
1 

 

Knut Midgaard: 

Forholdet mellom strategi, etikk og kommunikasjon 

Forelesning i Etikkseminaret 19.03.09 

 

Sammendrag 

Jeg belyser i denne forelesningen forholdet mellom strategisk tenkning og strategisk handling 

på den ene side og etisk tilfredsstillende holdninger og handlinger på den annen. Under hvilke 

betingelser kan strategisk tenkning føre til handlinger som er problematiske eller forkastelige 

etisk sett, og under hvilke betingelser kan slik tenkning bidra til holdninger og handlinger som 

er positive sett fra et etisk ståsted? I sammenheng med disse spørsmålene stiller jeg også to 

andre spørsmål: Under hvilke betingelser er det en motsetning mellom det å handle strategisk og 

det å handle kommunikativt? Og under hvilke betingelser kan strategisk fundert handling bidra 

til holdninger og handlinger som er positive sett fra ønsket om god kommunikasjon?  

Med utgangspunkt i tradisjonelle betydninger av ”strategi” knyttes diskusjonen særlig til 

spillteoriens strategibegrep og forutsetningen om at aktørene i sine overveielser tar hensyn til 

den eller de andre aktørenes mulige overveielser. Diskusjonen knyttes på den annen side til fire 

nær beslektede etiske prinsipper: ”velferdsprinsippet”, ”troskapsprinsippet”, 

”sannferdighetsprinsippet” og ”åpenhetsprinsippet” (”publisiterbarhetsprinsippet”). I 

sammenheng med dette får også Kants prinsipp om universaliserbarhet en sentral plass. Det 

legges vekt på skillet mellom ren konflikt og situasjoner med en kombinasjon av motstridende 

og sammenfallende preferanser. Det skilles også mellom situasjoner hvor aktørene er forpliktet 

av felles institusjoner, og situasjoner hvor de ikke er det. Likeledes blir spørsmålet om hva god 

strategisk analyse kan bety for mulighetene for god kommunikasjon diskutert.  

I forelesningen drøftes blant annet Anatol Rapoports bok ”Strategy and Conscience” (1964) og 

Jürgen Habermas’ synspunkter på strategisk og kommunikativ handling. 

 

Forholdet mellom strategi og etikk – mellom på den ene side strategisk tenkning 
og handling og på den annen side etiske prinsipper – er omdiskutert. Et sentralt 
bidrag til diskusjonen er Anatol Rapoports bok  Strategy and Conscience, som 
kom ut i 1964. Her angrep Rapoport militærstrateger i sin alminnelighet og 
amerikanske strateger i særdeleshet, og han forsøkte å vise at deres tankeform, 
som etter hans mening er spillteoriens, sløver deres etiske sans.  
 
Også forholdet mellom strategi og kommunikasjon er omdiskutert. Blant annet i 
sin Theorie des kommunikativen Handelns (4. reviderte utgave 1987) setter 
Jürgen Habermas kommunikativ handling opp mot strategisk handling. 
 
Det er følgelig god grunn til å stille følgende spørsmål: 
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Under hvilke betingelser kan strategisk tenkning føre til handlinger som er 

problematiske eller forkastelige etisk sett, og under hvilke betingelser kan slik 

tenkning bidra til holdninger og handlinger som er positive sett fra et etisk 

ståsted?  

Og likeledes: 

Under hvilke betingelser er det en motsetning mellom det å handle strategisk og 

det å handle kommunikativt? Og under hvilke betingelser kan strategisk fundert 

handling bidra til holdninger og handlinger som er positive sett fra ønsket om 

god kommunikasjon?  

Jeg skal i denne forelesningen prøve å belyse disse spørsmålene. Et spørsmål har 

vært hvordan jeg skulle gå frem. En mulighet kunne være å starte midt i 

spillteorien og så bevege seg derfra til ulike områder for strategisk interaksjon. 

Men det ville være høyst problematisk så lenge en ikke kan forutsette at alle er 

fortrolige med spillteorien. I stedet har jeg valgt å ta utgangspunkt i noen 

områder for strategisk interaksjon og så foreta en uteknisk beskrivelse og 

diskusjon. Kan hende er dette i alle fall den beste fremgangsmåten.  Imidlertid 

vil jeg på slutten av forelesningen ta for meg det velkjente spillet Fangens 

dilemma, som står sentralt i Rapoports diskusjon. 

Det kan være nyttig å si noen ord om hvorfor jeg har kommet til å interessere 

meg for disse spørsmålene. 

Interessen går langt tilbake. I 1958, altså for drøye 50 år siden, utga Arne Næss 

og jeg et skrift – i serien Filosofiske problemer (nr. 22) – med tittelen 

”Forskning i fredens og frihetens tjeneste”. Her drøftet vi spørsmålet om hva 

slags forskning – i en vid betydning av ordet –  som kunne være av betydning 

for fremme av fred og frihet. Dette spørsmålet ble sentralt i et forskningsprosjekt 

som jeg fikk stipend til.  

Prosjektet brakte meg i kontakt med strategisk teori, både strategisk teori knyttet 

til sikkerhetspolitikk og den matematiske teorien om strategiske spill, som kan 

anvendes på høyst forskjellige områder.  Arbeidet førte til en bok – i 1965 – med 

tittelen Strategisk tenkning: Noen spillteoretiske emner med særlig tanke på 

internasjonal politikk, samt flere faglige artikler. Allerede i boken, men spesielt i 
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noen av artiklene, kom jeg til å diskutere forholdet mellom strategisk tenkning 

og etikk, bl.a. inspirert av Rapoports bok. 

I mitt forskningsprosjekt var også kommunikasjon et sentralt tema. Mer spesielt 

kom jeg, både i forskning, undervisning og veiledning til å beskjeftige meg med 

forhandlingstyper og forhandlingsstrategier, mer spesielt på den ene side 

tautrekkingsforhandlinger og på den annen side samarbeidsorienterte 

forhandlinger, eller for å bruke de engelskspråklige betegnelsene: ”distributive 

bargaining”og ”integrative bargaining” (Walton og McKersie, A Behavioral 

Theory of Labor Negtiations, 1965).  

Spørsmålet om forholdet mellom strategi, etikk og kommunikasjon melder seg 

på mange virksomhetsområder. Jeg er først og fremst fortrolig med det politiske. 

La meg gi noen illustrasjoner fra dette området. 

I 1960-årene var det fortsatt kald krig, og de kjernefysiske våpnene sto sentralt i 

den politiske – og etiske – debatt. Det var naturlig at spørsmålet om forholdet 

mellom strategi og etikk kom i brennpunktet, som følge av de enorme 

ødeleggelsene, mer spesielt tap av menneskeliv, som en i de strategiske 

overveielsene opererte med som muligheter. Situasjonens alvor medførte også at 

betingelsene for fruktbare forhandlinger om nedrustning var et sentralt 

debattema. Det er det den dag i dag, spesielt etter presidentskiftet i USA. 

Bekjempelsen av terrorisme, og aksjoner som begrunnes med henvisning til 

terrorisme, har for lengst reist spørsmålet om hva som her er effektiv og 

samtidig etisk forsvarlig strategi. Forholdet mellom Israel og Gaza og 

omverdenen, reiser tilsvarende spørsmål, og det samme gjelder konfliktene på 

det afrikanske kontinent. 

Spørsmålet om forholdet mellom strategi, etikk og kommunikasjon melder seg 

imidlertid ikke bare i forbindelse med tilspissede konflikter. La meg nevne et 

annet område, forfatningspolitikk, mer spesielt utarbeidelsen av en grunnlov. Jeg 

kommer i forelesningen til å se nærmere på problemstillinger som melder seg på 

dette området, med utgangspunkt i en artikkel av Jon Elster. 

Våre sentrale problemstillinger er altså: 

For det første: Under hvilke betingelser kan strategisk tenkning føre til 

handlinger som er problematiske eller forkastelige etisk sett, og under hvilke 
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betingelser kan slik tenkning bidra til holdninger og handlinger som er positive 

sett fra et etisk ståsted?  

Og for det annet: Under hvilke betingelser er det en motsetning mellom det å 

handle strategisk og det å handle kommunikativt? Og under hvilke betingelser 

kan strategisk fundert handling bidra til holdninger og handlinger som er 

positive sett fra ønsket om god kommunikasjon?  

Før vi tar fatt på besvarelsen av disse spørsmålene er det nødvendig å se 

nærmere på begrepene strategi og etikk. 

Jeg har konsultert Aschehougs og Gyldendals Store Norske Leksikon og 

Riksmålsordboken når det gjelder ’strategi’. Ordene strateg og strategi kommer 

fra gammelgresk. En strateg var i det gamle Hellas en hærfører, ofte også 

øverste embetsmann med andre funksjoner enn de militære; og strategi var 

planlegging og ledelse av operasjonene i et felttog. Det er i sammenheng med 

dette en sterk tradisjon for å knytte strategi til krig – og dermed også til en 

konfliktsituasjon hvor den enes seier eller  gevinst er den andres tap. La oss 

samtidig merke oss at det likeledes er en sterk tradisjon for å sette strategi opp 

mot taktikk, som knytter seg til mindre operasjonsområder. Ifølge Wikipedia 

kommer ’taktikk’ fra gresk «taktike» og er opprinnelig et militært ord for «å 

organisere og lede tropper». 

La oss videre merke oss at ordet strategi også brukes om planlegging og ledelse 

på andre områder enn det militære, for eksempel i politikken og i næringslivet. 

Endelig kan ordet også ganske enkelt betegne fremgangsmåte for å nå et mål. 

Jeg har sett ordet brukt i denne betydningen i en lærebok i logikk. 

Hva vi tenker om strategi og strategisk tenkning og strategisk handling, 

avhenger utvilsomt av hvilken av disse betydningsvariantene vi mer eller mindre 

bevisst opererer med. La meg kort gjøre rede for min bruk av disse og 

beslektede uttrykk. 

Med ”strategi” vil jeg ikke utelukkende sikte til militær strategi, og jeg vil heller 

ikke tenke på strategi som motpol til taktikk. Jeg vil bruke ”strategi” i den 

betydning det har i spillteorien: plan som gir en forskrift for de situasjoner man 

regner med kan oppstå. Med ”strategisk tenkning”  forstår jeg primært en form 

for tenkning som har to kjennetegn. Det dreier seg for det første om en tenkning 

der man tar sikte på å finne frem til en strategi, en plan, som best mulig tar vare 
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på visse verdier eller interesser. Videre dreier det seg om en form for tenkning 

der man i sitt forsøk på å finne frem til en slik strategi også tar i betraktning en 

eller flere andre aktørers mulige reaksjoner, overveielser og beslutninger, evt. 

deres antagelser om ens egne reaksjoner, overveielser, beslutninger osv. I noen 

sammenhenger finner jeg det fruktbart å skille mellom ”strategisk tenkning i 

streng forstand” og ”strategisk tenkning i vid forstand”. Strategisk tenkning 

(eller strategisk analyse) i streng forstand har begge de to nevnte kjennetegn, - 

begge kravene er oppfylt. Strategisk tenkning i vid forstand er strategisk 

tenkning som oppfyller de første kravet, men ikke nødvendigvis det siste. 

Som vi skal se om litt, kan det være avgjørende at det sist kravet er oppfylt, altså 

om en tar den eller de andre aktørene på alvor som aktører. Her er det 

nærliggende å trekke inn noen linjer av Johan Jørgen Holst, som i flere tiår, 

inntil sin død i 1994, var en ledende skikkelse i internasjonal sikkerhetspolitisk 

debatt. I sin bok Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv fra 1967 går han 

inn på betydningen av øvelser eller spill hvor man simulerer reelle situasjoner. 

Fremfor alt, sier han, stimulerer slike spill ”til å se en situasjon også fra 

motpartens synsvinkel, kort sagt til å tenke strategisk” (s. 38). Det han omtaler 

som å tenke strategisk, er det samme som det jeg har kalt strategisk tenkning i 

streng forstand. 

Så var det begrepet ’etikk’. Jeg er ikke moralfilosof, så på dette området kan jeg 

ha mye å lære i en forsamling som denne. Jeg tror det kan være fruktbart at jeg 

refererer hva jeg sier om temaet i en artikkel jeg fikk trykt i 1970 bl.a. i 

tidsskriftet Internasjonal politikk, ”Strategi og etikk i internasjonal politikk”. Jeg 

skriver først: 

”Ordet “etikk” er på en måte mindre problematisk og på en annen 
måte mer problematisk enn “strategi”. Vi har alle forestillingen om 
at noen handlinger, handlemåter eller holdninger er etisk — eller 
moralsk — riktige, og at andre er etisk — eller moralsk — gale. 
Samtidig har det stått — og står til stadighet — strid om hva som er 
riktig og hva som er galt, hvordan man skal begrunne påstander om 
hva som er riktig og hva som er galt, og hva det til syvende og sist 
betyr at noe er moralsk riktig eller galt. Disse moralfilosofiske 
spørsmålene kan vi ikke gi oss inn på her. Det jeg vil gjøre er å 
stille opp noen sentrale normer eller prinsipper, som ligger nær opp 
til sentrale prinsipper i W. D. Ross’ etikk, og så på forskjellige måter 
sette strategisk tenkning og strategisk funderte beslutninger i rela- 
sjon til disse prinsipper. Vi skal med utgangspunkt i disse prin- 
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sipper for det forste søke å klarlegge etisk relevante muligheter som 
gjør seg gjeldende i forbindelse med strategisk tenkning og strate- 
gisk funderte beslutninger. For det annet skal vi, delvis i nøye tilknytning til det 
første, drøfte hvordan forekomsten av etiske begreper kan påvirke staters 
strategi og atferd.”  
 

Jeg presenterer fire prinsipper, som jeg kaller henholdsvis 
”velferdsprinsippet”, ”troskapsprinsippet, ”sannferdighetsprinsippet” og 
”åpenhetsprinsippet” (”publiserbarhetsprinsippet”). Jeg karakteriserer dem som  
prima facie-plikter, handlinger som det er vår plikt å utføre 
med mindre dette bringer oss i konflikt med andre plikter som er mer 
tungtveiende i vedkommende situasjon. 
 
 I artikkelen kommenterer jeg de fire prinsippene ganske inngående. Her i 
dag tror jeg i første omgang prinsippenes navn forteller nok. La meg bare ta med 
dette: 

”At det forekommer høyst forskjellige oppfatninger av hva som 
er “egentlig” velferd og at dette forhold kan gi opphav til dype 
konflikter, skulle det være unødvendig å godtgjøre. Vi kan ikke her gå inn på 
ulike oppfatninger av hva det gode liv består i. En del 
av de etterfølgende betraktninger baserer seg imidlertid på det 
liberale standpunkt at intet menneske skulle vare underlagt et 
annet menneskes vilkårlige makt. Dette prinsipp må være en regulativ idé i så 
vel utenrikspolitikk som innenrikspolitikk. 
Det langsiktige mål må være en internasjonal fredstilstand kjennetegnet 
ved rettens herredømme og politisk frihet.” 
 Dette standpunktet leder tanken hen på Immanuel Kant og hans  ”Zum 
ewigen Frieden”. Som grunnlag for diskusjonen av forholdet mellom strategi og 
etikk har jeg da i artikkelen også tatt med Kants kategoriske imperativ – eller, 
som jeg kaller det, prinsippet om universaliserbarhet: “Du skal handle slik at 
regelen for din vilje til enhver tid skal kunne gjelde som prinsipp for en allmenn 
lovgivning!”. Endelig kommenterer jeg kort forholdet mellom dette prinsippet 
og de fire andre prinsippene. 
 
La oss nå gå tilbake til de første to problemstillingene:  
 
Under hvilke betingelser kan strategisk tenkning føre til handlinger som er 
problematiske eller forkastelige etisk sett? Og under hvilke betingelser kan slik 
tenkning bidra til holdninger og handlinger som er positive sett fra et etisk 
ståsted?  
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Jeg tar utgangspunkt i området internasjonal politikk, altså det område for 
interaksjon som jeg behandlet i artikkelen fra 1970.  
 
La oss i første omgang forutsette at den statlige aktør hvis strategiske tenkning 
og handling vi samler oppmerksomheten om, er en enhetlig, usammensatt aktør, 
for eksempel en politisk leder; senere skal vi endre denne forutsetningen.  Og la 
oss i første omgang tenke oss at denne aktøren tenker strategisk bare i den vide 

betydningen – han utarbeider en fremgangsmåte for å nå et mål. Han tenker ikke 
strategisk i den strenge betydningen; han tar ikke klart og systematisk hensyn til 
andre aktørers mulige preferanser og alternativer – og deres mulige overveielser 
og valg. 
 
Hva kan avstedkomme en etisk forkastelig politikk under disse forutsetningene? 
 
Aktørens intensjon, eller målsetting, er utvilsomt en avgjørende faktor. Om den 
er i strid med velferdsprinsippet, er det i det minste grunn til å sette et 
spørsmålstegn ved strategien og den tenkning som ligger bak.  
 
Hva så om målsettingen er i samsvar med velferdsprinsippet  og heller ikke 
strider mot andre prinsipper?  
 
Også da kan den strategiske analysen og den derav følgende strategi bli 
problematisk. Jeg vil skille mellom to hovedmuligheter: 
 

1) Aktøren vurderer ikke virkemidlene på en etisk tilfredsstillende måte.  
2) Aktøren er lettvint eller grunn i sin analyse av situasjonen – mer spesielt 

av hvilke aktører som kan bli aktivisert.  
 
Ad 1) Når det gjelder virkemidlene, kan det være grunn til å minne om Kants 
krav, at en ikke må bruke virkemidler som ikke tåler offentlighetens lys 
(publiserbarhetsprinsippet), og likeledes Gandhis krav om at midlene må 
harmonere med målet.  
 
Ad 2) En mulighet er at A knapt betrakter sin motpart B som en bevisst 
handlende aktør, men snarere betrakter ham som et stykke natur hvis 
reaksjonsmuligheter det er forholdsvis greitt å overskue, med en viss 
sannsynlighetsfordeling over ulike muligheter. Jeg er fristet til å nevne USAs 
angrep på Irak i 2003 som eksempel. Jeg sitter ikke inne med god 
dokumentasjon. Men det er mitt inntrykk at analysen av potensielle aktører var 
høyst mangelfull, om ikke fraværende. Dertil kommer at løgn, altså et etisk 
problematisk virkemiddel, også var en del av USAs strategi. Jf. det første av 
våre punkter – om virkemidlene. 
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Jeg skal ikke gå nærmere inn på det første punktet, selv om valget av 
virkemidler selvsagt er svært viktig fra et etisk synspunkt. Men for et bredere 
resonnement om muligheter og utfordringer forbundet med strategisk tenkning 
er det viktig å se nærmere på det andre. 
 
Sett at B faktisk er en bevisst, strategisk handlende aktør – eller at det i staten B 
er flere bevisste, strategisk handlende aktører.  Dette kan medføre  at As aksjon 
gir støtet til et helt annet begivenhetsforløp enn A har forestilt seg, trolig et som 
er ugunstig for A spesielt, men fremfor alt et som er negativt vurdert ut fra etiske 
prinsipper, mer spesielt velferdsprinsippet.  
 
Sett videre at en beslutning fra As side basert på virkelig god strategisk analyse i 
streng forstand ville ha ledet til et klart bedre begivenhetsforløp.   
 
Da kan vi fastslå at den manglende strategiske evne eller det manglende 
strategiske alvor aktør A har utvist, har resultert i en politikk som er 
kritikkverdig sett fra et etisk synspunkt. 
 
Våre overveielser så langt peker i retning av en generell konklusjon:  
 
En aktør hvis målsetting er i samsvar med velferdsprinsippet (og andre 

relevante prinsipper), har best muligheter for å oppnå et etisk sett positivt 

resultat hvis hans analyser og beslutninger er basert på strategisk tenkning i 

streng forstand, ikke bare strategisk tenkning i vid forstand.  
 
Det dreier seg om den dyd Johan Jørgen Holst la vekt på: at man virkelig evner 

å sette seg inn i den annen parts situasjon, preferanser og muligheter, og 

handler deretter. 

 
Imidlertid er det behov for nyanseringer. La oss se på noen hovedmuligheter 
som melder seg når en aktør A tar en annen aktør B på alvor som strategisk 
handlende. I første omgang vil jeg ikke gå inn på de muligheter som ligger i at 
aktørene befinner seg innenfor en forpliktende institusjonell kontekst. 
  
En velbegrunnet beslutning fra As side avhenger åpenbart av en velbegrunnet 
oppfatning av Bs preferanser. Dessuten må A ha en velbegrunnet oppfatning av 
Bs handlingsmuligheter, situasjonsoppfatning og analytiske muligheter – og 
endelig av konsekvensene av ulike begivenhetsforløp. La oss i første omgang se 
nærmere på As oppfatning av Bs preferanser. 
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Her er det et viktig poeng å hente i Anatol Rapoports bok Strategy and 

conscience. Et av  kapitlene i denne boken har tittelen ”The zero-sum trap”, på 
norsk ”nullsumfella”. Denne fella består i at en forutsetter at Bs preferanser er 
de motsatte av As. Den enes gevinst er den andres tap.  
 
At man går i nullsumfella kan ha flere årsaker. 
 
For det første er det mye enklere ganske enkelt å forutsette motsatte preferanser 
enn møysommelig å klarlegget mer sammensatt mønster. 
 
For det annet kan man i en gitt politisk-ideologisk situasjon, som under den 
kalde krigen,  lett danne seg et forenklet konfliktbilde ut fra et forenklet 
ideologisk skjema. 
 
For det tredje er det enklere å analysere nullsumspill enn såkalte 
variabelsumspill, altså spill der aktørene også har sammenfallende preferanser. 
 
Rapoport regnet med at alle tre mekanismer spilte en rolle hos amerikanske 
sikkerhetspolitiske analytikere, og følgen av denne forenklede konflikttenkning 
var at man uten sterke motforestillinger anbefalte strategier som fra et etisk 
synspunkt var høyst problematiske eller forkastelige. Mer spesielt anbefalte man 
våpen og strategier som ut fra velferdsprinsippet fremsto som høyst 
problematiske. 
 
Vi kan ikke gå konkret inn i den sikkerhetspolitiske debatten. Men vi skal se på 
noen hovedpunkter. 
 
I et nullsumperspektiv er det et nærliggende ønske for en stat A å få et klart 
overtak på motparten B. Hva kan bidra til det? Større økonomisk evne spill kan 
åpenbart spille en avgjørende rolle. Samtidig kan hemmeligholdelse eller 
villedning i visse faser også ha en gunstig funksjon. Hva kan så bli resultatet? 
Stat A vil trolig ønske å utvikle både en sterk defensiv evne og en sterk offensiv 
evne, og lykkes kanskje med det. Men så kan følgende vise seg: Motparten B er 
også i stand til å bygge opp betydelig offensiv evne, men er ikke i stand til å 
bygge opp en like sterk defensiv evne. Er dette en gunstig situasjon for stat A? I 
den strategiske debatt på 1960-tallet ble konklusjonen at en slik situasjon kan 
være ustabil; den kan føre til forkjøpsangrep og dermed en krig ingen ønsker. Et 
vesentlig element av felles interesse ble åpenbar. Det førte til ny, mer nyansert 
tenkning om betingelsene for stabilitet. Mer spesielt førte det til ny tenkning om 
behovet for kommunikasjon mellom partene, med sikte på såkalt 
rustningskontroll og med sikte på nedrustning. 
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At dette var av betydning ut fra velferdsprinsippet, er opplagt. Men det er videre 
grunn til å merke seg at den mer avanserte strategiske tenkningen førte til 
anbefalinger som også var positive sett ut fra åpenhetsprinsippet og 
sannferdighetsprinsippet. Noen ord av Johan Jørgen Holst anno 1967 kan være 
av interesse også i denne sammenheng: 
 
”De tiltak som måtte fattes innen rammen av et lands sikkerhetspolitikk har også 

en funksjon av kommunikasjonsmessig art. Sett utenfra vil slike tiltak danne 

grunnlag for slutninger angående landets hensikter. Forsvarspolitikk er også 

kommunikasjon med omverdenen. Ofte vil det ’budskap’ som er underforstått i 

visse handlinger og disposisjoner være tvetydig og således kunne føre til 

feilvurderinger hos utenforstående makter. Den rent verbale kommunikasjon 

som ledsager, forklarer og rettferdiggjør de foretatte handlinger og disposisjoner 

vil rimeligvis ta sikte på å definere og presisere hensikten med disse. På den 

annen side vil man for eksempel på sovjetisk side sikkert søke etter bekreftelse 

på norske utsagn i de norske handlinger. Det bør følgelig være godt samsvar 

mellom disse.” (Holst, s. 33) 

Alt i alt tror jeg at strategene i løpet av 1960-årene arbeidet seg ut av 

nullsumfella, hvis de de da noensinne hadde vært i den, og kom til å innarbeide 

også de felles interesser på en systematisk måte i sin tenkning. I sammenheng 

med dette kom deres anbefalinger til å harmonere klart bedre med etiske 

prinsipper som både velferdsprinsippet, åpenhetsprinsippet og 

sannferdighetsprinsippet – og, om jeg  kan føye til enda et prinsipp, prinsippet 

om samarbeidsvilje. 

Det kunne være naturlig straks å følge opp disse vurderingene med noen 

betraktninger om forhandlingstrategier, for eksempel knyttet til mulig 

nedrustning, mer spesielt betingelsene for god problemløsende kommunikasjon. 

Imidlertid er det ett punkt jeg må ta først, et punkt som jeg allerede har varslet.  

Vi har så langt forutsatt enhetlige aktører. Nå må vi se på mulige konsekvenser 

av at de aktørene vi er opptatt av, mer spesielt stater, ikke er enhetlige aktører. 

Hvordan kan det forhold at en aktør ikke er enhetlig, virke inn på den strategiske 

tenkning? 

Et hovedpoeng er at en politisk leder på en rekke måter er forpliktet overfor sitt 

samfunn, mer spesielt sine velgere. Det er normalsituasjonen i et demokrati. 

Men det kan bety at den politiske lederen ikke uten videre kan iverksette den 
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politikken en god strategisk analyse gir grunnlag for. Kan hende har lederen, 

muligens ut fra etisk problematiske motiver, muligens av forståelig mangel på 

oversikt, forpliktet seg til en politikk som når det blir alvor, fremstår som etisk 

problematisk. I det minste tilsynelatende binder altså troskapsprinsippet lederen 

til en etisk problematisk politikk – kanskje ikke absolutt, men likevel smertelig 

sterkt.  

Et spesielt eksempel på dette vil være at en politisk aktør P1 i en valgkamp har 
funnet det nødvendig å love å føre en bestemt politikk, som ved nærmere 
vurdering fremstår som etisk problematisk, for ikke å bli slått av en politisk 
konkurrent P2 som ville føre en enda mer problematisk politikk. På det 
innenrikspolitiske plan har vi da hatt en spillsituasjon der P1 har truffet et 
forpliktende valg på grunnlag av strategisk tenkning i streng forstand. (Slikt kan 
ha forekommet bl.a. i forbindelse md konflikten mellom Israel og palestinerne. 
Men man kan også forestille seg en slik mulighet for eksempel i forbindelse med 
forholdet mellom USA og Russland knyttet til følsomme områder Øst-Europa 
og Kaukasus.) 
 
Hva er betingelsen for at man ikke skal komme i en slik situasjon? Litt enkelt 
sagt er en hovedbetingelse en politisk kultur som kjennetegnes av evne og vilje 
til å gjennomlyse relevante problemer og muligheter. Vi har å gjøre med evne og 
vilje til problemløsende samhandling. 
 

Jeg lovte for litt siden å si noen ord om forhandlinger, mer spesielt betingelsene 

for god problemløsende kommunikasjon. Hva slags strategiske muligheter 

rommer en forhandlingssituasjon? 

I seriøse forhandlinger vil det normalt være en felles interesse å unngå 

forhandlingsbrudd. Forsåvidt kan forhandlinger ikke være nullsumspill. Men om 

mengden av (Pareto-optimale) forhandlingsløsninger er gitt, kan det foreligge 

sterke incentiver til å prøve å overliste motparten for å få i land en avtale som en 

selv liker. En kan for eksempel prøve å villede om hva forhandlingsbrudd vil 

innebære for en selv, eller en kan brått foreta en endelig, absolutt selvbinding, 

kanskje i offentlighetens påhør. Hvordan slike strategiinnslag er å vurdere ut fra 

et etisk synspunkt, avhenger delvis av den forhandlingskulturen som er med og  

konstituerer spillereglene i forhandlingene. Men i noen tilfelle vil vurderingen 

måtte være negativ, ut fra ett eller flere av de prinsippene jeg har stilt opp og ut 

fra den institusjonelle rammen.  
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Like interessant er det forhold at praktisering av denne typen strategi – og 

likeledes frykten for at ens motpart følger en slik strategi – kan ødelegge 

mulighetene for en konstruktiv samtale der det er mulig å finne løsninger som er 

bedre for begge parter og mer velbegrunnet enn de man så langt har sett. For den 

som er lojal overfor forhandlingenes formål og adferdsregler, kan det vise seg 

svært vanskelig å finne – og følge – en strategi som muliggjør en slik 

konstruktiv type forhandlinger, når motparten primært er innstilt på å overliste 

en. Men det er viktig at det gjøres seriøst og dyktig arbeid i den retning.  

Likeledes er det åpenbart viktig at man på forhånd, gjennom en strategisk 

analyse, søker å få etablert et institusjonelt (og fysisk) rammeverk som effektivt 

bidrar til konstruktive, problemløsende forhandlinger.  

Jeg vil gjerne illustrere denne siste muligheten ved å referere hovedpoengene i 

en artikkel av Jon Elster med tittelen ”Deliberation and Constitution-making” 

(1998). 

Elster påpeker at en ny forfatning kan komme i stand på mer eller mindre 

demokratiske og mer eller mindre åpent drøftende måter. Det han er interessert i, 

er en prosess som er kjennetegnet av både demokrati og åpen drøfting (på 

engelsk: ”deliberation”). 

I en slik prosess, der man engasjerer seg i drøfting med hverandre, forplikter 

man seg på betydningsfulle måter; dette er grunnleggende. Det offisielle formål 

vil være å nå frem til en forfatning som er til beste for hele samfunnet. Da gir det 

ikke mening å argumentere for løsningsforslag ut fra egeninteresse. Spesielt blir 

dette tydelig når forsamlingen er stor eller drøftingene foregår for åpne dører.  

Hvis man åpenlyst argumenterer ut fra egeninteresse, kan ens argumentasjon 

fremstå som lettere meningsløs. Man vil samtidig kunne pådra seg skam eller 

vanære – som en umoralsk person. Om ens reelle motiver er selviske, må en 

formelt sett argumentere ut fra allmenninteressen. Men det er ikke  –  og bør 

ikke være – lett å gjøre det på en måte som tjener ens snevre selviske interesser. 

Hva om man har et hatefullt forhold til en etnisk eller religiøs gruppe?  I allment 

orienterte drøftinger kan ikke dette legges til grunn i ens begrunnelser. Om man 

går imot ”affirmative action”, støtte, til svakstilte grupper som man hater, må 

man prøve å finne en prinsipiell argumentasjon. Men det er ikke nødvendigvis 

lett. 
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I allment orienterte drøftinger gir heller ikke trusler mening, for det er bare ”det 

sterkere arguments makt” som teller i en slik institusjonell sammenheng. Det er 

da nærliggende å benytte en annen type talehandling, nemlig advarsler. Men 

ikke alle trusler har det Elster kaller ”warning equivalents”, 

advarselekvivalenter.  

Alt i alt har samtalens offisielle formål og form betydningsfulle konsekvenser. 

Likevel kan samtalene lett ta uønskede retninger. Elster peker på fire variabler 

som er av særlig betydning:  

- Størrelsen på en forsamling som har en sak til behandling  (liten vs. stor 
forsamling)  

- Graden av offentlighet omkring saksbehandlingen (åpne vs. lukkede 
møter) 

- Muligheten av å sette inn fysisk makt til fordel for et standpunkt 
- Innslaget av egeninteresse som motivasjon hos deltagerne (the framers) 

 

Når det gjelder størrelse, er det grunn til å merke seg at 

tautrekkingsforhandlinger bare kan foregå mellom få.  

Når det gjelder offentlighet: I store forsamlinger med offentligheten til stede vil 

lett retorikken overta, og man vil lett låse seg fast. 

Når det gjelder fysisk makt: Det er historiske eksempler på at troppestyrker har 

påvirket motiver og talehandlinger. 

Når det gjelder egeninteresse: Medlemmene av forsamlingen skal så vidt mulig 

ikke selv, i snever forstand, kunne dra fordel av den ene eller annen løsning på 

de konstitusjonelle spørsmål.  

Av dette følger hos Elster at den som kan påvirke organiseringen av en 

grunnlovgivende forsamling, bør passe på flere ting. Forsamlingen bør 

geografisk plasseres slik at hverken troppestyrker eller folkemengder kan 

forstyrre eller true foramlingen. Videre bør en tenke igjennom  forholdet mellom 

arbeid i små, fortrolige grupper og arbeide i åpne forsamlinger. Endelig bør en 

se til at forsamlingen velges med den ene oppgave for øye: å utarbeide og vedta 

en god grunnlov. 

For å sitere Elster: En må alt i alt må ha for øye “how size, publicity, force, and 

interest may promote or hinder the creation of a deliberative setting – a 
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framework that is conducive to genuinely impartial deliberation about the 

common good.” (Elster 1998, 116) 

 

Jeg tror vi nå skulle ha grunnlag også for å trekke noen allmenne konklusjoner 

om forholdet mellom strategisk tenkning og handling på den ene side og 

kommunikative handlinger på den annen.  

Det er ikke mulig å utarbeide en helspesifisert effektiv strategi for en samtale 

som skal bringe frem noe nytt, f. eks. ny kunnskap, eller eller en beslutning som 

er basert på ny kunnskap og som har allmenn velferd for øye. En kreativ prosess 

er nødvendig. Men det forhindrer ikke at god strategisk tenkning kan bidra 

avgjørende til at en slik prosess blir mulig og realisert. Med det begrep strategi i 

streng forstand som vi her har holdt oss til, er det ikke grunnlag for å etablere en 

motsetning mellom strategisk handling og kommunikativ handling, slik en 

finner hos Jürgen Habermas. I sin Theorie des kommunikativen Handelns skriver 

han (min oversettelse): 

“…strategisk kaller vi en resultatorientert handling når vi betrakter den under 

det aspekt å følge regler for rasjonelle valg og bedømmer den ut fra graden av 

innvirkning på en rasjonell motspiller. … Derimot taler jeg om kommunikative 

handlinger når de deltagende aktørers handlingsplaner blir koordinert ikke 

gjennom egosentriske resultatkalkyler [suksesskalkyler], men handlinger som 

sikter mot felles forståelse [Akte der Verständigung]. I den kommunikative 

handling er deltagerne ikke primært orientert mot egen suksess; de forfølger sine 

individuelle mål under den betingelse at deres handlingsplaner kan avstemmes 

på grunnlag av felles situasjonsdefinisjoner (Habermas, s. 385).” 

 

Jeg tillater meg å sitere et avsnitt i Raino Malnes’ og min bok “Strategisk 

tenkning”: 

“Habermas synes å identifisere strategiske handlinger med handlinger med 

egoistiske eller egosentrisk motiverte handlinger – og med interaksjonsforhold 

preget av ren konflikt. Om man i stedet legger spillteoriens forutsetninger til 

grunn, kan preferansene avspeile høyst forskjellige orienteringer, og innslagene 

av felles interesser kan åpne for interessante former for samordning. Strategiske 

overveielser kan på avgjørende måter bidra til å organisere , forberede og 
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gjennomføre samtaler – på en slik måte at velbegrunnet enighet fremmes. 

Strategiske overveielser kan forhindre at kompleksitet eller sakfremmede eller 

saksfiendtlige motiver, eller frykt for slike, skader eller ødeleger ivaretagelsen 

av samtalens offisielle formål.” (Malnes og Midgaard, s. 350) 

 

Det siste spørsmålet jeg vil ta opp er følgende: Foreligger det en begrensning i 

den matematiske teorien om strategiske spill som det ut fra etisk synspunkt er 

viktig å være oppmerksom på?  

I Strategy and Conscience mener Rapoport å kunne påvise en slik begrensning. 

Han knytter sitt resonnement til det velkjente spillet “Fangens dilemma”, som 

kan fremstilles slik: 

 
B 

 b1: M b2: H 

                                       a1: M 

 

A 

3 

 

3 

4 

 

1 

                                        a2: H 1 

 

4 

2 

 

2 

 
 
 
Tallene i matrisen er ordinale nytteverdier eller preferanseverdier. Tallene 
nederst til venstre i hver rute er tilordnet spiller A, og tallene øverst til høyre er 
tilordnet B. Hver av spillerne foretrekker høyere verdier fremfor lavere. 
 
Som illustrasjon på dette spillet nevnes ofte en situasjon hvor to stater, for 
eksempel USA og Sovjet (Russland) som står i et spenningsfylt forhold til 
hverandre, samtidig har valget  mellom en myk strategi (M), å bevare landets 
rustningsnivå, og en hard strategi (H), å øke rustningene. 
 
Sitt navn har spillet fått fra følgende tenkte situasjon:  
 
To personer, A og B, er blitt arrestert mistenkt for en alvorlig forbrytelse. De 
blir isolert fra hverandre og får valget mellom ikke å innrømme (strategi nr. 1) 
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og å innrømme (strategi nr. 2. De får hver for seg høre følgende: Hvis begge 
nekter å innrømme den alvorlige forbrytelsen som de mistenkt for, men som 
man ikke kan bevise at de er skyldige i, vil de bare bli dømt for en annen, 
mindre forbrytelse som de bevislig har begått. Hvis de begge innrømmer den 
alvorlige forbrytelsen, vil de bli dømt for begge og få en alvorlig straff. Hvis 
bare den ene innrømmer den alvorlige forbrytelsen, som de må ha begått 
sammen, vil han som ikke innrømmer, få en særlig hard straff, mens han som 
innrømmer, vil gå fri. Det er forutsatt at fangene ikke kan tre i kontakt med 
hverandre før de treffer sitt valg. Videre er det forutsatt at hver av fangene 
ganske enkelt ønsker en minst mulig straff. Det bestemmer deres preferanser. 
 
Hva kan her sies om spillernes beslutningssituasjon? 
 
Det spillteoretiske svaret er at begge spillerne har en strengt dominerende 
strategi: Den andre strategien er bedre enn den første uansett hva motparten 
velger. Strategiparet (a2, b2) er det som kalles en løsning i streng forstand. 
Imidlertid gir dette strategiparet et utfall som er heller dårlig for begge, det nest 
dårligste. Begge ville oppnå et bedre resultat om de begge valgte sin dominerte 
strategi, den strategien spillteorien fraråder. Betyr det at det er noe galt med 
spillteoretisk analyse – med spillteoretisk tenkning? 
 
Det gjør det, sier Rapoport. Den bringer ikke inn begrepet samvittighet. 
Samvittigheten sier hver spiller at han eller hun skal velge sin første strategi, 
som Rapoport kaller ”Cooperate” fremfor den andre, som han kaller ”Defect”. 
For å sitere: 
 
”The player who chooses C does so because he feels it is the proper thing to do. 
He feels that he ought to behave as he would like the other to do.” (Rapoport, s. 
52) 
 
Dette lyder svært likt Kants kategoriske imperativ – eller Kants prinsipp for 
universaliserbarhet: “Du skal handle slik at regelen for din vilje til enhver tid 
skal kunne gjelde som prinsipp for en allmenn lovgivning!” (Kant, Kritik der 

praktischen Vernunft) 
 
Vi må spørre: Tilsier Kants prinsipp om universaliserbarhet at spillerne skal 
velge sin dominerte strategi? I eksemplet med rustningspolitikk er ikke det te 
utenkelig; det er vel verdt ådiskutere. Men i det spillet som har gitt Fangens 
dilemma sitt navn, er det utelukket at Kant ville fremholde den dominerte 
strategien som den moralsk riktige. Den innebærer nemlig å lyve. Og for Kant 
tillater ikke det kategoriske imperativ løgn. 
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Det bør også nevnes at to mennesker kan komme i en Fangens dilemma- 
situasjon ikke fordi de er egoister, men tvert om fordi de er opptatt av den andres 
ve og vel. (Jeg kan gjerne gi et eksempel på det, et tenkt tilfelle, dersom noen 
ønsker det.) 
 
Jeg kan altså ikke følge Rapoport i hans resonnement. Men jeg er enig med ham 
i at spillteorien har en vesentlig begrensning. I sine aksiomer gir den ikke rom 
for at spillerne som følge av den kunnskap den spillteoriske analysen gir, kan 
komme til å se situasjonen i et nytt perspektiv, noe som kan føre til at de 
overskrider sine opprinnelige preferanser. For eksempel ser jeg for meg 
muligheten av at spillere som opprinnelig befant seg i Fangens dilemma 
gjennom en slik overskridelse, eller transcendering, kommer over i det spillet 
som noen av oss kaller Moderat selvhevdelse: 
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 b1: M b2: H 

                                       a1: M 
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                                       a2: H 1 
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Her er det ingen dominerende strategi, men to såkalte likevektspunkter (a1, b1) 
og (a2, b2), Hver av disse har den egenskap at hver spillers strategi i 
strategiparet er et best mulig svar på den andre spillerens strategi. Vesentlig er at 
det forhold at (a1, b1) er bedre for begge spillerne enn (a2, b2). Strategiparet 
(a1, b1) blir i spillteorien betraktet som løsning i streng forstand. 
 
Det kan knyttes mange strategiske overveielser til både Fangens dilemma og 
Moderat selvhedelse. Problemer og muligheter forbundet med håndhevelse av 
avtaler – jf. troskapsprinsippet – kan således studeres ved et større spill som 
består i et ubestemt antall gjentagelser gjentagelser av Fangens dilemma. Og 
spørsmålet om betingelsene for krisestabilitet kan studeres med bruk av et spill 
som enkelte av oss kaller ”Moderat selvhevdelse under usikkerhet”. Men det er 
det ikke tid til her. 
 
Da er jeg kommet til veis ende. Jeg tillater meg til slutt følgende oppsummering 
av de foregående overveielser: 
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Det er ingen nødvendig motsetning mellom strategisk tenkning og handling på 
den ene side og etisk tenkning og handling på den annen. Tvert om bør en etisk 
bevisst aktør som kan innvirke på utfallet av et interaksjonsforhold, ta 
medansvar for at beslutninger tas på grunnlag av en tilfredsstillende strategisk 
analyse. Mer spesielt bør han ta medansvar for at forholdene legges til rette for 
god kommunikasjon, både verbal og ikke-verbal kommunikasjon – og selv være 
medvirkende til god kommunikasjon. Endelig er det i forbindelse med 
strategiske analyser av betydning at en er villig til å justere sine preferanser og 
sin tenkning  i lys av den nye forståelse av situasjonen som den strategiske 
analysen kan gi. 
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