
Aspirantopptaket 2021 
 
Skriftlig prøve (fem timer) 
I denne skriftlige delen av utvelgelsesprosessen ønsker vi å teste dine evner til å 
analysere problemstillinger som er relevante for norsk utenrikstjeneste. Du må gjerne 
trekke veksler på din eventuelle akademiske fagbakgrunn. Du står fritt til å fortolke og 
avgrense oppgaven, så lenge du gjør dette klart innledningsvis.  
 
Ved siden av din evne til å drøfte og analysere den valgte problemstillingen vil vi i 
bedømmelsen også vektlegge at du skriver klart og tydelig samt at du har god norsk 
rettskrivning. Bedømmelsen vil være basert på vanlig standard for bedømmelse av 
vitenskapelige arbeider ved universitet og høgskoler - med det unntak at det her ikke 
foreligger noe pensum besvarelsen skal relateres til.  
 
Oppgaven er todelt:  
A) Essay-oppgave  
B) Oppsummering: Essay-oppgaven skal avsluttes med en oppsummering av 
hovedpoengene i besvarelsen din på ca. en halv side (inntil ca. 1600 tegn inkludert 
mellomrom). 
 
OPPGAVE: Essay. Besvar kun én av de tre oppgavene.  
 
 
Oppgave 1: Norge mellom olje og klima 
Norge er en internasjonal pådriver for å bekjempe klimaendringer og bidra til en global 
grønn omstilling. Samtidig er Norge en stor eksportør av olje og gass. Både 
myndigheter og opinion i andre land kan fremstille dette som et paradoks. Hvilke, om 
noen, økonomiske og politiske dilemmaer mener du situasjonen reiser? Hvilke 
strategier kan norske myndigheter ta i bruk for å håndtere dette dilemmaet? Hva er 
sentrale fordeler og ulemper forbundet med disse strategiene? 
 
Oppgave 2: Rettsstat og demokrati under press 
Demokratiet, menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper undergraves i flere land. 
Hvilke utfordringer skaper dette for Norge? Hvordan kan norsk utenrikstjeneste møte 
disse utfordringene? Diskuter hvilke dilemmaer og utfordringer man står overfor i dette 
arbeidet. Du kan gjerne knytte diskusjonen til enkeltland, grupper av land, eller til 
relevante problemstillinger eller saksfelt. 
 
Oppgave 3: Kina, verden og Norge 
Kinas geopolitiske rolle blir stadig viktigere. Kinas økonomiske vekst er blant de 
sterkeste i verden. Kina ruster opp militært, og er nå verdens nest største militære 
makt. Kina øker også sin innflytelse både i multilaterale og regionale organisasjoner. 
Hvordan vil dette påvirke maktfordelingen og stabiliteten i det internasjonale systemet? 
Diskuter hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for norske interesser og norsk 
utenrikspolitikk.  


