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Sammendrag:  

Sentrale miljøproblemer som luftforurensing, tap av biologisk mangfold og klimaendringer, 
kjennetegnes av det samme underliggende dilemmaet: at egeninteressen til enkeltaktører ikke 
sammenfaller med fellesskapets beste.  Konflikten skyldes såkalte negative eksternaliteter, som vil si 
at hver enkelt av oss påfører fellesskapet en (miljø)kostnad som vi ikke nødvendigvis tar hensyn til i 
våre beslutninger.  De fire kapitlene i avhandlingen ser på hvordan kvotesystem, internasjonale 
protokoller og frivillig samarbeid kan bidra til å dempe problemer knyttet til slike 
miljøeksternaliteter.  
 
Kapittel 1 tar for seg effektivitets- og fordelingseffekter av kvotesystem for å begrense 
luftforurensning fra kullkraftverk i USA. Vi finner at kvotesystemene har bidratt til å redusere utslipp, 
men at det er systematiske forskjeller på tvers av sosioøkonomiske grupper. Mens relativt rike 
nabolag opplever store forbedringer, som igjen fører til høyere boligverdier, opplever fattige nabolag 
langt lavere utslippskutt, og da primært gjennom nedleggelser. Slike fordelingskonsekvenser har 
betydning for velferd, og kan i tillegg påvirke politisk støtte og legitimitet i miljøpolitikken. 

Forurensende partikler forringer ikke bare lokalmiljøet, men kan fraktes flere hundre kilometer med 
vind og atmosfæriske forhold, og bidra til skade i andre land. Kapittel 2 ser på effekten av 
internasjonale miljøprotokoller for å begrense slik langtransportert forurensning. Ved å kombinere 
en nyutviklet statistisk metode med et nytt datamateriale, finner jeg langt større effekter av 
miljøprotokoller enn tidligere studier.  
 
Kapittel 3 bruker økonomiske eksperimenter til å studere samarbeid i stiliserte sosiale dilemmaer, 
inspirert av virkelige miljøproblem. Vi tester om subtile forskjeller i hvordan et dilemma fremstilles 
kan påvirke samarbeid. Studien bidrar til å belyse hvilke kjennetegn ved sosiale dilemma som gjør 
samarbeid vanskelig, samt øker vår forståelse av når såkalt «nudging» kan fungere. 
 
Kapittel 4 tester om overforbruk av en av våre største fellesressurser, fiskebestander, har blitt 
redusert som følge av innføring av kvotesystem. Ved å koble sammen globale datasett for 
institusjoner og økologiske variabler, finner vi at kvotesystem reduserer sannsynligheten for kollaps i 
en bestand.  
 
 


