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Hvad er CEPOS?
Center for Politiske Studier (CEPOS) er en uafhængig borgerlig-liberal tænketank.

CEPOS søger at påvirke den politiske debat og derved de politiske beslutninger ved:

• at frembringe ny viden om samfundsindretningen gennem analyse og forskning 

• at udarbejde løsninger og konkrete forslag til ny politik 

• at påvirke nutidens og fremtidens beslutningstagere gennem medier, møder, konferencer, 
publikationer og uddannelse

Velkommen til CEPOS’ TANK&TÆNK

Denne publikation er en del af CEPOS’ TANK&TÆNK.

CEPOS’ TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere på de gymnasiale uddannelser, studerende og 
andre, som ønsker indsigt i samfundsvidenskabelige sammenhænge, friheds- og rettighedsbegreber, 

det danske samfunds opbygning og udfordringer samt naturvidenskab.

På vores hjemmeside www.cepos.dk vil du kunne finde undervisningsmateriale i form af korte tekster 
og videoer, som bl.a. kan bruges i undervisningen på landets gymnasier – eller blot til at blive klogere.

Undervisningsmaterialet er under konstant udvikling, og der vil løbende blive tilføjet nye temaer og 
emner til siden.

CEPOS lægger vægt på, at artiklerne er skrevet af fagpersoner med solid viden og indsigt, så det faglige 
indhold er i højsædet.

Nogle af artiklerne formidler alene et fagligt indhold, mens andre er debatterende, dvs. at forfatteren 
enten drager egne konklusioner eller argumenterer for et synspunkt. Enkelte artikler er sat op overfor 

hinanden som forskellige vinkler på samme problemstilling. 

Undervisningsmaterialet fra CEPOS’ TANK&TÆNK er til fri afbenyttelse, så længe man husker at angive 
tydelig kilde.

Vi håber, at gymnasieelever, lærere, studerende, undervisere og øvrige interesserede vil få glæde af 
materialet, som forhåbentlig kan danne baggrund for gode debatter og medvirke til, at vi alle bliver 

klogere.

God læselyst!

Har du spørgsmål til materialet, kan du kontakte CEPOS på gymnasium@cepos.dk
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Derfor medfører øget arbejdsudbud
øget beskæftigelse

1 Se ”3 måder at øge velstanden” for en kort gennemgang af beskæftigelse, produktivitet, uddannelse og økonomisk vækst
2 Den øgede produktion vil føre til øgede investeringer i kapitalapparat, som genopretter produktivitetsniveauet (og ka-
pitalintensiteten i produktionen). På længere sigt vil lønniveauet afspejle produktiviteten, og det øgede arbejdsudbud vil 
dermed ikke (isoleret set) have nogen effekt på lønniveauet på lang sigt.

Indledning
Grundlæggende er vores velstand afhængig af to faktorer: Arbejdstimer og produktiviteten, dvs. hvor 
meget produceres pr. arbejdstime. Produktiviteten bestemmes af mange forskellige faktorer, herun-
der kapitalapparat (maskiner og teknologi) og uddannelsesniveau. Mens antal arbejdstimer og ka-
pitalapparatets størrelse har stor betydning allerede på kort sigt, virker bedre uddannelse først på 
længere sigt. I dette notat ser vi på hvordan et øget udbud af arbejdskraft påvirker den samlede 
beskæftigelse.1

Sammenhæng mellem beskæftigelse og arbejdsstyrke
Blandt danske økonomer er det alment anerkendt, at en stigning i arbejdsudbuddet på 1 pct. vil øge 
beskæftigelsen med 1 pct. Med arbejdsudbuddet forstås ”dem der gerne vil arbejde”. Definitorisk 
opgøres de som antallet af ledige + antallet af beskæftigede. 

Der er flere måder at forklare denne sammenhæng på. Hvis man f.eks. forestiller sig, at arbejdsud-
buddet i morgen stiger med 1 pct. (svarende til at ca. 30.000 personer pludselig meddeler, at nu 
vil de gerne arbejde), vil der komme et nedadgående lønpres (fordi flere nu tilbyder deres arbejds-
kraft til virksomhederne). De lavere lønninger vil indebære, at det bliver mere attraktivt for danske 
virksomheder at ansætte medarbejdere. Via de lavere lønninger er der nemlig sket en forbedring af 
lønkonkurrenceevnen, hvilket øger eksportmulighederne (fordi danske varer bliver relativt billigere). 
Den øgede eksport kræver flere ansatte i virksomhederne. Dermed stiger beskæftigelsen på sigt med 
1 pct. (ca. 30.000 personer.)2

Ser man på Danmark og andre OECD-lande, er der en tendens til, at når arbejdsudbuddet vokser 
med 1 pct. så stiger beskæftigelsen også med ca. 1 pct. I nedenstående figur 1 fremgår det således, 
at ændringerne i arbejdsstyrke og beskæftigelse i perioden fra 1980 til 2014 har fulgt 45 graders lin-
jen. Dvs. at når arbejdsudbuddet (arbejdsstyrken) i et land er øget med 20 pct., så er beskæftigelsen 
i landet også vokset med ca. 20 pct. Tilsvarende når arbejdsstyrken er vokset med 50 pct., så er be-
skæftigelsen også vokset med ca. 50 pct. For Danmarks vedkommende har der i perioden været en 
stigning i arbejdsstyrken på ca. 10 pct., mens beskæftigelsen også er vokset med ca. 10 pct. Danmark 
er markeret med rødt i figuren.
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Hvis man betragter en kortere 
tidsperiode, hvor der f.eks. er 
lavkonjunktur (se figur 2), kan 
man se en vis afvigelse fra 1:1 
sammenhængen mellem pro-
centvis stigning i beskæftigelse 
og arbejdsstyrke. Hvis der er lav-
konjunktur, kan det være svære-
re for ledige at finde et job. Hvis 
arbejdsudbuddet derfor øges i 
en lavkonjunktur, er der mulig-
hed for, at beskæftigelsen ikke 
helt kan følge med arbejdsud-
buddet, og at ledigheden derfor 
øges i en periode. På længere 
sigt må man dog forvente, at der 
kommer en løntilpasning (dvs. 
lavere lønninger), så beskæf-
tigelsen vil stige, og man vil se 
1:1 sammenhængen mellem be-
skæftigelse og arbejdsstyrke.

Ovenstående problemstilling er 
relevant for de mange arbejds-
udbudsreformer, der er gen-
nemført i dansk økonomi siden 
midten af 1990’erne. Siden mid-
ten af 90’erne har Nyrup-, Fogh-, 

Figur 1: Sammenfald mellem vækst
i arbejdsstyrke og beskæftigelse.

Anm.: Rød prik angiver Danmark
Kilde: OECD Stat samt egne beregninger

Løkke- og Thorning-regeringerne gennemført mange reformer af efterløn, folkepension, skat og kon-
tanthjælp, der har øget arbejdsudbuddet markant og dermed også beskæftigelsen.3

Finansministeriet har i Finansredegørelse 2014 analyseret, hvor hurtigt arbejdsmarkedet tilpasser sig, 
når der gennemføres reformer.  Konklusionen er, at de ”konkrete erfaringer fra tidligere danske re-
former og beregninger med nyere økonomisk-statistiske modeller peger på, at tilpasningen af efter-
spørgslen til øget arbejdsudbud kan ske relativt hurtigt – typisk i løbet af 4-5 år”.

Hvis der ikke var den angivne sammenhæng mellem arbejdsudbud og beskæftigelse, ville ledigheds-
procenten vokse, når befolkningstallet voksede, fordi en større befolkning ville medføre en større 
arbejdsstyrke, som ikke kom i beskæftigelse. Den sammenhæng har man ikke set, hvilket yderligere 
bekræfter sammenhængen mellem arbejdsudbud og beskæftigelse. 

3 Se også Cepos notat: ”Sammenligning af reformer under Fogh, Løkke og Thorning” (2013)
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Figur 2: Afvigelse på grund af
konjunkturnedgang, 1980-19904

Anm.: Rød prik angiver Danmark
Kilde: OECD Stat samt egne beregninger

Sammenfatning
Udviklingen siden 1980 viser, at der er sammenhæng mellem udbud af arbejdskraft og beskæftigelse. 
Med andre ord, jo flere der udbyder deres arbejdskraft, jo flere kommer i beskæftigelse over tid. Når 
det fra visses side fremføres, at ”der jo kun er det arbejde som tilbydes nu og her”, er det altså forkert. 
Man taler også om at udbuddet af arbejdskraft skaber sin egen beskæftigelse.

Jo hurtigere markedet får lov til at tilpasse sig, jo hurtigere vil denne proces foregå. Et øget arbejdsud-
bud vil i sig selv presse lønningerne ned  - i praksis sker det gennem en lavere lønstigning end ellers. 
Det medfører en bedre konkurrenceevne, hvorfor virksomhederne ansætter flere medarbejdere og 
investerer i mere kapitaludstyr. Hermed øges produktiviteten, hvorved lønningerne stiger. Over tid har 
det øgede udbud af arbejdskraft derfor ingen negativ betydning for lønniveauet.

4 Danmark oplever fra 1987 en kraftig opbremsning i den økonomiske vækst, bl.a. som effekt af ”kartoffelkuren”
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Find flere materialer på

www.cepos.dk/tt


