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Sammendrag: 
Et overordnet forskningsspørsmål for avhandlingen er: Hva skal til for at verdens land skal klare 

å samarbeide om forvaltningen av internasjonale fellesgoder? Internasjonale 

samarbeidssituasjoner er blant annet kjennetegnet ved at det ikke finnes noen overnasjonal 

myndighet som kan tvinge gjennom gode løsninger. Verden er derfor avhengig av samarbeid, og 

av frivillige bidrag fra hvert enkelt land. I mange tilfeller er det dessverre ikke det vi ser, og vår 

håndtering av klimaproblemet viser hvor vanskelig det kan være å få til godt samarbeid. 

Mange andre miljøgoder er også internasjonale fellesgoder, slik som store fiskebestander, 

livskraftig artsmangfold eller havområder frie for oljesøl. Andre eksempler på slike fellesgoder 

kan være en stabil valuta i eurosonen, utryddelse av alvorlige sykdommer som tuberkulose eller 

ebola, mulighet for fri handel, og mulighet for å skattlegge uten å frykte kapitalflukt til 

skatteparadiser.  

For å kunne bidra til bedre forvaltning av slike fellesgoder, er det viktig å forstå hva som 

påvirker hvert enkelt lands valg, og interaksjonen mellom landenes myndigheter. Denne 

interaksjonen pågår over tid, fellesgodene forvaltes over tid, og problemene selv utvikles over 

tid. Nettopp dette tidsperspektivet står sentralt i avhandlingen. Hvert kapittel fokuserer på 

forskjellig vis på dynamikken som oppstår når det er behov for samarbeid for å løse slike 

internasjonale problemer. 

Ett kapittel ser på hvordan investering i ny, grønn teknologi i ett land – for eksempel Norge – kan 

påvirke investeringer og miljøatferd i andre land gjennom å øke tilgangen på informasjon om de 

teknologiske mulighetene som finnes. I et annet kapittel undersøkes effekten av å knytte 

sammen ulike markeder for utslippskvoter der utslippstakene endres over tid. De to resterende 

kapitlene tar for seg henholdsvis hogst av skog, og potensielle effekter av at hvert enkelt land gir 

fra seg beslutningsmakt i forhandlinger til små delegasjoner.  

 


