
 

HumSam-prisen 2023: Begrunnelse 
 

HumSam-prisen 2023 tildeles Bård Harstad, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. 

Harstad får prisen for sitt arbeid med å vise hvordan økonomisk teori kan benyttes til å forbedre 

miljøpolitikken. Harstad har bidratt til å gjøre miljøøkonomi mer relevant, mer tverrfaglig og mer 

synlig. Gjennom å benytte innsikter fra både statsvitenskap og politisk økonomi har han bygget bro 

mellom ulike forskningsmiljøer og bidratt til forståelse av hvilken politikk som ikke bare er god, men 

også politisk gjennomførbar.  

Mer detaljert begrunnelse 

Harstad viser hvordan økonomisk teori kan brukes til å belyse hva slags miljøpolitikk som kan og bør 

brukes. I forskning på internasjonal klimapolitikk har Harstad brukt moderne spillteori for å analysere 

den strategiske situasjonen mellom land som forurenser samtidig som de investerer i ny, grønn 

teknologi. Han har avdekket betydelige ulemper ved kun å forhandle om utslipp uten samtidig å ta 

med spørsmålet om teknologi. Resultatene av arbeidet hans kan forklare flere av forskjellene mellom 

Parisavtalen og Kyotoprotokollen. 

Harstad har bidratt med banebrytende forskning på såkalt «tilbudssidepolitikk»: hvordan 

internasjonal klimapolitikk kan forbedres ved å regulere utvinning, og ikke bare utslipp. Mens 

regulering av utslipp fører til karbonlekkasje og gratispassasjer-problemer, har Harstad vist hvordan 

disse problemene kan unngås dersom en klimakoalisjon kompenserer eiere av kull- og oljefelt for å 

konservere istedenfor å utvinne. Det er en analogi mellom denne type politikk og de regnskogsmidler 

Norge har tilbudt en rekke land som kompensasjon for vern, og Harstad har også analysert hvordan 

disse avtalene kan forbedres. 

Harstad er kjent som en god formidler og er godt synlig i offentlig debatt. Han bidrar til tverrfaglig og 

internasjonalt samarbeid, og er også en viktig mentor for unge miljø-økonomer.  

Om HumSam-prisen 

HumSam-prisen, Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap 

(Stefi og Lars Fylkesakers pris) erpå kr 250 000 og deles ut annethvert år. Prisen  gis for fremragende 

forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (inkludert rettsvitenskap, teologi og 

utdanningsvitenskap). Prisen kan gis til norske statsborgere, samt utenlandske statsborgere med fast 

bosted i Norge.  

Tildelingen annonseres på Akademimøtet 17. november 2022. 


