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Sensorveiledning INTER1000, høsten 2019 

Innføringsemne i internasjonale studier 

 

Innledning 

Sensors forventninger 

I vurderingen av besvarelsene skal sensor ta i betraktning to særtrekk ved denne 

eksamenen.  

Det første er at studentene av flerfaglige grunner har et mer omfattende oppgavesett 

enn det som er vanlig på et innføringsemne – vi ønsker besvarelser fra alle fire 

disiplinene. Med totalt 3 timer til rådighet, betyr dette at studentene i praksis har 

snaut én time på hver mellomlange besvarelse i del I og et drøyt kvarter på hver av de 

korte i del II. Kravet til fulle setninger, god komposisjon og utdypende 

resonnementer må derfor være mykere enn vanlig.  

Sensor må også ta i betraktning at med unntak for statsvitenskap (hvor 

innføringsemnet går samtidig med INTER1000), har studentene som regel kun hatt 3 

dobbelttimers forelesninger i den disiplinen oppgaven springer ut av. 

En tabell som formulerer generelle normer for karaktersetting, er å finne bakerst i 

denne dokumentet som del av den generiske sensorveiledningen for seminaroppgave-

besvarelsen som utgjør hjemmeeksamen. Den generiske sensorveiledningen bygger 

på kommentatormalen studentene har brukt i seminardelen av emnet, som har gått 

over 10 dobbelttimer.  

 

Vekting  

Studenten får én samlet karakter på skoleeksamen og hjemmeeksamen. Av denne 

samlede karakteren teller skoleeksamens del I (to mellomlange besvarelser) 40%, 

skoleeksamens del II (tre korte besvarelser) 20%, og hjemmeeksamen 40%.  

 

Skoleeksamen, del I (40%)  

Besvar to (2) av oppgavene nedenfor (A–C): 

 

A  

i. Forklar hva som menes med at klimaproblemene skyldes eksterne virkninger.  
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En ekstern virkning er en virkning av produksjon eller konsum direkte på andre 

aktørers nytte eller kostnader som den som skaper virkningene ikke har insentiv til å 

ta hensyn til. CO2- utslipp fra ulike typer produksjon er en slik ekstern virkning: 

Utslippene skaper kostnader for andre i form av klimaproblemer, men hverken 

selgere eller kjøpere i markedet for varer som gir CO2-utslipp, som markedet for 

bensin, har insentiv til å ta hensyn til disse effektene. Når markedet ikke tar hensyn 

til alle samfunnsøkonomiske kostnader vil omsetningen og dermed utslippet bli 

større enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt.  

 

i. Det såkalte Coase-teoremet sier at under visse betingelser kan problemer som 

skyldes eksterne effekter, løses i markedet. Hvorfor løses ikke klimaproblemene i 

markedet? 

 

Coase-teoremet sier at markedet kan løse problemet med esterne effekter dersom det 

er tilstrekkelig lave kostnader ved å forhandle fram en avtale. Ofte presiseres dette til 

at det er klare eiendomsretter og små transaksjonskostnader. På forelesning har vi 

gjennomgått et eksempel med en fabrikk forurenser et fiskevann. Kostnaden ved å 

rense utslipper er 600, mens tap for fiskerne er 800. Det er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt at utslippet renses. Dersom det er en person som driver fiske i vannet vil 

vedkommende kunne kreve at bedriften renser utslippet. Hvis fabrikken eier vannet, 

eller har hevd på å få slippe ut, må fiskeren betale bedriften minst 600 for å få 

bedriften til å rense. I begge tilfeller blir det renset. Men sett nå at det er uklart hvem 

som har rett til å bruke vannet og det er mange uavhengige fiskere som bruker 

vannet. Gratispassasjerproblemet vil da lett lede til at ingen enkelt fisker vil gjøre noe 

med problemet – det er betydelige kostnader ved å forhandle en løsning med 

bedriften eller gå til rettsak. Klimaproblemene oppfyller ikke Coase- kravene til 

problemer med eksterne virkninger som kan løses i markedet: Alle land nyter godt av 

et kollektivt gode, enten de bidrar til det eller ikke, og hvert enkelt land har dermed 

insentiv til å være gratispassasjer. Alle har interesse av at CO2-utslippene kuttes, men 

det er konflikt om fordelingen av kostnadene ved utslippsreduksjon – og stor 

kostnader knyttet til forhandlinger. Det er heller ingen overnasjonal myndighet som 

kan håndheve avtaler.  

 

ii. Grønn skattekommisjon (NOU 2015:15) argumenterer for at «riktig fastsatte 

avgifter er det sentrale virkemiddelet i klima- og miljøpolitikken, ved siden av 

deltakelse i EUs kvotehandelssystem for utslipp av klimagasser». Hva kan 

begrunnelsen være for å bruke miljøavgifter og kvotehandel framfor andre 
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typer virkemidler, som å gi de enkelte bedriftene uomsettelige utslippskvoter 

eller å subsidiere såkalt «grønn teknologi»? Du kan velge om du vil forklare 

verbalt eller ved hjelp av figurdrøfting. 

 

Avgifter og omsettelige kvoter innebærer at det settes en pris på utslipp. (En korrekt 

utformet avgift stiller produsentene overfor den marginale kostnaden ved optimalt 

utslipp.) Produsenten vil da redusere utslippet så lenge de marginale kostnadene ved 

utslippsreduksjon er lavere enn avgiften, eller kvoteprisen. Det finnes som regel ulike 

måter produsenten kan redusere utslippene på: Rense, redusere produksjonen, bytte 

teknologi, bytte innsatsfaktorer etc. Hva som er den mest effektive måten å redusere 

utslippene på kan være ulikt for de ulike produsenter. Ved en avgift har hver 

produsent insentiv til å velge den løsningen som er billigst for ham – og dette kan 

være ulikt for ulike produsenter.  

Produsenter med lave kostnader ved å redusere utslipp vil redusere dem mer enn 

bedrifter med høye kostnader. Avgift – eller kvotepris - innebærer dermed at 

utslippet reduseres til lavest mulig kostnader.  

Ved uomsettelige utslippskvoter – dvs en skranke på utslipp for hver produsent (evt 

hvert land) blir utslippet det som er pålagt for alle produsentene. Det innebærer at de 

marginale kostnadene ved å redusere utslippene kan være svært ulike på marginen– i 

motsetning til ved avgift eller omsettelige kvoter. Når marginale kostnader ved 

utslippsreduksjon e\ ikke er den samme for produsentene blir ikke utslippene 

redusert på billigste måte: Hvis produsent A har høyere marginale kostnader ved 

utslippsreduksjon enn B ville de samla kostnadene ved utslippsreduksjon gått ned 

dersom B reduserte en større del av utslippet og A en mindre del.  

Subsidier kan få aktørene til å velge mer miljøvennlige alternativer – fordi de da blir 

relativt billigere. For eksempel leder subsidiene på el-biler blir det billigere å velge 

disse enn bensinbiler. Ved å subsidiere ny og renere teknologi i en forurensende 

industri vil flere bedrifter velge å skifte teknologi enn det som vil være tilfelle uten 

slike subsidier. Problemet med subsidier er at det gir ikke produsentene riktige 

insentiver til å velge den mest effektive (billigste) måten å redusere utslippene på – 

den gir bare insentiv til å velge det alternativet som subsidieres framfor andre 

alternativer. Et eksempel: Subsidiering av el-biler gjør disse mer attraktive relativt til 

bensinbiler, men samtidig blir kollektivtransport, sykling etc relativt mindre 

attraktive alternativer. Subsidier gir heller ikke produsenten insentiv til å fortsette å 

finne mer effektive måter å kutte utslipp på – slik avgift gjør. I noen tilfeller kan 
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imidlertid subsidier være et godt tiltak. Det er når et utslippsreduserende tiltak i seg 

selv har positive eksterne effekter. For eksempel vil en produsent som utvikler en ny 

metode for å redusere utslipp kanskje bare få en del av gevinsten selv –dersom noe av 

kunnskapen om metoden blir tilgjengelig for flere. Da bør produsenten få en subsidie 

som tilsvarer gevinsten hans nye innsikt har for andre.  

B  

Gjør kort rede for særtrekkene ved hver av disse typene av internasjonal militær 

konflikt: mellomstatlig krig, militarisert mellomstatlig konflikt og ekstrastatlig krig. 

Velg fra pensumslitteraturen et kasus (tilfelle) av én (1) av disse typene og drøft ut 

fra den realistiske og den liberale tradisjonen mulige forklaringer på at denne 

konflikten brøt ut.  

Mellomstatlig krig definerer grunnboken til Grieco mfl i tråd med Correlates of war-

databasen, er en militær konflikt med minst 1000 falne/år. Militarisert mellomstatlig 

konflikt favner både trusler om maktbruk, styrkedemonstrasjoner og faktisk bruk av 

militærmakt der antallet falne er lavere enn 1000/år. Denne boken og øvrig 

pensumslitteratur omtaler en rekke kasus av militære konflikter fra 1500 og framover 

uten å gå i empirisk dybde på noen av dem. Skillet mellom jevnt gode (C) besvarelser 

og de som er meget gode (B) eller fremragende (A) går nok derfor primært på 

begrepsmessig presisjon og evnen til å få fram de underliggende faktorene realister 

og liberale tenkere har pekt på som fremmer eller hemmer militær konflikt.  

Grunnboken og den aktuelle forelesningen skiller mellom umiddelbare forklaringer 

(=teoriløs liste over spørsmål stater kan være uenige om) og underliggende; og blant 

de underliggende, mellom forklaringer på individnivå (=trekk ved lederne, tendens til 

ønsketenkning, sosialpsykologisk dynamikk), statsnivå (=styreform, hjemlig 

politikk), og systemnivå (=maktfordeling, styrken i internasjonale institusjoner, 

normfellesskap).  

Realismens sentrale krigsdrivende mekanisme er den velbegrunnede frykten for 

andres dominans som følger av systembetingelsen anarkiet (=ingen overordnet 

myndighet) – mens denne retningens sentrale krigshemmende mekanismer er 

maktbalanse og hegemoni. Meget gode til fremragende besvarelser vil få fram at 

strategier for å unngå andres dominans – intern eller ekstern balansering (hhv 

opprustning og alliansebygging) – kan sette i gang kapprustingsprosesser som gir 

partene lavere snarere enn høyere sikkerhet, det såkalte sikkerhetsdilemmaet.  

Den liberale tradisjonens krigshemmende mekanismer er oppsummert i Kants 

trekant: (1) Demokratisk styresett – tanken er at folket tøyler krigslystne ledere, (2) 



5 

 

internasjonale institusjoner – tanken er at diplomati og folkerett demper grunnlaget 

for konflikt og styrker evnen til å håndtere dem; og (3) økonomisk samhandling – 

tanken er at handel og gjensidige investeringer gir sterkere fellesidentitet og demper 

viljen til økonomisk ødeleggende krig.  

 

C  

Den bipolare verdensorden definerte global politikk under den kalde krigen. 

Diskuter hvordan FN ble påvirket av den kalde krigen og hva avslutningen på den 

kalde krigen medførte for FN. 

Denne oppgaven åpner for mange forskjellige svar siden det er et utall eksempler det 

er mulig for studentene å bruke, men de må forventes å få fram det store bildet. De 

bør klare å vise hvordan både Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen ble påvirket av 

den kalde krigen. Siden både USA og Sovjetunionen hadde vetorett i Sikkerhetsrådet 

ble dette en arena dominert av handlingslammelse. Mot-eksempelet som beviser 

poenget er Koreakrigen, da den amerikanskledede intervensjonen ble muliggjort 

fordi Sovjetunionen boikottet Sikkerhetsrådet på det tidspunktet. Sikkerhetsrådet ble 

likevel aktivt brukt som et organ hvor man fremmet resolusjonsforslag, selv om de 

ofte ble nedstemt. Mange av de resolusjonene som ble vedtatt måtte balansere 

interessene til de to supermaktene slik at de i realiteten manglet brodd.  

I Generalforsamlingen utviklet FN seg fra å være et pro-vestlig organ til å være et mer 

Sovjet-vennlig organ på grunn av avkoloniseringen og den økte medlemsmassen. De 

nye medlemslandene var ofte skeptiske til vestmaktene på grunn av disses koloniale 

historie.  

Avslutningen på den kalde krigen åpnet det som kalles «det unipolare øyeblikk» og 

muliggjorde blant annet den amerikanskledede intervensjonen mot Irak etter at Irak 

hadde invadert Kuwait.   

 

Skoleeksamen, del II (20 %)  

Besvar tre (3) av oppgavene nedenfor (D–G):  

 

D 

Hvorfor holdt Woodrow Wilson sin fjortenpunktstale og hva er de viktigste 

punktene i denne? 
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Wilson holdt denne talen for å sette agendaen for hvordan verden bør formes etter 

den første verdenskrig. Det forventes ikke at studentene skal kunne sette tall på hver 

av de viktigste punktene, men innholdsmessig er de frihandel, slutt på hemmelig 

diplomati, åpne hav, reduksjon i våpen og opprettelsen av et internasjonalt organ for 

å sikre suvereniteten til alle verdens stater (dette punktet dannet utgangspunktet for 

Folkeforbundet). Studenter bør klare 3-4 av disse 5, og det forventes at de må klare å 

nevne punktet om Folkeforbundet. Studenter vil muligens også nevne at de 9 andre 

punktene handler om løsninger for enkeltland, men disse vil ikke regnes som «de 

viktigste punktene».   

 

E  

Redegjør kort for staters rett til håndhevelse i den tilstøtende sonen (contiguous 

zone), jf. havrettstraktaten (1982), artikkel 33. 

 

Pensumsboken til Helmersen drøfter den tilstøtende sonen i kap 4 og spørsmålet er 

også behandlet i forelesningene. Jevnt gode besvarelser nevner at den tilstøtende 

delvis overlapper med den eksklusive økonomiske sonen, noe som gir kyststaten 

utstrakte håndhevingsrettigheter innen ressursforvaltning men svært begrensede 

rettigheter overfor skipsfart siden reglene for det åpne havs frihet gjelder. I den 

tilstøtende sonen går kyststatens rettigheter noe lenger enn i den øvrige økonomiske 

sonen når håndhevingen gjelder lovbrudd knyttet til toll, skatt, innvandring eller 

helse begått på statens territorium eller territorialfarvann.  

 

F  

Hvilke to systemer begynte å vokse fram omtrent samtidig for 400-500 år siden og 

hvilke aktører er de mest sentrale i hvert av dem? Redegjør kort for særtrekkene ved 

hver av de tre hovedretningene i studiet av forholdet mellom disse aktørene. 

Freden i Westfalen i 1648 omtales gjerne som gjennombruddet for det moderne 

statssystemet, med formelt suverene stater som viktigste aktører, hver av dem med 

eksklusiv myndighet til lovgivning og voldsbruk innenfor sitt territorium. Prosessen 

med gradvis svekkelse av de mer komplekse føydale autoritetsforholdene hadde da 

pågått siden rundt 1500. Omtrent samtidig med dette vokste det kapitalistiske 

økonomiske systemet fram, med selskaper som de viktigste aktører, dog i tett 

samvirke med sine respektive hjemstater. Fagfeltet Internasjonal politisk økonomi 

dreier seg om samspillet mellom disse to aktørtypene og har hovedretningene 

økonomisk nasjonalisme (i familie med realismen), liberalismen og marxismen – 

sistnevnte omtales i noen sammenhenger som den «radikale» retning.  
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G  

Forklar hva som skjer med omsatt mengde og pris i markedet for en vare dersom 

selgerne pålegges å betale en stykkskatt på t kroner per enhet av varen. Forklar 

spesielt hvorfor prisen på varen som regel ikke øker med t kroner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser på et marked for en vare og antar at det kan modelleres som et marked med 

såkalt fullkommen konkurranse. Etterspørselskurven er fallende i x,p-diagrammet og 

tilbudskurven stigende. Likevekt er der hvor tilbudt mengde er lik etterspurt. Uten 

skatt er likevekten x0,p0.  En stykkskatt på salg leder til at T-kurven skifter opp med 

avstand lik t. Grunnen er at produsentene nå må ha pris p+t i markedet for å sitte 

igjen med nettopris p. I den nye likevekten er markedsprisen høyere, p1, og omsatt 

mengde x1 er lavere. Pris til selgerne er p1-t, lavere enn den gamle likevektsprisen. Så 

lenge E-kurven ikke er vertikal vil p1 være lavere enn p0+t.  

Noen vil kanskje også si noe om deling av avgiften: Markedsprisen har økt med p1-

p0, og nettopris til selger har gått med p0-(p1-t). Vi ser at selv om selgerne skal 

innbetale avgiften, deles den mellom selgere og kjøpere i markedet  
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Hjemmeeksamen - generisk sensorveiledning for seminar-

oppgaven (40 %) 

Punktene henspiller på elementer i besvarelsen, strukturen kan gjerne være 

annerledes 

Innledningen 

 Er problemstillingen klar, presis og håndterlig innenfor tidsrammen? Framgår det 

tydelig hva som skal beskrives, forklares eller vurderes? 

 Framkommer problemstillingens faglige og/eller samfunnsmessige relevans?  

Begrepsapparatet 

 Er sentrale begreper presist forklart – og konsistent brukt? 

 Er eventuelle hypoteser godt begrunnet – enten gjennom litteratur eller ved å vise 

hvordan forklaringsfaktorer kan påvirke utfallet?  

 Identifiseres alternative forklaringer?  

Undersøkelsesopplegget 

 Framgår det tydelig hvordan svaret på spørsmålet er underbygget?  

 Er opplegget velvalgt ut fra spørsmål og tilgjengelig kildemateriale?  

 Er kvaliteten på kildematerialet vurdert?  

Analysen 

 Er drøftingen systematisk og gjennomsiktig med gode koplinger mellom 

spørsmål, begrepsramme og kildemateriale? 

 Er de sentrale funnene godt belagt?  

 Er drøftingen balansert – kommer også det som kunne tale mot konklusjonen, 

klart fram? 

Konklusjonen 

 Gir den et klart svar på spørsmålet og begrunnelsen for svaret?  

 Peker den på eventuelle implikasjoner for fagdebatten eller samfunnsspørsmålet 

som gjorde spørsmålet relevant? 

Struktur og presentasjon 

 Er det god balanse og sammenheng mellom innledning, analyseramme, drøfting 

og konklusjon?  

 Er språket klart og følger andre normer for akademisk språkbruk?  

 Oppfyller oppgaven de formelle kravene (herunder kildebruk)?  
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Svarene på punktene over gir grunnlag for karakteren ut fra følgende anbefalte 

normer:  

A B C D E F 

Fremragende 

prestasjon. 

Begreper, 

teorier og 

faktiske forhold 

er presist 

gjengitt og 

anvendelsen 

viser svært god 

forståelse og 

selvstendighet. 

Besvarelsen er 

veldisponert 

med korrekt 

bruk av kilder 

og referanser. 

Meget god 

prestasjon. 

Begreper, 

teorier og 

faktiske 

forhold er 

presist gjengitt 

og 

anvendelsen 

viser meget 

god forståelse 

og 

selvstendighet. 

Besvarelsen er 

veldisponert 

med korrekt 

bruk av kilder 

og referanser. 

 

God prestasjon. 

Begreper, 

teorier og 

faktiske forhold 

er 

tilfredsstillende 

gjengitt og 

anvendelsen 

viser jevnt god 

forståelse og en 

viss 

selvstendighet. 

Besvarelsen er 

rimelig 

veldisponert 

med stort sett 

korrekt bruk av 

kilder og 

referanser. 

Brukbar 

prestasjon. 

Varierende 

kunnskaper 

om 

begreper, 

teorier og 

faktiske 

forhold og 

anvendelse

n røper 

variabel 

forståelse 

og 

selvstendig

het. 

 

Prestasjonen 

tilfredsstiller 

minimumskra

vene. Noe 

kunnskaper 

om begreper, 

teorier og 

faktiske 

forhold men 

anvendelsen 

røper svak 

forståelse og 

liten eller 

ingen 

selvstendighet. 

Svak 

prestasjon som 

ikke 

tilfredsstiller 

minimumskra

vene for å bli 

godkjent. Store 

hull i 

kunnskapen 

om begreper, 

teorier og 

faktiske 

forhold. 

Anvendelsen 

røper 

manglende 

forståelse. 

 

 


