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UTV2000 H-20 
 

HJEMMEEKSAMEN  

Hjemmeeksamen er formulert som et case som gir grunnlag til to oppgaver. Les innledning til 
caset og oppgavebeskrivelser nøye. Du skal kun besvare ÉN oppgave, enten tema A eller tema 
B.  

Din besvarelse skal i hovedsak baseres på pensum. Du kan trekke inn flere deler av pensum i 
din besvarelse. Eksempler skal primært hentes fra pensum, men andre eksempler kan også 
brukes.  

Hjemmeeksamen skal være på maksimum 3500 ord, skrevet i 12 punkts størrelse med 
linjeavstand 1,5. Referanseliste kommer i tillegg.  

Last opp din besvarelse i Inspera i pdf-format.  

Lykke til!  

 

BAKGRUNN 
 
Etter en vellykket avslutning som UTV-student har du nylig blitt ansatt som rådgiver i Norges 
Utenriksdepartement (UD). Gratulerer med ny stilling! I UD jobber det folk med svært variert 
faglig bakgrunn, og det har vist seg å være en utfordring å få til en felles forståelse av hvordan 
å gå fram for å sikre en velfundert strategi for å fremme utvikling i det globale sør. UD ønsker 
derfor å øke sin kompetanse på ulike områder knyttet til utvikling. UD er særlig opptatt av 
utviklingsarbeid i Afrika sør for Sahara og Latin Amerika og er i startfasen av et omfattende 
strategiarbeid. Målet er å få en bedre forståelse for policy prosesser slik at innsatsen kan 
innrettes på en mest mulig hensiktsmessig måte.  
 
Du har fått i oppdrag å forberede analyser som kan bidra til UDs kunnskapsutvikling på ulike 
områder. UD ønsker en rapport som tar opp ulike perspektiver samtidig som den er analytisk 
og kritisk. I bestillingen viser UDs ledelse stor tiltro til deg og din kompetanse på utvikling som 
felt. Derfor står du relativt fritt til å velge fra ett av to temaer de er særlig interessert i, og du 
gis mulighet til å utarbeide rapporten på den måten du selv mener er mest hensiktsmessig. 
De har bedt deg skrive en analyse som skal brukes som innspill i den påbegynnende 
strategiprosessen. De ber deg velge ETT av følgende temaer: 
 
 
Tema A 
 
Som utgangspunkt ønsker UD en bedre forståelse av selve begrepet policy. For å bidra til øke 
UDs kompetanse skal du skrive et notat som tar utgangspunkt i følgende:  
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Redegjør for noen forståelser og perspektiver på hvordan policy utformes. Hvilke faktorer er 
viktig i utformingen av policy? Drøft deretter noen roller NGOer kan ha i policy prosessen. 
Trekk gjerne inn eksempler fra pensum eller andre steder for å illustrere.  
 
 
 
Tema B 
 
UD er videre opptatt av økonomisk utvikling og hvordan det kan fremmes, samt potensielle 
utfordringer. Du skal skrive et notat som tar utgangspunkt i følgende:  
 

1. Gjør rede og drøft næringslivets rolle i utvikling. Hva er forholdet mellom næringsliv, 
fredsbygging og utvikling?  

2. Drøft hva som ligger i begrepet «Aspirations in development». Hva er noen av de 
sentrale implikasjonene for utvikling og utviklingsarbeid? 

 
 


