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Bogen gennemgår hele arbejdsretsordningen og fungerer som lærebog såvel som et oversigtsværk for
arbejdsmarkedets praktikere. I første del behandles de almene problemer, herunder den historiske udvikling,
organisationsvæsenet, retskilderne, tvisteløsningssystemerne, internationalt arbejdsretlige forhold m.v. Anden
del tager retsforholdet mellem den enkelte arbejdsgiver og lønmodtager op, altså ansættelsesretten. Tredje del
behandler den kollektive arbejdsret, dvs. de spørgsmål, der knytter sig til forvaltningen af arbejdsmarkedets
overenskomstforhold. I fjerde del gives endelig en kort beskrivelse af arbejdsmiljøretten og
kildeskattereglerne, ligesom læseren introduceres til den omkringliggende sociallovgivning.
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