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Det er en del av det internasjonale bildet i dag at Iran ønsker å videreføre sitt program 

for sivil (muligens militær) bruk av kjernefysisk teknologi, og at USA er sterkt imot det. 

Anta at Iran har to valgmuligheter: 1) skrinlegge programmet, 2) videreføre det. Anta 

videre at USA har to valgmuligheter: 1) ikke trappe opp presset på Iran med sikte på å 

få landet til å skrinlegge programmet, 2) trappe opp presset. Det gir fire 

kombinasjonsmuligheter. Hver av aktørene kan ha ulike preferanser over disse. Nedenfor 

er det stilt opp fem muligheter. Merk at det høyest prefererte alternativet er tilordnet 

tallet 4 og det lavest prefererte alternativet er tilordnet tallet 1. 

 

Situasjon 1: 

        Iran USA 

Iran skrinlegger programmet, og USA trapper ikke opp    2   4 

Iran skrinlegger, og USA trapper opp      1   3 

Iran viderefører programmet, og USA trapper ikke opp    4   1 

Iran viderefører programmet, og USA trapper opp     3   2 

 

 

Situasjon 2: 

        Iran USA 

Iran skrinlegger programmet, og USA trapper ikke opp    3   4 

Iran skrinlegger, og USA trapper opp      1   3 

Iran viderefører programmet, og USA trapper ikke opp    4   1 

Iran viderefører programmet, og USA trapper opp     2   2 

 

Situasjon 3: 

        Iran USA 

Iran skrinlegger programmet, og USA trapper ikke opp    4   4 

Iran skrinlegger, og USA trapper opp      1   3 

Iran viderefører programmet, og USA trapper ikke opp    3   1 

Iran viderefører programmet, og USA trapper opp     2   2 

 

Situasjon 4: 

        Iran USA 

Iran skrinlegger programmet, og USA trapper ikke opp    3   3 

Iran skrinlegger, og USA trapper opp      1   4 

Iran viderefører programmet, og USA trapper ikke opp    4   1 

Iran viderefører programmet, og USA trapper opp     2   2 

 

Situasjon 5: 

        Iran USA 

Iran skrinlegger programmet, og USA trapper ikke opp    3   3 

Iran skrinlegger, og USA trapper opp      2   4 

Iran viderefører programmet, og USA trapper ikke opp    4   2 

Iran viderefører programmet, og USA trapper opp     1   1 
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Oppgave 1: 

 

Anta at følgende er åpent kjent: De to aktørene velger simultant, dvs. uten først å bli 

informert om den andres valg. Det gir et statisk spill, som kan beskrives og analyseres 

ved hjelp av en matrise. Tegn opp matrisen for hver av de fem situasjonene, og foreta en 

spillteoretisk analyse av hvert av spillene. Kjenner du noen av spillene igjen fra pensum? 

 

Oppgave 2: 

 

Anta at følgende er åpent kjent: Iran velger først, og USA foretar sitt valg etter å ha blitt 

informert om Irans valg. Dette gir et dynamisk (sekvensielt) spill, som kan beskrives og 

analyseres ved hjelp av et spilltre. Tegn opp spilltreet for hver av de fem situasjonene, 

og foreta en spillteoretisk analyse av hvert av spillene. 

 

Oppgave 3: 

 

Drøft i lys av de to første oppgavene den mulige betydning, i et spill med to spillere, av 

at den ene spilleren vites å bli informert om den andres valg før sistnevnte, eller 

omvendt: at spillerne vites å velge simultant. 


