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Sammendrag: 
Avhandlingen består av tre artikler. Alle behandler spørsmål knyttet til hvordan 
arbeidsledighetsforsikring påvirker enkeltindividers overganger i arbeidsmarkedet, 
og er basert på administrative registerdata 
 
Generøsiteten i et dagpengesystem kan beskrives ved tre trekk. For det første vil den 
avhenge av kriteriene for å ha rett på dagpenger i det hele tatt. For det andre vil det 
avhenge av hvor mye man får utbetalt dersom man mottar dagpenger. For det tredje 
vil det avhenge av hvor lenge man kan motta dagpenger dersom man blir 
arbeidsledig.  
 
Hvor generøst dagpengesystemet er vil kunne påvirke hvor lang tid det tar før man 
kommer tilbake i jobb. Omfattende ytelser gir mulighet til å være mer kritisk til 
jobbtilbud, og til å søke mindre intenst etter nye jobber. Et generøst system vil også 
kunne påvirke sannsynligheten for å bli arbeidsledig i utgangspunktet. Denne 
avhandlingen behandler hvordan de tre trekkene som beskriver dagpengesystemets 
generøsitet påvirker overgangene inn og ut av arbeidsledighet. 
 
Kapittel 1 studerer ved hjelp av difference in differences-metode effektene av en 
reform i det norske dagpengesystemet, som innebar at inntektskravene for å være 
berettiget til dagpenger ble skjerpet, og at varigheten på dagpengeperioden ble 
forkortet med en tredjedel. Funnene tyder på at sannsynligheten for å bli arbeidsledig 
reduseres når man mister dagpengerettighetene, men er upåvirket av endringer av 
dagpengevarighetene. Lengden på et arbeidsledighetsforløp ser ut til å reduseres med 
mellom 2 og 6 dager per måneds reduksjon i dagpengeperioden. 
 
Kapittel 2 undersøker effekten av å være berettiget til dagpenger på overgang fra jobb 
til arbeidsledighet, ved hjelp av en regression discontinuity-tilnærming. Funnene fra 
kapittel 1 bekreftes: det ser ut til at det å ha krav på dagpenger påvirker 
sannsynligheten for å bli arbeidsledig.  
 
Kapittel 3 studerer ved hjelp av en forløpsmodell om sannsynligheten for overgang til 
arbeidsledighet påvirkes av størrelsen på dagpengeytelsene, gitt at man har rett på 
dagpenger. Resultatene indikerer at størrelsene på ytelsene er mindre viktige, 
muligens med unntak av blant ansatte i små firmaer, noe som kan skyldes tettere 
bånd mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på små arbeidsplasser. 
 
Oppsummert tyder resultatene i avhandlingen på at sannsynligheten for å bli 
arbeidsledig påvirkes av om man har rett på dagpenger eller ei, men at størrelsen og 
varigheten på ytelsene er mindre viktig. Sannsynligheten for å forbli arbeidsledig 
påvirkes både av om man har rett på dagpenger i det hele tatt, og på lengden av disse 
ytelsene.     
 


