
Eksamensoppgave, eksempel 1 
Eksamen består av to alternative oppgavesett: Alternativ A og B. Kandidaten velger ett av 

alternativene. Alle oppgavene innen det valgte alternativ skal besvares. La det gå frem av 

overskriften hvilket alternativ du velger. 

Alternativ A 
Oppgave 1 

Gjør kort greie for begrepet risiko. 

Oppgave 2 

Forklar hvordan risikobegrepet har ulike betydninger og fortolkninger i samfunnsvitenskapelige 

teorier. 

Oppgave 3 

Hva menes med organisatoriske ulykker, og hva menes med «forsvar»? Gjør deretter rede for 

begrepene ‘aktive feil»’ og ‘latente betingelser’. 

Oppgave 4 

Gjør rede for begrepene ‘patologisk kultur’, ‘byråkratisk kultur’ og ‘generativ kultur’, og drøft 

hvordan disse begrepene kan belyse ulike sider ved sikkerhetskulturen i organisasjoner. Illustrer 

gjerne med eksempler! 

 

Alternativ B 
Oppgave 1 

Gjør kort greie for begrepet risiko.. 

Oppgave 2 

Vis hvordan ulike perspektiver på risiko kan integreres i en og samme modell og hvordan dette kan 

komme til utrykk i praktisk politikk. Illustrer med ett eksempel. 

Oppgave 3 

Gjør kort rede for begrepet «governmentality». Drøft hvorvidt dette begrepet er relevant for 

organiseringen av samfunnssikkerheten i Norge. Bruk gjerne eksempelet i oppgave 2 for å illustrere 

poengene dine. 

 

 

 

 



Eksamensoppgave, eksempel 2 
 

Eksamen består av to alternative oppgavesett: Alternativ A og B. Kandidaten velger ett av 

alternativene. Alle oppgavene innen det valgte alternativ skal besvares. La det gå frem av 

overskriften hvilket alternativ du velger. 

 

Alternativ A 
 

Oppgave 1  

Gjør rede for og drøft ulike perspektiver på risiko.  

 

Oppgave 2 

Vis hvordan ulike perspektiver på risiko kan integreres i en og samme modell og hvordan dette kan 

komme til utrykk i praktisk politikk. Illustrer med ett eksempel. 

 

Oppgave 3 

Gjør kort rede for begrepet «governmentality». Drøft hvorvidt dette begrepet er relevant for 

risikostyringen i Norge i dag. Bruk gjerne eksempelet i oppgave 2 for å illustrere poengene dine.  

 

 

Alternativ B 
 

Oppgave 1 

Gjør rede for grunntrekkene i James Reasons syn på organisasjonsulykker. Gjør deretter kort rede for 

’Normal Accident’-teorien og ’High Reliability Organizations’-teorien. Drøft deretter hvorvidt James 

Reasons syn på organisasjonsulykker kan plasseres henholdsvis innunder ’High Reliability 

Organizations’-teorien eller ’Normal Accident’-teorien. 

 

Oppgave 2 

I boken til Aven og Renn blir det skilt mellom ulike typer risikosituasjoner (risikoproblemer). Dette 

skillet blir bestemt av graden av kompleksitet, usikkerhet og tvetydighet. Redegjør for hvordan Aven 

og Renn anvender disse begrepene (kompleksitet, usikkerhet og tvetydighet) i en systematisk analyse 

av risiko. Hvilken betydning har resultatet av en slik analyse for risikostyringsprosessen (Risk 

Governance)? 

 


