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STV2250 – Skoleeksamen, 3 timer 

 

Besvar alle tre deler. Del I teller 60% av den samlede karakteren mens delene II og III teller 

20% hver. 

 

Del I (60 %)  

Besvar én (1) av oppgavene nedenfor: 

 

a) Gjør rede for de viktigste forskjellene på et rasjonalistisk og et kunnskapssosiologisk 

perspektiv på vitenskap og politikk. Hvilke oppfatninger har disse perspektivene av 

hvordan samhandlingen mellom vitenskap og politikk best kan organiseres? 

Overskrift: Vitenskap og politikk 

b) I sin analyse av hvalfangstregimet anvender Bailey normsyklus-teorien til Finnemore 

og Sikkink som hevder at spredningen av normer i det internasjonale samfunn typisk 

går gjennom tre ulike faser. Hvilke faser er det tale om, og hva kjennetegner hver av 

dem? På hvilke(n) måte(r) kan vi si at denne teorien kombinerer 

sosialkonstruktivistiske, liberale og realistiske tilnærminger til internasjonal 

politikk? Overskrift: Normsyklus-teorien 

 

Del II (20 %)  

Besvar to (2) av oppgavene nedenfor: 

 

a) Man kan skille mellom fire typer av økosystemtjenester. Beskriv og gi eksempler på 

hver type. På hvilke måter kan kartlegging og verdsetting av slike 

økosystemtjenester påvirke internasjonal miljø- og ressurspolitikk? Overskrift: 

Økosystemtjenester 

b) Hvilke institusjonelle virkemidler finnes for å få partene til å overholde sine 

forpliktelser innenfor internasjonale miljøavtaler? Overskrift: Virkemidler for 

overholdelse 

c) Redegjør for ikke-statlige aktørers deltakelse i og innflytelse på mellomstatlig 
miljøsamarbeid. Overskrift: Ikke-statlige aktører 



Del III (20 %)  

Fyll inn svar på alle (6) spørsmålene nedenfor; alle forfatter-referanser gjelder et 

pensumsbidrag: 

a) Barrett skiller mellom fem typer av globale kollektive samhandlingsproblemer – 
hvilke?  

b) Haas begrepsfester et epistemisk samfunn (eng. epistemic community) ved fire 
kriterier – hvilke?  

c) Biermann mfl bygger sin typologi over institusjonell kompleksitet (som skiller 
mellom synergistisk, samarbeidspreget og konfliktpreget kompleksitet) på tre 
underliggende dimensjoner – hvilke?  

d) Hovi mfl har laget en formel for måling av regimers effektivitet («Oslo–Potsdam-
løsningen») – nevn de tre ulike parameterne som inngår og gjengi formelen.  

e) Hvilke momenter vektlegger Hurrell og Sengupta for å forklare det store 
gjennomslaget Det globale sør (den såkalte 77-landsgruppen med Kina) fikk på 
innholdet i Rio-avtalene i 1992? 

f) Gulbrandsen påpeker fire mekanismer for påvirkning mellom offentlig styring og 
private sertifiseringsordninger – hvilke? 
 
 

STV2250 – Hjemmeeksamen, 3 dager 

Du er interessert i effekten av et bestemt (fritt valgt) institusjonelt virkemiddel for få 

partene til å overholde sine forpliktelser innenfor internasjonale miljøavtaler. Velg én 

eller flere avtaler som egner seg for en slik undersøkelse og formuler din avgrensede 

problemstilling. Utvikle en analyseramme og forklar hvorfor den er velegnet for 

problemstillingen din. En analyseramme består av en begrepsramme (settet av begreper 

og evt. teorier du vil anvende) og et undersøkelsesopplegg. Redegjør for datakilder som 

vil være relevant for din undersøkelse og drøft hvilke empiriske mønstre som vil 

understøtte eller motsi en påstand om at dette virkemiddelet fremmer overholdelse. 

 


