Uppsala universitet
Statsvetenskapliga institutionen

KOD: 1

Statskunskap A
Tentamen III, Förvaltningspolitik och Internationell politik
2011-02-24

Sätt ut ditt kodnummer på varje svarsark. Varje fråga skall besvaras på separata svarsark.
Maximipoängen på varje fråga finns angiven inom parentes efter frågan. För godkänt resultat krävs
minst hälften av den totala maximipoängen. Resultatet meddelas via din student-epost-adress.
•

För att bli Godkänd på tentan behöver du 50% av maxpoäng, för VG 75% av maxpoäng.
Maxpoäng på tentan är 36

•

Skriv läsligt och håll dig till ämnet. Vi kan inte ge poäng för svar vi inte kan läsa.

•

Observera att längdanvisningarna anger maximal längd. I övrigt är det innehållet och
inte längden som avgör svarens kvalitet.

Lycka till!

Tentamensfrågor förvaltningsdelen
1. Inom förvaltningsrätten är förvaltningsbesvär respektive kommunalbesvär (numera
används begreppet laglighetsprövning) centrala begrepp.
a) Förklara innebörden av laglighetsprövning? Vilken typ av ärenden gäller det och vad
prövas? (3 p)
b) Vem kan begära sådan prövning och vilka befogenheter har domstolen? (2 p)
c) Ge exempel på ett ärende som kan vara föremål för förvaltningsbesvär. (1 p)

2. Beskriv några centrala beståndsdelar i Webers idealtypiska ”byråkrati” respektive i den
samling styrningsidéer som brukar återfinnas under den breda rubriken New Public
Management. Diskutera likheter och skillnader mellan de båda modellerna. (6 p)

3. Vad utmärker den svenska förvaltningsmodellen, och hur skiljer sig den i
förhållande till länder med ministerstyre? Ange också argument för och emot
respektive modell. (6 p)

Internationell politik

Observera att längdanvisningarna anger maximal längd. I övrigt är det innehållet och
inte längden som avgör svarens kvalitet.
Lycka till! 
Emma

1) Vad innebär den demokratiska freden? Hur skiljer sig realismens och liberalismens
syn på den demokratiska freden åt? Vad ligger bakom denna skillnad? (6p, max 2
A4-sidor)

2) Vilken kritik framför feministisk teori mot de klassiska teorierna inom studiet av
internationell politik? Vilken kritik riktas på motsvarande sätt mot feministisk
teoribildning inom studiet av internationell politik? (6p, max 2 A4-sidor)

3) Förklara följande begrepp:
A) suveränitet
B) alliansfrihet
C) plussummespel
D) two-level games (tvånivåspel)
E) interdependens
F) självbestämmanderätt
(6p, max en halv A4-sida per begrepp)
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