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 Denne øvelsesoppgaven er obligatorisk.  Kandidater som har fått den obligatoriske 

øvelsesoppgaven godkjent i et tidligere semester skal ikke levere på nytt.  Dette gjelder 

også i tilfeller der kandidaten ikke har bestått eksamen. 

 Øvelsesoppgaven skal leveres innen fristen. Oppgaver levert etter fristen vil ikke bli 

rettet.*   

 Øvelsesoppgaven skal leveres på innleveringsstedet som er angitt over.  Du skal ikke 

levere øvelsesoppgaven direkte til emnelæreren eller med e-post. 

 Denne oppgaven vil ikke bli gitt en tellende karakter.  En eventuell karakter er kun 

veiledende. 

 Det skal leveres individuelle besvarelser.  

 Oppgaven skal totalt være på 2000-3000 ord. 

 Informasjon om innleveringsoppgaver og kildebruk: 

https://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriver%C3%A5d/sv.html  

 Informasjon om konsekvenser ved fusk her: 

http://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/index.html    

 Dersom besvarelsen din ikke blir godkjent, vil du få en mulighet til å levere en ny 

besvarelse. Det vil da være en kortere innleveringsfrist. (Merk: Å levere «blankt» gir ikke 

rett til nytt forsøk.)  Dersom heller ikke dette forsøket lykkes, vil du ikke få anledning til 

å avlegge eksamen i dette emnet.  Du vil da bli trukket fra eksamen, slik at det ikke vil bli 

et tellende forsøk. 

 
*Dersom en student mener at han eller hun har en gyldig grunn for ikke å levere oppgaven innen fristen bør 

han/hun søke om utsettelse.  Normalt vil utsettelse kun bli innvilget dersom det er en dokumentert grunn (for 

eksempel legeerklæring). Les mer om dette her: https://www.uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/sv-

fraver-fra-obligatorisk-aktivitet.html  
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Oppgaven skal totalt være på 2000-3000 ord. 

 

 

 

 

ARBEIDSINNVANDRING 
 

 

USAs nye president ønsker å bygge mur mot Mexico for blant annet å redusere illegal 

innvandring. I Storbritannia har en majoritet av befolkningen stemt for Brexit, og ønsker seg 

en avtale med EU som ikke tillater fri flyt av arbeidskraft fra EU til Storbritannia. 

 

a. Handelsteori gir innsikt om effektene av arbeidsinnvandring på kort og lang sikt. Gjør 

rede for disse effektene. Bruk figurer i redegjørelsen og vær presis med henblikk på 

hvilke grupper som typisk vil tjene på migrasjon og hvilke grupper som typisk vil tape 

på migrasjon, samt effekter på økonomi og næringsstruktur. 

 

b. Europa er preget av en vesentlig grad av migrasjon. Basert på data fra Eurostat og/eller 

OECD, gi en oversikt over innvandring til EØS/EU landene. Gjør rede for forskjeller 

mellom land samt utvikling over tid og hvilke land som i størst og minst grad har 

opplevd inn- og utvandring.  Skill gjerne mellom arbeidsmigrasjon og annen 

migrasjon. 

 

For nyttig informasjon se for eksempel http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics)  

 

 

c. Anta at rammeverket for det indre markedet (the Single Market) ble endret, og at de 

fire friheter redusert til tre friheter slik at fri flyt av arbeidskraft ikke lenger var mulig.  

Kombiner innsikt fra teori og data (punktene a. og b.) til diskutere hvilke land og 

hvilke grupper (eksempelvis ufaglærte arbeidere, faglærte, høyere utdannet, 

kapitaleiere) i disse landene som potensielt ville bli mest påvirket av en slik endring.  
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