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Plan for i dag

• Hvorfor arbeidsmarkedsøkonomi?

• Hva er arbeidsmarkedsøkonomi?

• Tilbud, etterspørsel og lønnsdannelse

• Hva kurset inneholder

• Kort oversikt over kurs og leseliste

• Forelesningstema 1:

– Tilbud av arbeid



Hvorfor arbeidsmarkedsøkonomi?

• Økonomi er læren om utnyttelse av 

knappe ressurser for å dekke menneskers 

behov. 

• Arbeidskraft er en type ressurser. 

• Hvorfor et eget fag/studium for 

arbeidskraft? 

• Arbeidskraft er kanskje den viktigste 

ressursen. 
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Hvorfor arbeidsmarkedsøkonomi?

• Arbeidsmarkedet og måten arbeidsmarkedet fungerer på 
har stor betydning både samfunnsøkonomisk og 
velferdsmessig for den enkelte 

• For det første er arbeidsmarkedet viktig fordi en effektiv 
utnyttelse av arbeidskraften som ressurs vil gi stort 
produksjonsvolum. 

• For det andre fordi fordelingen av lønn og annen inntekt 
fra arbeid er av stor betydning for inntektsfordelingen i 
samfunnet. 

• For det tredje fordi arbeidets innhold har betydning for 
individuell velferd og livskvalitet.  For de fleste personer 
er lønnsinntekten den klart største delen av personens 
samlede inntekt.



Hvorfor arbeidsmarkedsøkonomi?

• Arbeidskraft som en knapp resurs, men et 
tilsynelatende paradokset at hvis arbeidskraft er 
en knapp ressurs, hvorfor blir ikke all 
arbeidskraft utnyttet. 

• Er arbeidskraft virkelig en knapp ressurs når 
arbeidsledighet er et stort problem i svært 
mange land? 

• Dette paradokset – udekkede behov og en 
knapp ressurs som ikke utnyttes fullt ut – er et 
av fagets hovedtemaer.



Hva er arbeidsmarkedsøkonomi?

• Et marked beskrives ofte ved hjelp av pris og 
kvantum/volum.

• Varen som omsettes er arbeidskraft. I dette kurset vil vi 
konsentrere oss om inntektsgivende arbeid i det 
ordinære arbeidsmarkedet.

• Prisen er lønn. Det vanligste belønningssystemet i Norge 
er tidlønn, det vil si at arbeidstakeren får betalt per 
tidsenhet, for eksempel timelønn eller månedslønn. 
Andre former: akkord, bonus. Svart arbeid, ulønnet 
arbeid. 

• Aktører: Personer som selger arbeidskraft. Virksomheter 
som kjøper (leier) arbeidskraft. I tillegg: arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner pluss offentlige myndigheter.



Hva er arbeidsmarkedsøkonomi?

Andre særegenheter ved arbeidsmarkedet: 

– Varen som selges kan ikke skilles fra selgeren. 

Arbeidstakeren må selv være tilstede hele tiden, 

– Asymmetrisk informasjon. Ved ansettelser er det 

arbeidstakeren (selgeren) som mest om kvaliteten 

på den varen som tilbys. Også senere i 

arbeidsforholdet har arbeidsgiver begrensede 

muligheter til å kontrollere



Hva er arbeidsmarkedsøkonomi?

• Faget arbeidsmarkedsøkonomi består av både makro- og mikroøkonomi. 

• Makro: bla sammenligninger mellom land i arbeidsledighet, sysselsetting. 
Makroøkonomisk teori behandler også sammenhengen mellom 
arbeidsløshet og lønnsnivå, og hvordan lønnsnivået dannes. 

• I mikro handler det om å forklare aktørenes atferd og tilpasning i 
arbeidsmarkedet, og hvordan summen av aktørenes atferd skaper en 
markedsløsning. 

• Arbeidskraften er heterogen, med det mens at det finnes mange typer 
arbeidskraft, med ulike egenskaper. I de aller enkleste modellene er 
arbeidskraften homogen. Men arbeidskraften er heterogen.

• Arbeidsmarkedet består av flere delmarkeder, ett for hver type av 
arbeidskraft.Arbeidsmarkedet kan for eksempel deles opp etter geografi og 
kompetanse. Inndelingen av arbeidsmarkedet i delmarkeder er nødvendig 
for å forstå arbeidsmarkedets virkemåte av flere grunner: 



Hva er arbeidsmarkedsøkonomi?

• For det første fordi vi observerer betydelig variasjon i 
lønns- og arbeidsvilkår. En måte og forstå dette på er å 
se for seg at dette er ulike delmarkeder med hver sine 
tilbuds- og etterspørselsfunksjoner. Men, ikke vanntette 
skott. Utjevning hvis forskjellene er for store. 

• For det andre observerer vi arbeidsløshet og ledige 
arbeidsplasser samtidig, det vil si både tilbudsoverskudd 
og etterspørselsoveskudd. Dette kan gjelde mellom ulike 
delmarkeder. Vi har m.a.o. en mistilpasning mellom 
tilbud og etterspørsel. Høy innvandring av arbeidskraft til 
Norge fra de nye EU-landene. To viktige grunner til det: 
Lav ledighet og høy lønn. 



Tilbud, etterspørsel og 

lønnsdannelse
• Når økonomer analyserer arbeidsmarkedet er det nødvendig med 

forenklinger. Da trenger vi modeller.

• Arbeidstakernes tilbud av arbeidskraft antas å være en funksjon av 
lønna. Arbeid har selvsagt også en egenverdi, ved at den gir 
selvrespekt, sosial tilhørighet osv. Selv om arbeid har en egenverdi 
vil vi i dette kurset anta at det er et offer med å arbeide mer.

• Tilvarende, arbeidsgivernes etterspørsel etter arbeidskraft antas å 
være en funksjon av lønna.

• I en modell er det endogene (bestemt i modellen) og eksogene 
variabler (utenfor modellen).

• I en modell for tilbud av arbeidskraft tar vi ofte lønnen som gitt 
(eksogen). Det samme gjelder etterspørsel etter arbeidskraft. 

• Tilbud = f(lønn).   

• Etterspørsel = f(lønn)



Tilbud, etterspørsel og lønnsdannelse

Tilbudskurven

Etterspørselskurven

Lønn

Sysselsetting

Eksempel: Tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet for 

ingeniører



Hva er arbeidsmarkedsøkonomi?
• Vi har ulik markedsmodeller

I frikonkurransemodellen får vi en løsning som sikrer samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnytting. Forutsetninger i fullkommen konkurranse:

– 1. Det er mange kjøpere og selgere i markedet. 

– 2. Kjøper og selger er rasjonelle, arbeidstakerne maksimerer nytte av fritid og 
konsum,  bedriftene maksimerer profitt

– 3. Kjøpere og selgere har full informasjon som har betydning for deres tilpasning.

– 4. Varen som omsettes er homogen. Arbeidskraften er lik

– 5. Det er fri adgang til markedet.

Fullkommen konkurranse er likevel bare en av flere markedsmodeller: 

• Monopol, monopsoni, og spill og forhandlinger. Monopol: En selger, f.eks. 
en sterk fagforening. Monopsoni: En kjøper, for eksempel en sterk 
arbeidsgiver i et lokalt arbeidsmarked. Forhandlinger: Et arbeidsmarked 
hvor både arbeidstakerne og arbeidsgiverne er organiserte. 



Hva kurset inneholder
Temaer:

Tilbudet av arbeid

Substitusjons- og inntektseffekten; Beslutningen om yrkesaktivitet; Investeringer i 
kunnskap og kompetanse  

Etterspørselen etter arbeidskraft

Etterspørselen på kort og lang sikt; Substitusjonselastisiteten; Komplementer versus 
substitutter

Lønnsdannelsen

Markedsklarerende lønninger; Monopsonistisk tilpasning,Effektivitetslønn

Diskriminering

Statistisk diskriminering; Monopsonistisk diskriminering;Preferansebasert 
diskriminering

Forhandlinger  og koordinering 

Forhandlingsmodell; Koordinering av lønnsdannelsen

Arbeidsledighet

Likevektsledighet: Friksjon, forhandlinger; Ulikevektsledighet

Migrasjon og arbeidsmarked

Migrasjonens årsaker; Virkninger i arbeidsmarkedet; Innvandreres situasjon på 
arbeidsmarkedet

Institusjoner, og politikk 

Den amerikanske markedsmodellen; Den nordiske modellen; Fagforeninger og 
koordinering 



Pensum
Bok

• Borjas, George: Labor Economics, 5th ed, 2009. Mc Graw-Hill. Pensum: Kap 1 (unntatt 
appendiks), 2 (unntatt 2.13, 2.14), 3 (unntatt 3.10-3.12), 4, 6 (unntatt 6.7-6.10), 7 (unntatt 7.5, 
7.6), 8 (unntatt 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.12), 9 (unntatt 9.9, 9.10, 9.11, 9.12), 10 (unntatt 10.1, 10.4, 
10.9), 11 (11.3) og 12 (unntatt 12.1, 12.11). 

• Varian, Hal R: Intermediate Microeconomics, Norton and Co. Chapter 18. 

• Artikler

• Holden, Steinar: Sentrale lønnsforhandlinger, lønnsforskjeller og samfunnsøkonomisk effektivitet, 
1998. Søkerlys på arbeidsmarkedet no. 15: ss. 69-76. link. 

• Borjas, Georg: The Economic Benefits from Immigration, 1995. Journal of Economic 
Perspectives, vol 9 (2): ss. 3 - 22. link. 

• Røed, Knut: Det europeiske arbeidsledighetsproblemet, 1998. Søkelys på arbeidsmarkedet no. 
15: ss. 161 - 174. link. 

• Røed, Marianne: Velferdseffekter av innvandring til velferdsstaten, 2002. Økonomisk forum 3 - 02. 
link. 

• Supplerende lesning

• OECD 2006: 4: Policies Targeted at Specific Workforce Groups or Labour Market Segments, 
Statistical Supplement til Chapter 4 i "Employment Outlook 2006". link. 

• Røed, Knut: Arbeidsledighet, stabiliseringspolitikk og lønnsdannelse - Er kollektiv 
lønnsmoderasjon en farbar vei mot lav arbeidsledighet?, 2000. Vedlegg 2 til NOU 2000:21 "En 
strategi for sysselsetting og verdiskapning". link. 

• Barth, Erling og Kalle Moene: Er lønnsforskjellene for små, 2000. Vedlegg 3 til NOU 2000:21 "En 
strategi for sysselsetting og verdiskapning". link. 

• Stølen, Nils Martin og Ingvild Svendsen: Skatt og arbeidstilbud, 1999. Vedlegg # til NOU:1999:7 
"Flatere skatt". link. 

• Det vil også komme notater som supplerer pensum. Disse vil komme underveis i undervisningen.

http://folk.uio.no/sholden/sokelys.pdf
http://x-port-sfx.uio.no/sfx_ubo?sid=google&auinit=GJ&aulast=Borjas&atitle=The+Economic+Benefits+from+Immigration&title=The+journal+of+economic+perspectives&volume=9&issue=2&date=1995&spage=3&issn=0895-3309
http://www.frisch.uio.no/pdf/skrift50.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON3730/v08/undervisningsmateriale/%C3%98koFor02.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/53/15/36900060.pdf
http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20002000/021/PDFA/NOU200020000021000DDDPDFA.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/NOUer/2000/NOU-2000-21/17.html?id=360377
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/NOUer/1999/NOU-1999-7/16.html?id=116577


Tid og sted: 

Onsdag kl. 16:15 -18:00, Auditorium 5 Eilert Sundts hus 

Forlesere: 

 Marianne Røed og Pål Schøne 

 E-mail: mro@samfunnsforskning.no, psc@samfunnsforskning.no 

Kursplan og pensum:  

 Se: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON3730/v10/ 

Introduksjon (uke 3)   

Hvorfor arbeidsmarkedsøkonomi?  

Kort oversikt over kurs og leseliste 

Markedet for arbeidskraft 

Tilbud, etterspørsel og lønnsdannelse 

Litteratur: Borjas kapittel 1 

 

Del I: Etterspørselen etter arbeidskraft (uke 4-5)   

Produksjonsteori 

Etterspørselen på kort og lang sikt 

Substitusjonselastisiteten 

Komplementer versus substitutter 

Litteratur: Borjas: kap 3. Varian kapittel 18. 

 

Del II: Tilbudet av arbeid (uke 6-7)  

Substitusjons- og inntektseffekten 

Beslutningen om yrkesaktivitet 

Investeringer i kunnskap og kompetanse (Human kapital)  

Litteratur: Borjas Kap 2, 6 

Suppl: Stølen og Svendsen (1999), OECD 2006:4. 

Forelesninger



Del III  Lønnsdannelsen   (uke 8)   

Markedsklarerende lønninger 

Når arbeidsgiverne setter lønnen: 

Monopsonistisk tilpasning,  

Effektivitetslønn 

Litteratur: Borjas: kap 4, 11.5  

 

Diskriminering (uke 9)  

Statistisk diskriminering 

Monopsonistisk diskriminering 

Preferansebasert diskriminering 

Litteratur: Borjas: kap 9 

 

 Forhandlinger  og koordinering (uke 10-11)  

Forhandlingsmodell 

Koordinering av lønnsdannelsen 

Litteratur: Borjas kap. 10, Holden. 

 

Del  IV  Arbeidsledighet (uke 12)   

Likevektsledighet: Friksjon, forhandlinger, effektiviteslønn 

Ulikevektsledighet:  Mobilitet   i nasjonale arbeidsmarkeder 

Litteratur: Borjas kap 12, Knut Røed (1998) 

 

Del V: Migrasjon og arbeidsmarked (uke 15-16)  

Migrasjonens årsaker 

Virkninger i arbeidsmarkedet  

Innvandreres situasjon på arbeidsmarkedet 

Litteratur: Borjas kap 8, 4.5, 4.6,  Borjas (1995), og Røed M. 

(2002) 

 

Del VI: (uke 17)  Institusjoner, og politikk ( uke 17)   

Den amerikanske markedsmodellen 

Den nordiske modellen , Lønnsstruktur 

Trygdesystemet, Fagforeninger og koordinering  

Forelesninger



Seminarer

• Torsdager kl. 17:15-1900. 

• Undervisningsrom 2 Georg Sverdrups hus

Seminarledere:

• Kristine von Simson og Kjersti M Nilsen

• Seks seminarer: 4. februar,18. februar,    

4. mars,18. mars, 15. april, 29. april 



Tilbudet av arbeidskraft: Kvinner og menn i arbeidsstyrken
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Menn Kvinner

Tilbud av arbeid



Tilbud av arbeid

• Den neoklassiske modellen for arbeidstilbud.

• Isolerer faktorer som påvirker beslutningen om å jobbe 
eller ikke, og hvis man jobber: hvor mange timer man vil 
jobbe.

• Avveiningen mellom konsum og fritid er gitt ved en 
nyttefunksjon 

• Nytteindeks U, som en funksjon av konsum og fritid (L): 
U’C>0 og U’L>0

• Man antar at en person ønsker å konsumere mest 
mulig av både varer og  fritid  

),( LCfU



Tilbud av arbeid
Kombinasjoner av C og L som gir personen samme nytte kalles en 

indifferensekurve. 
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      Fritid 

. 

Egenskaper ved indifferenskurver:

i) De heller nedover

ii) Høyere kurver betyr høyere nytte

iii) Indifferenskurver krysser ikke hverandre

iv) Indifferenskurver er konvekse mor origo
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Tilbud av arbeid

• Helningen til indifferenskurver:
Konsum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fritid 
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Helningen til indifferenskurver er gitt ved 

Den forteller hvor mange enheter av varer personen må ha for å gi opp 

enhet med fritid – når nyttenivået skal holdes konstant
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Forskjeller i preferanser mellom 

personer
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Per Petter

Bratt ind kurve. Han vil kreve 

en stor sum konsum for å gi 

opp en enhet fritid. Glad i fritid

Slakk ind kurve. Han vil kreve 

en mindre sum konsum for å 

gi opp en enhet fritid  

sammenlignet med Per. 

Arbeidsnarkoman

Petter
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Budsjettbetingelsen

• En persons budsjettbetingelse:

• C=wh+V

• w er timelønn, h er arbeidstimer, V er ikke-arbeidsinntekter

• T=h+L, hvor T er totalt antall timer,

• C=w(T-L)+V, eller

C=(wT+V)-wL

Konsum (C) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     T  Fritid (L) 

Budsjettlinje 

wT+V

V

Hver time med fritid har en 

pris: den prisen er gitt ved 

Lønna.

Budsjettlinjen representerer 

fronten av personens 

mulighetssett, dvs settet av 

alle konsumkombinasjoner 

som en arbeider står 

ovenfor.



Valg av arbeidstimer

Konsum (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fritid (L) 

Personer maksimerer nytte, gitt budsjettbetingelsen

Den optimale bruken av varer og fritid er gitt ved tangering 

mellom indifferenskurven og budsjettbetingelsen 

w
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U
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L
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:

Den marginale substitusjonsbrøken 

mellom fritid og konsum (dvs hvor 

mye fritid du vil oppgi for en enhet 

konsum) skal være lik lønna.



Indre løsning vist analytisk

Vis tilpasningen matematisk: 

 

(1) U=U(C,L)   U’C>0, U’L>0 

(2) C = w(T-L) +V 

 

L = Max U(C,L) – λ(C-V-w(T-L)) 
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Hva skjer når arbeidsfri inntekt (V) 

øker?
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      Fritid (L) 

Tilpasning når fritid er et 

normalt gode
Tilpasning når fritid er et 

inferiørt gode

Effekten av økt arbeidsfri inntekt (for gitt lønn) på arbeidstilbudet 

kalles inntektseffekten



Hva skjer når lønna endres?
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Konsum

To effekter: Substitusjonseffekt og inntektseffekt: Den første effekten 

trekker i retning mer arbeid, den andre i retning mindre arbeid.

Substitusjonseffekten dominerer Inntektseffekten dominerer

A

B

B

A



Dekomponering av endringen
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      Fritid (L) 

Konsum

Substitusjonseffekt og inntektseffekt

Substitusjonseffekten dominerer

AC: Inntektseffekt

CB: Substitusjonseffekt

Inntektseffekten dominerer

AC: Inntektseffekten

CA: Substitusjonseffekten

A

B
C

A

C

B



Endring av lønn: Vist analytisk

Tilbudsfunksjonen: h=T-f2(w, Y) ; hvor Y=wT+V
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Å arbeide eller ikke
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Hittil: Valg av arbeidstid, gitt at man deltar på arbeidsmarkedet

Nå: Valg mellom å delta, ikke delta på arbeidsmarkedet

Uo

UH

For at personer skal tilby et positivt mengde med arbeid 

må man i punkt A ha: 
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Den marginale susbstitusjonsbrøken i punktet A er kalt 

reservasjonslønnen: 
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Beslutningen om å delta på arbeidsmarkedet eller ikke 

avhenger av reservasjonslønna. Hvis du ikke arbeider 

betyr det at reservasjonslønnen din er høyere enn den 

gjeldende lønna i punktet i A: 
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Arbeidstilbudskurven
Sammenhengen mellom arbeidstilbud og lønnsnivået kalles arbeidstilbudskurven. 

Arbeidstilbudskurven kan bli utledet fra nyttemaksimeringsproblemet vi har 

snakket om tidligere

Fritid

Konsum
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