde. En sådan 
bevilling er utrolig vigtig for FAOS, idet den både sikrer volumen i forskningen på et 
indsatsområde og konkret giver mulighed for at ansætte 2 ph.d.-studerende.

Selvom det ikke vedrører arbejdsåret 2019, må det nævnes, at FAOS selvfølgelig 
også er blevet påvirket af Covid-19 krisen. Det har betydet nye og anderledes ar-
bejdsvilkår, hvilket bl.a. har medført forsinkelse i udsendelsen af denne årsberetning. 
Samtidig fører krisen også til forandringer og omprioriteringer i FAOS’ forskning. 
Kerneområderne er stadig omdrejningspunktet, men Covid-19 krisens konsekvenser 
for arbejdsmarkedet betyder, at denne krise bliver del af forskningen. Pandemien 
rejser nye spørgsmål, og her er det lykkedes FAOS’ forskere at opnå bevillinger fra de 
lynpuljer, krisen har udløst. Dette vender vi tilbage til i næste års beretning.

Rygraden i FAOS’ finansiering er programbevillingen, som består af bidrag fra  
Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond, Dansk Arbejdsgiverforening, Fag-
bevægelsens Hovedorganisation, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, 
de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet, Dansk Erhverv, HK/Privat, HK 
Handel, Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond og Beskæftigelsesministeriet.  
I tillæg hertil besluttede Akademikerne også at bidrage til FAOS’ programbevilling 
fra januar 2020. Hermed træder Akademikerne også ind i FAOS’ referencegruppe. Vi 
er naturligvis meget glade for denne nye bevilling, som understreger den meget brede 
opbakning til FAOS’ forskning fra de dominerende organisationer på det danske 
arbejdsmarked. Det opmuntrer og motiverer os, så tak til alle for støtten. Endelig 
tak til Københavns Universitet og Sociologisk Institut, der danner rammen om vores 
forskningscenter.

Vi ser frem til et forsat godt samarbejde med alle nævnte parter.

Go’ læselyst! 

København, maj 2020

Søren Kaj Andersen    Mikkel Mailand 
centerleder, lektor, ph.d.    forskningsleder, lektor, ph.d.
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Nyt forskningsprogram med  
kontinuitet og fornyelse – udvalgte 
publikationer fra 2019
’Den danske model: Erosion eller ny stabilitet’ er titlen på FAOS’ 
forskningsprogram 2019-23. Forskningsprogrammet tager ud-
gangspunkt i, at den danske model på den ene side udviser en vis 
stabilitet – der har ikke været storkonflikt i mere end tyve år – og 
på den anden side bliver presset både indefra og udefra, fx af  
diskussioner om model-justeringer og nye typer arbejdskraft i 
form af arbejdsmigranter og digitale platformsarbejdere. 

I den femårige programperiode skal der gennemføres forskning inden for de klas-
siske FAOS-temaer om aftalesystemer, arbejdsmarkedsorganisationer, forhandling og 
samarbejde på virksomheder samt europæisk arbejdsmarksregulering. Disse er FAOS’ 
kerneområder. 

Inden for kerneområderne har FAOS’ forskere i 2019 bl.a. publiceret rapporten 
’Overenskomstfornyelsen 2018 - musketered, magtbalancer og modelforandringer’, 
der beskriver den ekstraordinære proces og resultaterne ved OK18, som forklares 
med musketeredens betydning og fagbevægelsens succesfulde mobilisering samt en 
parlamentarisk situation med en borgerlig regering og et forestående folketingsvalg, 
hvor et lovindgreb ikke virkede ligetil. Desuden publiceredes fire rapporter, der 
undersøger rammebetingelser for industriens organisationer rundt omkring i Europa. 
Blandt mange konklusioner kan fra rapporten ’De finansielle rammer for arbejds-
markedets parters virke’ nævnes, at ikke bare arbejdsgiverforeninger, men også flere 
og flere europæiske fagforeninger, i dag tilbyder differentierede medlemsskaber. På 
sigt kan det udhule fundamentet under de europæiske aftalemodeller, hvis flere og 
flere fravælger de traditionelle medlemskaber, idet den faldende tilslutning kan sætte 
spørgsmålstegn ved fagforeningernes repræsentativitet og legitimitet. Endelig skal 
rapporten ’Forligsmuligheder og knaster i gode tider - Analyse af optakten til OK20’ 
fremhæves. Her diskuteres, hvordan de forbedrede konjunkturer muligvis ville præge 
overenskomstforhandlingerne i den private sektor. Fritvalgsordninger, videre- og efter-
uddannelse, arbejdsmiljø og social dumping påpeges som centrale emner for forhand-
lingerne. Det forudsås endvidere, at der på lønmodtagersiden, som ved OK17, ville 
blive mobiliseret en nej-kampagne. 

 
Indsatsområder
Ud over kerneområderne indeholder forskningsprogrammet, som noget nyt, tre 
indsatsområder om henholdsvis fremtidens arbejdsmarked, udenlandsk arbejdskraft 
og værdikæder. De to første er områder, som FAOS i en årrække har forsket i. Der 
gennemføres forskning inden for indsatsområderne, i det omfang det lykkes at skaffe 
supplerende midler hertil. Og det er i høj grad lykkedes.  

Blandt publikationerne inden for indsatsområderne i 2019 er bl.a. ’Posted Work 
in the European Union - The Political Economy of Free Movement’. Bogen, der har 
bidrag fra en lang række førende europæiske forskere, analyserer, hvordan EU- 
regulering af udstationeret arbejdskraft påvirker de enkelte medlemslandes arbejds-
markedssystemer. En anden publikation er FAOS-rapporten ’Expats and the firms 
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they work in’, der viser at antallet af expats i Danmark – defineret som udenlandsk 
arbejdskraft i ledelse eller i jobs, der forudsætter viden på højeste eller på mellem-
niveau inden for deres område – er stigende. Det er særligt store virksomheder med 
flere end 250 ansatte, der rekrutterer expats, omend antallet af mindre virksomheder, 
der hyrer expats, også er stigende. Desuden har FAOS’ forskere i løbet af året fået 
publiceret en række af artikler om forskellige aspekter af atypiske beskæftigelse og 
udenlandsk arbejdskraft i internationalt anerkendte tidsskrifter. Blandt dem er ‘Active 
Enactment and Virtuous Circles of Employment Relations: How Danish Unions 
Organised the Transnationalised Copenhagen Metro Construction Project’. Artiklen 
viser, hvordan danske fagforeninger - på trods af aktiv modstand fra udenlandske 
entreprenører og underleverandører - har haft succes med at organisere transnatio-
nale arbejdstagere under danske overenskomster på den københavnske Metro City 
Ring, så de arbejder under overenskomstmæssige vilkår. Artiklen ’Nonstandard 
Employment in the Nordics – Toward Precarious Work’ kortlægger atypisk arbejde 
i de nordiske lande. Artiklen viser, at deltidsarbejde, tidsbegrænsede kontrakter og 
solo-selvstændige ikke er nye fænomener i Norden, men at digitalt platformsarbejde 
er blomstret op de senere år. Det samlede omfang af disse atypiske beskæftigelsestyper 
har samlet set været nogenlunde stabilt siden 1990’erne, men der er stor variation 
mellem de enkelte typer, lande og sektorer. Artiklen peger også på, at de atypisk  
beskæftigede ofte oplever en højere job- og indkomstusikkerhed. 

De beskrevne publikationer er blot eksempler. Af øvrige publikationer kan nævnes 
en række korte formidlende artikler i form af analyser i dagblade, fagblade, FAOS 
Information og FAOS Briefs. En fuldstændig liste over FAOS publikationer i 2019  
findes bagerst i årsberetningen. Resumeer og hele rapporter kan downloades på 
FAOS’ hjemmeside, hvor FAOS’ forskningsprogram også findes.  

FAOS’ forskning
        Kerneområder           Indsatsområder

Virksomhederne

Aftaler og 
samarbejde

EU

Arbejdsmarkeds-
reguleringOrganisationssystem

Fagforeninger og  
arbejdsgiverorganisationer

Det kollektive  
aftalesystemsystem

Privat og offentligt

Virksom- 
hedernes  

værdikæder

Fremtidens  
arbejdsmarked

Udenlandsk 
arbejdskraft
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VÆRDIKÆDER I SVINEBRANCHEN – DANSK ARBEJDSKRAFT UNDER PRES?
I februar afholdt FAOS et seminar om værdikæder i den danske og europæiske 
svinebranche. Hård konkurrence og krav om øget effektivitet ændrer fra år til år 
arbejdsvilkårene og flytter jobs over landegrænser. På seminaret præsenterede 
lektor Steen E. Navrbjerg de første resultater af et nyt forskningsprojekt – Meat-
up Ffire – om arbejdsvilkår og arbejdsmarkedsrelationer i den europæiske svine-
branche. Han kunne bl.a. fortælle, at Danmark har været i stand til at sikre  
rimelige arbejdsvilkår og lønninger for ansatte i svineindustrien, men prisen har 
været et markant tab af jobs på danske slagterier. I dag bliver en stor andel af  
danske svin slagtet på tyske slagterier, hvor mange af de ansatte ofte arbejder 
under ringe arbejdsforhold med lave lønninger.

OVERENSKOMSTFORNYELSEN 2018 OG FREMTIDEN FOR DET OFFENTLIGE 
AFTALESYSTEM
I februar afholdt FAOS seminar om OK18 forhandlingernes forløb og resultater 
på Københavns Universitet. Her præsenterede Mikkel Mailand og Nana Wesley 
Hansen en ny FAOS Rapport om OK18, og efterfølgende var der paneldebat med 
deltagelse af tophandlere fra både arbejdsgiver- og lønmodtagersiden. Debatten 
fokuserede på det komplicerede forløb og på fremtiden for den danske aftale-
model. Seminaret blev lidt af et tilløbsstykke med flere end 160 deltagere.

FAOS Seminarer 
FAOS afholdt i 2019 en række seminarer, hvor organisationsfolk, 
journalister og øvrige interesserede deltog og bidrog med spørgs-
mål og debat. Derudover optræder FAOS’ forskere også ofte som 
oplægsholdere og paneldeltagere til eksterne seminarer og  
konferencer på arbejdsmarkedsområdet. Vi bringer her et udpluk 
fra året, der gik. 

SEMINARER OG ARRANGEMENTER | FAOS BERETNING 2019
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DIALOG OM DIGITALE PLATFORME
Nye digitale arbejdsplatforme gør det let for danskere at supplere deres indtæg-
ter ved at udføre opgaver online. Digitaliseringen skaber nye muligheder, men 
medfører også udfordringer. Hvilke veje er der til bæredygtige løsninger, som både 
sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår og fair konkurrence? Og hvilken rolle spiller 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i den proces? I februar afholdt FAOS, i 
samarbejde med Dansk Sociologiforening, et seminar, hvor Anna Ilsøe fortalte om 
nogle af resultaterne i et EU-forskningsprojekt om platformsøkonomien i Dan-
mark og seks andre EU-lande. Efterfølgende var der paneldebat med deltagere fra 
platformsvirksomheder og en fagforening.

FAOS PÅ FOLKEMØDET 2019
FAOS var igen i 2019 repræsenteret på Folkemødet på Bornholm. Her deltog 
lektor Anna Ilsøe i to debatmøder om fremtidens arbejdsmarked – ’Passer flexi-
curity-modellen på morgendagens arbejdsmarked?’ arrangeret af Finanssektorens 
Arbejdsgiverforening og ’Platformsøkonomi og den danske model’ arrangeret af 
Hilfr og King Street PR.

DEN DANSKE MODEL – EROSION ELLER STABILITET?
FAOS afholdt i august 2019 et nyt og opdateret sommerkursus om Den Danske 
Model. Kurset var målrettet repræsentanter og medarbejdere fra arbejdsgiver-
organisationer, offentlige institutioner og fagforeninger. Gennem oplæg fra for-
skere, eksterne eksperter og praktikere fik deltagerne bud på, hvilke udfordringer 
det danske arbejdsmarkedssystem står overfor nu og i de kommende år. 

PRESSESEMINAR OM OK20
I december afholdt FAOS presseseminar om de forestående overenskomstfor-
handlinger i den private sektor. Her blev journalister og kommunikationsfolk klædt 
på til at dække OK20 af centerleder Søren Kaj Andersen og lektor Nana Wesley 
Hansen, som præsenterede et optaktsnotat med de vigtigste temaer og mulige 
knaster i forhandlingerne. Derudover blev FAOS’ OK20-temaside præsenteret, 
hvor journalister under forhandlingerne kunne finde daglige resuméer, fakta og 
analyser.

SEMINARER OG ARRANGEMENTER | FAOS BERETNING 2019
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Bevillinger til ny forskning
I 2019 fik FAOS bevillinger til fire nye forskningsprojekter. De fire 
projekter er med til at styrke FAOS’ forskning og sætter fokus på 
nye udfordringer inden for arbejdsmarkedsforskning.

Seks millioner til kortlægning af digitalt platformsarbejde
Hvad betyder digitale arbejdsplatforme for arbejdsmarkedet? Oplever den enkelte 
freelancer platformsarbejdet som en trædesten ind på arbejdsmarkedet – eller en 
blindgyde – og udvikles der forskellige karriereforløb på forskellige typer af plat-
forme? Nyt ambitiøst forskningsprojekt skal kortlægge, hvordan og i hvilket omfang 
digitale arbejdsplatforme bidrager til beskæftigelse og karriereveje på det danske 
arbejdsmarked. Anna Ilsøe og Trine P. Larsen fra FAOS leder projektet og er blevet 
tildelt en kernegruppebevilling på seks millioner fra VELUX FONDEN. 
”Målet er at undersøge samspillet mellem platformsarbejde og karriereforløb over tid 
– og kortlægge mulige karriereveje set fra den enkelte platformsarbejders og fra den 
enkelte platforms perspektiv. Hvad er de gode og de onde cirkler? På baggrund heraf 
vil vi udforme nye begreber om segmentering og integration i hybride arbejdsmar-
keder, hvor man kombinerer flere forskellige former for beskæftigelse,” siger lektor 
Anna Ilsøe.

Projekttitel: Den digitale økonomi på arbejde – integration og segmentering  
 i hybride arbejdsmarkeder

Bevilling til FAOS: 5,7 millioner kroner
Projektansvarlige: Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Projektperiode: August 2020 – december 2023

Kortlægning af mindstelønsområdet i Danmark
Nyt forskningsprojekt finansieret af Beskæftigelsesministeriet skal afdække over-
enskomstdækningen og omfanget af lavtlønsområder på det danske arbejdsmarked. 
Projektet skal nærmere bestemt svare på 1) hvor stor en andel af lønmodtagerne, der 
arbejder i overenskomstdækkede virksomheder, 2) hvor stor en andel af lønmodta-
gerne, som er lavtlønnede og 3) hvilke typer lønmodtagere, der modtager de laveste 
timelønninger. For at besvare disse spørgsmål trækker projektet på forskellige former 
for registerdata.

Projekttitel: Kortlægning af mindstelønsområdet i Danmark
Bevilling til FAOS: 500.000 kroner
Projektansvarlige: Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Projektperiode: Januar 2020 – juli 2020

➊

➋
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Fjernarbejde i Norden
Et nyt projekt sætter fokus på fjernarbejde – IT baseret tele/hjemmearbejde – i de  
nordiske lande. Projektet skal afdække rammerne for fjernarbejde på det nordiske  
arbejdsmarked samt betydningen af fjernarbejde for den enkelte medarbejders trivsel 
og arbejdsmiljø. Resultaterne skal skabe læring på tværs af de nordiske lande og styr-
ke arbejdsmiljøet for personer i fjernarbejde. Et specifikt mål i projektet er at identifi-
cere, hvilke faktorer i reguleringen af arbejdsmiljøet, der påvirker måden fjernarbejde 
håndteres på. Projektet udføres i samarbejde med Oxford Research og er finansieret 
af Nordisk Ministerråd.

Projekttitel: Fjernarbejde i Norden
Bevilling til FAOS: 110.000 kroner
Projektansvarlige: Carsten Jørgensen 
Projektperiode: December 2019 – December 2020

Platformsarbejde i Danmark
Nyt forskningsprojekt skal belyse den generelle udvikling i platformsarbejdet i  
Danmark samt muligheder og udfordringer i forhold til den danske arbejdsmarkeds-
model. Projektet udføres i et tværvidenskabeligt samarbejde mellem forsknings-
centeret WELMA og FAOS. Projektet følger udviklingen i platformsarbejdet fra såvel 
et juridisk som et sociologisk perspektiv i en 4-årig periode fra 2020-2023.  
Resultaterne formidles i korte halvårlige rapporter samt en årlig workshop. Projektet 
er finansieret af Beskæftigelsesministeriet.

Projekttitel: Platformsarbejde i Danmark
Bevilling til FAOS: 1 million kroner
Projektansvarlige: Søren Kaj Andersen og Anna Ilsøe
Projektperiode: Januar 2020 – December 2023

➌

➍
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FAOS i medierne
FAOS’ forskere optræder ofte i medierne. I 2019 blev det til 404 artikler, TV eller 
radioindslag, hvor en eller flere af FAOS’ forskere blev citeret. FAOS har fokus på at 
formidle forskningsresultater til en bredere skare, end den vi når via internationale 
tidsskriftsartikler og videnskabelige formater. Det gør vi blandt andet ved at levere 
analyser og kroniker til danske dagblade og fagblade. Herudover optræder FAOS’ 
forskere som ekspertkilder i forbindelse med historier om det danske arbejdsmarked 
og dets aktører – fx treparts- og overenskomstforhandlinger, digitalisering af arbejds-
markedet og udenlandsk arbejdskraft. Nedenstående graf viser udviklingen i presse-
hits i 2019. 

  jan.  feb. marts  april  maj  juni  juli  aug. sep. okt. nov. dec.

Pressehits 2019

Antal mediehits
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FAOS.DK 
FAOS’ website bliver dagligt besøgt af både journalister, organisationsfolk,  
studerende og øvrige interesserede. I 2019 besøgte knap 47.000 hjemmesiden.  
Trafikken kommer primært fra FAOS’ nyhedsmail, Twitter, Facebook og Google 
søgninger.

Unikke  
besøg  

på faos.dk
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Mest læste nyheder i 2019
Overenskomstfornyelsen 2018
Den Danske Model – erosion eller stabilitet
Fremtidens arbejdsmarked i de nordiske lande
Forsker får 6 millioner til kortlægning af digitalt platformsarbejde
Aftalemodeller i den europæiske jern- og metalindustri

Mest besøgte faktasider i 2019 
De gule
DDM
Arbejdskraftens frie bevægelighed
Septemberforliget
Fagforeninger

Mest læste rapporter i 2019
Overenskomstfornyelsen 2018 - musketered, magtbalancer og modelforandringer
Industrial Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy (IRSDACE)
Trepart under og efter krisen
Aftalemodeller i den europæiske jern- og metalindustri
Digitalisering af arbejdsmarkedet - danskernes erfaring med digital automatisering  
og digitale platforme

➊
➋
➌
➍
➎

Hvad læser de besøgende 
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Økonomi
Grundstammen i FAOS’ økonomi er programbevillingen, der knytter sig til forsknings-
programmet. Den nuværende grundbevilling dækker årene 2019-23 og udgjorde for 
2019’s vedkommende 7.200.000 kr., hvilket svarede til 70 procent af de samlede bevil-
linger. Udover programbevillingen stammer FAOS’ indtægter fra en række supplerende 
bevillinger, der er knyttet til specifikke projekter. De supplerende bevillinger kommer i 
vid udstrækning fra samme bidragsydere som programbevillingen, men også fra kilder 
som Det Frie Forskningsråd og Europa Kommissionen.

� 3.110.000�kr.�

�1.000.000�kr.
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500.000�kr.

500.000�kr.
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