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Forord 

Forord 
Forord 
Arbejdsmarkedets funktionsmåde omhandler en række væsentlige emner og 
spørgsmål, der har stor betydning ikke blot for lønmodtagere og arbejdsgive-
re, men for hele samfundet: Hvordan fastlægges løn- og beskæftigelse på den 
enkelte virksomhed, hvad bestemmer lønforskelle mellem lønmodtagere med 
forskellig uddannelse og køn, hvor længe vil vi arbejde, hvilke faktorer er af-
gørende for den faglige og geografiske mobilitet, hvad er konsekvenserne af 
øget indvandring, hvor længe vil vi arbejde, hvorfor har vi arbejdsløshed, og 
hvilken betydning har EU for den »Danske Model«? Formålet med denne 
bog er at give svar på disse og en lang række andre spørgsmål, der er relateret 
til arbejdsmarkedet og dets samspil med de øvrige sektorer i samfundet. 
 Bogen giver en bred indføring i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer med 
særlig fokus på danske forhold. Bogens titel er »Arbejdsmarkedsøkonomi«, 
og dens teoretiske udgangspunkt er derfor grundlæggende økonomisk mikro-
teori om, hvordan arbejdsgivere og arbejdstagere træffer beslutninger på ar-
bejdsmarkedet inden for de rammer, som samfundet udstikker. Men vi har 
fundet det nødvendigt supplere med institutionelle og sociologiske teorier 
med baggrund i den såkaldte »Industrial Relations«-tradition.  Inklusionen af 
institutionelle teorier og perspektiver bringer os tættere på det danske sam-
fund, med dets gennemregulerede arbejdsmarked. 
 Det økonomisk teoretiske indhold er præsenteret på et grundlæggende ni-
veau og de teoretiske modeller understøttes og forklares ved hjælp af grafiske 
illustrationer. Vi betragter de økonomiske modeller som et vigtigt udgangs-
punkt for forståelsen af arbejdsmarkedets funktionsmåde, men de kan ikke stå 
alene. Teorierne bruges derfor i bogen til at analysere og forklare udviklingen 
i de reale størrelser på arbejdsmarkedet. Vi anvender hovedsageligt eksem-
pler, problemstillinger og statistik fra det danske arbejdsmarked, men de sup-
pleres med relevante internationale komparationer. Vægten på et dansk insti-
tutionelt perspektiv og danske arbejdsmarkedsforhold betragter vi som et sær-
træk og en styrke ved bogen, holdt op imod den lange række af engelskspro-
gede lærebøger, der findes på markedet. 
 Bogen henvender sig primært til undervisere og studerende, der arbejder 
med arbejdsmarkedsforhold på de samfundsvidenskabelige og erhvervsøko-
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Forord 

nomiske universitetsuddannelser, men bogen kan også anvendes på professi-
onshøjskolerne eller som udgangspunkt for selvstændige studier af arbejds-
markedsrelaterede problemstillinger. 
 Vores baggrund for at skrive denne bog er, at vi begge er uddannede som 
økonomer og i en årrække har undervist i arbejdsmarkedsforhold og sam-
fundsøkonomi på Aalborg universitet. Inddragelsen af institutionel teori og 
koblingen mellem teori og empiri afspejler vores forskningsmæssige bag-
grund. Vi har begge gennem en årrække publiceret bøger og artikler om den 
»Danske Model«, organiseringen på arbejdsmarkedet, de aftale- og lovgiv-
ningsmæssige reguleringer og løndannelsen og lønsystemer og har herigen-
nem fundet det institutionelle perspektiv nyttigt som supplement til de mere 
rendyrkede økonomiske tilgange. 
 Det er derfor vores håb, at denne bog kan finde bred anvendelse i under-
visningen om arbejdsmarkedsøkonomi på danske uddannelsesinstitutioner for 
på denne måde at udbrede kendskabet til danske arbejdsmarkedsforhold. 

Januar 2016 
Flemming Ibsen 
Jørgen Stamhus 
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KAPITEL 1 
Arbejdsmarkedet og 

arbejdsmarkedsøkonomi  

Kapitel 1. Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsøkonomi  

1.1. Indledning  
1.1. Indledning  
»Man’s character has been moulded by his every-day work and the material resources 
which he thereby procures ... The business by which a person earns his livelihood general-
ly fills his thoughts during by far the greatest parts of those hours in which his mind is at its 
best; during them his character is being formed by the way in which he uses his faculties in 
his work ... and his relations to his associates in work, his employers or his employees«.  

Marshall, A. (1890) Principles of Economics, Macmillan, London pp. 1-2. 

Når vi taler om »økonomi«, tænker vi umiddelbart på mennesker som »for-
brugere« og markedet for varer og tjenesteydelser som det vigtigste marked, 
hvor vi henter vores privatforbrug og behovstilfredsstillelse. Men de fleste 
voksne mennesker er også »producenter«, som bruger omkring en tredjedel at 
deres vågne tilstand på at arbejde. Det er på arbejdsmarkedet, vi henter vores 
indkomst. Vi bruger desuden meget af vores fritid på at erhverve os de kvali-
fikationer og kompetencer, der er nødvendige for, at vi kan klare os og »per-
forme« godt på arbejdsmarkedet. I tilgift er det ofte gennem det, vi præsterer 
på arbejdet, at vi henter vores selvtillid og danner de venskaber med vores 
kolleger, der på mange måder er bestemmende for vores sociale liv. 
 I dette indledende kapitel giver vi et overblik over de begreber og relatio-
ner, som tilsammen udgør »arbejdsmarkedet« og behandles og analyseres 
under disciplinen »arbejdsmarkedsøkonomi«. På arbejdsmarkedet bestemmes 
tre nøglevariable: beskæftigelsen, arbejdsløsheden og lønnen for dem, der 
lykkes med at komme i arbejde. I den forstand er arbejdsmarkedet et marked 
som andre markeder, men arbejdsmarkedet er i modsætning til andre marke-
det indrammet og reguleret af institutioner, organisationer, forhandlinger, af-
taler og love/regler, som gør dette marked relativt unikt. Derfor analyseres 
arbejdsmarkedet ud fra andre teoriretninger end de gængse neoklassiske mi-
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Kapitel 1. Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsøkonomi 

kroteorier, som vi kender fra analysen af markederne for varer og tjeneste-
ydelser.  

1.2. Arbejdsmarkedsøkonomi – en økonomisk teoretisk disciplin 
1.2. Arbejdsmarkedsøkonomi – en økonomisk teoretisk disciplin 
Arbejdsmarkedsøkonomi kan fremstilles ud fra forskellige teoretiske tilgan-
ge, som traditionelt deler sig i to skoler: En konkurrence- og markedsoriente-
ret og en institutionel, organisations-, forhandlings- og regelorienteret tilgang. 
Begge tilgange præsenteres i denne bog, men forfatterne lægger ikke skjul på, 
at de mener, at en institutionel tilgang er mest velegnet til beskrivelse og for-
ståelse af, hvordan især det danske og skandinaviske arbejdsmarkedet funge-
rer. 
 De fleste mennesker arbejder for pengenes skyld. Flertallet af os arbejder, 
fordi vi bytter arbejde med penge, som igen kan byttes med de varer og tjene-
steydelser, der sikrer os en bestemt levestandard. Arbejde er derfor et middel 
til at nå et bestemt mål: forbrug og behovstilfredsstillelse eller det, som øko-
nomer i forbrugsteorien kalder for »nyttemaksimering«. Mange individer fin-
der også andre sider af arbejdet, som de værdsætter: en stor glæde ved at ud-
føre et godt stykke arbejde, gode kolleger og et godt arbejdsmiljø. Men de 
færreste vil arbejde uden at få betaling for det eller ligefrem betale penge for 
det. For mange mennesker er arbejde »disnytte«, som man kræver betaling 
for, som kompensation for dels den tid, man bruger på det, dels de gener, ar-
bejdet påfører en.  
 På arbejdsmarkedet er den væsentlige transaktion derfor »arbejde byttet 
med penge«:  

De betingelser, der hersker over dette bytte, bestemmelsen af den mængde arbejde, der kø-
bes og sælges og den pris, som transaktionen gennemføres til, er det afgørende analysete-
ma i »arbejdsmarkedsøkonomi«. 

»Arbejdsmarkedsøkonomi« analyserer således, hvordan arbejdsmarkedet er 
organiseret og fungerer, og hvad der kommer ud af det i form af arbejde, pro-
duktion, beskæftigelse og lønindkomst.  
 Den måde arbejdsmarkedet fungerer på, har stor betydning for den samle-
de økonomi. Hvis arbejdsmarkedet ikke fungerer effektivt, vil det påvirke he-
le økonomiens effektivitet. Forsinkelser på arbejdsmarkedet betyder mistet 
output og dermed mindre velstand, og det samme gør arbejdsløshed af længe-
revarende karakter. En stor del af arbejdsmarkedsøkonomiens analyser er der-
for reserveret til analyser af, hvad der kan sikre et effektivt og velfungerende 
arbejdsmarked. 
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