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Forord 

Min kjennskap til Nord-Korea har jeg i hovedsak fra emnet Koreas samfunn og 

politikk (KOR 1501), som jeg fulgte høsten 2003. Jeg har lenge hatt en interesse for 

sikkerhetspolitiske spørsmål i Øst-Asia. Temaer knyttet til Nord-Korea har jeg funnet 

spesielt spennende på grunn av regimets spesielle forhold til omverdenen, kombinert 

med landets rykte som en irrasjonell stat. 

Kjennskapen til spillteori har jeg fra emnet Rational Choice and International 

Conflict (STV 4217), som jeg fulgte våren 2006. Det var spesielt det presise 

begrepsapparatet og de spillteoretiske modellenes krav til logisk konsistens som 

appellerte til meg. 

Jeg vil først og fremst takke hovedveilederen min, Jon Hovi, for inspirerende og 

oppklarende veiledningsmøter gjennom vår- og høstsemestrene 2007. Han har vært 

tilgjengelig gjennom hele veiledningsprosessen og har kommet med presise, utfyllende 

og svært nyttige tilbakemeldinger – spesielt i forbindelse med utviklingen av de 

spillteoretiske modellene og i vurderingen av forklaringene. Jeg er også takknemlig for 

møtene jeg har hatt med min biveileder, Morten Bremer Mærli. Disse møtene (våren 

og høsten 2007) var til god hjelp for meg med å komme i gang med oppgaven og med 

hensyn til utviklingen og evalueringen av oppgavens empiriske del. 
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1 Innledning 

Nord-Korea, et av verdens mest isolerte land, er offisielt i krig med Sør-Korea og har 

siden opprettelsen i 1950 blitt styrt av et kommunistisk regime påvirket av stalinismen 

og en nasjonal selvbergingsideologi kalt Juche. I 1985 undertegnet Nord-Korea Ikke-

spredningsavtalen (NPT) og i 1991 inngikk Nord- og Sør-Korea en avtale om at Den 

koreanske halvøyen skulle være fritt for kjernefysiske våpen (Scalapino 2006: 145). 

Nord-Korea truet imidlertid med å trekke seg fra NPT i 1993. Dette utløste en krise i 

forholdet mellom USA og Nord-Korea, og førstnevnte truet med å gå til krig i 1994 

(Ibid.: 146). En avtale inngått mellom USA og Nord-Korea, på initiativ fra tidligere 

president Jimmy Carter, åpnet for at inspektørene fra IAEA igjen kunne foreta 

inspeksjoner (Ibid.). Avtalen innebar også at Nord-Korea skulle avslutte sitt 

atomvåpenprogram mot å få støtte til å bygge to lettvannreaktorer og motta 500.000 

tonn tungolje årlig fra USA (Ibid.: 147). Våren 1999 ble ”solskinnspolitikken” offisiell 

sørkoreansk politikk overfor Nord-Korea, noe som blant annet resulterte i enkelte 

familiegjenforeninger og opprettelse av en egen økonomisk sone for økonomisk 

samarbeid med Sør-Korea. Etter at George W. Bush ble innsatt som president i 2001 

ble det foretatt en revurdering og til slutt en endring av Clintons ”engagement policy” 

overfor Nord-Korea (Ibid.: 149-52). Landet ble innbefattet i ”ondskapens akse” av 

president Bush i sin State of the Union-tale i januar 2002 (The White House 2002a). I 

oktober 2006 kunne en stolt nyhetsoppleser på nordkoreansk fjernsyn opplyse om at 

landet hadde detonert sin første kjernefysiske bombe. 

1.1 Problemstilling 

Hensikten med denne oppgaven er å utvikle og vurdere rasjonalistiske forklaringer på 

hvorfor �ord-Korea prøvesprengte en kjernefysisk bombe 9. oktober 2006.  

Oppgaven fokuserer på følgende fire forklaringer: 

F1: Prøvesprengningen ble gjennomført for å avskrekke USA fra å angripe Nord-Korea 

(med regimeendring som hensikt) en gang i fremtiden. 

F2: Prøvesprengningen ble gjennomført fordi USAs evne til å gjennomføre et 

begrenset gjengjeldsangrep, som svar på en prøvesprengning, var svekket som følge av 

krigføringen i Irak og Afghanistan. 
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F3: Prøvesprengningen ble gjennomført for å tvinge frem en forhandlingsløsning med 

USA. 

F4: Prøvesprengningen ble gjennomført for å tvinge frem en forhandlingsløsning med 

USA, for å forbedre sin egen avskrekkende kapabilitet og fordi Nord-Korea anså det 

som lite trolig at USA ville gjengjelde prøvesprengningen med et begrenset angrep. 

 

Disse forklaringene er ikke gjensidig utelukkende. Det er to forskjellige typer angrep 

det er snakk om i første og andre forklaring. Den fjerde forklaringen er en 

kombinasjon av de tre første. Vurderingen av de enkelte rasjonalistiske forklaringene 

fokuserer på 1) om forklaringenes forutsetninger er plausible og 2) om forklaringene i 

seg selv er logiske konsistente. Forutsetningenes plausibilitet diskuterer jeg på 

grunnlag av empirisk materiale. Forklaringenes logiske konsistens vurderer jeg på 

bakgrunn av spillteoretiske analyser. De viktigste forutsetningene til de respektive 

forklaringene presenteres i forkant av den spillteoretiske analysen av hver forklaring. 

Siden problemstillingen begrenses til å gjelde prøvesprengningen 9. oktober 2006, blir 

ingen hendelser etter denne datoen drøftet i oppgaven. 

Hensikten med denne oppgaven er ikke å avlede hypoteser fra forklaringene for 

så å teste dem empirisk. Slike hypotesers konsekvenser må være mulig å tilbakevise 

(Popper 1975: 40-2). Å teste hypoteser i forhold til spørsmålet om hvorfor Nord-Korea 

prøvesprengte ville være vanskelig, grunnet mangelen på tilgjengelig informasjon. I 

utviklingen av forklaringene tar jeg dessuten utgangspunkt i et bestemt empirisk 

materiale – noe som utelukker bruk av dette empiriske materiale til hypotesetesting. 

Hensikten blir derfor, som det går frem av problemstillingen, utelukkende å utvikle og 

vurdere rasjonalistiske forklaringer. Med hensyn til vurderingen av forklaringene tar 

jeg sikte på å konkludere om hvorvidt hver enkelt forklaring er logisk konsistent og 

om hvorvidt forutsetningene er plausible. 

Alle de tre forklaringene er begrenset til å gjelde forholdet mellom Nord-Korea 

og USA. Det kunne blant annet vært aktuelt å inkludere Sør-Korea, Japan, Kina, 

Russland, IAEA og FN i utviklingen av forklaringer. Helt siden Koreakrigen har Nord-

Korea sett på USA som et land med fiendtlige intensjoner (Kim, Samuel 2006: 233). 

Dette gjenspeiles i landets offisielle innenriks- og utenrikspolitikk.  USA er dessuten 
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den mest dominerende eksterne aktøren på Den koreanske halvøyen (Ibid.: 225). Jeg 

har derfor valgt å begrense oppgaven til utelukkende å omhandle Nord-Korea og USA. 

1.2 Fremgangsmåte 

For å vurdere om hver enkelt rasjonalistiske forklaring er logisk konsistent blir det her 

benyttet spillteori. Dette innebærer blant annet at man må basere seg på ett enkelt sett 

av forutsetninger om staters egenskaper. Forutsetningenes plausibilitet diskuteres og 

vurderes på bakgrunn av empirisk materiale. I de kommende underkapitlene 

redegjøres det for de teoretiske forutsetningene for oppgaven, den empiriske 

tilnærmingen og for spillteori. 

1.2.1 Teoretiske forutsetninger 

Spillteoretiske modeller forutsetter at aktørene er enhetlige og rasjonelle. Disse to 

forutsetningene er ikke uproblematiske i forhold til studier av stater. I følge prinsippet 

om metodologisk individualisme, eksisterer det ikke kollektive ønsker eller 

oppfatninger. Forutsetningen om at stater er enhetlige må derfor innebære at politiske 

beslutninger baseres på ett eneste ”mind set”: ”Applied to complex organizations like 

states, the assumption of unity or ”one-ness” implies, strictly interpreted, that public 

policy is assumed to be based exclusively on one ”mind set”, including one utility 

function and one belief system. In its most general form, this requirement will be met 

if, and only if, either all relevant members of the organization are thus single-minded, 

or the organization applies an aggregation mechanism reducing the number of mind 

sets actually affecting public policy to one.” (Underdal 1984:67) Både når det gjelder 

demokratiske og autoritære stater kan man argumentere for at det eksisterer én person 

som i realiteten har det avgjørende ordet når utenrikspolitiske avgjørelser tas – enten 

det er i form av en sterk leder eller et bestemt embete der det foreligger sterke 

forventninger om at beslutningene fattes på bakgrunn av de nasjonale interessene 

(Hovi & Rasch 1993:30-31). 

Det vil selvsagt være en forenkling å behandle USA som enhetlig siden det der 

er uenighet om utenrikspolitikken og det er flere personer enn én som har noe de 

skulle ha sagt. Likevel er det ikke helt urimelig å behandle landet som en enhetlig 

aktør siden det til syvende og sist er én person som har det siste ordet, nemlig 
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presidenten. For Nord-Koreas del er nok dette spørsmålet litt mindre problematisk all 

den stund landet er et diktatur. Siden landet styres av én person må det være mulig å 

regne landet som enhetlig. 

Forutsetningen om at stater er rasjonelle innebærer at politiske beslutninger 

fattes på grunnlag av hvilket utfall som anses å være best med tanke på å maksimere 

nytte. I dagligtalen definerer man gjerne rasjonell oppførsel som å velge det beste 

middelet for å oppnå et bestemt mål. Jon Elsters ”tynne” teori om rasjonell atferd 

innebærer at en rasjonell aktør har konsistente preferanser og konsistente oppfatninger 

i tillegg til at vedkommende handler på en måte som er konsistent med disse to 

beveggrunnene (Hovi & Rasch 1993: 24). At settene av henholdsvis preferanser og 

oppfatninger må være konsistente betyr simpelthen at de ikke kan inneholde 

motsigelser. Elster (1986:12-13) nevner tre forutsetninger som må ligge til rette for at 

en handling skal være konsistent med de to beveggrunnene. For det første må 

handlingen (B) være det beste middelet for å oppnå aktørens preferanser (D), gitt 

aktørens oppfatninger (C). Dette betyr at preferanser og oppfatninger er grunner til 

handlingen. 

For det andre må C og D være årsaker til B. Grunnene må altså være årsakene 

til handlingene. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig siden grunnene kan være årsaker 

til å handle annerledes enn B. Den siste forutsetningen er derfor at C og D må være 

årsakene til B i egenskap av å være grunner. Dette betyr at aktørens preferanser og 

oppfatninger er de reelle årsakene til handlingen som foretas. Dessuten kan man slutte 

seg til den tredje hvis man kjenner to av de andre komponentene (preferanser, 

oppfatninger og handling). 

Å behandle USA som en rasjonell aktør er en relativt uproblematisk forenkling. 

Man må kunne regne med at landet har god evne til å samle inn informasjon og til å 

nyttiggjøre seg av den. Når det gjelder Nord-Korea kan man sette spørsmålstegn ved 

om landet evner å opptre rasjonelt siden man kan hevde at Nord-Korea er irrasjonelt 

som følge av at landet tidligere har fattet beslutninger som har fått forferdelige 

konsekvenser for egen økonomi og befolkning. Dette er imidlertid ikke nødvendigvis 

argumenter for at handlingene er irrasjonelle, men heller at preferansene er noe 

annerledes enn hos mange andre stater. 
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Roy (1994: 307) argumenterer for at bildet av Nord-Korea som en irrasjonell 

aktør er et feilaktig bilde, men at dette bildet noen ganger har virket til Nord-Koreas 

fordel ved at regimet har blitt behandlet mer skånsomt enn det ellers hadde blitt. Han 

knytter dette til ”the madman theory” – en metode der hensikten er å få motparten til å 

tro at en selv er irrasjonell, slik at ens egne trusler skal fremstå som mer troverdige. I 

følge Roy (1994:311) forklarer dette ”why North Korean threats of suicidal war has 

elicited conciliatory responses from South Korea and the United States”. Dette blir 

diskutert nærmere i kapittel 3, under punkt 3.2.2 om troverdigheten ved kjernefysisk 

avskrekking. 

At det styrende regimet i Nord-Korea har preferanser – i alle fall om å overleve 

– og er i stand til å fatte rasjonelle valg i forhold til disse preferansene, bør være en 

rimelig antagelse også når det gjelder Nord-Korea. 

1.2.2 Empirisk tilnærming 

Som tidligere nevnt, innebærer problemstillingen og valget av metode at forklaringene 

ikke skal testes empirisk. Dette behøver imidlertid ikke å innebære en fullstendig 

løsrivelse fra empirien. Siden hensikten er å diskutere og vurdere rasjonalistiske 

forklaringer, blir det nødvendig å klargjøre de respektive forklaringenes forutsetninger. 

I den forbindelse blir det igjen interessant å ta stilling til forutsetningenes plausibilitet i 

forhold til tilgjengelig empiri. I denne oppgaven vil jeg dermed benytte empirien for å 

begrunne og drøfte forutsetninger om aktørenes preferanser og oppfatninger. 

Preferanser og oppfatninger er i utgangspunktet utilgjengelige opplysninger, 

selv om offisielle uttalelser i noen tilfeller kunne tenkes å gi en pekepinn. Slike 

uttalelser kan imidlertid ikke alltid behandles som sikre kilder på staters preferanser og 

oppfatninger siden de kan tenkes å være motivert av andre hensyn som avskrekking 

eller propaganda. Den empiriske tilnærmingen i oppgaven kommer derfor i stor grad 

til å basere seg på annenhåndskilder i form av presseartikler og vitenskapelige artikler 

om Nord-Korea, USAs forhold til Nord-Korea og atomvåpenproblematikken generelt. 

En mulig svakhet er at det empiriske grunnlaget hovedsakelig består av 

annenhåndskilder, men dette er helt uunngåelig med tanke på muligheten til å få 

tilgang til førstehåndskilder. Når det gjelder offisielle uttalelser eller dokumenter (i den 



 

 

10 

grad de er tilgjengelige) må disse leses med kritisk blikk. Det er likevel grunn til å tro 

at man kan sette større lit til offisielle uttalelser og dokumenter fra USA enn fra Nord-

Korea siden førstnevnte er et demokratisk land og har en offentlig debatt om 

utenrikspolitikken. For å forstå mer av Nord-Koreas strategier og handlingsmønster 

kan det også være aktuelt å ta hensyn til den statsbærende ideologien Juche som 

tilsynelatende gjennomsyrer all nordkoreansk politikk. Selv om dette kan være nyttig 

kan det ikke forventes at alle beslutninger kan forstås utelukkende på grunnlag av 

ideologi siden Nord-Korea behandles som en rasjonell aktør. Det kan likevel være 

grunn til å tro at man kan lære noe om landets oppfatninger om omverdenen ved å 

kjenne til hovedprinsippene i Juche. 

1.2.3 Spillteori 

Harsanyi (1986:89) definerer spillteori som “the theory of rational behaviour by two or 

more interacting rational individuals, each of them determined to maximize his or hers 

own interests, whether selfish or unselfish, as specified by his own utility function 

(payoff function)”. Jon Hovi (1998: 3-4) fremhever fem elementer som kjennetegner 

spillteori: et antall spillere som fatter beslutninger, et sett av strategier for hver enkelt 

spiller, et sett av mulige utfall, et sett av preferanser (kalkulering av nytteverdi) for 

hver enkelt spiller, og til slutt spillets regler. En tredje definisjon av spillteori er 

”vitenskapen om rasjonell oppførsel i interaktive situasjoner” (Dixit & Skeath 1999:3). 

Spillteori kan benyttes som en fortolkningsramme for å bedre forståelsen av et 

samfunnsmessig fenomen (Hovi & Rasch 1993: 19). Det er nettopp i denne hensikt 

spillteori her tas i bruk. Rasjonalistiske modeller klargjør hvilke momenter som må 

kartlegges for å forstå et sosialt fenomen og kan dermed være nyttig med hensyn til å 

skille mellom relevante og ikke-relevante faktorer (Ibid.:18). Andre fordeler med slike 

modeller er at de bygger på et presist begrepsapparat og at de muliggjør bruk av 

formale resonnementer – noe som igjen er med på å sikre den logiske konsistensen i 

arbeidet (Ibid.: 18-19). 

Hovi og Rasch (1996:100-102) nevner fire innvendinger mot bruk av formale 

modeller. Den første er at den matematiske fremstillingsformen faktisk kan være en 

barriere for formidling hvis leseren ikke har gode nok matematiske ferdigheter eller er 
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uvant med å følge formale resonnementer. Den andre innvendingen er at slike 

modeller (som alle andre modeller) representerer en forenkling av virkeligheten, noe 

som igjen innebærer at mulige relevante forklaringsfaktorer utelates. Dette kan 

imidlertid innvendes mot alle typer modeller, da ingen er uttømmende. Når det gjelder 

formale modeller, er det i tillegg fare for at det introduseres formale krav som 

utelukkende kan forsvares ut fra ønsker om matematisk eleganse eller enkelthet. Den 

tredje innvendingen er at resultatenes substansielle betydning kan bli skjøvet i 

bakgrunnen som følge av et ønske om matematisk eleganse. Det er derfor svært viktig 

at analytikeren har gode evner til å formidle resultatene verbalt. Som en fjerde og siste 

innvending nevnes det at formale modeller noen ganger kan gi intuitivt paradoksale 

resultater. Dette trenger imidlertid ikke å bety at det er modellen det er noe galt med. 

Man kan for eksempel gjennom spillteori demonstrere at individuelt rasjonelle 

handlinger noen ganger fører til kollektivt utilfredsstillende resultater, noe som for 

mange intuitivt virker paradoksalt.1 

1.3 Tidligere bidrag 

Relevante bidrag i forhold til problemstillingen for denne oppgaven kan deles inn i tre 

mer eller mindre overlappende kategorier. Den første kategorien er rent historiske 

beskrivelser av forholdet mellom USA og Nord-Korea.2 Den andre kategorien er også 

beskrivelser av forholdet mellom de to landene, men med en annen hensikt enn bare å 

beskrive. Hensikten kan være å foreslå endringer i politikk slik at forholdet kan 

bedres3 eller å predikere/presentere en fremtidig utvikling av situasjonen. 

Et eksempel på et bidrag der hensikten er å foreslå endringer i politikk er 

Samuel S. Kim (2006). Han konkluderer blant annet med at USA bør gå bort fra å 

definere Nord-Korea som en ”rogue state” og å inkludere landet i USAs ”web of 

                                              
1 Fangens dilemma er et kjent eksempel på et slikt spill. 
2 Se Young Whan Kihl & Hong Nack Kim (red.) �orth Korea: the politics of regime survival (M.E. Sharpe, 
New York, 2006), Chae-Jin Lee, A Troubled Peace. U.S. Policy and the Two Koreas (The John Hopkins 
University Press, Baltimore, 2006), Paul French, �orth Korea: The Paranoid Peninsula – A Modern History 
(Zed Books, London & New York, 2005), Bruce Cumings, Korea’s Place in the Sun. A Modern History (W. W. 
Norton & Company, New York & London, 1997) og Andrew C. Nahm Introduction to Korean History and 

Culture (Hollym International, Elizabeth, NJ, 1993). 
3 Se Terence Roehrig From Deterrence to Engagement. The U.S. Defense Commitment to South Korea 
(Lexington Books, Oxford, 2006) og Roland Bleiker Divided Korea. Toward a Culture of Reconciliation 
(University of Minnesota Press, Minneapolis, 2005). 
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relations” i stedet for å ekskludere det (Ibid.:294). To eksempler på bidrag som søker å 

predikere eller presentere fremtidige utviklingsscenaria er Michishita (2006) og Røtne 

(2005). Michishita (2006) presenterer forskjellige strategiske valg som Nord-Korea 

kan fatte i fremtiden. Han konkluderer med at Nord-Korea mest sannsynlig kom til å 

”continue its traditional, realist policy of playing one against another toward the 

United States, China, Japan, and South Korea while driving a wedge in their 

relationships whenever possible.” (Ibid.: 1038). Røtne (2005) er en spillteoretisk 

analyse som tar for seg muligheten for et amerikansk forkjøpsangrep mot Nord-Korea. 

Hun konkluderer med at det var liten grunn til å vente en væpnet konflikt mellom 

Nord-Korea og USA så lenge en av partene klarte å presse eller avskrekke den andre 

(Ibid.:91). 

 Den tredje kategorien er bidrag som hovedsaklig omhandler Nord-Koreas 

kjernefysiske program (eventuelt med forholdet til USA som sidetema).4 Hayes (2007) 

skrev om hvorfor Nord-Korea har utviklet kjernefysiske våpen. Han konkluderer med 

at Nord-Korea ”has sought to use nuclear weapons not only to counter the US nuclear 

threat and other interrelated insecurities derived from the Korean division and war, 

[…]. Pyongyang has also tried to gain a security relationship with Washington.” (Ibid.: 

133). Mazarr (2007) skrev om amerikansk politikk overfor Nord-Korea i forbindelse 

med sistnevntes kjernefysiske program. Artikkelen ble skrevet etter 

prøvesprengningen, men er først og fremst et bidrag i forhold til debatten om 

amerikansk politikk overfor Nord-Korea. Han konkluderer med at ”the Bush 

administration’s Korea policy has long reflected […] an essential lack of strategy and 

(at least in the first term) a decision-making process that was alternately fragmented, 

bitterly ideological, and impelled by top-down, instinct-driven mandates.” (Ibid.: 92). 

                                              
4 Se Doug Bandouw “Wrong War, Wrong Place, Wrong Time: Why Military Action Should Not Be Used to 
Resolve the North Korean Nuclear Crisis”, Scott Snyder “North Korea’s Nuclear Program: The Role of 
Incentives in Preventing Deadly Conflict” og Doug Bandow “All the Players at the Table: A Multilateral 
Solution to the North Korean Nuclear Crisis” – henholdsvis kapittel 7, 8 og 9 i In-Duk Kang Peace and 

Prosperity Policy and Peace Regime on the Korean Peninsula: The Limits of Coercive Diplomacy in Korean 

Peninsula (Institute for East Asian Studies, Seoul, 2005). Se også Larry A. Niksch “North Korea’s weapons of 
Mass Destruction”, kapittel 5 i Young Whan Kihl & Hong Nack Kim (red.) �orth Korea: the politics of regime 

survival (M.E. Sharpe, New York, 2006) og David Albright & Kevin O’Neill (red.) Solving the �orth Korean 

�uclear Puzzle (The Institute for Science and International Security, Washington D.C., 2000). 
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Det finnes også en del litteratur om den første krisen om kjernevåpenprogrammet 

(1993-1994).5  

Fordi det er gått såpass kort tid siden prøvesprengningen finnes det naturlig nok 

ikke mye litteratur som er skrevet etter den aktuelle hendelsen. Emnet er riktignok 

beslektet med det som er skrevet om det kjernefysiske programmet, men selve 

prøvesprengningen er det ikke skrevet mye om ennå. Denne oppgaven er ment som et 

bidrag til å bøte på dette. 

1.4 Disposisjon 

Oppgaven inneholder syv kapitler. I kapittel to beskriver jeg bakgrunnen for den lange 

konflikten mellom Nord-Korea og USA. Jeg legger vekt på den mangeårige konflikten 

vedrørende Nord-Koreas aspirasjon om å anskaffe atomvåpen. Jeg beskriverer også 

kort Juche, Nord-Koreas statsbærende ideologi. 

Kapittel tre, fire, fem og seks inneholder spillteoretiske analyser på bakgrunn av 

de fire forklaringene nevnt ovenfor. Jeg innleder hvert analysekapittel med en 

presentasjon av den aktuelle forklaringens forutsetninger, hvorpå jeg drøfter 

forutsetningenes plausibilitet på bakgrunn av empiri. Deretter gjennomfører jeg selve 

den spillteoretiske analysen. Til slutt konkluderer jeg med hensyn til om forklaringen 

er logisk konsistent og om forutsetningene er plausible. 

I kapittel tre diskuterer jeg den første forklaringen. F1 sier at prøvesprengningen 

ble gjennomført for å avskrekke USA fra å angripe Nord-Korea (med regimeendring 

som hensikt) en gang i fremtiden. Analysen tar utgangspunkt i et dynamisk, 

sekvensielt spill mellom Nord-Korea og USA. USAs oppfatninger om Nord-Koreas 

kjernefysiske kapabiliteter er avgjørende for om førstnevnte foretrekker å angripe 

Nord-Korea eller ikke. Nord-Korea har dermed et insentiv til å forsøke å endre på 

USAs oppfatninger. Jeg benytter Bayes’ regel for å illustrere hvordan USAs 

oppfatninger oppdateres som følge av en prøvesprengning foretatt av Nord-Korea. 

                                              
5 Se Taeyoung Yoon ”U.S. Coercive Diplomacy toward North Korea: The Case of the First Nuclear Crisis”, 
kapittel 6 i In-Duk Kang Peace and Prosperity Policy and Peace Regime on the Korean Peninsula: The Limits of 

Coercive Diplomacy in Korean Peninsula (Institute for East Asian Studies, Seoul, 2005) og Joel S. Wit et al. 
Going Critical. The First �orth Korean �uclear Crisis (Brookings Institution Press, Washington D.C., 2004). 
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I kapittel fire tar jeg utgangspunkt i den andre forklaringen. F2 sier at 

prøvesprengningen ble gjennomført fordi USAs evne til å gjennomføre et begrenset 

gjengjeldsangrep, som svar på en prøvesprengning, var svekket som følge av 

krigføringen i Irak og Afghanistan. USAs invasjon i Irak kan tenkes å ha endret 

nordkoreanske oppfatninger om amerikanske truslers troverdighet. Analysen tar 

utgangspunkt i et dynamisk, sekvensielt spill mellom Nord-Korea og USA. Nord-

Koreas oppfatninger om USAs vilje til å gjengjelde en prøvesprengning med et angrep 

er avgjørende for om førstnevnte foretrekker å prøvesprenge eller ikke. 

I kapittel fem diskuterer jeg den tredje forklaringen. F3 sier at 

prøvesprengningen ble gjennomført for å tvinge frem en forhandlingsløsning med 

USA. Analysen tar igjen utgangspunkt i et dynamisk, sekvensielt spill mellom Nord-

Korea og USA. I dette tilfellet er det Nord-Koreas oppfatninger om USAs vilje til å 

besvare en prøvesprengning med å inngå en avtale som er avgjørende for om 

førstnevnte foretrekker å prøvesprenge eller ikke. 

I kapittel seks slår jeg de foregående analysene sammen til én analyse slik at vi 

får et dynamisk, sekvensielt spill som tar hensyn til alle forklaringene. F4 sier at 

prøvesprengningen ble gjennomført for å tvinge frem en forhandlingsløsning med 

USA, for å forbedre sin egen avskrekkende kapabilitet og fordi Nord-Korea anså det 

som lite trolig at USA ville gjengjelde prøvesprengningen med et begrenset angrep. 

Sammenslåingen er mulig siden forklaringene ikke er gjensidig utelukkende og gjøres 

blant annet fordi det jo kan tenkes at Nord-Korea kan ha hatt flere enn ett gunstig, 

forventet utfall ved å foreta prøvesprengningen. I dette spillet vil Nord-Korea være 

usikker både med hensyn til USAs vilje til å angripe hvis Nord-Korea prøvesprenger 

og til USAs vilje til å inngå en avtale med Nord-Korea hvis sistnevnte prøvesprenger. 

Analysene og i de fire foregående kapitlene danner grunnlaget for en endelig 

konklusjon i syvende kapittel. 
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2 Bakgrunn: Fiender gjennom 60 år 

2.1 Innledning 

Formålet med dette kapitlet er å gi en oversikt over hovedtrekkene i Nord-Koreas 

historie frem til Bush’ State of the Union-tale i 2002. Hendelser etter dette tidspunktet 

kommer jeg til å beskrive i egne underkapitler i analysekapitlene. I punkt 2.2 tar jeg 

kort for meg delingen av Korea, og dermed dannelsen av Nord-Korea. Jeg beskriver 

henholdsvis Kim Il Sungs og deretter Kim Jong Ils maktovertakelse i punkt 2.3. I 

punkt 2.4 beskriver jeg kort landets offisielle ideologi, Juche. Her problematiserer jeg 

også det syn at dette er en ideologi som styrer nordkoreansk politikk. I punkt 2.5 går 

jeg nærmere inn på Nord-Koreas kjernefysiske program og landets forhold til USA 

under begge statslederne. 

2.2 Delingen av Korea 

Korea – hvis statsdannelse ifølge mytene går helt tilbake til år 2333 f.Kr. – ble 

annektert av Japan i 1910 og forble en japansk koloni helt frem til august 1945 da 

Japan kapitulerte betingelsesløst overfor USA som følge av bombingen av Hiroshima 

og Nagasaki. De japanske styrkene sør i Korea overga seg til USA, men Sovjetunionen 

hadde allerede erobret det nordlige Korea. Som følge av en avtale mellom de to 

tidligere allierte – nå rivaliserende – stormaktene, ble Korea delt inn i to militære soner 

der grensene mellom sonene gikk langs den 38. breddegrad. I løpet av sommeren og 

høsten 1948 ble det proklamert to nye stater i Korea: Republikken Korea i sør, og Den 

Demokratiske Folkerepublikken Korea i nord. Begge landenes respektive 

konstitusjoner fastslo at det nasjonale territoriet omfattet hele den koreanske halvøyen. 

Den 25. juni 1950, etter en lang periode med grensetrefninger og mislykkede 

kommunistiske opprør i sør, krysset nordkoreanske soldater og tanks den 38. 

breddegrad. Krigshandlingene som fulgte varte frem til 1953. Kim Il Sung hadde i 

begynnelsen av 1950 fått tillatelse fra Stalin til å forene Korea med makt – og Nord-

Korea fikk som følge av dette støtte fra Sovjetunionen i form av krigsmateriell og 

militære rådgivere av høy rang (Nahm 1993: 246). Sør-Korea på sin side fikk på denne 
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tiden mer enn 100 millioner dollar årlig av USA (det sørkoreanske budsjettet for 1951 

var på 120 millioner dollar), det meste i form av bevilgninger (Cumings 1997: 255). 

Ettersom sørkoreanske myndigheter ikke kapitulerte etter invasjonen av Seoul, 

besluttet Kim Il Sung at styrkene skulle fortsette sørover – og i løpet av juli var mer 

enn 2/3 av det sørkoreanske territoriet under Nord-Koreas kontroll (Nahm 1993: 249). 

USA sendte kort tid etter invasjonen soldater fra Japan til støtte for Sør-Korea. Nord-

Korea ble på oppfordring fra USA erklært som aggressor av Sikkerhetsrådet i FN6 – 

noe som igjen la grunnlaget for en FN-intervensjon under den amerikanske generalen 

Douglas MacArthurs kommando. I september gikk FN-styrkene (hovedsakelig fra 

USA, men 16 land bidro) i land nær Seoul og inntok raskt hovedstaden. 

Nordkoreanske styrker ble drevet tilbake, helt opp mot grensen til Kina. 

For å beskytte Kina sendte Stalin styrker til den kinesisk-koreanske grensen, og 

sovjetiske fly var involvert i kamper mot FN-styrkene (Ibid.: 250). Det som imidlertid 

endret krigens gang til fordel for Nord-Korea igjen var en militær intervensjon fra 

Kina: I oktober strømmet ”frivillige” soldater over grensen fra Kina og støttet seg til 

de nordkoreanske styrkene – til sammen kjempet ca 1 750 000 kinesiske soldater i 

krigen (Ibid.). Seoul ble okkupert av de kommunistiske styrkene igjen i januar 1951, 

men ble frigjort av FN-styrkene i mars. 

I løpet av 1951 utviklet det seg en fastlåst situasjon og partene begynte å prate 

sammen om våpenhvile. I forbindelse med den endelige våpenhvilen som ble 

undertegnet i juli 1953, ble det etablert en demilitarisert sone som kom til å fungere 

som en de facto grense mellom de to koreanske statene. Denne sonen krysser den 38. 

breddegrad, så krigen medførte ikke store territorielle endringer for partene. Nesten 1,4 

millioner mennesker ble drept under krigen, ca 1,2 millioner ble erklært savnet, ca 

100 000 sørkoreanske barn ble foreldreløse og mer enn 1,5 millioner nordkoreanere 

dro til Sør-Korea som flyktninger (Ibid.: 255). Krigen er den dag i dag offisielt ikke 

over siden den aldri ble avsluttet med noen fredsavtale. 

Nord-Korea lå i ruiner etter krigen. Det ble anslått at ca 80 % av landets 

produksjonskapasitet hadde blitt ødelagt under krigen (Ibid.: 262). I årene etter 

                                              
6 Dette var mulig fordi Sovjetunionen boikottet Sikkerhetstrådet. Boikotten var en protest mot at Republikken 
Kina (Taiwan) representerte Kina i Sikkerhetsrådet, i stedet for Folkerepublikken Kina. 
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forsøkte man å få økonomien på fote igjen gjennom målrettede, flerårige planer – godt 

hjulpet av Sovjetunionen og andre kommunistiske stater. Den økonomiske veksten var 

sterk helt frem til 1967, da veksten flatet noe ut som følge av minsket sovjetisk 

assistanse (Ibid.: 263). Det økonomiske systemet ble formet etter planøkonomiske 

prinsipper og det var i hovedsak tungindustrien som stod for den industrielle veksten. 

Under Kim Il Sung ble det svært viktig at Nord-Korea skulle oppnå selvberging i 

tilgangen på mat – Nord-Korea skulle stå på egne ben. 

2.3 Nord-Koreas to ledere 

Kim Il Sung kjempet på 30-tallet mot japanerne nord i Kina, den gang som medlem av 

en geriljagruppe som formelt var ledet av Kinas kommunistiske parti (Cumings 1997: 

160). Gueriljagruppen krysset flere ganger grensen mellom Kina og Sovjetunionen 

(Ibid.: 161). Da Kim Il Sung vendte tilbake til den nordlige delen av Korea i 1945 var 

det som kaptein i Den Røde Armé (Nahm 1993: 216). Denne delen av Korea var da 

okkupert av Sovjetunionen. Kim Il Sung ervervet seg flere viktige posisjoner, blant 

annet med støtte fra de sovjetiske okkupasjonsmyndighetene (Ibid.: 219). Han ble 

viseformann i Det Nordkoreanske Arbeiderpartiet og formann i Folkekommiteen (som 

styrte det nordlige Korea) i 1946 (Ibid.: 220). Da folkerepublikken ble opprettet i 1948 

fikk Kim Il Sung posten som statsminister (Ibid.: 234). Senere ble han formann7 i Det 

Koreanske Arbeiderpartiet (DKA), som var en sammenslåing av Det Nordkoreanske 

Arbeiderpartiet og Det Sørkoreanske Arbeiderpartiet foretatt i 1949 (Ibid.: 237). Kim 

Il Sung endte opp som Nord-Koreas ubestridt leder. 

Kim Il Sungs maktbase lå altså i hovedsak i partiet. Kim Jong Il var hans 

erklærte etterfølger, men sønnen hadde utelukkende militære stillinger i begynnelsen. 

Før farens død i 1994 ble Kim Jong Il utnevnt både som formann i Den nasjonale 

forsvarskommisjonen og som øverstkommanderende i hæren (Scalapino 2006: 146). 

Disse to stillingene beholdt han også etter farens død, og overtok farens plass som 

generalsekretær i partiet først i 1997. Stillingen som republikkens president er erklært 

å tilhøre Kim Il Sung til evig tid. 

                                              
7 Byttet navn fra formann til generalsekretær på 70-tallet. 
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At Kim Jong Ils maktbase i hovedsak springer ut fra det militære ble åpenbart i 

de første årene av hans styre, siden det da var få tegn på at det lenger fantes noe aktivt 

politbyrå eller sekretariat i kommunistpartiet (Ibid.). Han gjennomførte også besøk til 

militære forlegninger under landets sørgeperiode etter farens død, muligens for å 

bekrefte at han hadde hærens støtte (Kim, Sung Chull 2006: 91). 

2.4 Juche-ideologien 

I 1955 introduserte Kim Il Sung Juche-ideologien (Juche kan oversettes til 

uavhengighet), i følge Nahm (Ibid.:259-60) som et middel for å etablere sin egen 

personlighetskult og personlige diktatur. I de følgende årene befestet Kim Il Sung sin 

maktposisjon ved å renske ut dissidenter innad i partiet, innføre sin personlige ideologi 

(Juche) i grunnloven og la seg utnevne til landets president mens han beholdt stillingen 

som partiformann. Selv om det er tydelig at personlighetsdyrkingen tiltok og Kims 

makt økte etter innføringen av ideologien om selvberging, kan handlingen imidlertid 

også ses på som ledd i et forsøk på å oppnå større uavhengighet fra omverdenen slik at 

Nord-Korea kunne føre en mer selvstendig utenrikspolitikk. Denne typen politikk er 

dessuten ikke et ukjent fenomen i Øst-Asia, der både Korea, Kina og Japan førte en 

isolasjonistisk politikk i lange perioder før det 20. århundre. 

Juche passer spesielt godt overens med vektleggingen av selvstendighet i form 

av økonomisk selvberging og uavhengighet i utenrikspolitikken. Samtidig kan man 

innvende at denne politikken ikke er et resultat av Juche, men at den like gjerne kan ha 

tvunget seg frem som følge av landets geopolitiske situasjon. I et kommunistisk land 

der alle nabolandene enten var erklærte fiender (Japan og Sør-Korea) eller potensielt 

dominerende (Sovjetunionens og Kinas økende rivalisering som ”kommunismens 

fyrtårn”) kan isolasjon i aller høyeste grad ha vært en rasjonell strategi.8 Nord-Korea 

søkte å distansere seg fra Moskva allerede på 50-tallet (Cumings 1997: 403) – på tross 

av den betydelige økonomiske hjelpen landet mottok fra Sovjetunionen. 

                                              
8 Man har et lignende tilfelle i Europa der Albania førte en isolasjonistisk politikk, fremsto som et alternativ til 
både den sovjetiske og kinesiske formen for kommunisme og spilte på Kinas og Sovjetunionens rivalisering i sin 
egen utenrikspolitikk. Både Albania og Nord-Korea hadde, i motsetning til de fleste landene i Øst-Europa, 
dessuten muligheten og insentivet til å føre en slik politikk siden ingen av dem hadde blitt okkupert av de to 
stormaktene (Albania ble aldri inntatt av sovjetiske styrker under 2. verdenskrig og Kina trakk sine styrker ut av 
Nord-Korea etter Koreakrigen), men sto i fare for å bli dominert av minst én av dem. 
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Landet nærmet seg etter hvert Kina og vekslet på å anse Sovjetunionen og Kina 

som sin nærmeste partner helt frem til Sovjetunionens sammenbrudd i 1991. Offisielt 

førte imidlertid landet en alliansefri politikk under den kalde krigen – uavhengig både 

fra Moskva og Beijing – noe som blant annet ga utslag i at landet fikk en ledende rolle 

i den alliansefrie bevegelsen. En slik pragmatisk holdning til implementeringen av 

Juche i utenrikspolitikken kommer også til uttrykk i forhold til Nord-Koreas 

økonomiske samkvem med utlandet. Landet mottok – i strid med Juche – enorme 

summer i økonomisk hjelp fra både Kina og Sovjetunionen, men meldte seg – i tråd 

med Juche – aldri inn i den sovjetiskdominerte økonomiske organisasjonen 

COMECON. 

 Man kan lett få inntrykk av at Juche gjennomsyrer all nordkoreansk politikk. 

Beslutninger som fattes refererer ofte til at de samsvarer med Juche-ideologien, og 

svært mye av Nord-Koreas politikk er faktisk i tråd med Juche. En innvending mot å 

se på all nordkoreansk politikk som resultat av Juche er ideologiens tilsynelatende 

manglende koherens. Vektleggingen av at ”folkets tanker og politikk skal være 

uavhengig” stemmer for eksempel dårlig overens med den nordkoreanske politikken å 

undertrykke enhver uavhengig tanke blant enkeltindivider. 

Som nevnt i punkt 2.3 ligger Kim Jon Ils maktbase i militæret. Dette kommer 

blant annet til uttrykk gjennom endringene han gjennomførte i forhold til den 

statsbærende ideologien etter maktovertakelsen. Kim Il Jong innførte et nytt begrep – 

songun chongchi – som sitt bidrag til Juche-ideologien. I følge songun chongchi er 

hæren det viktigste elementet i staten og bør prioriteres fremfor alt annet – uttrykket 

kan oversettes til ”militæret først-politikk” (Kim, Ilpyong 2006: 65). I en lederartikkel 

i Rodong Sinmun9 (Arbeidernes avis) i 1997 ble Kim Jong Il for eksempel sitert å ha 

sagt at ”uten hæren eksisterer det verken noe folk, stat eller parti” – noe som blant 

annet kommer til uttrykk gjennom hærens betydelige rolle i forsøket på å 

gjenoppbygge økonomien i landet (Kim, Sung Chull 2006: 91). 

Ovenfor så vi at den isolasjonistiske politikken landet har ført ikke behøver å 

være et resultat av Juche, men et resultat av politiske realiteter. Det ble også 

                                              
9 Nordkoreansk avis utgitt av det statsbærende partiet og som det derfor er vanlig å benytte som kilde for offisiell 
politikk. Navnet kan også staves Nodong Sinmun, basert på en sørkoreansk uttalemåte. 
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argumentert for at ideologien ikke er spesielt koherent og at regimet tilsynelatende 

legger en pragmatisk tolkning av Juche til grunn. Kim Il Jongs endring av ideologien – 

som innebar en styrking av militærets betydning – bygger også opp under inntrykket 

av at den nordkoreanske politikken ikke nødvendigvis er et resultat av Juche, men at 

ideologien i stor grad er et produkt av de til enhver tids rådende politiske forhold. 

Ifølge Cumings (1997: 404-5) ligger Juche nærmere ”ny-konfutsianisme” enn 

marxisme. Park (2002: 36) sier at ideologien har blitt en religiøs doktrine og teologi. 

Han avviser at Juche skal være en vanlig politisk ideologi og kaller det for ”a complex 

system of values that are intriguingly utilized for the purpose of political mobilization 

and regime legitimacy” (Ibid.: 41). Denne siste forståelsen av Juche – et verdisystem 

med en hensikt – er i tråd med min egen forståelse av Juche: et tankesystem som Nord-

Koreas ledere har forholdt og forholder seg pragmatisk til, både når det gjelder 

tolkning og når det gjelder utforming av politikk. 

2.5 Det kjernefysiske programmet og forholdet til USA 

Nord-Korea startet sitt kjernefysiske program allerede på 50-tallet og fikk, med støtte 

fra Sovjetunionen, første kjernefysiske reaktor allerede i 1962 (Bandow 1998: 124, 

Cumings 1997: 466). Etter at Kina prøvesprengte sin første atombombe i 1964 ble 

Kim Il Sung avvist da han spurte Mao Zedong om Kina var villig til å dele teknologien 

med Nord-Korea (Becker 2005: 179). Landet meldte seg inn i Det internasjonale 

atomenergibyrået (IAEA) i 1974 og fikk dermed tilgang på teknisk assistanse til 

utvikling av sivil kjernekraft (Bandow 1998: 124). Først i 1977 satte Nord-Korea 

reaktoren under IAEAs kontrolltiltak (Cumings 1997: 466). 

På tross av at Nord-Korea signerte Ikke-spredningsavtalen (NPT) i 1985 har det 

hersket stor usikkerhet angående landets intensjoner i forhold til kjernefysiske våpen. I 

1989 mente CIA at Nord-Korea hadde tatt ut brensel og separert ut våpengrads-

plutonium fra en av reaktorene, noe som førte til krav om inspeksjoner (Bandow 1998: 

124-5). Nord-Korea benektet at det fantes noe atomvåpenprogram og avviste – noe 

motstridende – kravene om inspeksjon på bakgrunn av at USA hadde kjernefysiske 

våpen i Sør-Korea. Da USA sa seg villig til å fjerne disse våpnene fra Sør-Korea stilte 

Nord-Korea nye betingelser for inspeksjoner – men i 1991 inngikk landet en avtale 
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med Sør-Korea der det ble åpnet for inspeksjoner året etter (Ibid.: 125). 

Nordkoreanske myndigheter samarbeidet godt med IAEA under inspeksjonene i 1992, 

men i 1993 ble organisasjonen nektet adgang til det man mente var to lagringsplasser 

for kjernefysisk avfall ved Yongbyon – i tillegg viste prøver at myndighetene hadde 

løyet om hvor mye plutonium som hadde blitt utvunnet (Ibid.). 

 Som følge av krisen som oppstod, erklærte Nord-Korea i mars 1993 at landet 

ville trekke seg fra NPT.10 Denne erklæringen ble opphevet et par måneder senere og 

man forsøkte å forhandle om en løsning med USA. I mai 1994 brøt forhandlingene 

sammen for andre gang fordi det kom frem at Nord-Korea hadde begynt å avlaste 

brenselsstaver fra kjernekraftverket i Yongbyon. Situasjonen var så anspent at Clinton-

administrasjonen sendte missiler til Sør-Korea og ville ikke avskrive muligheten for et 

preventivt angrep (Scalapino 2006: 146). 

 Den akutte krisen mellom Nord-Korea og USA endte noe overraskende med at 

tidligere president Jimmy Carter besøkte Nord-Korea og fikk Kim Il Sung til å love 

ikke å utvise IAEA-inspektørene og til å fryse all kjernefysisk aktivitet så lenge 

forsøkene på å løse situasjonen foregikk gjennom forhandlinger på høyt nivå (Ibid.). 

Dette besøket skjedde i juni 1994. Den 8. juli samme år døde Kim Il Sung – og 

Folkerepublikken Korea gikk i arv til hans eldste sønn, Kim Jong Il. 

Samtalene med USA om det kjernefysiske programmet fortsatte under Kim 

Jong Ils lederskap. I oktober 1994 ble Agreed Framework (heretter: Rammeavtalen) 

inngått mellom Nord-Korea og USA. Denne avtalen etablerte KEDO (Korean 

Peninsula Energy Development Organization), en internasjonalt konsortium ledet av 

USA. KEDO skulle finansiere og levere deler til et lettvannsreaktorprosjekt som skulle 

fullføres med en kapasitet på 2000 megawatt innen 2003. Implementeringen av avtalen 

skulle skje stegvis. USA påtok seg å levere 500 000 tonn tung brenselsolje til Nord-

Korea årlig inntil den første reaktoren skulle stå ferdig. Nord-Korea på sin side godtok 

å stoppe midlertidig sine grafittmodererte reaktorer og til slutt å avvikle dem – hvorav 

det første steget skulle skje under IAEAs påsyn innen en måned, og avviklingen først 

når lettvannsreaktorprosjektet var ferdig (Ibid.: 147). I tillegg til dette skulle blant 

                                              
10 I følge artikkel X i NPT kan stater trekke seg fra avtalen med tre måneders varsel. 
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annet USA gi formelle garantier mot et militært angrep mot Nord-Korea og Nord-

Korea skulle forbli part i NPT og etterleve denne avtalen (Ibid.). Rammeavtalen fastslo 

dessuten at Nord-Korea måtte samarbeide fullstendig med IAEA i arbeidet med å 

verifisere riktigheten av landets opprinnelige rapport om hvor mye kjernefysisk 

materiale man var i besittelse av, og at dette måtte skje før KEDO leverte de viktigste 

delene av den første lettvannsreaktoren (Ibid.). 

På tross av stadige brudd i forhandlingene virket det nå som om forholdet 

mellom de to fiendene var på vei til å bli bedre (Ibid.: 149). Et tegn på dette var at 

firelandssamtalene, der også Kina og Sør-Korea deltok, startet opp i 1997. I 

mellomtiden hadde den nordkoreanske økonomien blitt sterkt forverret. I tillegg til 

økonomisk vanstyre førte en rekke naturkatastrofer til at befolkningen sultet – og 

landet måtte motta nødhjelp fra omverdenen. 

Firelandssamtalene og de bilaterale samtalene mellom USA og Nord-Korea 

førte imidlertid ingenstedshen – og Nord-Korea klaget over at USA var sent ute med 

oljeleveransene (Ibid.). I mai 1998 advarte den nordkoreanske ambassadøren i Kina 

med at Nord-Korea kunne være tvunget til å gjenoppta sitt kjernefysiske program 

siden USA forhalte oljeleveringen (Keesing’s 2007a). I august samme år avfyrte Nord-

Korea et missil som gikk over Japan og landet i Stillehavet, noe som forverret 

forholdet til både Japan og USA. Allerede måneden etter inngikk USA en fornyet 

avtale der landet forpliktet seg til å levere oljen og at man ville begynne på 

konstruksjonen av lettvannsreaktoren i november (Scalapino 2006: 149). 

President Clinton satte i november 1998 ned et utvalg, ledet av William J. 

Perry, som hadde i oppdrag å foreta en revurdering av landets politikk overfor Nord-

Korea. Resultatet var at man anbefalte at USA skulle følge en todelt strategi der man 

skulle redusere den type press som Nord-Korea anså som truende mot at sistnevnte ga 

opp sine kjernefysiske og langtrekkende missilprogrammer og at USA burde holde 

tilbake (contain) Nord-Korea på forskjellige måter hvis Nord-Korea motsatte seg dette 

(Ibid.). 

Frem til år 2000 ble det gjennomført i alt seks runder med firelandssamtaler, i 

tillegg til flere bilaterale samtaler mellom Nord-Korea og USA, uten at det førte til 

store gjennombrudd i forhold til Nord-Koreas kjernefysiske program. Clinton-
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administrasjonens siste år markerte likevel høydepunktet i det bedrede forholdet 

mellom USA og Nord-Korea. Firelandssamtalene og Sør-Koreas president Kim Dae 

Jungs ”solskinnspolitikk” overfor Nord-Korea hadde skapt et helt nytt klima i 

forholdet mellom de to koreanske statene. Dette stimulerte Clinton-administrasjonen 

til å jobbe for å komme frem til en avtale med Nord-Korea (Ibid.: 150). I år 2000 lettet 

USA på de økonomiske sanksjonene mot Nord-Korea, utenriksminister Madeleine 

Albright besøkte Pyongyang, Kim Jong Il konstaterte at amerikanske styrker i Sør-

Korea spilte en stabiliserende rolle og indikerte at han var veldig interessert i å komme 

frem til en avtale med USA, og det ble endog spekulert på om Clinton selv kom til å 

besøke Nord-Korea (Ibid.). Samtaler mellom USA og Nord-Korea i Kuala Lumpur i 

november førte imidlertid ikke til at man kom frem til noen løsning i forhold til det 

kjernefysiske programmet (Ibid.: 150-1). 

USAs nye president George W. Bush viste tidlig at han var skeptisk til Sør-

Koreas solskinnspolitikk og tok til orde for en grundig revurdering av USAs politikk 

overfor Nord-Korea (Ibid.: 151). Endringene som ble foreslått innebar en utvidelse av 

saksområdet til å omfatte spørsmål om konvensjonelle styrker og menneskerettigheter 

i tillegg til landets missilprogram og kjernefysiske program (Michishita 2006: 1018). 

Endringene innebar også en strengere holdning overfor Nord-Korea (Ibid.). 

Rammeavtalen skulle imidlertid opprettholdes så lenge Nord-Korea ikke brøt den først 

(Mazarr 2007: 77). 

I juni 2001 foreslo Bush at partene skulle fortsette å diskutere 

implementeringen av Rammeavtalen, noe Nord-Korea avslo på bakgrunn av USAs nye 

missilforsvarsprogram og endrede holdning overfor Nord-Korea (Scalapino 2006: 

151). Bush-administrasjonen hadde viste tidlig tegn på splittelse, idet utenriksminister 

Colin Powell sto for en videreføring av Clintons politikk mens andre medlemmer av 

administrasjonen, spesielt i Pentagon, ønsket regimeendring på bakgrunn av 

sanksjoner (Ibid.). Knappe tre måneder etter terrorangrepene på USAs østkyst, trakk 

Bush i sin State of the Union-tale i januar 2002 frem Nord-Korea som ett av 

medlemmene i ”ondskapens akse” (The White House 2002a). Reaksjonene fra Nord-

Korea var ikke milde: nordkoreansk radio kalte president Bush for ”the most ferocious 

war fanatic […] and an ignorant political hooligan” (Keesing’s 2007b). 
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2.6 Oppsummering 

I dette bakgrunnskapitlet tok jeg for meg hovedtrekkene i Nord-Koreas historie frem 

til Bush’ State of the Union-tale i 2002. Hovedtemaene har vært Juche-ideologien, 

landets kjernefysiske program, utenrikspolitikk og forholdet til USA. Jeg argumenterte 

for at Juche må ses på som et produkt av politiske forhold. Vi har sett hvordan Nord-

Korea gjennom mange år har søkt en uavhengig og til dels isolasjonistisk rolle i det 

internasjonale samfunn og hvordan landets kjernefysiske program har vært en kilde til 

kriser i forholdet til USA. USAs forhold til Nord-Korea har også blitt beskrevet, her 

med spesiell vekt på Clinton-administrasjonen og det første året i Bush-

administrasjonen. Senere tids hendelser vil bli belyst i de kommende analysekapitlene, 

der det empiriske grunnlaget for forklaringenes forutsetninger gjennomgås i egne 

underkapitler. 
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3 Prøvesprengning som avskrekking (F1) 

3.1 Innledning 

Formålet med dette kapitlet er å diskutere den første forklaringen på hvorfor Nord-

Korea prøvesprengte. I punkt 3.2 presenterer jeg forklaringen og dens forutsetninger. I 

punkt 3.2.1 vurderer jeg forutsetningenes plausibilitet. I punkt 3.2.2 diskuterer jeg 

hvorvidt kjernefysisk avskrekking kan anses som troverdig. Konklusjonen med hensyn 

til forutsetningenes plausibilitet fatter jeg i punkt 3.2.3. Jeg analyserer forklaringen i 

punkt 3.3. Først, i punkt 3.3.1, illustrerer jeg en av forklaringens forutsetninger 

gjennom bruk av Bayes regel. Deretter, i punkt 3.3.2, gjennomfører jeg en 

spillteoretisk analyse på bakgrunn av forklaringen og dens forutsetninger. I punkt 3.3.3 

går jeg nærmere inn på spillets to likevekter. I punkt 3.4 konkluderer jeg om hvorvidt 

forklaringen er logisk konsistent og om hvorvidt dens forutsetninger er plausible. 

3.2 Forklaringen og dens forutsetninger 

F1: Prøvesprengningen ble gjennomført for å avskrekke USA fra å angripe Nord-Korea 

(med regimeendring som hensikt) en gang i fremtiden. 

Forutsetningene er: Nord-Korea må være av den oppfatning at 1) USA ønsker å 

angripe Nord-Korea for å oppnå regimeendring, 2) avskrekking utelukkende ved hjelp 

av konvensjonelle våpen ikke (lenger) er effektivt overfor USA, 3) kjernefysisk 

avskrekking vil være effektivt overfor USA og 4) USAs oppfatninger om Nord-Koreas 

evne til å slå tilbake med kjernefysiske våpen kan endres ved å foreta en 

prøvesprengning. 

Som vi skal se kan det argumenteres for at USA – som følge av en 

nordkoreansk prøvesprengning – vil oppdatere sine oppfatninger om Nord-Koreas 

kjernefysiske kapabiliteter på en slik måte at landet vil regne det som mer sannsynlig 

enn før at Korea kan gjengjelde med kjernefysiske våpen. Dermed vil det for USA 

fremstå som mindre attraktivt å angripe, og Nord-Koreas mål om i størst mulig grad å 

avskrekke et fremtidig amerikansk angrep vil være innfridd. 



 

 

26 

3.2.1 Empirisk gjennomgang av forutsetningene 

De tre første forutsetningene henger på mange måter sammen, slik at det blir naturlig 

med en sammenhengende gjennomgang og drøfting. Den siste forutsetningen 

presenteres i et eget analysekapittel nedenfor. 

I president George Bush’ State of the Union-tale i 2002 ble Nord-Korea nevnt 

som et av landene i ”ondskapens akse” – regimer som truer verdensfreden ved å alliere 

seg med terrorister og å ruste opp (The White House 2002a). Trusselen fra disse 

regimene besto av faren for at de i fremtiden kunne tilby terrorister 

masseødeleggelsesvåpen og av faren for at de kunne angripe amerikanske allierte eller 

drive utpressing overfor USA (Ibid.). I National Security Strategy-rapporten fra 

samme år ble Nord-Korea nevnt som en ”looming threat” som måtte stoppes før landet 

utviklet kjernefysiske våpen (Ibid. 2002b: Kapittel V). Videre ble nødvendigheten av å 

gå fra en reaksjonsholdning (reactive posture) til å kunne handle i forkjøp 

(preemptively) vektlagt – med den begrunnelse at avskrekking ikke virker overfor 

røverstater11 (Ibid.). Med tanke på hva som senere skjedde er det rimelig å tenke seg at 

åpningen for å gå til forkjøpskrig – til forskjell fra folkerettslig preventiv krig – først 

og fremst var rettet mot regimet i Irak. Men tatt i betraktning at det i rapporten faktisk 

ble åpnet for forkjøpskrig mot enhver stat som falt inn under begrepet ”røverstat” og at 

Nord-Korea tidligere hadde blitt betegnet som medlem av ”ondskapens akse” sammen 

med Irak, er det ikke urimelig å tro at Nord-Korea kunne ha grunn til å føle seg truet. 

 I de senere State of the Union-talene f.o.m. 2003 t.o.m. 2006 eller i National 

Security Strategy-rapporten fra 2006 ble den generelle trusselen fra ”røverstater” som 

ønsker masseødeleggelsesvåpen nevnt – men Nord-Korea ble altså ikke eksplisitt 

nevnt som en trussel for USA (Ibid. 2003, Ibid. 2004, Ibid. 2005, Ibid. 2006a og Ibid. 

2006b: Kapittel V). Likevel burde det være åpenbart at Nord-Korea – i alle fall i USAs 

øyne – tilfredstilte alle kriteriene på en slik truende ”røverstat”. Dermed kan man si at 

Nord-Korea (sammen med andre slike stater) fortsatt ble presentert som en trussel mot 

USA i disse talene og i rapporten av 2006. 

                                              
11 Både ”rogue states” og ”outlaw regimes” er oversatt til ”røverstater”, da jeg ikke kan se at det eksisterer noen 
innholdsmessig forskjell mellom de to uttrykkene. 



 

 

27 

 I mars 2002 avslørte en lekkasje fra Pentagon at Nord-Korea var inkludert på en 

liste over til sammen syv land som var potensielle mål for atomvåpennedslag 

(Keesing’s 2007c). I desember samme år erklærte daværende forsvarsminister Donald 

Rumsfeld at USA var kapabel til å vinne simultane kriger i stor skala i forskjellige 

regioner – som i Irak og Nord-Korea, noe som resulterte i at daværende 

utenriksminister Colin Powell gikk ut og sa at USA ikke hadde umiddelbare (min 

kursiv) planer om å angripe Nord-Korea (Ibid. 2007d). I februar 2003 ga Rumsfeld 

ordre om å utplassere langtrekkende bombefly i regionen. I mars – bare et par uker før 

angrepet på Irak – erklærte Bush at USA var rede til å bruke makt mot Nord-Korea for 

å hindre landet i å utvikle kjernefysiske våpen dersom diplomatiet ikke lyktes, 

samtidig som han påpekte at han fortsatt trodde det var mulig med en diplomatisk 

løsning (Ibid. 2007e). Måneden etter ville Powell fortsatt ikke utelukke muligheten for 

militære aksjoner mot Nord-Korea (Ibid. 2007f). I juni inngikk USA og Sør-Korea en 

avtale om at 15.000 amerikanske soldater skulle trekkes ut av det demilitariserte 

området. USA begrunnet vedtaket med at det ville øke ens egen avskrekkende effekt 

som følge av at landets soldater ville være mindre sårbare for nordkoreansk angrep – 

og i Sør-Korea økte frykten for at USA ønsket å gjennomføre et forkjøpsangrep mot 

Nord-Koreas atomfasiliteter (Ibid. 2007g). Denne avtalen ble imidlertid reforhandlet i 

oktober 2004, slik at tilbaketrekningen av 12.500 soldater skulle utsettes til 2008 (Ibid. 

2007h). 

 I februar 2002 kom Nord-Koreas offisielle reaksjon på president Bush’ 

innlemmelse av landet i ”ondskapens akse” der Bush bl.a. ble omtalt som en 

”krigsfanatiker” (Ibid. 2007i). I oktober samme år ble kravet om en ikke-angrepspakt 

med USA begrunnet med at Nord-Korea – gjennom Bush’ tale fra februar – sto i fare 

for å bli utsatt for et forkjøpsangrep (Scalapino 2006: 152). I februar 2003 advarte 

avisen Rodong Sinmun at det ville bli ”fullstendig krig” hvis USA angrep Nord-

Koreas atomfasiliteter, samtidig som the Guardian rapporterte at Nord-Koreas 

visedirektør i nordkoreansk UD, Ri Pyong Gap, advarte USA med at Nord-Korea 

kunne gå til forkjøpskrig for å imøtegå et forestående angrep fra USA (Keesing’s 

2007j). USAs og Sør-Koreas årlige militærøvelser ble innledet i begynnelsen av mars, 

og ble av nordkoreanske myndigheter betegnet som en ”krigserklæring” (Ibid. 2007e). 
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Mens øvelsene pågikk avskar et nordkoreansk jagerfly et amerikansk 

rekognoseringsfly i internasjonalt luftrom, hvorpå Nord-Korea anklaget USA for å ha 

krenket nordkoreansk luftrom 180 ganger måneden før (Ibid.). 

Den 20. mars 2003 angrep USA Irak i den hensikt å avsette Saddam Husseins 

regime. En av de offisielle begrunnelsene for angrepet var at USA satt på etterretning 

om et irakisk hemmelig våpenprogram. I følge Scalapino (2006: 153) var 

nordkoreanske myndigheter utvilsomt bekymret under begynnelsen av krigen, og det 

ble rapportert at Kim Jong Il forsvant fra offentlighetens lys i femti dager etter 

angrepet på Irak. Den 6. april sto det en artikkel i Rodong Sinmun der den pågående 

krigen i Irak ble trukket frem som eksempel på at “imperialistenes våpeninspeksjon” 

fører til krig, at land som ga etter for slike inspeksjoner ville bli ”offer for 

imperialismen”, og at USAs ”urimelige press” mot Nord-Korea tvinger landet til å 

”styrke sine egne midler for selvforsvar på enhver måte for å unngå krig på Den 

koreanske halvøyen og beskytte fedrelandets suverenitet og sosialismen” (KCNA 

2003). 

 I august kom det en offisiell uttalelse fra Nord-Korea om at landet ville 

gjennomføre en kjernefysisk prøvesprengning hvis man ikke oppnådde en avtale i de 

pågående sekslandssamtalene – noe landets viseutenriksminister Choe Su Hon fulgte 

opp noen dager senere med å si at landet ikke hadde noe annet valg (gitt truslene det 

sto overfor) enn å skaffe seg ”kjernefysisk avskrekking” (Scalapino 2006: 153). 

 I mai 2004 uttalte tidligere utenriksminister Kim Yong Nam (nå president i den 

nordkoreanske folkeforsamlingen og således nr to i det nordkoreanske hierarkiet) at 

den eneste grunnen til at Nord-Korea utviklet kjernefysiske våpen var for å avskrekke 

et amerikansk forkjøpsangrep (Ibid.: 154-5). En talsmann i utenriksdepartementet kalte 

i august president Bush for ”en tyrann som setter Hitler i skyggen” og anklaget ham 

for å være fast bestemt på å knekke nordkoreanske myndigheter med makt (Keesing’s 

2007k). 

3.2.2 Er avskrekking med kjernefysiske våpen troverdig? 

På grunn av den potensielt enorme ødeleggende kraften og den relativt enkle måten 

slike våpen kan avleveres på, regnes kjernefysiske våpen ofte som det fremste 
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avskrekkende våpenet en stat kan ha – i alle fall når trusselen er total utslettelse. Det 

kan imidlertid innvendes at avskrekking med kjernefysiske våpen ikke er troverdig, 

spesielt ikke mot stater som har ”second-strike” kapabilitet. Hovedargumentasjonen er 

at trusselen om å gjengjelde et angrep med kjernefysiske våpen i slike tilfeller ikke 

nødvendigvis er troverdig, siden motparten da kan slå tilbake med kjernefysiske våpen 

(Powell 1990: 3). 

Et slikt forhold har man mellom Nord-Korea og USA siden USA uten 

problemer kunne slå massivt tilbake med kjernefysiske våpen hvis Nord-Korea 

gjengjeldte et amerikansk angrep med kjernefysiske våpen. Konsekvensene for Nord-

Korea av å bruke kjernefysiske våpen mot USA, landets baser eller landets allierte 

ville sannsynligvis være å bli ”utslettet” som følge av et massivt motangrep. Trusselen 

om å gjengjelde et amerikansk angrep med kjernefysiske våpen fremstår i så fall som 

lite troverdig. Dette poenget kommer til uttrykk gjennom en artikkel skrevet av 

Condoleezza Rice i 2000, det valgåret Bush ble valg til president.12 Hun sier at 

forsvaret mot regimer som Nord-Korea må bestå av ”a clear and classical statement of 

deterrence—if they do acquire WMD, their weapons will be unusable because any 

attempt to use them will bring national obliteration” (Rice 2000: 61). 

I et tenkt tilfelle der Nord-Korea blir angrepet av USA og der formålet 

tilsynelatende er regimeendring, vil det altså ikke nødvendigvis være rasjonelt for 

Nord-Korea å gjengjelde angrepet med kjernefysiske våpen. En gjengjeldelse med 

kjernefysiske våpen som svar på et amerikansk angrep ville trolig bety slutten for det 

nordkoreanske regimet, siden USA mest sannsynlig ville intensivere sitt eget angrep 

og/eller svare med kjernefysiske våpen i stedet for å stoppe sitt eget angrep. Så kunne 

man innvende at svært lite ville hindre det nordkoreanske regimet i å avfyre et missil 

med en kjernefysisk ladning hvis alt likevel var tapt for regimet. Men i beste fall ville 

situasjonen for regimet forbli uendret (regimekollaps) og gjengjeldelsen med et 

kjernefysisk våpen ville utelukkende fungere som en straff. I verste fall ville 

beslutningen medføre en hard motreaksjon, muligens i form av et kjernefysisk 

motangrep fra USA. Dette ville sette enda flere liv, inklusive livene til regimets 

                                              
12 På det tidspunktet var hun utenrikspolitisk rådgiver for George W. Bush. 
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beslutningstakere og deres familiemedlemmer, i fare. Nord-Korea ville altså ha noe å 

tape, men ingenting å vinne på å gjengjelde et angrep med kjernefysisk våpen – også 

hvis det befant seg i en slik håpløs situasjon. 

Thomas Schelling (1980) introduserte uttrykket ”the threat that leaves 

something to chance” i sin bok “The Strategy of Conflict”. Han argumenterer for at en 

trussels troverdighet kan forbedres ved å inkludere et usikkert element – et element 

som stammer fra et sted utenfor avsenderens kontroll: ”Whether we call it ”chance,” 

accident, third-party influence, imperfection in the machinery of decision, or just 

processes that we do not entirely understand, it is an ingredient in the situation that 

neither we nor the party we threaten can entirely control.” (Ibid.: 188). Powell (1990: 

3) knytter dette uttrykket til en av grenene i kjernefysisk avskrekkingsteori: ”States in 

this type of threat bring coercive pressure to bear by taking steps that raise the risk that 

the crisis will go out of control and end in a general nuclear exchange.” Én måte å 

forbedre trusselens troverdighet på er å gi inntrykk av at man er irrasjonell (Hovi 1998: 

48-9). Dette går også frem i sitatet av Schelling ovenfor, der det vises til ”imperfection 

in the machinery of decision”. 

Ved å gi inntrykk av å være irrasjonell kan Nord-Koreas trussel om å gjengjelde 

et angrep med kjernefysiske våpen altså virke mer troverdig overfor USA. Hvis USA 

blir usikker med hensyn til Nord-Koreas rasjonalitet vil sistnevntes trussel om å 

gjengjelde et angrep med kjernefysiske våpen virke mer troverdig. Ved å fremstå som 

irrasjonell kan Nord-Korea – i følge denne logikken – forbedre sin egne avskrekkende 

evne med kjernefysiske våpen. Landet vil i så fall forbedre sin trussels troverdighet, 

siden den da ”overlater noe til tilfeldighetene”. Roy (1994: 311) argumenterer, som 

nevnt i kapittel 1, for at Nord-Koreas rykte for å være irrasjonell i visse situasjoner har 

virket til landets egen fordel, for eksempel i forhold til at nordkoreanske trusler om 

”suicidal war” har ført til innrømmelser fra Sør-Korea og USA. 

Et argument som taler for at Nord-Korea anser avskrekking med kjernefysiske 

våpen som minst like effektivt som avskrekking med konvensjonelle våpen, er alle de 

offisielle uttalelsene fra regimet. Som vi så i tredje kapittel, er avskrekking overfor 

USA én av de offisielle grunnene til at Nord-Korea utvikler kjernefysiske våpen. Et 

annet argument er at andre stater som har utviklet kjernefysiske våpen har gjort det 
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med den begrunnelse å avskrekke (erklærte) fiender fra å angripe. Dette tyder på at 

stater har ansett avskrekking med kjernefysiske våpen som effektivt. 

Det er flere observatører som knytter Nord-Koreas kjernefysiske våpenprogram 

opp mot ønsket om å avskrekke. Både Roehrig (2006: 103), Michishita (2006: 1021), 

Quinones (2006: 80) og Hayes (2007: 133) anser avskrekking som (minst) et av 

motivene for eller en av virkningene av Nord-Koreas utvikling av kjernefysiske våpen. 

Michishita (Ibid.) tar forbehold om at nordkoreansk kjernefysisk avskrekking bare er 

troverdig dersom landet står overfor en invasjon. Dette underbygger forklaringen, 

siden den første forutsetningen sier at det er angrep med regimeendring som hensikt 

Nord-Korea frykter. 

Om kjernefysisk avskrekking er troverdig kan diskuteres. Det er likevel rimelig 

å forutsette at Nord-Korea er av den oppfatning at kjernefysisk avskrekking er minst 

like effektivt som avskrekking med konvensjonelle våpen – med tanke på landets 

offisielle begrunnelse for å utvikle kjernefysiske våpen, andre lands begrunnelser for å 

utvikle tilsvarende våpen, landets rykte som ”madman” og observatørers uttalelser om 

emnet. 

3.2.3 Forutsetningenes plausibilitet 

Hvis man skal stole på de offisielle uttalelsene er det ikke tvil om at Nord-Korea føler 

seg truet av USA og at det kjernefysiske programmet er et direkte resultat av dette. 

Man kan også spørre seg i hvilken grad man kan trekke slutninger på grunnlag av 

uttalelser fra et utenriksdepartement som ikke nøler med å sammenligne president 

Bush med Hitler og som kaller kritikk fra andre land for ”krigserklæringer”. Da er det 

nok mer fruktbart å se hva som er landets faktiske politikk. Det kanskje sikreste tegnet 

på at Nord-Korea føler seg truet av USA er at førstnevnte har krevd en ikke-

angrepspakt med USA gjennom hele den aktuelle perioden. Til syvende og sist er jo 

også dette kun offisiell politikk og behøver ikke gjenspeile en eventuell frykt for et 

forestående amerikansk angrep. Kravet kan simpelthen gjenspeile et ønske om å 

normalisere forbindelsene med USA, uten at det behøver å bety at man frykter et 

angrep hvis så ikke skjer. Det kan for eksempel også være en del av en overordnet 

forhandlingsstrategi. 
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Fra amerikansk hold har det kommet erklæringer om at USA er villig til å gå til 

forkjøpskrig mot stater som Nord-Korea. Sett i lys av State of the Union-talen i 2002 

kan enhver senere antydning av Nord-Korea som en ”røverstat” eller et tyranni 

oppfattes som en implisitt (militær) trussel mot landet. På den annen side var det USAs 

vilje til å finne en fredlig løsning på konflikten i samarbeid med de andre landene i 

regionen som dominerte Nord-Korea-spørsmålet i alle State of the Union-talene f.o.m. 

2003 t.o.m. 2005 og i National Security-rapporten fra 2006 (The White House 2003, 

Ibid. 2004, Ibid. 2005, Ibid. 2006b). 

 Den hendelsen som sterkest støtter oppunder den første forutsetningen ovenfor 

er invasjonen av Irak og USAs begrunnelse for den. Den første forutsetningen var at 

Nord-Korea er av den oppfatning at USA ønsker å angripe landet for å oppnå 

regimeendring. Med tanke på argumentasjonen Bush-administrasjonen brukte mot Irak 

og Saddam Hussein, innlemmelsen av Nord-Korea i ”ondskapens akse” og åpningen 

for å inngå forkjøpskriger mot fiendtlige stater som ønsket kjernefysiske våpen er det 

ikke rart at Kim Jong Il forsvant fra offentligheten i en periode av krigen. Dette er en 

av de klareste indikasjonene på at han – i alle fall under invasjonen – så på et 

amerikansk angrep som en mulighet. Den første forutsetningen anser jeg for å være 

plausibel. 

 Det viktigste ankepunktet som er nevnt ovenfor er at Nord-Korea har en enorm 

avskrekkende evne med konvensjonelle våpen. Nord-Korea kan nå Seoul, som ligger 

50 kilometer fra grensen mot nord, med raketter eller jagerfly i løpet av minutter – i 

tillegg har USA flere militære baser som er innenfor rekkevidde.  Et anslag fra 

Pentagon om forventet antall døde ved en eventuell krig mot Nord-Korea ligger på 

52.000 amerikanere og 490.000 sørkoreanere (French 2005: 279). Det er derfor 

vanskelig å tenke seg at Nord-Korea ikke skulle anse avskrekking med konvensjonelle 

våpen som tilstrekkelig for å avverge et amerikansk angrep. Likevel kan det ikke 

avskrives som en umulighet. For selv om Irak blant annet var i en helt annen militær 

posisjon enn Nord-Korea kan det jo tenkes at Bush-administrasjonens politikk overfor 

Irak medførte en endret nordkoreansk oppfattelse av hvor langt USA var villig til å gå 

– og en del tegn tyder jo som vi har sett akkurat på det. Den enorme avskrekkende 

evnen Nord-Korea har med konvensjonelle våpen gjør det imidlertid problematisk å 
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anta at Nord-Korea er av den oppfatning at avskrekking utelukkende ved hjelp av 

konvensjonelle våpen er ikke (lenger) effektivt overfor USA. Den andre forutsetningen 

anser jeg derfor for å være problematisk. 

 Den tredje forutsetningen sier at Nord-Korea er av den oppfatning at 

kjernefysisk avskrekking vil være effektivt overfor USA. Denne forutsetningen ble 

diskutert i punkt 3.2.2. På bakgrunn av denne diskusjonen anser jeg forutsetningen for 

å være plausibel. Den fjerde forutsetningen sier at USAs oppfatninger om Nord-

Koreas evne til å slå tilbake med kjernefysiske våpen kan endres ved å foreta en 

prøvesprengning. Denne blir illustrert nedenfor i punkt 3.3.1.  

3.3 Analyse av forklaringen 

Vi skal gjennom Bayes regel se at Nord-Korea kan oppdatere USAs oppfatninger om 

førstnevnte kjernefysiske kapabiliteter. Ved hjelp av spillteori blir det videre belyst 

hvordan det etter en slik oppdatering blir mindre attraktivt for USA å angripe Nord-

Korea. 

3.3.1 Illustrasjon av forklaringens fjerde forutsetning ved hjelp av Bayes regel. 

Den fjerde og siste forutsetningen er at Nord-Korea må være av den oppfatning at 

USAs oppfatninger om førstnevntes evne til å slå tilbake med kjernefysiske våpen kan 

endres ved å foreta en prøvesprengning. For at kjernefysisk avskrekking skal være 

effektivt må motparten være av den oppfatning at det aktuelle landet evner å slå tilbake 

med kjernefysiske våpen etter at landet er angrepet – dvs. at landet har 

gjengjeldelsesevne. Hensikten her er å vise – ved hjelp av Bayes regel – at USAs 

oppfatninger om Nord-Korea oppdateres etter en prøvesprengning. Oppfatningene 

oppdateres på en slik måte at USA anser det som mer sannsynlig enn før at Nord-

Korea har gjengjeldelsesevne. Her forutsettes det 1) at USA før prøvesprengningen 

anså det som mulig at Nord-Korea ikke hadde kjernefysiske våpen og 2) at 

sannsynligheten for at Nord-Korea velger å prøvesprenge hvis landet har 

gjengjeldelsevne er større enn sannsynligheten for at Nord-Korea velger å 

prøvesprenge hvis landet ikke har gjengjeldelsevne. 

Mye tyder på USA i lang tid har ment at Nord-Korea har hatt kjernefysiske 

våpen. I oktober 2003 erklærte en talsmann fra det nordkoreanske utenriks-
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departementet at landet hadde klart å avslutte reproduseringen av ca 8 000 brukte 

brenselsstaver (i 8 000 brenselsstaver er det nok plutonium til å produsere rundt seks 

kjernefysiske bomber) for å forbedre sine muligheter for kjernefysisk avskrekking 

(Keesing’s 2007l). Powell kommenterte utspillet med å si at USA ikke hadde noe 

bevis for at dette var sant, og at det var mulig at Nord-Korea bløffet for å bedre sin 

egen forhandlingsposisjon (Ibid.). Amerikansk etterretning oppjusterte imidlertid 

senere anslaget over antallet nordkoreanske kjernefysiske bomber fra en/to til seks-åtte 

(Scalapino 2006: 153), men den umiddelbare offisielle holdningen var altså at utspillet 

om gjenforedling kunne være bløff. Selv om USA offisielt trodde Nord-Korea hadde 

slike våpen, kunne man i 2006 ikke utelukke muligheten for at landet trodde det kunne 

være en sjanse (om enn liten) for at det motsatte var tilfelle. 

Det er rimelig å anta at sannsynligheten for at Nord-Korea gjennomfører en 

prøvesprengning etter at de har opparbeidet en (viss) gjengjeldelsevne er større enn 

sannsynligheten for at landet detonerer den første bomben de lager. Hvis et land 

bygger opp et kjernefysisk atomvåpenprogram for å avskrekke andre land fra å 

angripe, er det nødvendig at landet har gjengjeldelsevne. Siden muligheten for 

eventuelle militære aksjoner som en direkte følge av en prøvesprengning vil være til 

stede, sier det seg selv at det ville være ønskelig å kunne gjengjelde slike aksjoner – 

helst med kjernefysiske våpen. I følge denne argumentasjonen ville det være mindre 

rasjonelt å sprenge sin første bombe og risikere bombing av ens kjernefysiske anlegg 

og dermed sitte igjen med ingenting, enn å vente med å gjennomføre 

prøvesprengningen til etter at man hadde opparbeidet seg en viss gjengjeldelsevne.13 

 Én enkelt prøvesprengning gir selvsagt ikke omverdenen full sikkerhet 

for at et land har kjernefysisk gjengjeldelsesevne. Likevel vil handlingen medføre at 

andre aktørers oppfatninger oppdateres. Det var tre muligheter vedrørende Nord-

Koreas kjernefysiske kapabilitet før prøvesprengningen: 1) Nord-Korea har ikke 

kjernefysiske våpen, 2) Nord-Korea har kjernefysiske våpen men ikke 

gjengjeldelsevne og 3) Nord-Korea har kjernefysiske våpen og gjengjeldelsevne. Etter 

prøvesprengningen gjenstår kun de to siste som logisk mulige. 

                                              
13 Et mulig motargument her er at det alltid vil finnes en mulighet for at Nord-Korea kan bløffe ved enten å 
sprenge den første bomben eller sprenge en bombe før man har opparbeidet seg gjengjeldelsevne. 
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Bayes’ regel er et nyttig redskap for å vise hvordan våre antakelser om 

omverdenen oppdateres på bakgrunn av ny informasjon som vi får. Morrow (1994: 

163-4) forklarer Bayes’ regel slik: Beslutningstakere vil alltid være usikre på hvilken 

tilstand (A, Ã, osv) som er den faktiske. Denne usikkerheten kan uttrykkes ved å angi 

en sannsynlighet (p) for hver mulige tilstand. Hvis en hendelse (B) bare kan inntreffe 

hvis A, ja da må A være tilfelle hvis B inntreffer. Dersom minst en av tilstandene ikke 

kan være mulig hvis B inntreffer og/eller sannsynlighetene for at B skal inntreffe gitt 

to eller flere av tilstandene (p(B|A), p(B|Ã), osv) er forskjellige, vil de oppdaterte 

antagelsene om hvordan tilstandene er (p(A|B), p(Ã|B), osv) være forskjellige fra de 

opprinnelige antagelsene (p(A), p(Ã), osv) hvis B inntreffer. 

Her tas det utgangspunkt i USAs antagelser om Nord-Koreas kjernefysiske 

kapabiliteter og de to nevnte forutsetningene ovenfor – og forutsetningens logikk kan 

dermed belyses gjennom Bayes’ regel: 

A = Nord-Korea har kjernefysiske våpen og gjengjeldelsevne 

Ã = Nord-Korea har kjernefysiske våpen, men ikke gjengjeldelsevne 

Ẫ = Nord-Korea har ikke produsert kjernefysiske våpen 

B = Nord-Korea prøvesprenger et kjernefysisk våpen 

p(A) = 0,40 

p(Ã) = 0,50 

p(Ẫ) = 0,10 

p(B|A) = 0,60 

p(B|Ã) = 0,40 

p(B|Ẫ) = 0,00 

p(A|B) = p(B|A)*p(A)/p(B/A)*p(A)+p(B/Ã)*p(Ã)+p(B/Ẫ)*p(Ẫ) = 

0,60*0,40/0,60*0,40+0,40*0,50+0,00*0,10 = 0,24/0,24+0,20 ≈ 0,55 

I eksemplet ovenfor stemmer størrelsesforholdet på sannsynlighetene (p) overens med 

antagelsene som det tidligere er redegjort for. USAs antatte sannsynlighet for at Nord-

Korea har kjernefysisk gjengjeldelsevne stiger i dette eksempelet fra 0,40 før 

prøvesprengningen (p(A)) til 0,55 etter prøvesprengningen (p(A|B)). Man ville også 

hatt en stigning selv om USA på forhånd skulle anse det som umulig at Nord-Korea 

ikke hadde produsert kjernefysiske våpen (p(Ẫ) = 0) siden sannsynligheten for at 
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Nord-Korea prøvesprenger hvis landet har gjengjeldelsevne fortsatt ville være større 

enn hvis så ikke var tilfelle. 

3.3.2 Spillteoretisk analyse 

Figur 3.1 nedenfor viser et dynamisk spill med ufullstendig informasjon med USA og 

Nord-Korea som aktører. USA vet ikke om Nord-Korea kan gjengjelde et angrep med 

kjernefysiske våpen eller ikke, noe som i figuren markeres ved at naturen har første 

trekk i spillet. Naturen har to valg, noe som markeres ved at det går to ”grener” fra 

naturens beslutningspunkt. 

Den stiplede linjen indikerer at USA – ettersom landet ikke kjenner naturens 

trekk – ikke vet hvor i spillet man befinner seg når beslutningen om å gå til angrep 

eller ikke skal fattes. USA har imidlertid en subjektiv oppfatning av sannsynligheten 

for at Nord-Korea ikke kan gjengjelde med kjernefysiske våpen (q) og av 

sannsynligheten for at Nord-Korea kan gjengjelde med kjernefysiske våpen (1−q). 

 Etter at naturen har gjort det første trekket er det USAs tur til å trekke. USA kan 

velge mellom ikke å angripe eller å angripe Nord-Korea. Hvis USA ikke velger å 

angripe er spillet over, i motsatt fall er det Nord-Koreas tur til å trekke. Nord-Korea 

har valget mellom ikke å gjengjelde angrepet, gjengjelde angrepet kun med 

konvensjonelle våpen og – hvis landet har kjernefysisk gjengjeldelsesevne – 

gjengjelde med både konvensjonelle og kjernefysiske våpen. Dette markeres ved at 

landet har to valgmuligheter hvis landet ikke har kjernefysisk gjengjeldelsesevne og 

tre hvis landet har denne evnen. 

Ved hvert utfall (A, B, C og D) har aktørene en tallverdi som gir uttrykk for 

aktørens nytte som oppnås ved det aktuelle utfallet. Utfallenes nytte er uttrykt i mer 

eller mindre vilkårlige tallverdier – det viktigste er at rangeringen av tallverdiene (og 

dermed utfallene) gjenspeiler forutsetningene i F1. Tallverdiene gir altså uttrykk for 

aktørenes preferanser i forhold til de forskjellige utfallene. 

Begge aktørene har fått tallverdien 0 på utfallet som representerer status quo 

(A). Det beste utfallet når det gjelder USA vil være at landet angriper og Nord-Korea 

ikke gjør noe (B). Det nest beste utfallet er at landet angriper og Nord-Korea 

gjengjelder med konvensjonelle våpen (D), fulgt av det ”nøytrale” utfallet at landet 
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ikke angriper (A). Til slutt følger det negative utfallet at landet angriper og Nord-

Korea besvarer angrepet både med konvensjonelle og kjernefysiske våpen (C). Som 

nevnt under punkt 3.2.3 kan forutsetningen om D>A for USA virke lite sannsynlig 

siden Nord-Korea har en enorm avskrekkende evne med konvensjonelle våpen, men 

den er i tråd med forklaringens forutsetninger. 

Når det gjelder Nord-Koreas preferanser er verdiene til de forskjellige utfallene 

basert på forutsetningene om at det for Nord-Korea alltid vil være best om USA ikke 

angriper (A), at det vil være mindre negativt å gjengjelde et angrep (C og D) enn ikke 

å gjøre noe (B) og at det vil være mindre negativt å gjengjelde et angrep med 

konvensjonelle og kjernefysiske våpen (C) enn utelukkende med konvensjonelle våpen 

(D). Denne siste forutsetningen omhandler troverdigheten av kjernefysisk avskrekking, 

noe som ble diskutert i punkt 3.2.2. Her forutsettes det altså at Nord-Korea foretrekker 

å besvare et angrep (med regimeendring som hensikt) med konvensjonelle og 

kjernefysiske våpen fremfor bare med konvensjonelle våpen. 

 

Figur 3.1 Spill med ufullstendig informasjon – to ”typer” av Nord-Korea 
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Vi så at USA har to valg etter at naturen har trukket. USA velger mellom å angripe 

eller ikke å angripe. Dersom USA ikke velger å angripe, er spillet over. Dersom USA 

velger å angripe har Nord-Korea to eller tre valg, avhengig av sistnevntes ”type” (se 

figur 3.1). Nord-Korea velger å gjengjelde et angrep kun med konvensjonelle våpen 

hvis landet ikke kan gjengjelde med kjernefysiske våpen. Nord-Korea velger å besvare 

et angrep med konvensjonelle og kjernefysiske våpen hvis landet kan gjengjelde med 

kjernefysiske våpen. 

I dette eksemplet blir USAs nytte av å angripe 10 hvis Nord-Korea ikke kan 

gjengjelde med kjernefysiske våpen, eller −50 hvis Nord-Korea kan gjengjelde med 

kjernefysiske våpen. Nytten av ikke å angripe vil alltid være 0. USA vil dermed 

angripe hvis 0<10×q+(−50)×(1−q), det vil si hvis q>5/6. Dette betyr at USA vil 

angripe Nord-Korea hvis USAs subjektive sannsynlighet for at Nord-Korea ikke kan 

gjengjelde med kjernefysiske våpen (q) er høyere enn 5/6. 

Tallverdiene er som nevnt mer eller mindre vilkårlig valgt – bortsett fra med 

hensyn til rangering. Man ville selvsagt komme frem til andre brøker med andre 

tallverdier. Meningen med å regne ut dette er imidlertid ikke å finne en nøyaktig brøk 

som angir når USA vil velge å angripe og når landet ikke vil velge å angripe. 

Hensikten er å illustrere at det faktisk finnes en slik grense. 

Spillets utfall avhenger altså blant annet av USAs subjektive oppfatning om 

sannsynlighetene for Nord-Koreas gjengjeldelsevne. Nord-Korea har derfor interesse 

av at USA anser sannsynligheten for 1−q som høyest mulig siden ethvert utfall der 

USA angriper er mer negativt enn status quo for landet. Vi har gjennom bruk av Bayes 

regel sett at Nord-Korea kan påvirke – eller nærmere bestemt å øke – USAs oppfatning 

om sannsynligheten for at Nord-Korea kan gjengjelde med kjernefysiske våpen ved å 

gjennomføre en kjernefysisk prøvesprengning. I denne sammenhengen betyr det at 

verdien 1−q (USAs subjektive sannsynlighet for at Nord-Korea kan gjengjelde et 

amerikansk angrep med kjernefysiske våpen) vil være større etter enn før 

prøvesprengningen. Dette betyr igjen at Nord-Korea – gitt forutsetningenes holdbarhet 

– har redusert sannsynligheten for et amerikansk angrep ved å gjennomføre 

prøvesprengningen. 
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3.3.3 Separerende likevekt: bayesiansk oppdatering 

Det er bare dersom USA angriper at landet vil få vite hvilket spill landet befinner seg i, 

siden det er her Nord-Korea avslører sin ”type” gjennom valg av mottrekk. Nord-

Korea velger nemlig å gjengjelde et angrep utelukkende med konvensjonelle våpen 

hvis landet ikke har kjernefysisk gjengjeldelsevne, men gjengjelder både med 

konvensjonelle og kjernefysiske våpen hvis det har denne evnen. 

 Hvordan USA får kunnskap om hva slags ”type” Nord-Korea er hvis sistnevnte 

får muligheten til å trekke, kan illustreres gjennom bruk av Bayes regel. Bayes regel 

ble forklart i punkt 3.3.1. A og Ã er de to mulige tilstandene (her: Nord-Koreas to 

”typer”). Hver enkelt tilstand har en sannsynlighet (p). B er en hendelse (Nord-Koreas 

svar på angrepet). I dette eksemplet angriper USA og Nord-Korea svarer med å 

gjengjelde med både konvensjonelle og kjernefysiske våpen. USAs oppfatninger om 

Nord-Koreas ”type” oppdateres i så fall på følgende måte: 

A = Nord-Korea kan ikke gjengjelde med kjernefysiske våpen 

Ã = Nord-Korea kan gjengjelde med kjernefysiske våpen 

B = Nord-Korea gjengjelder et angrep fra USA med konvensjonelle og kjernefysiske 

våpen 

p(A) = q 

p(Ã) = 1−q 

p(B|A) = 0 

p(B|Ã) = 1 

p(A|B) = p(B|A)*p(A)/p(B/A)*p(A)+p(B/Ã)*p(Ã) = 0*q/0*q+1*(1−q) = 0 

Som følge av at Nord-Korea gjengjelder angrepet fra USA med både konvensjonelle 

og kjernefysiske våpen, oppdateres USAs antatte sannsynlighet for at Nord-Korea ikke 

kan gjengjelde med kjernefysiske våpen fra q til 0. I punkt 3.3.2 så vi at USA ville 

angripe Nord-Korea hvis q>5/6. Nå har vi i tillegg sett at USA, gjennom Nord-Koreas 

”mottrekk”, får kunnskap om hva slags ”type” Nord-Korea er dersom USA angriper. 

Dersom USA ikke angriper, oppdateres ikke kunnskapen om Nord-Koreas ”type”. 

Likevekten q>5/6 kalles derfor en separerende likevekt. Likevekten q<5/6 er en ikke-

separerende likevekt, siden USA ikke velger å angripe. 
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3.4 Konklusjon 

I dette kapitlet diskuterte jeg den første forklaringen på hvorfor Nord-Korea 

prøvesprengte høsten 2006. Den første forklaringen var at prøvesprengningen ble 

gjennomført for å avskrekke USA fra å angripe Nord-Korea (med regimeendring som 

hensikt) en gang i fremtiden. Jeg vurderte den første forutsetningen som plausibel. 

Denne forutsetningen sier at Nord-Korea er av den oppfatning at USA ønsker å 

angripe Nord-Korea for å oppnå regimeendring. Angrepet på Irak i 2003 demonstrerte 

at USA nå i større grad enn før var villig til å handle unilateralt og på forkjøp mot 

fiendtlig innstilte ”røverstater”. Når man så legger til den harde retorikken mot Nord-

Korea (i alle fall fra begynnelsen av den første Bush-administrasjonen), kan man ikke 

utelukke at det fra Nord-Koreas hold kunne virke som USA ønsket å angripe landet. 

Den andre forutsetningen sier at avskrekking utelukkende ved hjelp av 

konvensjonelle våpen ikke (lenger) er effektivt overfor USA. Med tanke på de 

ufattelige skadene Nord-Korea kan gjøre med konvensjonelle våpen virker det svært 

usannsynlig at en rasjonell aktør skulle tro at USA – i den hensikt å felle det 

nordkoreanske regimet – ville angripe Nord-Korea og uten videre godta de enorme 

tapene landet ville påføre USA og dets allierte. Dette utelukker ikke at det likevel kan 

eksistere en frykt for et amerikansk angrep i Nord-Korea, noe jeg allerede har vurdert 

som plausibelt. Forutsetningen om at Nord-Korea er av den oppfatning at avskrekking 

med konvensjonelle våpen ikke lenger er effektiv overfor USA anser er jeg imidlertid 

som problematisk. 

Den tredje forutsetningen sier at Nord-Korea mener at kjernefysisk avskrekking 

vil være effektivt overfor USA. Denne forutsetningen ble diskutert på generelt 

grunnlag og i forhold til Nord-Korea spesielt. Jeg anser forutsetningen for å være 

plausibel. 

Den fjerde forutsetningen sier at USAs oppfatninger om Nord-Koreas evne til å 

slå tilbake med kjernefysiske våpen kan endres ved å foreta en prøvesprengning. Jeg 

illustrerte, ved hjelp av Bayes regel, hvordan USAs oppfatninger om Nord-Korea 

oppdateres slik at USA anser det som mer sannsynlig enn før at Nord-Korea har 

gjengjeldelsesevne etter at sistnevnte har foretatt en prøvesprengning. Jeg anser også 

denne forutsetningen for å være plausibel. 
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I den spillteoretiske analysen viste jeg at forklaringen er logisk konsistent. 

Forutsetningen som jeg anser som problematisk kommer til uttrykk i modellen 

gjennom at det for USA var gunstig å angripe Nord-Korea dersom sistnevnte 

utelukkende kunne besvare angrepet med konvensjonelle våpen. Den spillteoretiske 

analysen illustrerer dermed at denne forutsetningen er nødvendig i den forstand at den 

ikke kunne endres til at avskrekking utelukkende ved hjelp av konvensjonelle våpen er 

effektivt overfor USA – dersom F1 skal fremstå som en avgjørende beveggrunn for å 

prøvesprenge. Dersom denne forutsetningen hadde blitt endret slik (og alt annet var 

likt), ville ikke USAs oppfatninger om Nord-Koreas kjernefysiske kapabilitet vært 

avgjørende for om USA ønsket å angripe eller ikke. Nord-Korea ville dermed ikke ha 

noe motiv for å prøvesprenge i den hensikt å endre USAs oppfatninger. På bakgrunn 

av dette konkluderer jeg med at F1 er en logisk konsistent rasjonalistisk forklaring, 

men med en problematisk forutsetning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

4 Militært svekket USA (F2) 

4.1 Innledning 

Formålet med dette kapitlet er å diskutere den andre forklaringen på hvorfor Nord-

Korea prøvesprengte. Forklaringen og dens forutsetninger presenterer jeg i punkt 4.2. 

Jeg drøfter forutsetningenes plausibilitet i punkt 4.2.1 og konkluderer med hensyn til 

dette i punkt 4.2.2. I punkt 4.3 gjennomfører jeg en spillteoretisk analyse på bakgrunn 

av forklaringen og dens forutsetninger. I punkt 4.4 går jeg nærmere inn på spillets 

likevekter. Konklusjonen i punkt 4.5 fatter jeg med hensyn til om hvorvidt 

forklaringen er logisk konsistent og om hvorvidt dens forutsetninger er plausible. 

4.2 Forklaringen og dens forutsetninger 

F2: Prøvesprengningen ble gjennomført fordi USAs evne til å gjennomføre et 

begrenset gjengjeldsangrep, som svar på en prøvesprengning, var svekket som følge av 

krigføringen i Irak og Afghanistan. 

Forutsetningene i forklaringen er: 1) Nord-Korea ønsker kjernefysiske våpen 

(uavhengig av hvilken grunn), 2) årsaken til at Nord-Korea ikke allerede hadde 

prøvesprengt et kjernefysisk våpen var frykt for et begrenset gjengjeldelsesangrep fra 

USA (uttalt/uuttalt trussel fra USA om å angripe hvis Nord-Korea anskaffet 

atomvåpen) og 3) USAs krigføring i Irak og Afghanistan hadde – i alle fall på kort sikt 

– svekket landets evne og vilje til å gripe inn militært i andre deler av verden. 

Denne forklaringen skiller seg fra de to andre siden den tar ønsket om å 

anskaffe seg kjernefysiske våpen for gitt. Det eneste denne forklaringen prøver å 

forklare er hvorfor Nord-Korea valgte å prøvesprenge på det aktuelle tidspunktet. Som 

vi skal se er det mulig å argumentere for at Nord-Korea i lang tid kan ha ønsket å 

gjennomføre en prøvesprengning, men ikke har turt å gjøre så på grunn av en uttalt 

eller uuttalt trussel fra USA om at landet ville svare på en slik handling med å angripe 

(andre forutsetning). Denne trusselen har derfor vært effektiv – i betydningen troverdig 

og tilstrekkelig alvorlig. Så kan det videre argumenteres for at denne trusselen har 

mistet sin troverdighet som følge av den tredje forutsetningen. 
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4.2.1 Empirisk gjennomgang av forutsetningene 

Denne gjennomgangen blir her noe kortere enn i forrige kapittel, hovedsaklig for å 

unngå gjentakelser. Eksempler som underbygger den første forutsetningen har allerede 

blitt belyst både i kapittel 2 og 3. Den første forutsetningen sier at Nord-Korea ønsker 

kjernefysiske våpen (uavhengig av hvilken grunn). Vi har tidligere sett at Nord-Korea 

har lagt store ressurser i å bygge opp et kjernefysisk program på tross av store 

økonomiske problemer, holdt deler av programmet hemmelig for omverdenen og i 

tillegg kastet ut IAEA-inspektører. I 2003 trakk Nord-Korea seg dessuten fra NPT. 

Dette betyr imidlertid ikke at Nord-Korea har ønsket seg kjernefysiske våpen for 

enhver pris, at landet ikke har foretrukket andre utveier eller at landet ikke har hatt 

vikarierende motiver. Da landet trakk seg fra NPT i 2003 ble dette av landets FN-

ambassadør begrunnet med USAs fiendtlige politikk, samtidig som ambassadøren 

forsikret om at Nord-Korea ikke hadde umiddelbare planer om å utvikle kjernefysiske 

våpen (Keesing’s 2007m). 

 Det er rimelig nok vanskelig å finne grunnlag for den andre forutsetningen. Den 

andre forutsetningen sier at årsaken til at Nord-Korea ikke allerede hadde prøvesprengt 

et kjernefysisk våpen var frykt for et begrenset gjengjeldelsesangrep fra USA 

(uttalt/uuttalt trussel fra USA om å angripe hvis Nord-Korea anskaffet atomvåpen). En 

stat som ønsker å prøvesprenge er kjernefysisk våpen ville sannsynligvis aldri åpent 

innrømme at årsaken til at man ikke har gjort dette er frykt for et begrenset 

gjengjeldelsesangrep fra USA. Det blir likevel relevant å se om Nord-Korea kan ha 

hatt grunn til å frykte et slikt angrep. 

Logikken bak den andre forutsetningen er basert på følgende begrunnelse: En 

prøvesprengning er 1) en vanlig handling i oppbyggingen av et kjernefysisk 

våpenprogram, 2) et bevis på at man har produsert minst én kjernefysisk bombe og 3) 

en sterk symbolhandling siden det antyder at man har en sterk vilje til å ha slike våpen 

og siden det ofte følges av en erklæring om at man har blitt en atommakt. Det kan 

derfor tenkes at en stat (A) som har et sterkt ønske om at en annen stat (B) skal avstå 

fra å utvikle kjernefysiske våpen ville angrepet B dersom B gjennomførte en 

prøvesprengning. Dersom A har truet med å angripe B dersom sistnevnte utviklet 
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kjernefysiske våpen, er det god grunn til å tro at en prøvesprengning foretatt av B 

kunne være den utløsende faktoren for et angrep fra A. 

I kapittel 2 har vi sett mange eksempler som tyder på at USA kan ha hatt et 

sterkt ønske om at Nord-Korea ikke skulle utvikle kjernefysiske våpen, noe som igjen 

betyr at en nordkoreansk prøvesprengning ville være svært uønsket. Vi så også at 

president Clinton ikke ville avskrive muligheten for et angrep under krisen over det 

kjernefysiske programmet i 1993.  I kapittel 3 så vi dessuten at det finnes belegg for 

den første forklaringens forutsetning om at Nord-Korea kan ha fryktet at USA ønsket å 

angripe Nord-Korea. Vi så dessuten at president Bush i 2003 truet Nord-Korea med å 

bruke makt hvis landet utviklet kjernefysiske våpen. Selv om French (2005: 278) 

mener at et angrep mot Nord-Korea ikke ville ha noen militær mening, nevner han 

også at siden 1994 ”US analysts have spoken of a ’red line’, or the trigger-point 

beyond which the US feels it will have no alternative but to exercise some form of 

military action against Pyongyang”. Det er plausibelt at også Nord-Korea kan ha trodd 

at det eksisterer en slik grense for når det ville være nødvendig for USA å gå til 

angrep. En prøvesprengning kunne tenkes å utgjøre en slik “rød grense” siden 

handlingen er 1) en nødvendig del av prosessen å utvikle kjernefysiske våpen, 2) et 

bevis for at man har klart å produsere minst ett slikt våpen og 3) en indikasjon på at 

landet har et sterkt ønske om å utvikle kjernefysiske våpen. Dette åpner for at landet 

kan ha fryktet et angrep på bakgrunn av en prøvesprengning. 

 Den tredje forutsetningen sier at USAs krigføring i Irak og Afghanistan hadde – 

i alle fall på kort sikt – svekket landets evne og vilje til å gripe inn militært i andre 

deler av verden. Når det gjelder denne forutsetningen burde det være tilstrekkelig å 

henvise til landets militære engasjement i Irak og Afghanistan og – ikke minst – 

invasjonen av Iraks voksende upopularitet blant den amerikanske befolkningen. 

Spørsmålet om akkurat hvor stor en slik svekkelse av evne og vilje ville være, kunne 

vært formålet for en helt annen studie. Selv om det er liten tvil om at USA hadde hatt 

evne til å gjennomføre et begrenset angrep som svar på en nordkoreansk 

prøvesprengning på det aktuelle tidspunktet, er det også liten tvil om at kostnadene av 

et slikt angrep hadde vært større enn hvis landet ikke var involvert i to andre kriger. 
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Man måtte tatt høyde for motangrep fra Nord-Korea, noe som kunne medført at man 

måtte binde opp styrker som ellers kunne bli brukt i de to andre krigene. 

Ifølge International Institute for Strategic Studies (IISS) (2007: 38-40) hadde 

USA totalt 189 000 soldater i Afghanistan (23 300) og Irak (165 700) i 2006. Med 

tanke på at USA det året hadde over 1,5 millioner soldater i aktiv tjeneste (Ibid.: 28), 

kan det virke som et beskjedent tall. I 2006 kom det imidlertid en rapport fra 

Kongressens budsjettkontor som slo fast at de siste to årenes utplassering av personell 

til Afghanistan og Irak (som i snitt hadde vært på 175 000 – 200 000 personer) var mer 

enn det de tilgjengelige landstyrkene kunne opprettholde hvis man samtidig skulle 

oppfylle hærens og forsvarsdepartementets minimumskrav – hæren sto overfor en 

”overstretch” (Ibid. 2006: 17). Dette kan tyde på at kostnadene ved å gå inn i enda en 

ny militær konflikt ville være betydelige så lenge USA var involvert i disse to krigene. 

Når det gjelder kostnader med en mulig ny krig eller militæraksjon, må man 

også ta høyde for de mulige negative reaksjoner innenlands og utenlands en ny militær 

involvering ville medføre. Krigen i Irak møtte sterk motstand blant mange av USAs 

tradisjonelt allierte og i store deler av den internasjonale opinionen. Med erfaringene 

fra opptakten til Irak-krigen i 2002-3 friskt i minne kan det tenkes at USA ville ha 

større betenkeligheter med unilateralt å angripe en fiendtlig innstilt stat enn før. 

Motstanden mot krigen hjemme i USA har dessuten økt – spesielt i Bush’ andre 

periode som president – noe som også kan tenkes å redusere landets vilje til å 

involvere seg i en ny konflikt. 

4.2.2 Forutsetningenes plausibilitet 

Den første forutsetningen anser jeg for å være plausibel på grunnlag av landets 

historie. Siden denne forutsetningen ikke sier noe om selve motivet for å ønske 

kjernefysiske våpen og siden et ønske ikke nødvendigvis trenger å være det ”høyeste 

ønske”, støtter selve eksistensen av et kjernefysisk våpenprogram den første 

forutsetningens plausibilitet. 

 Tidligere gjennomgang og drøfting av historiske hendelser støtter oppunder 

forutsetningen om at Nord-Korea kan ha unnlatt å prøvesprenge i frykt for et begrenset 

gjengjeldelsesangrep fra USA. Jeg vurderer derfor denne forutsetningen som plausibel. 
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Analytikere har snakket om en ”rød grense” for når USA ville anse det som nødvendig 

å angripe Nord-Korea. USA har sågar, som vi har sett, truet med å angripe Nord-Korea 

hvis landet utviklet kjernefysiske våpen. Siden en prøvesprengning blant annet er en 

nødvendig del av prosessen å utvikle kjernefysiske våpen og et bevis for at man har 

klart å produsere minst ett slikt våpen, er det rimelig å anta at trusselen om et 

amerikansk angrep kan ha påvirket Nord-Korea til ikke å prøvesprenge. 

Den tredje forutsetningen har jeg begrunnet på et mer generelt grunnlag enn de 

to første. Selv om et angrep mot Nord-Korea kunne ha vært upopulær uavhengig av 

ytre faktorer er det er ikke urimelig å anta at et slikt angrep ville blitt negativt mottatt i 

et land med tegn på krigstretthet. Det er også mulig å argumentere for at et lands 

kostnader ved å angripe vil være høyere hvis landet har bundet en betydelig andel av 

styrkene sine i andre deler av verden enn hvis det motsatte var tilfelle. Det er derfor 

rimelig å anta at Nord-Korea kan ha ansett USAs evne og vilje til å angripe som 

svekket, og jeg anser forutsetningen for å være plausibel. 

Et viktig ankepunkt mot disse to siste forutsetningene er imidlertid at Nord-

Korea har en enorm avskrekkende evne. Så selv om det er plausibelt at Nord-Korea 

har vurdert muligheten for et begrenset amerikansk gjengjeldelsesangrep som svar på 

en nordkoreansk prøvesprengning, er det ikke sikkert at den amerikanske trusselen var 

effektiv før Afghanistan- og Irak-krigene og ineffektiv i etterkant. Det er i alle fall ikke 

funnet eksempler som direkte underbygger dette. Dette behøver ikke å bety at 

”ineffektiv trussel” fra USA er svekket som forklaringskraft, men det setter i alle fall 

spørsmålstegn ved om det er krigføringen i Irak og Afghanistan som har vært 

avgjørende for trusselens effekt. 

4.3 Spillteoretisk analyse av forklaringen 

Figur 4.1 nedenfor viser et dynamisk spill med ufullstendig informasjon der USA og 

Nord-Korea er aktører. Nord-Korea vet ikke om USA er svak eller sterk. Hvis USA er 

sterk har landet vilje og evne til å gjengjelde en prøvesprengning med å angripe. Det 

motsatte gjelder hvis USA er svak. Nord-Koreas usikkerhet med hensyn til USAs 

”type” markeres ved at naturen foretar spillets første trekk. Den stiplede linjen 

indikerer at Nord-Korea ikke vet hvor i spillet landet befinner seg i når beslutningen 
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om å prøvesprenge eller ikke fattes. Landet har imidlertid en subjektiv oppfatning av 

sannsynligheten for at USA er svak (q) og av sannsynligheten for at USA er sterk 

(1−q). 

Som i forrige kapittel er aktørenes preferanser i forhold til de forskjellige 

utfallene uttrykt i mer eller mindre vilkårlige tallverdier. Det viktigste er tallverdienes 

rangering og at denne gjenspeiler forutsetningene i F2. Begge aktørene har verdien 0 

på utfallet som ikke endrer på noe (A). Det beste utfallet for Nord-Korea er at landet 

prøvesprenger uten at USA angriper (B). Det nest beste utfallet er at landet ikke 

prøvesprenger (A) og det verste utfallet er at landet prøvesprenger og USA svarer med 

å angripe. Dette samsvarer med de to første forutsetningene. Den første forutsetningen 

sier at Nord-Korea ønsker kjernefysiske våpen, mens den andre sier at årsaken til at 

Nord-Korea ikke allerede hadde prøvesprengt et kjernefysisk våpen var frykt for et 

begrenset gjengjeldelsesangrep fra USA. 

For USAs tilfelle er det beste utfallet at Nord-Korea ikke prøvesprenger (A). 

Hvis Nord-Korea prøvesprenger, er det bedre for et svakt USA ikke å angripe (B) enn 

å angripe (C). For et sterkt USA er det bedre å angripe (C) enn ikke å angripe (B). 

Dette samsvarer med den andre og den tredje forutsetningen. Den andre forutsetningen 

sier at årsaken til at Nord-Korea ikke allerede hadde prøvesprengt et kjernefysisk 

våpen var frykt for et begrenset gjengjeldelsesangrep fra USA. Den tredje 

forutsetningen sier at USAs krigføring i Irak og Afghanistan hadde – i alle fall på kort 

sikt – svekket landets evne og vilje til å gripe inn militært i andre deler av verden. 
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Figur 4.1 Spill med ufullstendig informasjon – to ”typer” av USA 

 

 

 

Etter at naturen har gjort det første trekket velger Nord-Korea mellom å prøvesprenge 

eller ikke å prøvesprenge. Hvis landet ikke prøvesprenger er spillet over, i motsatt fall 

er det USAs tur til å trekke. USA kan da velge mellom å angripe eller ikke å angripe. 

USA velger å gjengjelde en prøvesprengning med 1) å angripe hvis landet er sterkt 

eller 2) ikke å angripe hvis landet er svakt.  

Med nytteverdiene gitt ovenfor vil derfor Nord-Koreas nytte av å prøvesprenge 

være 50 hvis USA er svak og −100 hvis USA er sterk. Nytten av ikke å prøvesprenge 

vil alltid være 0. Nord-Korea prøvesprenger hvis 0<50×q+(−100)×(1−q), det vil si hvis 

q>2/3. Nord-Korea vil altså prøvesprenge hvis landets subjektive sannsynlighet for at 

USA er svak er høyere enn 2/3. 

Tallverdiene er som nevnt ganske vilkårlig valgt – bortsett fra med hensyn til 

rangering. Med andre tallverdier ville man selvsagt komme frem til andre brøker. 

Meningen med å regne ut dette er imidlertid ikke å finne et eksakt tall for grensen 

mellom når Nord-Korea vil velge å prøvesprenge og når landet ikke vil velge å 

prøvesprenge. Hensikten er å illustrere at det faktisk finnes en slik grense. 
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Som denne gjennomgangen antyder, illustrerer modellen en situasjon der USAs 

trussel om å angripe Nord-Korea dersom sistnevnte gjennomfører en prøvesprengning 

er effektiv så lenge Nord-Korea anser USA som forholdsvis sterk. Modellen illustrerer 

videre hvordan denne trusselen blir ineffektiv dersom Nord-Korea anser USA som 

svak. Som tidligere nevnt kan det tenkes at krigføringen i Irak og Afghanistan har 

svekket USAs evne (på kort sikt) til å innlede nye militære operasjoner andre steder i 

verden. Denne svekkelsen kan dermed ha endret tidligere effektive trusler til å bli 

ineffektive. 

4.4 Separerende likevekt: bayesiansk oppdatering 

Som antydet ovenfor vil – hvis Nord-Korea prøvesprenger – det valget USA fatter 

overfor Nord-Korea avsløre hva slags ”type” landet er ettersom det enten velger å 

angripe (sterkt) eller ikke å angripe (svakt). Hvis Nord-Korea ikke velger å 

prøvesprenge vil USAs ”type” ikke avsløres, siden USA da ikke foretar noen trekk. 

Siden Nord-Korea velger å prøvesprenge hvis q>2/3 er denne likevekten en 

separerende likevekt. Siden Nord-Korea ikke velger å prøvesprenge hvis q<2/3 og 

USAs ”type” dermed ikke avsløres, kalles den en ikke-separerende likevekt. 

 Hvordan Nord-Korea får kunnskap om hva slags ”type” USA er hvis sistnevnte 

får muligheten til å trekke, kan også her illustreres gjennom bruk av Bayes regel. 

Bayes regel ble forklart i punkt 3.3.1. A og Ã er to mulige tilstander (her: USAs to 

”typer”), hver med sannsynlighet (p). B er en hendelse (her: USAs svar på 

prøvesprengningen). I dette eksemplet prøvesprenger Nord-Korea og USA svarer med 

å angripe. Nord-Koreas oppfatninger om USAs ”type” oppdateres i så fall på følgende 

måte: 

A = USA er svak 

Ã = USA er sterk 

B = Nord-Korea prøvesprenger og USA angriper Nord-Korea 

p(A) = q 

p(Ã) = 1−q 

p(B|A) = 0 

p(B|Ã) = 1 
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p(A|B) = p(B|A)*p(A)/p(B/A)*p(A)+p(B/Ã)*p(Ã) = 0*q/0*q+1*(1−q) = 0 

Nord-Koreas antatte sannsynlighet for at USA er svak oppdateres fra q til 0 dersom 

Nord-Korea prøvesprenger og USA svarer med å angripe. I punkt 4.3 så vi at Nord-

Korea ville prøvesprenge hvis q>2/3. Nå har vi dessuten sett at Nord-Korea får 

kunnskap om hva slags ”type” USA er dersom Nord-Korea prøvesprenger. Dersom 

Nord-Korea ikke prøvesprenger oppdateres ikke kunnskapen om USAs ”type”, siden 

USA da ikke foretar noe ”mottrekk”. Likevekten q>2/3 kalles derfor en separerende 

likevekt. Likevekten q<2/3 er en ikke-separerende likevekt.  

4.5 Konklusjon 

I dette kapitlet diskuterte jeg den andre forklaringen på hvorfor Nord-Korea 

prøvesprengte. Denne forklaringen var at prøvesprengningen kom fordi USAs evne til 

å gjennomføre et begrenset gjengjeldsangrep, som svar på en prøvesprengning, var 

svekket som følge av krigføringen i Irak og Afghanistan. Jeg vurderte forutsetningene 

som plausible. At Nord-Korea har ønsket å utvikle kjernefysiske våpen og at USAs 

krigføring i Irak og Afghanistan har – i alle fall på kort sikt – svekket landets evne og 

vilje til å gripe inn militært i andre deler av verden har jeg funnet belegg for. Jeg fant 

også belegg for at Nord-Korea kan ha fryktet et amerikansk gjengjeldelsesangrep, også 

som følge av en prøvesprengning.  

Jeg demonstrerte, gjennom en spillteoretisk analyse, at det er mulig at Nord-

Koreas beslutning om å gjennomføre prøvesprengningen kan ha vært påvirket av 

landets subjektive oppfatning av USAs militære kapabiliteter. Analysen viste at F2 er 

logisk konsistent. Forklaringen kan imidlertid ikke fremstå som en helhetlig 

rasjonalistisk forklaring på hvorfor Nord-Korea valgte å prøvesprenge siden den ikke 

omfatter noe direkte motiv for handlingen. Konklusjonen blir dermed at F2 er logisk 

konsistent, at dens forutsetninger er plausible men at den ikke er noen helhetlig 

rasjonalistisk forklaring på hvorfor Nord-Korea prøvesprengte 

Dette er imidlertid ikke det samme som å si at frykten for angrep har vært den 

eneste årsaken til at landet tidligere har avstått fra å prøvesprenge. Det kan jo tenkes at 

den uuttalte trusselen fra USA har vært ansett som lite troverdig også før Irak-krigen – 

og at det derfor har vært andre årsaker til at Nord-Korea ikke har prøvesprengt 
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tidligere. Det er imidlertid sannsynlig at Nord-Korea har vurdert muligheten for et 

begrenset gjengjeldelsesangrep fra USA i tilfelle landet valgte å prøvesprenge. Å 

vurdere dette som en mulighet ville være rasjonelt. 
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5 Inngå avtale med USA (F3) 

5.1 Innledning 

Formålet med dette kapitlet er å diskutere den tredje forklaringen på hvorfor Nord-

Korea prøvesprengte. I punkt 5.2 presenterer jeg forklaringen og dens forutsetninger. 

Jeg drøfter forutsetningenes plausibilitet og konkluderer med hensyn til dette i 

henholdsvis punkt 5.2.1 og 5.2.2. I punkt 5.3 gjennomfører jeg en spillteoretisk 

analyse på bakgrunn av forklaringen og dens forutsetninger. I punkt 5.4 går jeg 

nærmere inn på spillets to likevekter. Konklusjonen i punkt 5.5 fatter jeg med hensyn 

til om hvorvidt forklaringen er logisk konsistent og om hvorvidt dens forutsetninger er 

plausible. 

5.2 Forklaringen og dens forutsetninger 

F3 sier at prøvesprengningen ble gjennomført for å tvinge frem en forhandlingsløsning 

med USA. 

Forutsetningene i F3 er: 1) Nord-Korea tror at USA har sterke ønsker knyttet til 

at førstnevnte ikke prøvesprenger et kjernefysisk våpen, 2) Nord-Korea anser ikke et 

gjengjeldelsesangrep (som svar på en prøvesprengning) som en aktuell utvei for USA, 

3) Nord-Korea tror at USA kan være villig til å inngå en avtale med Nord-Korea hvis 

sistnevnte prøvesprenger en kjernefysisk bombe og 4) å prøvesprenge uten at det 

resulterer i en avtale med USA må for Nord-Korea fortone seg som verre enn ikke å 

prøvesprenge. Videre forutsettes det her implisitt at Nord-Korea ikke kan oppnå andre 

positive effekter ved å prøvesprenge enn en avtale med USA. 

5.2.1 Empirisk gjennomgang av forutsetningene 

Den første forutsetningen begrunnes først og fremst i USAs motvilje mot spredning av 

kjernefysiske våpen generelt og spredning til ”røverstater” spesielt. Som jeg var inne 

på i kapittel 4 er en prøvesprengning 1) en vanlig handling i oppbyggingen av et 

kjernefysisk våpenprogram, 2) et bevis på at man har produsert minst én kjernefysisk 

bombe og 3) en sterk symbolhandling siden det antyder at man har en sterk vilje til å 

ha slike våpen og siden det ofte følges av en erklæring om at man har blitt en 
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atommakt. Stater som har sterke interesser mot at Nord-Korea utvikler kjernefysiske 

våpen, har derfor et ønske om at landet av står fra å prøvesprenge. 

 Det er mer eller mindre en kjensgjerning at land som allerede har kjernefysiske 

våpen helst ser at land som ikke har det avstår fra å skaffe seg det. Selv om de 

”tradisjonelle” atommaktene ikke har levd opp til NPTs bestemmelser om nedrustning, 

er det liten tvil om at de samme statene har vært nokså ivrige i forhold til håndhevelsen 

av avtalens ikke-spredningsdel. Til og med under hele Den kalde krigen søkte USA å 

hindre sine allierte i å anskaffe seg kjernefysiske våpen, blant annet ved å innlemme 

disse under sin ”atomparaply”.14 Siden det for USA virker som om spredning av 

kjernefysiske våpen er negativt i seg selv og siden et land – alt annet likt – er 

mektigere med kjernefysiske våpen enn uten, sier det seg selv at USA vil ha sterke 

interesser mot at en av sine erklærte fiender skal anskaffe slike våpen. 

I kapittel 3 så vi flere direkte eksempler som tyder på at USA har hatt sterke 

interesser mot at Nord-Korea skulle utvikle kjernefysiske våpen. Dette har blitt uttrykt 

direkte – eller indirekte gjennom motstand mot at ”røverstater” skulle utvikle slike 

våpen – både i de senere års State of the Union-taler og i Bush-administrasjonens to 

National Security Strategy-rapporter. Frykten har i hovedsak bestått i at slike land 

kunne bruke kjernefysiske våpen som pressmiddel og/eller selge slike våpen til 

terrorister. Dette underbygger, på grunnlag av argumentasjonen i første avsnitt av dette 

underkapitlet, forutsetningen om at USA har hatt sterke ønsker mot at Nord-Korea 

prøvesprenger. 

Et annet eksempel som underbygger forutsetningen er at Nord-Korea ved minst 

to anledninger (i 2003 og i 2004) truet USA med å prøvesprenge – det vil si ”advarte” 

om at landet ville gjennomføre en prøvesprengning hvis man ikke kom frem til en 

avtale (Scalapino 2006: 153-5). Dette indikerer at Nord-Korea trodde at USA hadde 

sterke ønsker knyttet til at landet ikke skulle prøvesprenge. Ellers ville det vært 

uhensiktsmessig å bruke dette som en trussel. 

                                              
14 Et åpenbart unntak her er Israel, som er i en spesiell situasjon både i forhold til geopolitikk og amerikansk 
innenrikspolitikk. Hovedtendensen er likevel klar. Storbritannia og Frankrike er de eneste vesteuropeiske 
landene som anskaffet kjernefysiske våpen på tross av USAs forsikringer om kjernefysisk gjengjeldelse i tilfelle 
sovjetisk angrep. I noen tilfeller, som overfor Sør-Korea, gikk USA til og med aktivt til verks i form av 
diplomatisk press for å stoppe kjernefysiske våpenprogrammer. 



 

 

54 

Den andre forutsetningen sier at Nord-Korea ikke anser et gjengjeldelsesangrep 

som en aktuell utvei for USA. Én måte å omformulere den på er å si at den andre 

forklaringen er sann. Den andre forklaringen ble diskutert i kapittel 4 og sier at 

prøvesprengningen ble gjennomført fordi USAs evne til å gjennomføre et begrenset 

gjengjeldsangrep, som svar på en prøvesprengning, var svekket som følge av 

krigføringen i Irak og Afghanistan. I så fall kan store deler av argumentasjonen i det 

kapitlet ses på som underbygging av denne forutsetningen. Andre deler av 

argumentasjonen i samme kapittel går imidlertid mot denne forutsetningen. Vi så det 

at Nord-Korea kan ha ansett det som mulig at USA – under visse betingelser – ville 

gjengjelde en prøvesprengning med et begrenset angrep. Å gjengjelde en 

prøvesprengning med å angripe var en mulig utvei for USA under den andre 

forklaringen, men her forutsetter jeg altså at dette ikke er aktuelt for USA. 

En annen innfallsvinkel er å peke på den viktigste innvendingen mot den andre 

forutsetningen i den første forklaringen. Den første forklaringen ble diskutert i kapittel 

3 og sier at prøvesprengningen ble gjennomført for å avskrekke USA fra å angripe 

Nord-Korea (med regimeendring som hensikt) en gang i fremtiden. Den andre 

forutsetningen i denne forklaringen sier at avskrekking utelukkende ved hjelp av 

konvensjonelle våpen ikke (lenger) er effektivt overfor USA. Innvendingen var at 

Nord-Korea har en enorm avskrekkende evne med konvensjonelle våpen. Michishita 

(2006: 1019-20) mener for eksempel at det var Nord-Koreas evne til å angripe Seoul 

med konvensjonelle våpen som avverget et ”kirurgisk” angrep fra USA mot de 

kjernefysiske anleggene i Yongbyon under krisen i 1994. På samme grunnlag mener 

French (2005: 278-9) at enhver militæraksjon mot Nord-Korea – uansett planlegging 

og gjennomføring – ville resultere i en katastrofe og at en slik aksjon ikke ville ha 

noen militær mening. På grunn av Nord-Koreas enorme avskrekkende evne med 

konvensjonelle våpen er det derfor mulig å tenke seg at landet kan ha sett bort fra 

muligheten for et begrenset gjengjeldelsesangrep fra USA. 

Den tredje forutsetningen er todelt. For det første sier den at Nord-Korea ønsker 

å inngå en avtale med USA. For det andre sier den at dette kan oppnås ved å 

prøvesprenge. Når det gjelder den første delen finnes det mange eksempler som 

underbygger forutsetningen om at landet ønsker en avtale. Nord-Korea inngikk 
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Rammeavtalen med USA i 1994, som beskrevet i kapittel 2. Denne ble senere brutt, 

men det faktum at den ble inngått tyder på en grunnleggende vilje til å inngå en avtale 

med USA. Videre har Nord-Korea drevet forhandlinger med USA gjennom firelands- 

og senere sekslandssamtaler siden 1997. Nord-Korea har dessuten kommet med flere 

uttalelser om at landet ønsker å inngå en formell avtale med USA. 

Når det gjelder den andre delen (at en avtale kan oppnås ved å prøvesprenge) 

finnes det flere eksempler på at landet aktivt har benyttet det kjernefysiske 

programmet for å inngå en avtale med USA. I oktober 2002 foreslo Nord-Korea en 

ikke-angrepspakt med USA, men fremhevet samtidig sin egen rett til å utvikle 

kjernefysiske våpen (Scalapino 2006: 152). I den andre runden av sekslandssamtalene, 

som foregikk i februar 2004, sa Nord-Korea seg villig til å avvikle det kjernefysiske 

programmet mot sikkerhetsgarantier fra USA (Keesing’s 2007n). Nord-Korea foreslo 

at landet skulle oppgi det kjernefysiske programmet i bytte mot sikkerhetsgarantier fra 

USA under sekslandssamtalene i juli 2005 (Ibid. 2007o). 

Kravet om sikkerhetsgarantier fra eller en ikke-angrepspakt med USA har vært 

et gjennomgangstema i forholdet mellom de to landene de siste årene.15 De mange 

årene med forhandlinger der disse to sakene har blitt knyttet opp mot hverandre tyder 

på at Nord-Korea har ansett det kjernefysiske programmet som en viktig del av 

prosessen med å inngå en avtale med USA. Vi har dessuten tidligere sett at Nord-

Korea både i 2003 og 2004 truet med å prøvesprenge hvis man ikke kom frem til en 

avtale, noe som tyder på at landet i det minste har ansett prøvesprengning som et mulig 

pressmiddel. 

Det kan også virke som om Nord-Korea, noen ganger med suksess, bevisst har 

skapt krisesituasjoner (brinkmanship) i håp om å oppnå fordeler i forhandlinger eller å 

inngå en avtale med USA. Som vi så i kapittel 2, ble Rammeavtalen inngått i 1994 – 

bare ett år etter at Nord-Korea skapte usikkerhet angående sine kjernefysiske 

aspirasjoner ved å nekte IAEAs inspektører adgang til fasilitetene i Yongbyon og ved 

å true med å trekke seg fra NPT. Vi så også at Nord-Korea skjøt opp en 

langdistanserakett i 1998 etter at USA lå etter i leveringen av brenselsolje. Bare en 

                                              
15 Som regel har uenigheten bestått i hva som skal skje først – Nord-Korea vil ha forpliktende sikkerhetsgarantier 
som første steg, men USA vil ha forpliktende avvikling som første steg. 
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måned etter inngikk USA en fornyet avtale med Nord-Korea om oljeleveringen og 

byggingen av lettvannsreaktorene. På bakgrunn av dette kan det tenkes at Nord-Korea 

igjen ønsket å sende ut et signal om at landet var på vei til å utvikle et kjernefysisk 

våpenarsenal – nettopp for å tvinge USA til å inngå en avtale. Om ikke handlingen 

ville bedre forhandlingsklimaet mellom de to partene, så kan det tenkes at Nord-Korea 

anså det som sannsynlig at USA ville føle seg tvunget til å forhandle på bakgrunn av 

en prøvesprengning. 

Flere observatører av Nord-Korea går langt i å antyde at det kjernefysiske 

programmet i stor grad har blitt brukt som forhandlingskort for landet. Michishita 

(2006: 1016-7) mener at Nord-Korea, siden 1993, har forsøkt å ”bandwagon” med 

USA i håp om å oppnå regimeoverlevelse og at dette målet ble forsøkt innfridd 

gjennom ”military coercion”. Han nevner dessuten at prøvesprengningen i 2006 mest 

sannsynlig var et forsøk på å tvinge USA til å inngå seriøse forhandlinger om å slutte 

en avtale med landet (Ibid.: 1039). Scalapino (2006: 148) nevner også, i forbindelse 

med krisene på 90-tallet, at trusler var det eneste tilgjengelige forhandlingskortet for 

Nord-Korea og at ingen trusler var mer ”potente” enn den om å bli en atommakt. 

Becker (2005: 182-3) hevder at Nord-Korea helt fra 1991 av begynte å bruke 

spørsmålet om det kjernefysiske programmet for oppnå innrømmelser. 

Den fjerde forutsetningen sier at å prøvesprenge uten at det resulterer i en avtale 

med USA må for Nord-Korea fortone seg som verre enn ikke å prøvesprenge. Denne 

forutsetningen kan begrunnes med to argumenter. For det første koster et atomprogram 

mye og binder nødvendigvis opp ressurser som kunne vært brukt annerledes. Å 

produsere kjernefysiske våpen er ikke billig, spesielt ikke for et land med en 

befolkning i overkant av 23 millioner og med en BNP per innbygger på rundt 1800 

dollar (CIA 2007). 

For det andre vil trolig hjemlige positive reaksjoner – som det naturlig nok vil 

være umulig å si noe sikkert om med tanke på landets politiske undertrykkelse – 

overskygges av internasjonale negative reaksjoner, for eksempel i form av økonomiske 

sanksjoner. Nord-Korea kunne neppe forvente betydelige, oppriktige, hjemlige 

positive reaksjoner som følge av en prøvesprengning. Landet måtte derimot være 

forberedt på å bli utsatt for økonomiske sanksjoner, tap av anseelse i Sør-Korea og 
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misnøye fra Kina. I så fall ville det å prøvesprenge (uten å oppnå noe mer) lett bli 

negativt for regimet. 

Denne siste begrunnelsen av forutsetningen er problematisk av minst to 

grunner. For det første fremstilles atomprogrammet innad i Nord-Korea som noe 

befolkningen kan være stolte av og, ikke minst, som et gode i forhold til den nasjonale 

sikkerheten. For det andre er Nord-Korea et av verdens mest isolerte land, både 

økonomisk og politisk, noe som reduserer kostnadene i form av negative 

internasjonale reaksjoner. Nord-Korea befinner seg selvsagt ikke i noe vakuum, så det 

ville være å gå for langt å hevde at internasjonale reaksjoner ikke spiller noen slags 

betydning. Landet har et nærmere forhold til Japan og Sør-Korea enn det hadde før 

krisene på 90-tallet, og landet er fortsatt alliert med Kina. Poenget er at kostnader 

knyttet til internasjonale reaksjoner vil være lavere for Nord-Korea enn for de fleste 

andre land. 

5.2.2 Forutsetningenes plausibilitet 

Det er funnet mange eksempler som underbygger forutsetningen om at Nord-Korea 

har trodd at USA har hatt sterke ønsker knyttet til at førstnevnte skulle prøvesprenge. 

Både offisielle uttalelser fra USA og handlinger fra både USA og Nord-Korea gjør 

forutsetningen plausibel. 

Med tanke på det man vet om Nord-Koreas avskrekkende militære kapabilitet 

og på grunnlag av uttalelser fra observatører, virker det mulig å tenke seg at Nord-

Korea ikke anser et begrenset gjengjeldelsesangrep som en aktuell utvei for USA.16 En 

innvending mot denne forutsetningens plausibilitet er argumentasjonen i kapittel 4 som 

går på at Nord-Korea kan ha vurdert det som mulig at USA under visse forutsetninger 

ville gjengjelde en prøvesprengning med et begrenset angrep. Å utelukke denne 

muligheten totalt ville ikke være rasjonelt, gitt argumentasjonen i kapittel 4. Jeg 

vurderer derfor denne forutsetningen som problematisk. 

Det er også funnet eksempler som indirekte underbygger den tredje 

forutsetningen om at Nord-Korea har trodd at USA kunne være villig til å inngå en 

                                              
16 Denne forutsetningen strider mot en av forutsetningene i både den første og i den andre forklaringen. Dette er 
uproblematisk, siden de tre forklaringene er uavhengige av hverandre. 
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avtale med Nord-Korea hvis sistnevnte prøvesprengte en kjernefysisk bombe: Nord-

Korea har både brukt det kjernefysiske programmet som forhandlingskort og skapt 

krisesituasjoner for senere å sette seg ved forhandlingsbordet. Vi har også sett at 

Scalapino (2006:148) og Becker (2005:182-3) knytter det kjernefysiske programmet til 

ønsket om avtale med USA. Vi så også at Michishita (2006: 1039) anser ønsket om 

avtale for å være den mest sannsynlige grunnen til at Nord-Korea prøvesprengte 

høsten 2006. Selv om det naturlig nok ikke er funnet direkte eksempler som 

underbygger forutsetningen, anser jeg den for å være plausibel. 

Når det gjelder den siste forutsetningen om at det for Nord-Korea må fortone 

seg som verre å prøvesprenge uten at det resulterer i en avtale med USA enn ikke å 

prøvesprenge, er det heller ikke her funnet direkte eksempler som underbygger dens 

plausibilitet. Begrunnelsen ble blant annet basert på at det kunne tenkes at de 

forventede utenlandske negative reaksjonene på en prøvesprengning oversteg de 

forventede hjemlige positive reaksjonene. Disse antakelsene er ikke urimelige, men de 

ble funnet problematiske både i forhold til prestisjen som ligger i en prøvesprengning 

og i forhold til landets isolasjon. Selve forutsetningen er dessuten problematisk siden 

det er gode grunner til å tro at en prøvesprengning kunne være positiv for landet selv 

om den ikke skulle fremtvinge en avtale med USA. Vi har for eksempel i kapittel 3 

sett at en prøvesprengning kan fungere avskrekkende overfor et antatt truende USA. 

5.3 Spillteoretisk analyse av forklaringen 

Figur 5.1 nedenfor viser et dynamisk spill med ufullstendig informasjon der Nord-

Korea og USA er aktører. Nord-Korea er usikker med hensyn til om USA er 

forhandlingsvillig eller ikke. Hvis USA er forhandlingsvillig vil landet foretrekke å 

inngå en avtale med Nord-Korea hvis sistnevnte prøvesprenger. Hvis USA ikke er 

forhandlingsvillig vil ikke landet inngå en avtale med Nord-Korea hvis sistnevnte 

prøvesprenger. Nord-Korea har en subjektiv oppfatning om sannsynligheten for at 

USA er forhandlingsvillig (q) eller at USA ikke er forhandlingsvillig (1−q). Naturen 

gjør det første trekket og den stiplede linjen markerer at Nord-Korea ikke vet hvor i 

spillet landet befinne seg når det skal fatte beslutningen om å prøvesprenge eller ikke. 
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 Som i de to forrige kapitlene er tallverdiene som uttrykker aktørenes preferanser 

i forhold til forskjellige utfall mer eller mindre vilkårlig valgt med tanke på størrelse, 

men ikke med tanke på rangering. Rangeringen gjenspeiler forutsetningene til 

forklaringen ovenfor. Begge aktørene har verdien 0 for utfallet der status quo 

opprettholdes (A). For Nord-Korea er det beste utfallet at landet prøvesprenger og at 

USA inngår en avtale med landet (C). Det verste utfallet for Nord-Korea er at landet 

prøvesprenger uten at USA inngår en avtale (B), og dette er igjen verre enn status quo 

(A). Denne rangeringen gjenspeiler første, andre og fjerde forutsetning ovenfor (se 

punkt 5.2). For USA, uansett ”type”, er det beste at Nord-Korea ikke velger å 

prøvesprenge (A). Hvis Nord-Korea prøvesprenger er det bedre for et 

forhandlingsvillig USA å inngå avtale (B) enn ikke å gjøre det (C). For et USA som er 

ikke forhandlingsvillig vil det være bedre ikke å inngå avtale (B) enn å inngå avtale 

(C) dersom Nord-Korea prøvesprenger. Disse to rangeringene gjenspeiler den tredje 

forutsetningen ovenfor (se punkt 5.2) siden denne sier at Nord-Korea antar at USA kan 

være villig til å inngå avtale som følge av en prøvesprengning. 

 

Figur 5.1 Spill med ufullstendig informasjon – to ”typer” av USA 
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Etter at naturen har gjort det første trekket velger Nord-Korea mellom å prøvesprenge 

eller ikke å prøvesprenge. Hvis landet velger ikke å prøvesprenge er spillet over, men 

hvis Nord-Korea velger å prøvesprenge er det USAs tur til trekke. USA har da valget 

mellom å inngå en avtale med Nord-Korea eller ikke å gjøre det. Landet velger å inngå 

avtale hvis landet er forhandlingsvillig eller ikke å inngå avtale hvis landet ikke er 

forhandlingsvillig. 

For Nord-Korea vil nytten av ikke å prøvesprenge alltid være 0, uavhengig av 

USAs ”type”. Hvis Nord-Korea prøvesprenger vil landets nytte være 60 hvis USA er 

forhandlingsvillig, og −10 hvis USA ikke er forhandlingsvillig. Nord-Korea 

prøvesprenger hvis 0<60×q+(−10)×(1−q). Dette betyr igjen at landet prøvesprenger 

hvis q>1/7. 

 Siden tallverdienes størrelse er noe vilkårlig valgt er ikke denne brøken noe 

uttrykk for ”akkurat hvor grensen går” når det gjelder Nord-Koreas beslutning om å 

prøvesprenge basert på landets oppfatninger om USAs vilje til å forhandle. Poenget er 

å illustrere at det finnes en slik grense – sagt med andre ord at Nord-Koreas oppfatning 

om USAs vilje til å forhandle kan ha vært avgjørende med hensyn til landets 

beslutning om å prøvesprenge eller ikke. 

Denne modellen illustrerer hvordan Nord-Koreas oppfatninger om 

sannsynligheten for USAs vilje til å inngå en avtale kan ha påvirket landet til å 

gjennomføre prøvesprengningen. Gitt forutsetningene ovenfor innebærer det en 

kostnad for Nord-Korea å gjennomføre prøvesprengningen uten at USA inngår en 

avtale, samtidig som handlingen åpner muligheten for en avtale med USA. Nord-

Koreas oppfatning om USA er derfor avgjørende for hva førstnevnte velger å gjøre. 

5.4 Separerende likevekt: bayesiansk oppdatering 

Hvis Nord-Korea ikke velger å prøvesprenge (q<1/7) slutter spillet uten at USA gjør 

noen trekk. Dette vil si at Nord-Korea ikke erfarer hva slags ”type” USA er – og vi har 

en ikke-separerende likevekt. I motsatt fall (q>1/7) vil USA svare på Nord-Koreas 

valg om å prøvesprenge med enten å inngå en avtale eller ikke å inngå en avtale. Dette 

valget avslører overfor Nord-Korea hva slags ”type” USA er – og vi har en 

separerende likevekt. 
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 Som i de to foregående kapitlene blir det også her benyttet Bayes regel for å 

illustrere hvordan Nord-Korea får kunnskap om hva slags ”type” USA er hvis 

sistnevnte får muligheten til å trekke. Regelen ble forklart i punkt 3.3.1. A og Ã er to 

mulige tilstander (her: USAs to ”typer”), hver med sannsynlighet (p). B er en hendelse 

(her: USAs svar på prøvesprengningen). I dette eksemplet prøvesprenger Nord-Korea 

og USA svarer med å inngå en avtale med Nord-Korea. Nord-Koreas oppfatninger om 

USAs ”type” oppdateres slik: 

A = USA er forhandlingsvillig 

Ã = USA er ikke forhandlingsvillig 

B = Nord-Korea prøvesprenger og USA inngår en avtale med Nord-Korea 

p(A) = q 

p(Ã) = 1−q 

p(B|A) = 1 

p(B|Ã) = 0 

p(A|B) = p(B|A)*p(A)/p(B/A)*p(A)+p(B/Ã)*p(Ã) = 1*q/1*q+0*(1−q) = 1 

Nord-Koreas antatte sannsynlighet for at USA er forhandlingsvillig oppdateres altså 

fra q til 1 dersom Nord-Korea prøvesprenger og USA svarer med å inngå en avtale 

med Nord-Korea. Under forrige punkt så vi at Nord-Korea prøvesprenger hvis q>1/7. I 

illustrasjonen ovenfor så vi at Nord-Koreas kunnskap om hva slags ”type” USA er, 

oppdateres dersom Nord-Korea prøvesprenger. Dersom Nord-Korea ikke 

prøvesprenger foretar ikke USA noe mottrekk, og kunnskapen om USAs ”type” 

oppdateres ikke. Likevekten q>1/7 kalles derfor en separerende likevekt. Likevekten 

q<1/7, der Nord-Korea ikke velger å prøvesprenge og dermed ikke får erfare USAs 

”type”, er en ikke-separerende likevekt. 

5.5 Konklusjon 

I dette kapitlet diskuterte jeg den tredje forklaringen på hvorfor Nord-Korea 

prøvesprengte. F3 sa at hensikten med å prøvesprenge var å tvinge frem en 

forhandlingsløsning med USA. Den første og den tredje forutsetningen anser jeg begge 

for å være plausible. At 1) Nord-Korea tror at USA har sterke ønsker knyttet til at 

førstnevnte ikke prøvesprenger et kjernefysisk våpen og 2) Nord-Korea tror at USA 
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kan være villig til å inngå en avtale med Nord-Korea hvis sistnevnte prøvesprenger en 

kjernefysisk bombe ble underbygget på bakgrunn av tidligere hendelser og av 

observatørers antagelser om emnet. 

Den andre forutsetningen sier at Nord-Korea ikke anser et gjengjeldelsesangrep 

(som svar på en prøvesprengning) som en aktuell utvei for USA. Denne forutsetningen 

vurderte jeg som problematisk siden det er sannsynlig at Nord-Korea kan ha vurdert et 

gjengjeldelsesangrep fra USA som svar på en prøvesprengning. Denne innvendingen 

var basert på argumentasjonen fra forrige kapittel. 

Den siste forutsetningen var at det for Nord-Korea må fortone seg som verre å 

prøvesprenge uten at det resulterer i en avtale med USA enn ikke å prøvesprenge. Når 

det gjelder denne forutsetningen, kan den verken underbygges på bakgrunn av 

historien, offisielle uttalelser eller observatørers antagelser. Siden jeg dessuten, på 

bakgrunn av diskusjonen i kapittel 3, hadde grunnlag for å tro at tilfellet var motsatt, 

vurderte jeg også denne forutsetningen som problematisk. I punkt 3.3.1 så vi at en 

prøvesprengning kunne ha positive konsekvenser for Nord-Korea, i form av økt 

kjernefysisk avskrekking. Som den spillteoretiske gjennomgangen illustrerer, er denne 

forutsetningen imidlertid nødvendig – i betydning av at den er nødvendig for at 

forklaringen skal fremstå som en selvstendig forklaringskraft. Hvis denne 

forutsetningen hadde blitt endret til å være at det for Nord-Korea ville fortone seg som 

bedre å prøvesprenge uten at det resulterte i avtale med USA enn ikke å prøvesprenge 

(og alt annet var likt), ville det være positivt for Nord-Korea å prøvesprenge selv om 

det ikke ville resultere i en avtale med USA. Nord-Korea ville dermed prøvesprengt 

uansett landets oppfatninger om USAs forhandlingsvillighet. Denne tredje, 

problematiske, forklaringen avhenger derfor av denne forutsetningen hvis den skal ha 

selvstendig forklaringskraft i forhold til hvorfor Nord-Korea prøvesprengte høsten 

2006. 

 Gjennom den spillteoretiske analysen viste jeg at forklaringen om at Nord-

Korea prøvesprengte for å tvinge frem en forhandlingsløsning med USA er en logisk 

konsistent rasjonalistisk forklaring. Analysen illustrerer at logikken bak forklaringen er 

konsistent siden det er demonstrert at Nord-Koreas oppfatning om USAs 

forhandlingsvilje kan ha vært avgjørende med hensyn til landets beslutning om å 
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prøvesprenge eller ikke. Den endelige konklusjonen blir dermed at F3 er en logisk 

konsistent rasjonalistisk forklaring, men med to problematiske forutsetninger. 
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6 �ord-Koreas dilemma: Avskrekking og tilnærming (F4) 

6.1 Innledning 

Formålet med dette kapitlet er å diskutere den fjerde forklaringen på hvorfor Nord-

Korea valgte å prøvesprenge høsten 2006. Denne forklaringen er basert på de tre andre 

forklaringene som jeg har diskutert i tidligere kapitler. Dette har gjort det mulig å 

sløyfe de problematiske forutsetningene uten at det har gått på bekostning av den 

fjerde forklaringens logiske konsistens. Forklaringen, dens forutsetninger og hvilke 

forutsetninger som er sløyfet presenterer jeg i punkt 6.2. Jeg drøfter forutsetningenes 

plausibilitet i punkt 6.2.2 på grunnlag av en empirisk gjennomgang i punkt 6.2.1. I 

punkt 6.3 diskuterer jeg kort hvorvidt den fjerde forklaringen inneholder to gjensidig 

utelukkende motiver for å prøvesprenge. Deretter foretar jeg en spillteoretisk analyse 

av den nye forklaringen i punkt 6.4. I punktene 6.4.1, 6.4.2 og 6.4.3 tar jeg for meg tre 

dynamiske spill med fullstendig informasjon. Deretter presenterer jeg et dynamisk 

spill med ufullstendig informasjon og som bygger på de tre foregående spillene. I 

punktene 6.4.5 og 6.4.6 går jeg nærmere inn på spillets to likevekter. Det hele avsluttes 

i punkt 6.5, der jeg konkluderer med hensyn til om hvorvidt forklaringen er logisk 

konsistent og om hvorvidt dens forutsetninger er plausible. 

6.2 Forklaringen og dens forutsetninger 

F4 lyder som følger: Prøvesprengningen ble gjennomført for å tvinge frem en 

forhandlingsløsning med USA, for å forbedre sin egen avskrekkende kapabilitet og 

fordi Nord-Korea anså det som lite trolig at USA ville gjengjelde prøvesprengningen 

med et begrenset angrep. Denne forklaringen angir to motiver for å prøvesprenge. De 

to motivene kan tenkes å være motstridende i den forstand at det vanskelig kan tenkes 

at begge blir oppfylt samtidig. Dette drøftes nærmere under punkt 6.3 nedenfor. 

Forutsetningene for forklaringen er: 1) Nord-Korea tror at USA har sterke 

ønsker knyttet til at førstnevnte ikke prøvesprenger et kjernefysisk våpen, 2) Nord-

Korea tror at USA kan være villig til å inngå en avtale med Nord-Korea hvis 

sistnevnte prøvesprenger en kjernefysisk bombe, 3) Nord-Korea er av den oppfatning 
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at USA ønsker å angripe landet for å oppnå regimeendring,17 4) Nord-Korea er av den 

oppfatning at avskrekking med kjernefysiske våpen på lang sikt vil være billigere enn 

avskrekking med konvensjonelle våpen og like effektivt, 5) USAs oppfatninger om 

Nord-Koreas evne til å slå tilbake med kjernefysiske våpen kan endres ved å foreta en 

prøvesprengning, 6) en av årsakene til at Nord-Korea ikke har prøvesprengt tidligere 

har vært frykt for et begrenset gjengjeldelsesangrep fra USA og 7) USAs krigføring i 

Irak og Afghanistan har – i alle fall på kort sikt – svekket landets evne og vilje til å 

gripe inn militært i andre deler av verden. 

De to første forutsetningene er fra F3, den tredje og femte er fra F1, den sjette og 

syvende er fra F2. Den fjerde forutsetningen er ny, men baserer seg delvis på logikken 

i F1. Dette blir det gjort nærmere rede for under punkt 6.2.1. 

 Det er fire forutsetninger i de gamle forklaringene som er sløyfet. Den første er 

forutsetningen i F1 om at avskrekking utelukkende ved hjelp av konvensjonelle våpen 

ikke lenger er effektivt overfor USA. Denne anså jeg som problematisk siden Nord-

Korea med sitt store arsenal av konvensjonelle våpen og sin enorme hær må sies å ha 

en sterk avskrekkende evne. Den andre forutsetningen som er sløyfet er forutsetningen 

i F2 at Nord-Korea ønsker kjernefysiske våpen (uavhengig av hvilken grunn). Denne 

forutsetningen inneholder ikke noe motiv for å prøvesprenge. 

Den tredje forutsetningen som er sløyfet er forutsetningen fra F3 om at Nord-

Korea ikke anser et gjengjeldsangrep (som svar på en prøvesprengning) som en aktuell 

utvei for USA. Denne vurderte jeg som problematisk siden det i kapittel 4 ble funnet 

grunnlag for det motsatte. Den fjerde og siste forutsetningen som er sløyfet er 

forutsetningen fra F3 om at det må fortone seg som verre for Nord-Korea å 

prøvesprenge uten at det resulterer i en avtale med USA enn ikke å prøvesprenge. 

Denne vurderte jeg også som problematisk siden det finnes grunner til å tro at en 

prøvesprengning kunne være positiv for landet selv om den ikke skulle fremtvinge en 

avtale med USA. I det tredje kapitlet så vi for eksempel at prøvesprengningen kunne 

øke Nord-Koreas avskrekkende evne med kjernefysiske våpen. 

                                              
17 Legg merke til at denne forutsetningen ikke sier noe om at mulighetene for et slikt angrep ville være troverdig 
under Nord-Koreas nåværende avskrekkende evne med konvensjonelle våpen. Forutsetningen sier bare at et 
angrep for å oppnå regimeendring ville være ønskelig fra USAs side. 
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6.2.1 Empirisk gjennomgang av forutsetningene 

Den første forutsetningen sier at Nord-Korea tror at USA har sterke ønsker knyttet til 

at førstnevnte ikke prøvesprenger et kjernefysisk våpen. Denne forutsetningens 

plausibilitet ble i forrige kapittel vurdert på bakgrunn av USAs motvilje mot spredning 

av kjernefysiske våpen generelt, mot spredning av slike våpen til ”røverstater” og mot 

at Nord-Korea skulle anskaffe seg slike våpen.  Den andre forutsetningen var at Nord-

Korea tror at USA kan være villig til å inngå en avtale med Nord-Korea hvis 

sistnevnte prøvesprenger en kjernefysisk bombe. Denne forutsetningens plausibilitet 

ble i samme kapittel vurdert på bakgrunn av Nord-Koreas ønske om å inngå en avtale 

med USA og på bakgrunn av landets historie med å knytte det kjernefysiske 

våpenprogrammet opp mot slike forhandlinger, med å bruke prøvesprengning som 

trussel og med å skape krisesituasjoner for å tvinge USA til forhandlingsbordet. 

 Den tredje forutsetningen sier at Nord-Korea er av den oppfatning at USA 

ønsker å angripe landet for å oppnå regimeendring. Denne forutsetningen ble i kapittel 

3 vurdert blant annet på bakgrunn av offisielle uttalelser fra USA og Nord-Korea, 

USAs doktrine overfor ”røverstater” og sistnevntes angrep på Irak i 2003. Den femte 

forutsetningen var at USAs oppfatninger om Nord-Koreas evne til å slå tilbake med 

kjernefysiske våpen kan endres ved å foreta en prøvesprengning. Denne forutsetningen 

ble i samme kapittel vurdert på bakgrunn av en illustrasjon, basert på Bayes regel, av 

hvordan USAs oppfatninger om Nord-Koreas kjernefysiske kapabiliteter oppdateres 

etter en prøvesprengning. Dette er tilfelle hvis 1)USA før prøvesprengningen anså det 

som mulig at Nord-Korea ikke hadde kjernefysiske våpen og/eller 2)sannsynligheten 

for at Nord-Korea velger å prøvesprenge hvis landet har gjengjeldelsevne er større enn 

sannsynligheten for at Nord-Korea velger å prøvesprenge hvis landet ikke har 

gjengjeldelsevne. 

 Den sjette forutsetningen var at en av årsakene til at Nord-Korea ikke har 

prøvesprengt tidligere har vært frykt for et begrenset gjengjeldelsesangrep fra USA. 

Forutsetningen ble i kapittel 4 først og fremst vurdert på bakgrunn av mer eller mindre 

direkte trusler fra USA om å bruke makt hvis Nord-Korea utviklet kjernefysiske våpen 

og på bakgrunn av tidligere belyste eksempler på at Nord-Korea har fryktet angrep fra 

USA. Den syvende forutsetningen var at USAs krigføring i Irak og Afghanistan har – i 
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alle fall på kort sikt – svekket landets evne og vilje til å gripe inn militært i andre deler 

av verden. Forutsetningen ble i samme kapittel begrunnet med at det for USA vil 

innebære større kostnader ved å innlede en tredje krig enn kostnadene hadde vært hvis 

landet ikke allerede var i krig. Den ble også begrunnet med at en ny krig trolig ville 

møte negative reaksjoner hos en krigstrøtt opinion. 

Den fjerde forutsetningen, som er en ny forutsetning, sier at Nord-Korea er av 

den oppfatning at avskrekking med kjernefysiske våpen på lang sikt vil være billigere 

enn avskrekking med konvensjonelle våpen og like effektivt. Vi så i kapittel 3, punkt 

3.3.1, at Nord-Koreas evne til kjernefysisk avskrekking kunne forbedres gjennom å 

foreta en prøvesprengning. Den første forklaringen sier at Nord-Korea prøvesprengte 

for å avskrekke USA fra å angripe Nord-Korea (med regimeendring som hensikt) en 

gang i fremtiden. Forklaringens forutsetninger var blant annet at avskrekking med 

konvensjonelle våpen ikke lenger ville være effektivt overfor USA. Dette ble ansett 

som problematisk siden Nord-Korea må sies å ha en enorm avskrekkende evne med 

konvensjonelle våpen. Her er derfor forutsetningen endret slik at det blir et spørsmål 

om kostnadseffektivitet, mens det i den første forklaringen kun var et spørsmål om 

effektivitet. 

For det første sier denne forutsetningen at kjernefysiske våpen vil være billigere 

som avskrekking enn konvensjonelle våpen, i alle fall på lang sikt. Nord-Korea har 

over 1 million mann i aktiv tjeneste i hæren, marinen og luftforsvaret (IISS 2007: 357). 

Det er som tidligere nevnt rimelig å anta at landets store militære styrker og 

gjengjeldelsesevne med konvensjonelle våpen har en potensiell avskrekkende effekt 

overfor eventuelle fiender. Det er også rimelig å anta – på bakgrunn av landets 

historie, offisielle politikk og ideologi – at Nord-Korea opprettholder en slik hær for å 

avskrekke eventuelle fiender fra å angripe. Det kan imidlertid innvendes at kostnadene 

ved å avskrekke ved hjelp av konvensjonelle våpen og en så stor hær må være store for 

Nord-Korea. Da kan det videre argumenteres for at det ville være billigere å utvikle 

kjernefysisk avskrekking enn å fortsette med å opprettholde og fornye avskrekkingen 

ved hjelp av konvensjonelle våpen og en stor hær. 

Quinones (2006: 82) nevner Nord-Koreas sviktende evne til å modernisere sine 

konvensjonelle styrker (grunnet mangel på teknologisk og militær assistanse sammen 
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med mangelen på økonomiske midler) som motivet for å utvikle kjernefysisk 

avskrekking. Roehrig (2006: 103) knytter også den stadige forverringen av de 

konvensjonelle styrkene til at Nord-Korea på 90-tallet søkte å utvikle missiler og 

kjernefysiske og biologiske våpen. Etter hvert som Nord-Korea stadig henger etter i 

utviklingen av konvensjonelle våpen samtidig som USAs og Sør-Koreas evner til å 

forsvare seg mot slike våpen forbedres, forsterkes Nord-Koreas motiver til å utvikle en 

annen form for avskrekking. 

For det andre sier forutsetningen at Nord-Korea er av den oppfatning at 

kjernefysisk avskrekking er like effektivt som avskrekking med konvensjonelle våpen. 

Dette er på sett og vis en underliggende forutsetning i hele den første forklaringen, 

som var at Nord-Korea prøvesprengte for å avskrekke USA fra å angripe. Store deler 

av argumentasjonen i kapittel 3 kan derfor ses på som underbygging av denne delen av 

forutsetningen. Vi så, ved hjelp av Bayes regel, hvordan Nord-Koreas evne til 

kjernefysisk avskrekking kunne forbedres gjennom å foreta en prøvesprengning. 

I punkt 3.2.2 i samme kapittel ble det foretatt en egen diskusjon om hvorvidt 

avskrekking med kjernefysiske våpen kunne anses å være troverdig. Det ble 

konkludert med at det kunne settes spørsmålstegn ved om kjernefysisk avskrekking – i 

betydningen om trusselen om å gjengjelde et angrep med kjernefysiske våpen – er 

troverdig. På bakgrunn av landets offisielle begrunnelse for å utvikle kjernefysiske 

våpen, andre lands begrunnelser for å utvikle tilsvarende våpen og observatørers 

uttalelser om emnet, konkluderte jeg med at det er rimelig å forutsette at Nord-Korea 

mener at kjernefysisk avskrekking er minst like effektivt som avskrekking med 

konvensjonelle våpen. Det er dessuten verdt å presisere at det her ikke forutsettes at 

Nord-Korea er av den oppfatning at kjernefysiske våpen virker avskrekkende overfor 

begrensede angrep – det vil si angrep der siktemålet er noe annet enn regimeendring. 

6.2.2 Forutsetningenes plausibilitet 

Det vil ikke foretas nye drøftinger på bakgrunn av uendrede forutsetninger i dette 

underkapitlet. I forrige kapittel vurderte jeg forutsetningen om at Nord-Korea tror at 

USA har sterke ønsker knyttet til at førstnevnte ikke prøvesprenger et kjernefysisk 

våpen som plausibel. I samme kapittel vurderte jeg forutsetningen om at Nord-Korea 
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tror at USA kan være villig til å inngå en avtale med Nord-Korea hvis sistnevnte 

prøvesprenger en kjernefysisk bombe som plausibel. 

 Når det gjelder forutsetningen om at Nord-Korea er av den oppfatning at USA 

ønsker å angripe landet for å oppnå regimeendring, står den i en annen sammenheng 

enn den gjorde i F1. Mens det i F1 også ble forutsatt at avskrekking utelukkende ved 

hjelp av konvensjonelle våpen ikke lenger var effektivt overfor USA, er denne 

forutsetningen ikke med her. Forutsetningen står derfor i et nytt lys siden angrep fra 

USA ikke nødvendigvis er en overhengende, men en potensiell fare. På bakgrunn av 

den samlede drøftingen av forutsetningene i kapittel 3 anser jeg den aktuelle 

forutsetningen for å være plausibel. Den femte forutsetningen om at USAs 

oppfatninger om Nord-Koreas evne til å slå tilbake med kjernefysiske våpen kan 

endres ved å foreta en prøvesprengning, drøftet jeg i kapittel 3. Jeg vurderte 

forutsetningen som plausibel. 

 I forhold til den fjerde forutsetningen om at Nord-Korea er av den oppfatning at 

avskrekking med kjernefysiske våpen på lang sikt vil være billigere for Nord-Korea 

enn avskrekking med konvensjonelle våpen og like effektivt, kan det innvendes at 

trusselen om gjengjeldelse med kjernefysiske våpen ikke nødvendigvis er troverdig. Vi 

så i kapittel 3 at det finnes gode argumenter mot at slik avskrekking er troverdig. 

Troverdigheten i forhold til kjernefysisk avskrekking kan imidlertid forbedres ved å 

opptre irrasjonelt. På den måten kan trusselen om å gjengjelde med kjernefysiske 

våpen i tilfelle et angrep virke mer troverdig overfor motparten siden den da ”overlater 

noe til tilfeldighetene”. 

Én av de offisielle forklaringene på hvorfor Nord-Korea har valgt å utvikle 

kjernefysiske våpen har vært for å avskrekke andre stater (USA) fra å angripe. Dette 

har også vært andre lands begrunnelse for å utvikle slike våpen. Vi så også at flere 

observatører av Nord-Korea regner dette som (minst en av) grunnen(e) til at Nord-

Korea har et kjernefysisk program. Siden denne forutsetningen dessuten utelukkende 

sier noe om �ord-Koreas oppfattelse av hvorvidt kjernefysiske våpen egner seg til 

avskrekking, regner jeg den som plausibel. 

Den sjette forutsetningen, som var at en av årsakene til at Nord-Korea ikke har 

prøvesprengt tidligere har vært frykt for et begrenset gjengjeldelsesangrep fra USA, 
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ble drøftet i kapittel 4. Der vurderte jeg forutsetningen som plausibel. Den syvende 

forutsetningen, også den fra kapittel 4, sier at USAs krigføring i Irak og Afghanistan 

har – i alle fall på kort sikt – svekket landets evne og vilje til å gripe inn militært i 

andre deler av verden. Jeg anså forutsetningen for å være plausibel. Et ankepunkt mot 

disse forutsetningene var at Nord-Korea har en enorm avskrekkende evne. Det er 

dermed ikke sikkert at den amerikanske trusselen var effektiv før Afghanistan- og 

Irak-krigene og ineffektiv i etterkant siden trusselen kan ha vært ineffektiv allerede før 

de to krigene. Som nevnt behøver ikke dette å bety at ”ineffektiv trussel” fra USA er 

svekket som forklaringskraft. Vi så i kapittel 4 at det finnes gode grunner for at Nord-

Korea skulle frykte et amerikansk gjengjeldelsesangrep som svar på en 

prøvesprengning. 

Til slutt er det verdt å nevne at den fjerde forutsetningen er kompatibel med den 

sjette forutsetningen siden kjernefysiske våpen ikke trenger å virke avskrekkende 

overfor begrensede angrep (som et begrenset gjengjeldelsesangrep mot Yongbyon) 

men må sies å kunne være det overfor trusler om utslettelse (som et angrep med 

regimeendring som mål). Som Michishita (2006: 1021) påpeker ville et kjernefysisk 

angrep fra Nord-Korea bety slutten for regimet, så den kjernefysiske avskrekkingen er 

bare nyttig i det ekstreme scenariet der USA invaderer og truer regimets overlevelse. 

6.3 Er motivene gjensidig utelukkende? 

Som det går frem ovenfor inneholder F4 to motiver for å prøvesprenge. Motivene er å 

tvinge frem en forhandlingsløsning med USA og å forbedre sin egen avskrekkende 

kapabilitet. En avtale med USA ville mest sannsynlig innebære at Nord-Korea måtte gi 

opp sitt kjernefysiske våpenprogram, noe som igjen ville fjerne landets kjernefysiske 

avskrekkende kapabilitet. Motsatt ville det å beholde sin kjernefysiske kapabilitet mest 

sannsynlig være et hinder mot å oppnå en avtale med USA. De to motivene kan derfor 

sies å være motstridende, men de trenger likevel ikke være gjensidig utelukkende. 

 For det første er det mulig å tenke seg at Nord-Korea, ved å prøvesprenge og å 

erklære seg som atommakt, kunne oppnå at USA ”ga seg” og inngikk en avtale uten å 

kreve fullstendig, irreversibel kjernefysisk avvæpning. Med tanke på historien de siste 

20 årene er dette imidlertid lite sannsynlig. Den andre muligheten virker derimot mye 
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mindre usannsynlig. Det kan jo tenkes at Nord-Korea hadde to hensikter med å 

prøvesprenge (å inngå en avtale og å avskrekke), samtidig som man innså at de 

vanskelig kunne innfris samtidig. Dette kan sies å være kjernen i Nord-Koreas 

dilemma. Det kan virke som om landet lenge har fulgt samme strategi – utvikling av 

kjernefysiske våpen – for å oppnå to forskjellige mål: avskrekking overfor USA og 

avtale med USA. 

 Uttalelser fra Nord-Korea kan bygge oppunder denne forklaringen. Under 

sekslandssamtalene i 2003 truet først Nord-Korea med å prøvesprenge hvis man ikke 

kom frem til en avtale, for kort tid etter å erklære at landet ikke hadde noe annet valg 

enn å skaffe seg kjernefysisk avskrekking (Scalapino 2006: 153). Sett i sammenheng 

med landets historie med både å knytte det kjernefysiske våpenprogrammet opp mot 

avtaleinngåelse med USA og å knytte det opp mot avskrekking overfor USA (som vi 

har sett i kapittel 3 og 5), virker forklaringen med de to motstridende motivene logisk 

konsistent. 

 Flere observatører knytter behovet for sikkerhet sammen med behovet for en 

avtale med USA. Scalapino (Ibid.: 157) mener for eksempel at den eneste måten Nord-

Korea kan redusere trusselen mot sin egen sikkerhet er å inngå en avtale med USA. Vi 

har sett mange eksempler i kapittel 5 på at spørsmålet om avtale med USA knyttes til 

behovet for egen sikkerhet. Andre observatører knytter dessuten behovet for 

avskrekking sammen med behovet for en avtale med USA. Ifølge Hayes (2007: 133) 

har Nord-Korea prøvd å bruke kjernefysiske våpen både for å møte den kjernefysiske 

trusselen fra USA (sammen med andre sikkerhetstrusler som henger sammen med 

delingen av Korea og Koreakrigen) og for å oppnå et sikkerhetsforhold (a security 

relationship) med Washington. Michishita (2006: 1023) mener at Nord-Korea bruker 

det samme verktøysettet for å oppnå to separate mål: ”[North Korea] is using the same 

nuclear and missile capabilities for both deterrence and compellence.” Videre påpekes 

det at disse to målene ikke kan innfris samtidig og at dette er det fundamentale 

dilemmaet for Nord-Korea i politikk overfor USA (Ibid.). 

Konklusjonen av denne drøftingen blir at de to motivene i F4 ikke er gjensidig 

utelukkende. De to motivene for å prøvesprenge kan sies å være motstridende i 

betydningen at de ikke kan oppnås samtidig. Dette utgjør derfor et dilemma for Nord-
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Korea, men selve motivene er ikke gjensidig utelukkende. Som vi har sett støtter flere 

observatører opp under muligheten for at Nord-Korea kan ha hatt mer enn én hensikt 

med utviklingen av sitt kjernefysiske våpenprogram. Dette betyr at det også er mulig at 

landet kan ha hatt mer enn én hensikt med å prøvesprenge. Den spillteoretiske 

analysen nedenfor tar sikte på å illustrere dette. 

6.4 Spillteoretisk analyse av forklaringen 

Som tidligere nevnt bygger F4 på de tre andre forklaringene. F1 sier at 

prøvesprengningen ble gjennomført for å avskrekke USA fra å angripe Nord-Korea 

(med regimeendring som hensikt) en gang i fremtiden. I kapittel 3 som tok for seg F1, 

demonstrerte jeg ved hjelp av Bayes regel hvordan – under de gitte forutsetningene – 

Nord-Koreas evne til kjernefysisk avskrekking kunne forbedres ved å gjennomføre en 

prøvesprengning. 

F2 sier at prøvesprengningen ble gjennomført fordi USAs evne til å 

gjennomføre et begrenset gjengjeldsangrep, som svar på en prøvesprengning, var 

svekket som følge av krigføringen i Irak og Afghanistan. I den spillteoretiske analysen 

i kapittel 4 som tok for seg F2, var Nord-Korea usikker med hensyn til om USA var 

sterk eller svak. Nord-Korea ville prøvesprenge hvis USA var svakt, men ikke hvis 

USA var sterkt siden USA da ville gjengjelde Nord-Korea med et (begrenset) angrep. 

Forklaringen sa ingenting om selve motivet for å prøvesprenge – man gikk bare ut fra 

at Nord-Korea ønsket kjernefysiske våpen uavhengig av hvilken grunn. 

 F3 sier at hensikten med å prøvesprenge var å tvinge frem en 

forhandlingsløsning med USA. I den spillteoretiske analysen i kapittel 5 som tok for 

seg denne forklaringen, var Nord-Korea usikker med hensyn til om USA var 

forhandlingsvillig eller ikke. Nord-Korea ville prøvesprenge hvis USA var 

forhandlingsvillig, men ikke hvis USA ikke var forhandlingsvillig. 

 Den spillteoretiske analysen av F4 bygger på de tre andre forklaringene på 

følgende måte: Nord-Korea er usikker med hensyn til USAs ”type”. USA kan enten 

være forhandlingsvillig eller ikke forhandlingsvillig. Hvis USA ikke er 

forhandlingsvillig kan det være enten sterkt eller svakt. Disse to dimensjonene (svak – 

sterk) og (forhandlingsvillig – ikke forhandlingsvillig) baserer seg på de spillteoretiske 
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analysene i kapittel 4 og 5 (F2 og F3). Som vi skal se, vil USAs reaksjon på en 

eventuell nordkoreansk prøvesprengning avhenge av dets ”type”. F1 gjenspeiles i F4 

ved at det for Nord-Korea vil være positivt å prøvesprenge selv om USA ikke velger å 

gjøre noe. 

 Den endelige spillteoretiske analysen av den fjerde forklaringen vil vise et spill 

med ufullstendig informasjon der det er tre ”typer” av USA. I forkant av denne 

analysen presenterer jeg tre delanalyser som tar for seg hver enkelt av de tre ”typene” 

av USA. Vi får dermed tre spill med fullstendig informasjon – ett for hver ”type” av 

USA. 

6.4.1 USA er sterk og ikke forhandlingsvillig 

Figur 6.1 nedenfor viser et dynamisk spill med fullstendig informasjon med Nord-

Korea og USA som aktører. Begge aktørene kjenner hverandres preferanser. USA er 

sterk og ikke forhandlingsvillig. 

Som tidligere nevnt, er nytteverdiene som uttrykker aktørenes preferanser i 

forhold til de forskjellige utfallene noe vilkårlig valgt med tanke på størrelse, men ikke 

med tanke på rangering. Som vanlig har begge aktørene verdien 0 på det utfallet som 

ikke endrer på noe (A). For Nord-Korea er det beste utfallet at landet prøvesprenger og 

at USA tilbyr en gunstig avtale (B). Deretter følger at Nord-Korea prøvesprenger og 

USA ikke gjør noe (C), at Nord-Korea ikke prøvesprenger (A), og til slutt at Nord-

Korea prøvesprenger og at USA angriper (D). Rangeringen gjenspeiler forutsetningene 

ovenfor. Nord-Korea forutsettes å ha de samme nytteverdiene og dermed den samme 

rangeringen av utfallene i de resterende modellene i kapitlet. 

For USA er det beste utfallet at Nord-Korea ikke prøvesprenger (A). Hvis 

Nord-Korea prøvesprenger er det best for USA å angripe (D), fulgt av ikke å gjøre noe 

(C) og til slutt å inngå avtale (B). Denne rangeringen av utfallene gjenspeiler USAs 

”type”: sterk og ikke forhandlingsvillig. 

Den femte forutsetningen sier at USAs oppfatninger om Nord-Koreas evne til å 

slå tilbake med kjernefysiske våpen kan endres ved å foreta en prøvesprengning. 

Denne forutsetningen gjenspeiles i at utfall C er positivt for Nord-Korea. At både 

utfallet der Nord-Korea oppnår en avtale med USA (B) og utfallet der dette ikke 
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oppnås (C) er positive gjenspeiler det som tidligere er nevnt som Nord-Koreas 

dilemma. 

 

Figur 6.1 Spill med fullstendig informasjon − USA er sterk og ikke forhandlingsvillig 

 

 

 

Hvis Nord-Korea prøvesprenger vil USA angripe, siden det vil gi det beste utfallet for 

USA. Nord-Koreas nytte av å prøvesprenge blir dermed −100. Spillet ender derfor 

med at Nord-Korea avstår fra å prøvesprenge siden det gir 0 i nytte. 

6.4.2 USA er svak og ikke forhandlingsvillig 

Figur 6.2 viser et dynamisk spill med fullstendig informasjon der Nord-Korea og USA 

er aktører. USA er svak og ikke forhandlingsvillig. Siden USA her er en annen ”type”, 

er rangeringen av landets nytteverdier annerledes enn i forrige modell. Nord-Koreas 

nytteverdier er imidlertid de samme. 

For USA er fortsatt det beste utfallet at Nord-Korea ikke prøvesprenger (A). 

Men hvis Nord-Korea prøvesprenger er det i denne modellen best for USA ikke å 

gjøre noe (C), fulgt av å angripe (D), og til slutt å inngå avtale (B).  Rangeringen av 

utfallene gjenspeiler USAs ”type”: svak og ikke forhandlingsvillig. 
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Figur 6.2 Spill med fullstendig informasjon – USA er svak og ikke forhandlingsvillig 

 

  

 

Hvis Nord-Korea prøvesprenger vil USA ikke gjøre noe siden dette utfallet er bedre 

enn de to andre utfallene for USA.18 I så fall blir Nord-Koreas nytte av å prøvesprenge 

20. Siden Nord-Koreas nytte av ikke å prøvesprenge er 0, ender spillet med at Nord-

Korea prøvesprenger og USA svarer med ikke å gjøre noe. 

6.4.3 USA er forhandlingsvillig 

Figur 6.3 viser et dynamisk spill med fullstendig informasjon med Nord-Korea og 

USA som aktører. Begge aktørene kjenner hverandres preferanser. USA er 

forhandlingsvillig. Nord-Koreas nytteverdier og rangering av utfall er den samme som 

i de andre modellene i dette kapitlet. 

Hvis Nord-Korea prøvesprenger er det beste alternativet for USA å inngå avtale 

med Nord-Korea (B). Deretter følger å angripe (D) og til slutt ikke å gjøre noe (C). 

Rangeringen gjenspeiler USAs ”type”: forhandlingsvillig. 

 

 

 

 

                                              
18 I handlingen ”ikke gjøre noe” inngår andre handlinger som ikke er å angripe eller inngå avtale. Det kan for 
eksempel være at USA innfører økonomiske sanksjoner overfor Nord-Korea. Det forutsettes altså at de 
økonomiske sanksjonene USA vil være i stand til å påføre Nord-Korea ikke kan ramme sistnevnte i særlig grad. 
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Figur 6.3 Spill med fullstendig informasjon – USA er forhandlingsvillig 

 

 

 

Hvis Nord-Korea prøvesprenger vil USA foretrekke å inngå avtale siden dette utfallet 

er bedre enn de to andre utfallene for USA. I så fall blir Nord-Koreas nytte av å 

prøvesprenge 60. Siden Nord-Koreas nytte av ikke å prøvesprenge er 0, ender spillet 

med at Nord-Korea prøvesprenger og USA svarer med å inngå avtale. 

6.4.4 Tre ”typer” av USA 

Figur 6.4 nedenfor viser et dynamisk spill med ufullstendig informasjon med Nord-

Korea og USA som aktører. Modellen er basert på de tre foregående modellene med 

fullstendig informasjon. Nord-Korea er nå usikker med hensyn til USAs ”type”. USA 

kan være sterk og ikke forhandlingsvillig, svak og ikke forhandlingsvillig eller 

forhandlingsvillig. 

 Nord-Korea har en subjektiv oppfatning om sannsynligheten for at USA er sterk 

og ikke forhandlingsvillig (p), svak og ikke forhandlingsvillig (q) eller 

forhandlingsvillig (1−p−q). Som i de andre spillene er det naturen som gjør det første 

trekket. Naturen har altså tre valg siden det er tre ”typer” av USA, men av hensyn til 

plass vises ikke disse i figuren nedenfor. At det er tre ”typer” av USA illustreres i 

stedet ved at hvert utfall har én nytteverdi for hver ”type” av USA. Nytteverdiene for 

USA(P) er nytteverdiene for et sterkt og ikke forhandlingsvillig USA. USA(Q) er 

svakt og ikke forhandlingsvillig. USA(1−P−Q) er forhandlingsvillig. 
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Naturen gjør altså det første trekket, og den stiplede linjen markerer at Nord-

Korea ikke vet hvor i spillet landet befinner seg når det skal fatte beslutningen om å 

prøvesprenge eller ikke. Hvordan Nord-Korea rangerer de forskjellige utfallene er 

beskrevet under punkt 6.4.1. Det benyttes de samme nytteverdiene for Nord-Korea 

som i alle de tre foregående modellene. Hvordan de tre ”typene” av USA rangerer 

utfallene er beskrevet under de tre foregående punktene. 

 

Figur 6.4 Spill med ufullstendig informasjon – tre ”typer” av USA 

 

 

 

For alle ”typer” av USA er det best om Nord-Korea ikke prøvesprenger (A). Hvis 

Nord-Korea prøvesprenger og hvis USA er sterk og ikke forhandlingsvillig vil det 

beste alternativet for landet være å angripe Nord-Korea (D). Hvis USA er svak og ikke 

forhandlingsvillig vil det være best for landet ikke å gjøre noe hvis Nord-Korea 

prøvesprenger (C). Hvis USA er forhandlingsvillig vil det beste alternativet for landet 

være å tilby en avtale hvis Nord-Korea prøvesprenger (B). Denne rangeringen 

gjenspeiler forutsetningene ovenfor. 

Etter at naturen har trukket er det Nord-Koreas tur. Valget står mellom å 

prøvesprenge eller ikke. Hvis landet velger ikke å prøvesprenge er spillet over, mens 

det er USAs tur til å trekke hvis Nord-Korea prøvesprenger. USA velger å svare på 
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prøvesprengningen på grunnlag av hvilken ”type” landet er. Landet velger den 

handlingen som gir det beste resultatet for ”typen” (se rangering ovenfor). 

 Nord-Koreas nytte av ikke å prøvesprenge (A) vil være 0 uavhengig av USAs 

”type”. Nytten av å prøvesprenge vil for Nord-Korea være −100 hvis USA er sterk og 

ikke forhandlingsvillig, siden sistnevnte da vil foretrekke å angripe (D). Hvis USA er 

svak og ikke forhandlingsvillig vil Nord-Koreas nytte av å prøvesprenge bli 20, siden 

USA da velger ikke å gjøre noe (C). Hvis Nord-Korea prøvesprenger og USA er 

forhandlingsvillig blir førstnevntes nytte 60 siden USA da vil velge å inngå avtale (B). 

Nord-Korea prøvesprenger hvis 0<−100p+20q+60(1−p−q). Dette betyr igjen at landet 

prøvesprenger hvis p<3/8−1/4q. 

Siden nytteverdienes størrelse er noe vilkårlig valgt markerer ikke uttrykket 

ovenfor presist hvor grensen går når det gjelder Nord-Koreas beslutning om å 

prøvesprenge basert på landets oppfatninger om USAs vilje til å forhandle og om 

landet er svakt eller sterkt. Poenget er å illustrere at Nord-Koreas oppfatning om USAs 

vilje til å forhandle og om landet er sterkt eller svakt kan ha vært avgjørende med 

hensyn til landets beslutning om å prøvesprenge eller ikke. 

6.4.5 Separerende likevekt: bayesiansk oppdatering 

Hvordan Nord-Koreas kunnskap om hva slags ”type” USA er hvis sistnevnte får 

muligheten til å trekke, kan illustreres gjennom bruk av Bayes regel. Bayes regel ble 

forklart i kapittel 3, under punkt 3.3.1. A, Ã og Ẫ er de tre mulige tilstandene (USAs 

”typer”). Hver enkelt tilstand har en sannsynlighet (p). B er en hendelse (USAs svar på 

prøvesprengningen). I dette eksemplet prøvesprenger Nord-Korea og USA svarer med 

å angripe. Nord-Koreas oppfatninger om USAs ”type” oppdateres i så fall på følgende 

måte: 

A = USA er sterk og ikke forhandlingsvillig 

Ã = USA er svak og ikke forhandlingsvillig 

Ẫ = USA er forhandlingsvillig 

B = USA velger å angripe Nord-Korea som svar på prøvesprengningen 

p(A) = p 

p(Ã) = q 
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p(Ẫ) = 1−p−q 

p(B|A) = 1 

p(B|Ã) = 0 

p(B|Ẫ) = 0 

p(A|B) = p(B|A)*p(A)/p(B/A)*p(A)+p(B/Ã)*p(Ã)+p(B/Ẫ)*p(Ẫ) =  

1*p/1*p+0*q+0*(1−p−q) = 1 

Som følge av at USA besvarer prøvesprengningen med å angripe, oppdateres Nord-

Koreas antatte sannsynlighet for at USA er sterk og ikke forhandlingsvillig fra p til 1. 

Nord-Korea blir sikker med hensyn til hvilken ”type” USA er siden begge 

sannsynlighetene for at USA ville angripe hvis landet enten var svakt og ikke 

forhandlingsvillig (p(B|Ã)) eller forhandlingsvillig (p(B|Ẫ)) er 0 og siden 

sannsynligheten for at USA ville angripe hvis landet var sterkt og ikke 

forhandlingsvillig (p(B|A)) er 1. Det samme gjelder for de to andre ”typene” av USA. 

Et svakt og forhandlingsvillig USA ville ikke velge å gjøre noe som svar på en 

prøvesprengning – med en sannsynlighet på 1. Et forhandlingsvillig USA ville, med en 

sannsynlighet på 1, velge å inngå en avtale som svar på en prøvesprengning. Nord-

Koreas oppfatninger om USAs ”type” ville i det tilfellet oppdateres på samme måte 

som i eksemplet over. 

 I forrige punkt så vi at Nord-Korea vil prøvesprenge dersom p<3/8−1/4q. USA 

velger da å angripe hvis landet er sterkt og ikke forhandlingsvillig, ikke å gjøre noe 

hvis landet er svakt og ikke forhandlingsvillig eller å inngå avtale hvis landet er 

forhandlingsvillig. Den handlingen landet velger som svar på Nord-Koreas 

prøvesprengning røper – som illustrert ovenfor – hvilken ”type” USA er. Likevekten 

p<3/8−1/4q er derfor separerende. Dersom p>3/8−1/4q, vil Nord-Korea avstå fra å 

prøvesprenge og spillet avsluttes uten at USA foretar noen trekk. Siden USA ikke 

trekker vil heller ikke landets ”type” avsløres overfor Nord-Korea. Denne likevekten, 

der Nord-Korea ikke velger å prøvesprenge, er derfor ikke-separerende.  

6.4.6 Illustrasjon av likevektene 

Figur 6.5 på neste side illustrerer de to likevektene (p<3/8−1/4q og p>3/8−1/4q) 

ovenfor. Den vertikale aksen representerer p – altså Nord-Koreas antatte sannsynlighet 
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for at USA er sterk og ikke forhandlingsvillig. Den horisontale aksen representerer q – 

Nord-Koreas antatte sannsynlighet for at USA er svak og ikke forhandlingsvillig. 

Siden den siste sannsynligheten – den for at USA er forhandlingsvillig – er 1 minus 

summen av sannsynlighetene for de to første mulighetene, er den også representert i 

figuren. 

De tre hjørnene i figuren representerer altså tilstander der Nord-Korea er sikker 

med hensyn til USAs ”type”. Det øverste hjørnet i trekanten representerer en situasjon 

der Nord-Korea er sikker på at USA er sterk og ikke forhandlingsvillig (p=1, q=0 og 

1−p−q=0). I hjørnet nederst til høyre er Nord-Korea sikker på at USA er svak og ikke 

forhandlingsvillig (p=0, q=1 og 1−p−q=0). I hjørnet nederst til venstre er Nord-Korea 

sikker på at USA er svak og ikke forhandlingsvillig (p=0, q=0 og 1−p−q=1). 

Den diagonale linjen i trekanten illustrerer hvor ”grensen” mellom de to 

likevektene går, det vil si p=3/8−1/4q. Området over den diagonale linjen (A) 

representerer den ikke-separerende likevekten p>3/8−1/4q. Området under linjen (B) 

representerer p<3/8−1/4q, altså den separerende likevekten. 

 

Figur 6.5 Illustrasjon av likevektene 

 

 

 

Som figuren antyder er det forholdet mellom Nord-Koreas antatte sannsynligheter med 

hensyn til hvorvidt USA er sterk og forhandlingsvillig, svak og forhandlingsvillig eller 

forhandlingsvillig som kan ha påvirket Nord-Korea i beslutningen om å prøvesprenge 
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eller ikke. Gitt forutsetningene ovenfor innebærer det en stor kostnad for Nord-Korea å 

prøvesprenge hvis USA er sterk og ikke forhandlingsvillig, samtidig som at 

handlingen enten åpner opp for en avtale med USA hvis sistnevnte er 

forhandlingsvillig – eller at USA ikke reagerer på handlingen hvis landet er svakt og 

ikke forhandlingsvillig. Under de nevnte forutsetningene er begge de to siste utfallene 

gunstige for Nord-Korea. Nord-Koreas oppfatning om USA er derfor avgjørende for 

hva landet velger å gjøre. 

6.5 Konklusjon 

I dette kapitlet tok jeg for meg en fjerde forklaring på hvorfor Nord-Korea valgte å 

prøvesprenge høsten 2006. Den fjerde forklaringen var at prøvesprengningen ble 

gjennomført for å tvinge frem en forhandlingsløsning med USA, for å forbedre sin 

egen avskrekkende kapabilitet og fordi Nord-Korea anså det som lite trolig at USA 

ville gjengjelde prøvesprengningen med et begrenset angrep. Forklaringens 

forutsetninger vurderte jeg som plausible. Dette ble gjort på med henvisning til 

tidligere drøfting av forutsetningenes plausibilitet på bakgrunn av historiske hendelser, 

offisielle uttalelser og observatørers meninger om emnet. 

 Ved å slå sammen de tre forklaringene til én var det mulig å sløyfe eller endre 

på de fire forutsetningene som jeg i tidligere kapitler vurderte som problematiske. Den 

første forutsetningen som ble sløyfet var forutsetningen i F1 om at avskrekking 

utelukkende ved hjelp av konvensjonelle våpen ikke (lenger) er effektivt overfor USA. 

Den andre forutsetningen som ble sløyfet var forutseningen i F2 om at Nord-Korea 

ønsker kjernefysiske våpen (uavhengig av hvilken grunn). Den tredje forutsetningen 

som ble sløyfet var forutsetningen i F3 at Nord-Korea ikke anser et begrenset 

gjengjeldelsesangrep (som svar på en prøvesprengning) som en aktuell utvei for USA.  

Den fjerde forutsetningen som ble sløyfet var forutsetningen i F3 om at det må for 

Nord-Korea fortone seg som verre å prøvesprenge uten at det resulterer i en avtale med 

USA enn ikke å prøvesprenge. Selv om alle disse forutsetningene ble sløyfet så vi at 

den fjerde forklaringen kan fremstå som en selvstendig forklaring på hvorfor Nord-

Korea prøvesprengte.  
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 Selve forklaringen ble funnet å være logisk konsistent selv om den inneholder 

to motiver som i en viss forstand kan sies å være motstridende, noe som ble illustrert 

gjennom den spillteoretiske analysen. Modellen i figur 6.4 er en spillteoretisk 

fremstilling av den fjerde forklaringen. De to motivene for å prøvesprenge som nevnes 

i forklaringen (for å tvinge frem en forhandlingsløsning med USA eller for å forbedre 

sin egen avskrekkende kapabilitet) er illustrert ved at det er to mulige gunstige utfall 

for Nord-Korea hvis landet velger å prøvesprenge. Den tredje delen av forklaringen 

(som går på muligheten for et begrenset amerikansk gjengjeldelsesangrep) er illustrert 

ved Nord-Koreas usikkerhet med hensyn til om USA vil besvare en prøvesprengning 

med å angripe eller ikke. Hvordan USA besvarer en eventuell prøvesprengning 

avhenger av landets ”type” – og Nord-Korea har en subjektiv oppfatning om 

sannsynligheten for hva slags ”type” USA er.  

Modellen i figur 6.4 illustrerer dermed hvordan Nord-Koreas oppfatninger om 

USA – både når det gjelder evne og vilje til å angripe og når det gjelder vilje til å 

forhandle – kan ha påvirket landet med hensyn til beslutningen å prøvesprenge. Gitt de 

nevnte forutsetningene innebærer det å prøvesprenge en risiko for Nord-Korea siden 

det er mulig at landet kan bli angrepet av USA som følge av denne handlingen. 

Samtidig åpner handlingen for inngåelse av avtale med USA eller for økt kjernefysisk 

avskrekkende evne – som er to gunstige utfall for Nord-Korea. Disse to utfallene kan 

ikke under de nevnte forutsetningene inntreffe samtidig. Likevel er det mulig å 

inkludere begge målene med å prøvesprenge i den samme rasjonalistiske forklaringen, 

noe den spillteoretiske analysen illustrerer. Den endelige konklusjonen blir at F4 er en 

logisk konsistent rasjonalistisk forklaring med plausible forutsetninger. 
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7 Oppsummering og konklusjon 

7.1 Oppsummering 

Denne oppgaven har forsøkt å utvikle og vurdere rasjonalistiske forklaringer på 

hvorfor �ord-Korea prøvesprengte en kjernefysisk bombe 9. oktober 2006. 

 For å besvare problemstillingen benyttet jeg spillteori for å utvikle og vurdere 

de fire forklaringene på hvorfor Nord-Korea valgte å prøvesprenge. For hver 

forklaring presenterte jeg egne forutsetninger, som senere ble drøftet på grunnlag av 

historiske hendelser, offisiell politikk og observasjoner fra samfunnsvitere og 

historikere. De enkelte rasjonalistiske forklaringene vurderte jeg på bakgrunn av om 

forutsetningene var plausible og om forklaringene i seg selv var logisk konsistente. 

 I kapittel 2 la jeg frem hovedtrekkene i Nord-Koreas historie frem til 2001, med 

vekt på landets kjernefysiske program, utenrikspolitikk og forhold til USA. USAs 

forhold til Nord-Korea under Clinton og Bush ble kort beskrevet. Jeg diskuterte også 

forholdet mellom Juche-idologien og nordkoreansk politikk. 

 I kapittel 3 diskuterte jeg den første forklaringen. F1 sier at prøvesprengningen 

ble gjennomført for å avskrekke USA fra å angripe Nord-Korea (med regimeendring 

som hensikt) en gang i fremtiden. Jeg brukte Bayes regel for å illustrere en av 

forutsetningene, nemlig hvordan en prøvesprengning kan tenkes å øke et lands 

kjernefysiske avskrekking. Deretter foretok jeg en spillteoretisk analyse på bakgrunn 

av forklaringen. Jeg presenterte en modell der USA hadde valget mellom å angripe 

Nord-Korea eller ikke og der USA var usikker med hensyn til om Nord-Korea kunne 

gjengjelde et slikt angrep med kjernefysiske våpen eller ikke. 

 Diskusjonen i kapittel 4 omhandlet den andre forklaringen. F2 går ut på at 

prøvesprengningen ble gjennomført fordi USAs evne til å gjennomføre et begrenset 

gjengjeldsangrep, som svar på en prøvesprengning, var svekket som følge av 

krigføringen i Irak og Afghanistan. I dette kapitlet brukte jeg en modell der Nord-

Korea hadde valget mellom å prøvesprenge eller ikke å prøvesprenge, samtidig som at 

landet var usikkert med hensyn til om USA ville gjengjelde en prøvesprengning med 

et angrep eller ikke. 
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 I kapittel 5 diskuterte jeg den tredje forklaringen. F3 sier at prøvesprengningen 

ble gjennomført for å tvinge frem en forhandlingsløsning med USA. Også i denne 

modellen hadde Nord-Korea valget mellom å prøvesprenge eller ikke, men her var 

landet usikker på om USA ville inngå avtale som svar på prøvesprengningen eller 

ikke. 

For den første og for den tredje forklaringen ble minst én av forutsetningene 

vurdert som problematiske. Den andre forklaringen var ikke en helhetlig forklaring 

siden den ikke sa noe om selve motivet for å prøvesprenge. På bakgrunn av dette 

diskuterte jeg en fjerde forklaring i kapittel 6. F4 går ut på at prøvesprengningen ble 

gjennomført for å tvinge frem en forhandlingsløsning med USA, for å forbedre sin 

egen avskrekkende kapabilitet og fordi Nord-Korea anså det som lite trolig at USA 

ville gjengjelde prøvesprengningen med et begrenset angrep. Denne forklaringen var 

en sammenslåing av de tre opprinnelige forklaringene. Sammenslåingen gjorde det 

mulig å sløyfe alle de problematiske forutsetningene og beholde de forutsetningene 

som ble vurdert som plausible. I denne modellen hadde Nord-Korea valget mellom å 

prøvesprenge eller ikke. Landet var usikker på om USA ville besvare 

prøvesprengningen med å angripe, inngå avtale eller ikke gjøre noe. 

7.2 Konklusjoner 

Den spillteoretiske analysen i kapittel 3 illustrerte at F1 er logisk konsistent. 

Forutsetningen om at avskrekking ved hjelp av konvensjonelle våpen alene ikke lenger 

er effektivt overfor USA vurderte jeg imidlertid som problematisk. Denne 

forutsetningen kom til uttrykk i modellen gjennom at det for USA var gunstig å 

angripe Nord-Korea dersom sistnevnte utelukkende kunne besvare angrepet med 

konvensjonelle våpen. Dette ble ansett som problematisk siden Nord-Korea med sitt 

store arsenal av konvensjonelle våpen og sin enorme hær må sies å ha en sterk 

avskrekkende evne. De andre forutsetningene anså jeg for å være plausible. På 

bakgrunn av dette konkluderte jeg med at F1 er en logisk konsistent rasjonalistisk 

forklaring, men med en problematisk forutsetning. 

Den problematiske forutsetningen er en nødvendig forutsetning i F1 dersom 

ønsket om å avskrekke USA fra å angripe skal fremstå som en avgjørende beveggrunn 
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for å prøvesprenge. Dersom forutsetningen i stedet hadde vært at avskrekking 

utelukkende ved hjelp av konvensjonelle våpen er effektivt overfor USA (og alt annet 

hadde blitt holdt likt), ville det innebære en kostnad for USA å angripe uansett om 

Nord-Korea kunne gjengjelde med kjernefysiske våpen eller ikke. USA ville altså 

foretrekke ikke å angripe, uansett landets oppfatninger om hvorvidt Nord-Korea kunne 

gjengjelde et slikt angrep med kjernefysiske våpen. Nord-Korea ville dermed ikke ha 

noe motiv for å prøvesprenge i den hensikt å endre USAs oppfatninger om 

førstnevntes kjernefysiske kapabiliteter. 

 Gjennom den spillteoretiske analysen i kapittel 4 illustrerte jeg at også F2 er 

logisk konsistent. Forutsetningene vurderte jeg som plausible. Jeg anså det som 

sannsynlig at Nord-Korea har vurdert muligheten for et begrenset gjengjeldelsesangrep 

fra USA i tilfelle landet valgte å prøvesprenge, siden å vurdere dette som en mulighet 

ville være rasjonelt. Men siden forklaringen ikke omfatter noe direkte motiv for 

handlingen, kan den ikke fremstå som en helhetlig rasjonalistisk forklaring på hvorfor 

Nord-Korea valgte å prøvesprenge. På bakgrunn av dette konkluderte jeg med at det er 

plausibelt at F2 er en logisk konsistent del av en rasjonalistisk forklaring på hvorfor 

Nord-Korea prøvesprengte høsten 2006. 

 I kapittel 5 konkluderte jeg med at også F3 er logisk konsistent. Jeg kom med en 

innvending mot forutsetningen om at Nord-Korea ikke anser et begrenset 

gjengjeldelsesangrep (som svar på en prøvesprengning) som en aktuell utvei for USA. 

Innvendingen baserte seg på argumentasjonen fra forrige kapittel og hovedpoenget var 

at det mest sannsynlig ville være usikkerhet knyttet til spørsmålet om et slikt 

gjengjeldelsesangrep – noe forutsetningen ikke åpner for. Jeg vurderte derfor denne 

forutsetningen som problematisk. Forutsetningen om at det for Nord-Korea ville 

fortone seg som verre å prøvesprenge uten at det resulterte i avtale med USA enn ikke 

å prøvesprenge, vurderte jeg også som problematisk. Jeg vurderte den som 

problematisk siden man både kunne argumentere for at en prøvesprengning kan ha 

positive effekter og for at Nord-Korea, som følge av sin isolasjon, er relativt godt 

skjermet overfor negative internasjonale reaksjoner. De andre forutsetningene vurderte 

jeg som plausible. Jeg konkluderte med at F3 er en logisk konsistent rasjonalistisk 

forklaring, men med to problematiske forutsetninger. 
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Denne sistnevnte problematiske forutsetningen er en nødvendig forutsetning i 

F3 dersom ønsket om å oppnå avtale skal fremstå som en avgjørende beveggrunn for å 

prøvesprenge. Dersom forutsetningen endres til å være at det for Nord-Korea ville 

fortone seg som bedre å prøvesprenge uten at det resulterte i avtale med USA enn ikke 

å prøvesprenge (og alt annet var likt), ville Nord-Korea prøvesprengt uansett om man 

oppnådde en avtale eller ikke. Følgene av å prøvesprenge ville da være positive uansett 

om man oppnådde en avtale med USA eller ikke – og en eventuell avtale ville dermed 

bare være en positiv bieffekt av prøvesprengningen. 

 I kapittel 6 konkluderte jeg på bakgrunn av den spillteoretiske analysen med at 

også F4 er logisk konsistent. Denne forklaringen inneholder to motiver for å 

prøvesprenge. Det ene motivet er å opparbeide seg kjernefysisk avskrekking, det andre 

motivet er å oppnå en avtale med USA. Siden en avtale med USA mest sannsynlig 

ville være betinget av at Nord-Korea måtte gi opp sitt kjernefysiske arsenal, er det 

vanskelig å tenke seg at disse to målene skulle kunne innfris samtidig – i alle fall slik 

situasjonen er nå. Selv om de to målene vanskelig kunne oppfylles samtidig, viste jeg 

gjennom diskusjon og gjennom spillteoretisk fremstilling at det er mulig å inkludere 

begge målene med å prøvesprenge i den samme rasjonalistiske forklaringen. Gjennom 

å slå sammen forklaringene var det dessuten mulig å sløyfe eller endre på de 

forutsetningene som ble nevnt ovenfor som problematiske. Den nye forklaringens 

forutsetninger vurderte jeg som plausible. På bakgrunn av dette konkluderte jeg med at 

F4 er en logisk konsistent rasjonalistisk forklaring med plausible forutsetninger. 

 Alle de fire forklaringene vurderes dermed som logisk konsistente 

rasjonalistiske forklaringer på hvorfor Nord-Korea valgte å prøvesprenge høsten 2006. 

Den siste forklaringen, som er en kombinasjon av de tre første, er imidlertid den 

rasjonalistiske forklaringen som fremstår som den mest lovende av de fire. Grunnen er 

at den fremstår som en helhetlig forklaring uten å være avhengig av problematiske 

forutsetninger, samtidig som den tar hensyn til flere faktorer. Forklaringen kan fremstå 

som paradoksal siden den presenterer to mål med å prøvesprenge og siden disse to 

målene vanskelig kan innfris samtidig. Men heri ligger også dens styrke, siden den tar 

hensyn til at Nord-Korea kan ha hatt mer enn én hensikt med å prøvesprenge og siden 
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den illustrerer Nord-Koreas dilemma: USA fremstår både som regimets største fiende 

og som den viktigste potensielle garantisten for regimets overlevelse. 
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