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Sammanfattning 

Autonoma vapensystem kan vara helt autonoma, semi-autonoma eller fjärrstyrda. Den 

avgörande skillnaden mellan systemen är när beslut helt kan överlämnas till det autonoma 

vapensystemet. Ledarskapsutmaningar ur ett moraliskt stressperspektiv kopplat till användning 

av autonoma vapensystem tycks vara ett område som är lite beforskat.   

Syftet med denna studie var att erhålla en större förståelse för potentiella utmaningar ur 

ett moraliskt stressperspektiv som svenska militära ledare kan stå inför vid implementering av 

autonoma vapensystem. Två frågeställningar ställdes för att undersöka detta: Vilka krav kan 

komma att uppstå samt hur kan ledare komma att påverkas?  

Studien genomfördes som litteraturstudie, och data från nio vetenskapligt granskade 

artiklar samt en forskningsrapport från Totalförsvarets forskningsinstitut analyserades genom 

tematisk analys. Resultatet tycks visa att bristen på kontroll, bristen på tillit och svårigheter med 

att utkräva ansvar från ett autonomt vapensystem skapar moraliska ledarskapsutmaningar. Utan 

kontroll över det autonoma vapensystemet riskerar konsekvenser av dess ageranden att gå emot 

ledarens moral, och det skapar problem med hur ledarskap kan och bör bedrivas. Studien tycks 

även visa att autonoma vapensystem kan leda till en moralisk påverkan på ledare, detta då 

autonoma vapensystem riskerar att leda till en ökad distansering och riskerar att bidra till en 

ökad våldsanvändning. Givet de moraliska ledarskapsutmaningar och den moraliska påverkan 

som synliggjorts i denna studie så tycks det finnas en stor risk för moralisk stress och även 

moralisk skada, om autonoma vapensystem används för ageranden som går emot ledarens 

moral. 

Nyckelord: autonoma vapensystem, moralisk stress, ledarskapsutmaningar, krav, 

påverkan 
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Abstract 

Autonomous weapon systems can be fully autonomous and not only semi-autonomous or 

remote controlled. The decisive difference is when decisions can be submitted to an 

autonomous weapon system. There seem to be little research done on whether there are 

leadership challenges related to the use of autonomous weapon systems from a moral stress 

perspective.  

The purpose of this study was to gain a greater understanding of potential challenges from 

a moral stress perspective that Swedish military leaders can face when implementing 

autonomous weapons systems. Two questions were asked to investigate this: what demands 

may arise and how can leaders be impacted?  

The study was conducted as a literature study and data from nine peer reviewed articles 

and a research report from the Swedish Defense Research Institute were analyzed via thematic 

analysis. The result seems to show that the lack of control, the lack of trust and difficulty in 

demanding responsibility from an autonomous weapon system creates moral leadership 

challenges. Without control over the autonomous weapon system, the consequences of its 

actions risk going against the leader's moral and this creates problems with how leadership can 

and should be conducted. The study also seems to show that autonomous weapon systems can 

lead to a moral impact on leaders, since autonomous weapon systems risk leading to increased 

distancing and risking contributing to increased violence. Given the moral leadership 

challenges and the moral influence made visible in this study, there seems to be a great risk of 

moral stress and even moral injury if autonomous weapon systems are used for actions that go 

against the leader's morality. 

Key words: autonomous weapon systems, moral stress, leadership challenges, demands, 

impacts 
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    Inledning 

Autonoma vapensystem 

År 2001 meddelade Försvarsmakten att en utveckling av mer autonoma vapensystem är 

trolig, och som teknisk resurs kan autonoma vapen agera i samverkan med andra resurser eller 

självständigt (Försvarsmakten, 2001). Sedan detta uttrycktes har utvecklingen gått framåt. 

Samtidigt skapar autonoma resurser med artificiell intelligens som har möjlighet att lära 

utmaningar kring försvarsfrågor gällande om och hur försvar kan och ska ske (Försvarsmakten, 

2017).  

Försvarsmakten ska försvara Sverige och, om så behövs, göra det i samverkan med andra 

länder, och en utökad operativ förmåga möjliggör ett starkare försvar (Försvarsmakten, 2017).  

Med utökade ekonomiska resurser kan tekniska framsteg och vidare forskning kring autonoma 

vapen utvecklas och bedrivas (Försvarsmakten, 2017). Exempel på bakomliggande syften till 

att utveckla mer autonomi i autonoma vapensystem är bland annat att de system eller robotar 

som finns idag har begränsningar och tekniska svagheter, som exempelvis kan leda till bristande 

kommunikation mellan robot och operatör (Scharre, 2018). Med mer autonomi kan detta 

kringgås i större utsträckning (Scharre, 2018).  

Sedan autonoma system, drönare och robotar har börjat utvecklas har deras olika 

funktioner och existens gått under olika benämningar såsom unmanned air vehicle (UAV), 

unmanned combat air vehicle (OCAV), unmanned reconnaissance air vehicle (URAV) och 

unmanned support air vehicle (USAV) (Fransson, 2001). Drönare eller robotar som har 

vapenverkan finns och används redan av länder samt av grupper som inte tillhör stater, men 

dessa är inte fullt autonoma och de har använts i syfte att spåra och övervaka motståndare 

(Scharre, 2018). Något gemensamt benämningsbegrepp finns inte som tydligt definierar vad 

autonoma vapensystem är (Johansson, 2013). Dock sammanfattar Human Rights Watch (2012) 

att de vapensystem med minst autonomi (human-in-the-loop weapons) är de som människan 

styr både gällande val av objekt samt beslut om aktion. Nästa nivå av autonoma vapensystem 

(human-on-the-loop weapons) kan utöva våldsverkan och välja objekt under översyn av 

människan som kan avbryta om så anses nödvändigt, och i den ytterst autonoma nivån (human-

out-of-the-loop weapons) är roboten självstyrande, både i val av objekt och aktion utan 

mänsklig inblandning (Human Rights Watch, 2012). Dagens autonoma vapensystem kan 

således vara semi-autonoma, fjärrstyrda eller helt autonoma (Johansson, 2017). Det som i 

huvudsak skiljer dessa åt är när människan kan kliva åt sidan och helt överlämna beslut åt det 

autonoma vapensystemet (Johansson, 2017).  

I denna studie ska begreppet autonoma vapensystem förstås vara ett helt autonomt 

vapensystem för vilket kontroll är mycket begränsad. Det innebär att den självgående 

funktionen är långtgående. Det är inte säkert att autonoma vapensystem kommer att 

programmeras med artificiell intelligens. Huruvida ett förbud mot autonoma vapensystem ska 

införas eller inte är under debatt men det ska inte undersökas i denna studie (se Asaro, 2012; 

Scharre, 2018, för mer information).  

Tidigare forskning om autonoma vapensystem  

Autonoma robotar, automation, bemannade system och obemannade system har studerats 

inom militär forskning. Där har dessa system bland annat studerats utifrån etik och moral, men 

även som försvars- och säkerhetssystem. Det senare har man gjort exempelvis genom att studera 

interaktion mellan människa och teknik (se Johansson, 2013; Bengtsson & Woltjer, 2017, för 
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mer information). Militär nytta av system har undersökts exempelvis genom att studera hur 

effektiva systemen kan bli (Andersson, Bang, Marcus, Persson, Sturesson, Jensen & Hult, 

2015). Forskning gällande om dessa system är moraliska och etiska visar på att systemen 

potentiellt har både strategiska och moraliska fördelar samt strategiska och moraliska nackdelar 

(se Arkin, 2010; Sharkey, 2010; Sparrow, 2016, för mer information). Inom forskning kring 

autonoma vapensystem förs en diskussion om det finns möjlighet att begränsa tillämpningen av 

dem kopplat till ansvarsskyldighet och lagliga dimensioner (se Crootof, 2016; Scharre, 2018, 

för mer information).  

Begreppet mod i förhållande till autonoma robotar har diskuterats; en diskurs som berört 

avstånd till motståndare och feghet, inom vilken frågor kring dygder och att hantera rädsla 

aktualiseras (Johansson, 2017). Frågor som undersökts inom den diskursen är om att döda på 

distans skulle kunna kritiseras och uppfattas som fegt (Johansson, 2017). Inom militär 

verksamhet betyder införande av autonoma vapensystem att ett nytt medel i påfrestande 

förhållanden har tillkommit som ledare behöver förhålla sig till och kunna nyttja.  

Autonoma vapensystem och ledarskap 

I påfrestande förhållanden fattar ledaren beslut under press. Det innebär att ledaren 

behöver ha god stresshanteringsförmåga, social kompetens, självförtroende, yrkeskunskap och 

erfarenhet (Wallenius, 2017). I komplexa situationer måste beredskapen vara god, planering 

och en situationsförståelse samt situationsmedvetenhet finnas och emotionell hantering och 

kommunikation behöver fungera (Wallenius, 2017). Det är därför rimligt att anta att autonoma 

vapensystem kommer att påverka arbetsmiljön för ledare, då de har det yttersta ansvaret.  

Inom ledarskapsforskning har många teorier framkommit som på olika sätt exemplifierar 

hur ledarskap bör bedrivas på individ-, grupp- och organisationsnivå (Yukl, 2013). Teoriernas 

spännvidd är stor och berör bland annat ledarens roll, beslutsfattande, önskvärda 

ledarskapsförmågor och kunskaper, LMX-teori, etiskt ledarskap, utvecklande ledarskap samt 

evolutions- och följarteorier för att nämna några (Yukl, 2013). Teknologi och ledarskap har 

beforskats inom flertalet områden, som teknologi och ledarskapsutveckling, teknologi och 

utveckling av team, teknologi i organisationer samt vad gäller sociala mediers påverkan på 

militära ledare (Watola & MacIntyre, 2017). Inom Försvarsmakten studeras även teknologi och 

metodologiska metoder för utvärdering av den militära nyttan av system (Andersson et al., 

2015). Effekter och erfarenheter av IT, organisation och ledarskap inom militära organisationer 

har undersökts inom ledningsvetenskapen, där bland annat behov av samverkan, processer och 

effekter av implementerad teknik studerats (Ydén, 2000).  

Om det finns potentiella ledarskapsutmaningar kopplat till autonoma vapensystem verkar 

det ha forskats lite om. Det kan uppfattas som anmärkningsvärt, då det mot bakgrund av 

diskussionen om autonoma vapensystems varande eller icke-varande förefaller finnas risk för 

att de kan skapa moraliska ledarskapsutmaningar och problem för chefer (se Arkin, 2010; 

Sharkey, 2010; Sparrow, 2016, för mer information).  

Autonoma vapensystem, ledarskap och moralisk stress 

Chefer inom sjukvårdsverksamhet och militär verksamhet behöver fatta beslut som kan 

vara moraliskt stressande i påfrestande situationer (se Corely, 2002; Jameton, 1984; Nilsson, 

Sjöberg, Kallenberg & Larsson, 2010, för mer information). Moralisk stress är stress på 

individnivå som kan uppstå när en person fattar beslut eller agerar emot sin egen moral på grund 

av institutionella eller organisatoriska hinder (Kallenberg, Larsson, Nilsson & Hyllengren, 
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2016). Moralisk stress kan även uppstå när flera rätta alternativ finns för beslutsfattande men 

när ett val utesluter andra alternativ (Kallenberg et al., 2016).  

Exempel på moraliska dilemman som kan ge upphov till moralisk stress är till exempel 

att resa från familjen till riskfyllda områden, regler, resursbrist, värderingskonflikter inom olika 

organisationer och kulturer, att ta någons liv och att välja vem som ska få leva (Nilsson et al., 

2010). Moraliska dilemman kan även bero på brist på föredömligt ledarskap, brist på tillit, brist 

på direkt och indirekt stöd från ledare, organisation eller grupp eller på behandling av 

människor samt risk för att skada tredje man och utsätta underställda för risk (Nilsson et al., 

2010; Kallenberg et al., 2016). Alla dylika situationer behöver inte ge upphov till moralisk 

stress då de är individ- och situationsberoende – kombinationer av personliga egenskaper och 

situationsspecifika omständigheter påverkar individens förhållningsätt (Kallenberg et al., 2016; 

Börjesson & Enander, 2017).  

Stressreaktioner i påfrestande förhållanden kan vara emotionella, fysiska och kognitiva 

(Nilsson et al., 2010; Kallenberg et al., 2016). Moraliska stressreaktioner kan manifestera sig i 

känslor av maktlöshet, meningslöshet, hopplöshet och frustration (Nilsson et al., 2010). Att 

kunna hantera dessa situationer kan dock stärka individen och höjer dennes självförtroende 

(Nilsson et al., 2010).  

Gör individen något som går emot individens moral så finns det risk för att man upplever 

skam, och upplever individen skam finns det en risk för att personen drar sig undan och 

undviker att hantera känslor genom att tränga undan dem (Kallenberg et al., 2016). Skam kan 

leda till större emotionell skada, och får en mer avgörande roll, i kronisk moralisk stress 

(Kallenberg et al., 2016). Att värja sig från känslor kan vara ett sätt att undvika att hantera dem, 

men det kan på en djupare och mer skadlig nivå innebära en bedövning av känslor som kan leda 

till att personen stänger av emotionella reaktioner och moralisk skada kan uppstå (Kallenberg 

et al., 2016). Den långsiktiga påverkan av moralisk skada är att personens egen moraliska 

övertygelse försämras och personens värdegrund riskerar att förändras; vad som är moraliskt 

rätt eller fel är inte längre givet för individen (Kallenberg et al., 2016).  Moralisk skada kan 

även uppstå av att se hur andra begår svåra felaktigheter eller brott som individen inte kan 

hindra, vilket kan leda till psykologiska skador (se Kallenberg et al., 2016; Litz, Stein, Delaney, 

Lebowitz, Nash, Silva & Maguen, 2009, för mer information). Skador uppkomna av moralisk 

stress behöver hanteras, då det påverkar effektiviteten hos individen inom organisationen 

(Kallenberg et al., 2016). Om den moraliska stressen inte hanteras finns det risk för att den blir 

en permanent moralisk skada (moral injury) (Kallenberg et al., 2016). 

Syfte och frågeställningar 

Det har forskats och diskuterats på bred front kring autonoma vapensystem. Men studier 

kring potentiella utmaningar ur ett moraliskt stressperspektiv för svenska militärer vid 

implementering av helt autonoma vapensystem tycks det saknas forskning om. Skulle ett 

införande av autonoma vapensystem med högre autonomi än dagens system eller helt autonoma 

vapensystem kunna skapa moralisk svåra situationer för ledare vilket skulle kunna leda till 

moralisk stress? Vilka moraliska ledarskapsutmaningar skapas i en framtid med mer avancerade 

automatiserade vapensystem? Kommer kravbilden för ledare att påverkas och kan ledare 

komma att påverkas när det gäller hur de mår ur ett moraliskt stressperspektiv?  

Syftet med denna undersökning är att erhålla en större förståelse för potentiella 

utmaningar som svenska militära ledare kan stå inför vid implementering av autonoma 
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vapensystem ur ett moraliskt stressperspektiv. För att uppnå syftet ska följande frågeställningar 

besvaras.  

Frågeställning 1: Vilka krav kan komma att uppstå?  

Frågeställning 2: Hur kan ledare komma att påverkas?   

Metod 

Då svensk militär personal till stor del saknar erfarenhet av autonoma vapensystem har 

det inte varit möjligt att studera detta empiriskt, och alternativet har därför varit att söka svar i 

litteraturen. Denna studie har genomförts som litteraturstudie och data har analyserats genom 

tematisk analys (Bryman, 2011; Forsberg & Wengström, 2013). Valet av tematisk analys 

gjordes då det förefaller vara en analysmetod som lämpar sig för att tematisera 

ledarskapsutmaningar och eventuell påverkan på individen. Forskningsansatsen är induktiv 

explorativ (Bryman, 2011). Den vetenskapsteoretiska forskningsansatsen är hermeneutisk 

(Langemar, 2008).  

Genomförande  

De databaser som användes valdes ut efter hur troligt det var att de kunde generera 

relevanta sökningar inom ledarskap och militär verksamhet. Sökning av litteratur gjordes i 

databaser i november månad år 2018. En första sökning gjordes i sex databaser: Anna Lindh 

bibiliotekets sökfunktion Primo, Military Balanse, Military Database (ProQuest), Military 

Education Research Library Network (Merlin), Military Periscope samt Google Scholar. 

Military Education Research Library Network (Merlin) var vid tiden för insamling av data inte 

tillgänglig på grund av underhåll. Military Periscope valdes bort eftersom databasen fokuserade 

på artiklar som framstod vara av mer teknisk karaktär. Fortsatt användes därmed fyra databaser.  

Datainsamlingsmetod 

Urval 1 (se bilaga 1) gjordes i fyra databaser (Anna Lindh biblioteket Primo, Google 

Scholar, Military Balance samt Military Database (ProQuest)).  

Sökorden och begränsningarna valdes genom teoretisk reflektion för potentiell påverkan 

på individnivå för ledare (Forsberg & Wengström, 2013). För att försöka hitta relevant litteratur 

inom området som hade koppling till svensk kontext användes svenska sökord till en början: 

autonoma vapensystem samt "autonoma vapensystem" AND utmaningar. Sökningarna 

genererade två träffar, men efter genomläsning av abstracts uteslöts de eftersom de inte var 

relevanta för studien. Sökningen gick därefter vidare med engelska sökord. Sökkombinationen 

genomfördes genom att infoga trunkering (*): autonomous weapons* systems* för att på det 

viset inkludera orden weapons och systems (Bryman, 2011). Efter genomläsning av abstract 

framkom autonomous weapon systems som ett vedertaget begrepp varför fortsatta sökningar 

gjordes med tillägg av citattecken runt begreppet. I flera av sökträffarna fanns begrepp som 

återkom: ”out-of-the-loop”, ”lethal autonomous weapon systems”, ”demand”, ”control” samt 

”robots”. Därför utökades sökningen med dessa begrepp. Genom att inkludera eller exkludera 

sökbegrepp i kommande kombinationer kunde en jämförelse göras för vilka kombinationer av 

sökord som gav träffar på samma artiklar och som bättre kunde avslöja relevans för autonoma 

vapensystem på individnivå av ledarskap samt moralisk stress. Orden leadership, moral samt 

moral stress inkluderades som sökord relevanta för studiens syfte. Sökprocessen fortsattes med 
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att söka på kombinationer av sökord och med tillägg av citattecken samt genom tillägg av 

”AND” (Bryman, 2011). Dessa kombinationer avgränsade sökområdet ytterligare. Sökningen 

fortsattes med dessa sökbegrepp: ”autonomous weapon systems” AND leadership, 

”autonomous weapon systems” AND leadership AND control, ”autonomous weapon systems” 

AND leadership AND demand AND control, ”out-of-the-loop” AND robots AND weapons 

AND leadership AND moral, ”lethal autonomous weapon systems” AND military AND 

leadership AND moral stress, ”lethal autonomous weapon systems” AND control. Då 

kombinationer av sökträffar inte genererade tillräckligt relevanta resultat utökades sökningen 

med begreppen ”human-machine-teaming” som använts som ett begrepp i påträffade artiklar. 

En sökning gjordes med kombinationen ”autonomous weapon systems” AND ”human-

machine-teaming”. En sökning gjordes även med kombinationen ”autonomous weapon 

systems” AND how to lead för att se om det kunde generera relevanta artiklar. De i urval 1 

framkomna artiklarna som uppfattades som relevanta för studien och som var peer reviewed 

gick vidare i urvalsprocessen till urval 2 (se bilaga 1).  

Ett antal artiklar uppkom i flera av ovan nämnda sökkombinationer och kom att 

inkluderas i urval 2. I urval 2 genomfördes en relevansgranskning av samtliga utvalda artiklar. 

De lästes igenom med syftet att avgöra deras relevans för studiens syfte och frågeställningar. 

Genom relevansgranskningen framkom att även om artiklar var intressanta, så var 

fokusområdet i flertalet av dem för långt borta från denna studies syfte. Flera visade till exempel 

på att det finns fördelar och nackdelar med autonoma vapensystem, och om studiens syfte hade 

varit att undersöka även förtjänster så hade flera av dessa artiklar varit relevanta.  

Artiklar med fokusering på lag eller ansvarsskyldighet exkluderades, då det inte var 

undersökningens syfte (Vetenskapsrådet, 2017). Ett par artiklar exkluderades trots att de hade 

relevans för frågan, på grund av att de inte erbjöd ytterligare problematisering för syfte och 

frågeställning (Vetenskapsrådet, 2017). De artiklar som ansågs ha mest relevans för studien 

gick vidare till urval 3 (se bilaga 1; bilaga 2) och kvalitetsgranskades. 

Eftersom antalet relevanta artiklar var begränsat gjordes inte försök med att ytterligare 

exkludera artiklar. Till exempel gjordes inte någon avgränsning för vilket år som en artikel var 

skriven eller vilket land som artikeln publicerats i. Någon språklig exklusion gjordes inte heller.  

De aktuella artiklarna har valts ut genom källkritisk granskning och kvalitetsbedömning 

för att på det viset säkerställa deras relevans och för att undvika att felaktiga analyser dras 

(Forsberg & Wengström, 2013; Vetenskapsrådet, 2017).  

Samtliga artiklar som valts ut redovisas under Resultat. Där beskrivs framkomna 

utmaningar och resultat oavsett om de tillhör uppsatsförfattarens egen åsikt eller inte (Forsberg 

& Wenström, 2013; Vetenskapsrådet, 2017). Artiklar som inkluderats i studien har hanterats 

med respekt (Forsberg & Wengström, 2013).  

Åtta artiklar har valts ut genom ovan beskriven urvalsprocess (se bilaga 2). En artikel som 

beskriver stressreaktioner (Baker, 2014) samt FOI-rapporten (FOI, 2016) var tidigare 

införskaffad litteratur och har därmed inte valts ut genom den beskrivna urvalsprocessen. 

Samtliga artiklar är peer reviewed (läs vetenskapligt granskade och publicerade i internationella 

tidskrifter). FOI (FOI, 2016) är forskning inom försvarsmakten och att anse som trovärdig även 

om den inte har granskats som peer reviewed.  
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Det är möjligt att fler relevanta artiklar hade hittats via den databas som vid tiden för 

datainsamling inte fanns tillgänglig på grund av underhåll (Military Education Research Library 

Network (Merlin)).  

Databearbetning  

Samtliga artiklar lästes igenom noga och analyserades mot studiens syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2011; Forsberg & Wengström, 2013; Vetenskapsrådet, 2017). 

Artiklarnas innehåll lästes som separata delar och i relation till varandra för att hitta 

återkommande teman emellan artiklarna (Bryman, 2011). Artiklarna hade olika infallsvinklar 

vilket synliggjorde olika kodord. Dessa resulterade i två huvudteman och fem underteman (se 

bilaga 3), vilka tematiserade de ledarskapsutmaningar som framkom i litteraturen (Bryman, 

2011).  

Här beskrivs processen för databearbetningen: Initialt kodades artiklarnas innehåll som 

separata delar inom vilka olika koder framkom som beskrev ledarskapsproblematik med 

autonoma vapensystem eller uppfattningar kring nyttjande av dem. Återkommande teman, 

unika begrepp och/eller beskrivningar, likheter och skillnader mellan författares beskrivningar 

undersöktes (Bryman, 2011). Koderna analyserades efter vad de var symboler för, vad de 

representerade och vad de gav uttryck för i sammanhanget (Bryman, 2011).  Exempel på kod 

är utelämnande av människan. Koder som gav uttryck för samma sak sammanfattades till ett 

tema. Sedan jämfördes de som helhet för att synliggöra likheter i litteraturens beskrivning av 

vad autonoma vapensystem skulle kunna generera för ledarskapsutmaningar utifrån krav och 

påverkan ur ett moraliskt stressperspektiv. Liknande beskrivningar och koder i artiklarna 

genererade helheter i teman. Helheten jämfördes sedan med de separata delarna för att 

säkerställa att tematiseringen alltjämt var representativ för de vetenskapliga artiklarna (Bryman, 

2011). Koderna med liknande innebörd identifierades och sorterades till olika huvudteman, och 

dessa sorterades i sin tur in i olika underteman. Texternas innebörd har tolkats genom 

hermeneutisk vetenskapsteoretisk forskningsansats, likaså den subjektiva innebörden av vad 

litteraturen beskrivit som utmaningar samt vilka implikationer det skulle kunna ha vid 

implementering av autonoma vapensystem (Langemar, 2008). Eftersom autonoma 

vapensystem är under utveckling har tolkning av möjliga kommande ledarskapsutmaningar 

analyserats för att på det viset skapa en förförståelse samt förståelse för potentiella krav och 

påverkan för ledare (Langemar, 2008).   

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har präglat planering, urval och genomförande samt analys i 

Diskussion och har ständigt inkluderats i den vetenskapliga processen (Forsberg & Wengström, 

2013). Författares kön har inte haft relevans för urvalet av artiklar (Vetenskapsrådet, 2017) men 

olika kön finns representerade bland artikelförfattarna. I de artiklar som har framkommit genom 

urvalsprocessen har ingen problematiserat gender, och då det inte var studiens syfte har gender 

inte inkluderats men heller inte exkluderats som sökbegrepp.  

Resultat 

Samtliga artiklar och rapporten som studerats i denna studie, identifierar flera 

ledarskapsutmaningar vid implementering av autonoma vapensystem (Asaro, 2012; Baker, 

2014; FOI, 2016; Haas & Fischer, 2017; Pfaff, 2016; Schulzke, 2016; Sharkey, 2010; Smith, 

2018; Sparrow, 2016 & van Kralingen, 2016). Gällande påverkan på ledare har två artiklar 
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hittats som mer inriktat talar om hur ledare kan må och utveckla moraliska stressreaktioner 

(Baker, 2014; Pfaff, 2016).  

De huvudteman som framkom är Moraliska ledarskapsutmaningar samt Moralisk 

påverkan på ledare. Underteman till Moraliska ledarskapsutmaningar som identifierats är Brist 

på mänsklig kontroll, Brist på tillit samt Svårt att utkräva ansvar. Undertema till Moralisk 

påverkan på ledare som identifierats är Risk för distansering och ökad våldsanvändning samt 

Stressreaktioner och moralisk skada.  

Moraliska ledarskapsutmaningar  

Brist på mänsklig kontroll. Bristen på kontroll över det autonoma vapensystemet kan 

skapa problem med hur det kan eller om det bör användas i strid och konflikt (Asaro, 2012; 

FOI, 2016; Haas & Fischer, 2017; Pfaff, 2016; Roff & Danks, 2018; Schulzke, 2016; Sharkey, 

2010; Smith, 2018; Sparrow, 2016 & van Kralingen, 2016). Ledare behövs som kan tolka den 

subjektiva karaktären som komplexa situationer har (FOI, 2016; Sharkey, 2010). Ett autonomt 

vapensystem kan inte tolka eller bör inte tolka institutionella riktlinjer och lagar som ledare har 

att följa i strid och konflikter (Asaro, 2012; FOI, 2016; Haas & Fischer, 2017; Pfaff, 2016; Roff 

& Danks, 2018; Schulzke, 2016; Sharkey, 2010; Smith, 2018; Sparrow, 2016 & van Kralingen, 

2016). Risken finns att det autonoma vapensystemet gör saker som kan leda till oönskade 

konflikter eller ökning av konflikter (Asaro, 2012).  

För att uppnå ett militärt syfte så får våldsverkan användas – civila kan drabbas men 

risken för det behöver stå i proportion till målet (Smith, 2018). Risk för att skada tredje man 

ska undvikas och samtidigt vara förenligt med krigets lagar (Sparrow, 2016). Vad som är 

legitima och icke-legitima mål är svårt för ett autonomt vapensystem att avgöra även om det 

skulle kunna skilja mellan kombattanter och icke-kombattanter (Sparrow, 2016). En 

komplicerande faktor är att det i moderna konflikter är svårare att avgöra vem som har en 

fientlig intention (Asaro, 2012; Sparrow, 2016).  

Det finns många olika faktorer som behöver tas hänsyn till vid val av våldsverkan, till 

exempel att identifiera obeväpnade personer och barn (Sparrow, 2016). Beväpnade fordon 

behöver särskiljas från obeväpnade och fredsbevarande militära fordon, för att nämna några 

(Sparrow, 2016). Dessutom behöver detta ske samtidigt som ett autonomt vapen är i rörelse och 

kanske i mörker eller dunkelt ljus (Sparrow, 2016). Det är även svårt att avgöra om fienden ger 

upp, vilket inte alltid visas genom tydliga tecken som exempelvis att vifta med en vit flagga 

(Sparrow, 2016). Personer som inte längre medverkar i strider eller andra illegitima måltavlor, 

som exempelvis skadade soldater, behöver också kunna kännas igen även om de inte har visat 

att de är villiga att ge upp (Sparrow, 2016). Finns det objekt som är särskilt skyddsvärda, 

exempelvis kyrkor, så måste även det vara programmerat i detta vapen (Sparrow, 2016).  

Ett autonomt vapensystem har inte intuition och kan inte agera enligt order och samtidigt 

ha flexibilitet att inte göra det (Sharkey, 2010). Människor kan med mycket större säkerhet 

känna av om något är fel och kan välja att agera trots att de inte fått order först (Sharkey, 2010; 

Sparrow, 2016), till exempel i situationer där medkännande eller nåd behöver visas (Sharkey, 

2010). Givet detta blir autonoma vapensystem en resurs som både utmanar militär moral och 

samtidigt riskerar att förminska vad det innebär att var soldat och kunna fatta moraliskt riktiga 

beslut för vilka man kan bli sedd som modig (Pfaff, 2016). Att äga möjligheten att agera 

moraliskt innebär att kunna avstå, trots att det finns en vilja att agera omoraliskt (Pfaff, 2016). 

Ett autonomt vapensystem saknar möjlighet att avstå från att agera när en soldat skulle ha gjort 
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det (Pfaff, 2016). Beslutsfattandet kommer därmed att ske utan moral, beroende på vad den har 

blivit programmerad med eller inte (Pfaff, 2016). 

Strid i sig är komplext och kräver mycket av systemen gällande dessas flexibilitet (FOI, 

2016). Autonoma vapensystem behöver vara anpassningsbara till de oförutsägbara 

omständigheter som konflikter innebär (FOI, 2016). Autonoma vapensystem som tar onödiga 

risker är inte acceptabla (Smith, 2018). Bristen på mänsklig kontroll kan leda till att det 

autonoma vapensystemet fattar beslut som går emot det politiska och det militära målet som 

konflikten ska lösa (Sparrow, 2016). Ledare behöver kunna avgöra vilka delar som ska vara 

autonoma och vilka funktioner och roller som styr de olika systemen (FOI, 2016). De autonoma 

vapensystemen behöver kunna kontrolleras för att kunna säkerställa att de kan skilja mellan 

legitima och illegitima mål (Sharkey, 2010; van Kralingen, 2016). Autonoma vapensystem 

skulle kunna ges hög automation och beslutsfattanderätt men om det samtidigt har förmåga att 

kunna vägra order, då behöver en människa på något sätt kunna ta över kontrollen (van 

Kralingen, 2016). Hur den kontrollen skulle kunna behållas och underhållas är däremot inte 

uttalat (van Kralingen, 2016). Det är även en ledarskapsutmaning att leda en dylik konstellation 

av system då det kräver mycket kunskap hos ledaren på olika nivåer av system- och 

situationsförståelse (FOI, 2016). Men mänsklig kontroll skulle innebära att de korta tidsramar 

som strider utkämpas inom skulle bli fördröjda av den extra kontrollerade funktionen (FOI, 

2016; van Kralingen, 2016).  

Allt ovan visar på att det finns moraliska ledarskapsutmaningar med användning av ett 

autonomt vapensystem. Om det inte kan garantera att endast legitima mål är det som attackeras 

så finns risken att oskyldiga drabbas. Det autonoma vapensystemet behöver kunna välja ut och 

handla i enlighet med ledarens vilja och i enlighet med de riktlinjer och lagar som finns uppsatta. 

Att ledaren inte har kontroll över vad det autonoma vapensystemet gör skapar moraliska 

ledarskapsutmaningar då konsekvenserna kan gå emot ledarens moral. Vad det autonoma 

vapensystemet väljer att göra riskerar att inte vara förenligt med ledarens vilja eller vad ledaren 

skulle ha gjort för att lösa samma situation.  

Brist på tillit. Om det autonoma vapensystemet inte kan hantera och avgöra svåra 

situationer blir de svåra att lita på, till exempel om de inte kan försvara civila och skydda dem 

(Asaro, 2012; Smith, 2018). Det behövs interpersonell tillit i vilka värderingar, tro och vilken 

förfoganderätt som det autonoma vapensystemet har (Roff & Danks, 2018). Det behöver finnas 

en tilltro till att det autonoma vapensystemet kan agera som en soldat skulle kunna göra i samma 

situation, men ett autonomt vapensystem kan inte ha samma interpersonella relation som 

existerar mellan människor (Sparrow, 2016). Det skapar ledarskapsutmaningar att agera i 

samverkan med ett autonomt vapensystem, eftersom ledaren inte vet fullt ut vad vapensystemet 

är programmerat med och inte heller vad det lär sig om det är programmerat med artificiell 

intelligens (FOI, 2016; Haas & Fischer, 2017). Att öka dess autonoma förmåga skulle 

antagligen bidra till att förståelsen mellan ledare och det autonoma vapensystemet skulle 

försämras, då ledaren inte med säkerhet vet vad systemet kan och inte kan göra (Roff & Danks, 

2018). Det är möjligt att tillit även under sådana förutsättningar är möjligt att uppnå men som 

militären agerar idag är människan agent och vapnet ett redskap och krig är en mänsklig 

företeelse (Roff & Danks, 2018). De hinder som skapas av utebliven tillit kan inte lösas med 

mer avancerad teknik i det autonoma vapensystemet (Roff & Danks, 2018). Det är en paradox 

att genom att ge vapnet högre kapacitet så gör det vapnet mindre användbart (Roff & Danks, 
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2018). Tekniken i de autonoma vapensystemen behöver hårdvara och mjukvara som testas, 

utvärderas och analyseras för att avgöra om de är en resurs eller ej i påfrestande förhållanden 

(FOI, 2016; van Kralingen, 2016). Ledning av autonoma vapensystem kräver att det finns tillit 

till systemet och tilltro till tekniken (FOI, 2016; Sharkey, 2010). Då lärande sker snabbt i 

maskiner, så skapar det utmaningar för hur ledare ska kunna hinna med att förstå och veta vad 

det autonoma vapensystemet kan (Haas &Fischer, 2017). En ytterligare faktor som påverkar 

tilliten till de autonoma vapensystemen är hur teknik kan hackas samt att tekniken dessa system 

är beroende av blir till nya måltavlor, exempelvis satelliter (Sparrow, 2010; van Kralingen, 

2016). Med osäkerheten att situationer i påfrestande förhållanden snabbt ändrar karaktär kan ett 

autonomt vapensystem inte litas på, då det inte finns garantier för hur det kommer att agera, 

och därmed saknas tillit eftersom oskyldigas liv kan riskeras (Roff & Danks, 2018).  

De svårigheter som redovisas ovan visar att det finns tekniska utmaningar med autonoma 

vapensystem men även moraliska ledarskapsutmaningar då det saknas tillit till vad det 

autonoma vapensystemet programmerats till att kunna göra och vad det agerar mot för mål.  

Svårt att utkräva ansvar. I påfrestande förhållanden behöver människor fatta beslut på 

vag information och under stressande omständigheter. Det är inte alltid säkert att soldater som 

gör fel hålls ansvariga för det, men de kan hållas ansvariga om så behövs (Asaro, 2012; van 

Kralingen, 2016). Ett autonomt vapensystem kan inte hållas ansvarigt om det ses som ett 

redskap (Sparrow, 2010; van Kralingen, 2018). Det kommer då inte heller att var möjligt att 

hålla ledaren ansvarig för vad det autonoma vapensystemet gör (Sparrow, 2010). Om de är att 

se som aktörer i krig är autonoma vapensystem som inte tar ansvar och inte kan kopplas till 

ansvariga beslutsfattare oetiska, oansvariga och omoraliska (Asaro, 2012; Smith, 2018). Det 

skapar utmaningar och svårigheter kring vem som kan ställas till svars för vad autonoma 

vapensystem orsakat vid användande av dödligt våld (Asaro, 2012).  

Att inte kunna förutse hur ett autonomt vapensystem kommer att agera gör det svårt att 

avgöra vem som är skyldig (Smith, 2018). Det är oacceptabelt att använda vapen mot 

människor, om ingen kan hållas ansvarig för vad maskinen gjort (Asaro, 2012; Smith, 2018). I 

förlängningen innebär förlust av ansvar att även om ett autonomt vapensystem kan minska risk 

för soldater, kan risken för att exempelvis barn far illa öka om de kan nyttjas för att skydda 

motståndare (Smith, 2018). Skulle en sådan risk vara förutsägbar kan inte ett autonomt 

vapensystem vara moraliskt försvarbart (Smith, 2018). Mänskligt ansvar för autonoma 

vapensystem är viktigt, antingen för att orsaken till händelsen är viktig eller för att det är en 

väsentlig moraliskt viktig princip enligt lagar och riktlinjer i krig (Smith, 2018). Tekniska 

möjligheter, såsom inspelning av vad det autonoma vapensystemet gör, skulle kunna göra det 

möjligt att spela upp händelsen igen för att på det viset möjligen lättare avgöra ansvarsfrågan 

(van Kralingen, 2016). Om autonoma vapensystem hindrar möjligheten att ställa ansvariga till 

svars för vad vapensystemet har gjort kan det leda till att autonoma vapensystem skulle kunna 

användas för att göra avskyvärda saker som hade varit krigsbrott om en människa utfört 

handlingen (Asaro, 2012). Det ökar behovet att göra stater ansvariga för att autonoma 

vapensystem agerar enligt riktlinjer och lag (Asaro, 2012).    

Risken att skicka ut soldater i områden där autonoma vapensystem finns, utan att ansvar 

kan utkrävas för händelser som sker mot de egna soldaterna, kan skapa moraliska utmaningar 

för ledare. Finns autonoma vapensystem i konfliktområden kommer det att ställa krav på ledare 
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att kunna skydda soldater mot att bli utsatta för dem. Det litteraturen visar är att det finns 

moraliska ledarskapsutmaningar med osäkerheten kring hur ansvar ska kunna fastställas. 

Moralisk påverkan på ledare 

Risk för distansering och ökad våldsanvändning. Det finns en oro för att möjligheten 

att döda på distans utan risk för egna soldater riskerar att bidra till att denna typ av arbetssätt 

ökar (Sharkey, 2010; Smith, 2018). Införandet av autonoma vapensystem kan leda till att 

tröskeln för att gå in i krig kan bli lägre, och det kan även betyda att det finns en risk för att 

antalet döda ökar då det blir lättare att använda dödligt våld (Asaro, 2012; Smith, 2018; 

Sparrow, 2016). Det finns även en risk att människor missbrukar autonoma vapensystem till 

omoraliska beslut och till att utföra hemska saker (Smith, 2018). Om det autonoma 

vapensystemet används fel kan det leda till mer våldsanvändning, när det finns alternativ som 

är icke-våldsamma (Pfaff, 2016). En lägre risk för egna soldater när krig utförs på distans kan 

leda till att militärt våld inte längre är sista utvägen, vilket är en moralisk risk (Smith, 2018). 

Detta är något som redan hävdas ske gällande kriget mot terrorism (Smith, 2018).  

Att döda på distans skulle kunna vara omoraliskt, och autonoma vapensystem kan bidra 

till att både omfattningen av och hur ofta detta sker, ökar (Haas & Fischer, 2017). Risken finns 

att soldater blir mindre känsliga för att döda, om det går att utöva våld som ingen är ansvarig 

för (Pfaff, 2016). Att döda på distans riskerar att bidra till en försvagning av gällande normer 

(Haas & Fischer, 2017). 

Sammanfattningsvis så kan distanseringen riskera att leda till ökad våldsanvändning. Att 

distansera sig kan vara negativt då det riskerar att skada känslor såsom förmåga att känna 

empati, och det kan leda till moralisk skada.  

Stressreaktioner och moralisk skada. Om etiken inom organisationen går emot 

individens värderingar så kan det leda till moraliska stressreaktioner och moralisk skada (Pfaff, 

2016). Pfaff (2016) förklarar:  

Thus, increasing levels of machine autonomy can represent an erosion of 

humans´ ability to act morally. In addition to taking some decisions away, 

from a psychological perspective, these machines distance soldiers from 

actual fighting, which can desensitize them to the harm their machines 

commit. (s. 68) 

Sedan starten på the global war on terror (GWOT) cirka år 2000, har antalet veteraner 

med psykiska besvär ökat dramatiskt i USA (Baker, 2014). Mellan år 2000 till ungefär mitten 

av år 2013 diagnostiserades 280 734 soldater med traumatic brain injury (TBI) och av 290 000 

soldater som fått behandling mellan år 2002–2008 uppgav Veterans Administration (VA) att 37 

procent diagnostiserats med post-traumatic stress disorder (PTSD) och depression (Baker, 

2014, s. 350).  Studier visar att bland GWOT-veteraner som borde söka vård är det endast 

hälften som gör det (Baker, 2014). Att leva med diagnoser som PTSD och TBI leder ofta till 

följdbesvär såsom stressrelaterade hjärtsjukdomar, svårigheter att hålla samman ett normalt liv 

och/eller ökat riskbenäget beteende (Baker, 2014). Det är fler aktiva soldater och annan 

krigspersonal som tar livet av sig, än som har dött i strid, och en jämförelse av män i åldern 17–

60 år visar att i gruppen militära män är det 20 procent som begår självmord jämfört med 7 
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procent i jämförelsegruppen (Baker, 2014). Antalet döda till följd av strider i GWOT var 7 092 

fram till oktober år 2013 (Baker, 2014).  

Den moraliska skada som soldater erfar kan bero på vad de upplevt i krig men även bero 

på uteblivet stöd från deras ledare eller på att de upplever att de blivit utnyttjade som redskap i 

krig (Pfaff, 2016). Den kan även bottna i brist på förståelse och stöd från samhället för vad de 

erfarit (Pfaff, 2018). Det, i kombination med att krigen utförs på distans, gör att soldater riskerar 

att distansera sig från våldsanvändning och vad den orsakar (Pfaff, 2016).  

Resultatet visar att dödande på distans kan ge stressreaktioner och att våldsutövande på 

distans kan öka våldsanvändningen. Redan idag mår soldater dåligt och utvecklar 

stressreaktioner och moralisk skada. Autonoma vapensystem riskerar att öka den moraliska 

påverkan på ledare, vilket potentiellt skulle kunna öka moraliska stressreaktioner och leda till 

moralisk skada.  

Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att erhålla en större förståelse för potentiella 

utmaningar ur ett moraliskt stressperspektiv som svenska militära ledare kan stå inför vid 

implementering av autonoma vapensystem. Undersökningen hade två frågeställningar för att 

undersöka detta: vilka krav kan komma att uppstå samt hur kan ledare komma att påverkas? 

Slutsatser och praktiska implikationer av studiens framkomna huvudteman, Moraliska 

ledarskapsutmaningar samt Moralisk påverkan på ledare, och underteman Brist på mänsklig 

kontroll, Brist på tillit, Svårt att utkräva ansvar, Risk för distansering samt Stressreaktioner 

och moralisk skada, kommer att redovisas i denna diskussionsdel.  

Moraliska ledarskapsutmaningar 

Denna litteraturstudie visar att bristen på kontroll, bristen på tillit och svårigheter med att 

utkräva ansvar kan skapa moraliska ledarskapsutmaningar vid implementering av autonoma 

vapensystem. Det innebär en påverkan på den moraliska kravbilden för ledare. Den uteblivna 

kontrollen skapar problem med hur en ledare kan och bör leda och hur det ledarskapet ska se 

ut. Genom att kontrollen överlämnats till ett autonomt vapensystem hindras ledaren från att 

göra val och att avstå från att agera, vilket hindrar ledarens möjlighet att vara ett föredöme, visa 

mod, barmhärtighet och nåd. Att överlämna kontroll till någon eller något annat är att överge 

möjligheten till makt över vilka val som bäst uppnår det militära målet. Risken finns att 

handlingsalternativ uteblir eller att de går emot ledarens moral. 

Moralisk påverkan på ledare 

Om autonoma vapensystem används för ageranden som ledaren anser är omoraliska kan 

det leda till moralisk stress. Studien visar att autonoma vapensystem riskerar att leda till en ökad 

distansering och bidra till ökad våldsanvändning. Om en tolerans för ökad våldsanvändning är 

en ny norm som smygande blir en normalisering till gällande moral och värderingar, skulle det 

kunna innebära att en moralisk förskjutning redan har börjat ske. Vid implementering av 

autonoma vapensystem riskerar soldater att distansera sig från vad som drabbar oskyldiga 

samtidigt som risken för ökad våldsanvändning ökar. Om våld inte längre är sista utvägen för 

att lösa en konflikt kan det leda till moralisk skada. Bristen på empati och respekt för liv riskerar 

att öka med distansen till vad som sker i krig samt även bidra till en ny moral gällande hur 

fientlig avsikt bedöms och avgörs. De stressreaktioner som soldater upplever idag riskerar att 

öka som en följd av deras distansering och den ökade våldsanvändningen.  
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Givet de moraliska ledarskapsutmaningar och den moraliska påverkan på ledare som 

synliggjorts i denna studie så tycks det finnas en stor risk för moralisk stress och även moralisk 

skada.  

Praktiska implikationer  

Om ledarskapsfunktionen flyttas till ett autonomt vapensystem kanske det riskerar en 

centralisering och urholkning av vilka ledarskapsroller som blir inprogrammerade, och 

ledarskapets roll riskerar att decimeras. Oförutsägbarheten i vad det autonoma vapensystemet 

kan göra i kombination med en bristande pålitlighet kan dessutom bli en försvarsrisk om dess 

funktioner går att lura eller kringgå. Det gör det svårt för ledare att utöva ett gott ledarskap.  

Konsekvenserna för ledarskap blir således stora. Det riskerar även att skapa en homogen 

uppfattning om vad ledarskap ska vara, baserat på vilken eller vilka ledarskapsfunktioner som 

programmeras in. Det skulle kunna visa sig att de ledarskapsfunktioner som programmeras in 

cementerar homosociala strukturer och synsätt.  

I resultatet nämns att ledare skulle kunna ges någon form av kontroll. Om denna kontroll 

innebär ett ansvar för att analysera den data som ett autonomt vapensystem har inhämtat kan 

det bli betungande för en ledare som ska avgöra vad som är det bästa handlingsalternativet. Om 

det analysansvaret är fördelat mellan olika ledare och om de ska analysera det gemensamt i 

grupp skulle det potentiellt kunna leda till moraliska ledarskapsutmaningar för vilken ledares 

moral som ska gälla i en given situation.  

Politiska och militära syften och mål behöver diskuteras i förhållande till ett potentiellt 

införande då autonoma vapensystem tycks skapa ledarskapsutmaningar på fler nivåer än vad 

som undersökts i denna studie. En kvarstående fråga som blir aktuell är hur den svenska militära 

förmågan ska balanseras mot de i denna studie framkomna resultaten gällande autonoma 

vapensystems moraliska ledarskapsutmaningar och moralisk påverkan på ledare. Vilken 

försvarsförmåga vill och behöver Försvarsmakten ha för att kunna säkerställa försvarsförmågan 

utan att riskera moralisk förskjutning eller moralisk stress? En diskurs behövs gällande när och 

vilken typ av våld som autonoma vapensystem ska kunna få fatta beslut om utan att kontroll 

över dem finns. Under vilka förutsättningar är det förenligt med det militära målet att anfalla 

människor som det inte är ställt bortom rimlig tvivel har en fientlig avsikt, och utan att de har 

fått försvara sig eller åtminstone tillfrågats?  

Vad innebär det för Försvarsmakten, som organisation och för dess medlemmar, om de 

utmaningar som synliggjorts kanske kan öka risken för moralisk stress och moralisk skada? 

Givet de moraliska ledarskapskrav som identifierats – brist på kontroll, brist på tillit, brist på 

ansvarstagande samt risken för moralisk påverkan – som denna studie visat på, behöver 

Försvarsmakten och ledare inom den reflektera över på vilket sätt krig och konflikt ska hanteras 

för att inte öka risken för moralisk stress eller moralisk skada hos medarbetarna. Beslutet 

kommer att behöva vara grundat i moral och etik som motsvarar organisationens och dess 

medlemmars etik och moral, då detta potentiellt kan påverka Försvarsmaktens medlemmars 

vilja att arbeta för organisationen. Det skulle kunna leda till kunskapsförlust och problem vid 

nyrekrytering. 

Att vara en bra militär ledare innebär att ta sig an utmaningar som för andra framstår som 

mycket svåra eller rent av omöjliga, men det är något som militära ledare i sin profession har 

valt. På samhällsnivå behöver det finnas tillit till militära ledares kapacitet och profession för 

att de ska få ha ansvar att skydda landet och dess medborgare. Användandet av opålitliga 



19 

 

autonoma vapensystem kan bidra till att samhällets syn på den militära professionen förändras. 

Det framstår som en framtida ledarskapsutmaning att leda och agera med autonoma 

vapensystem som kan vara effektiva, men inte tillräckliga för att kunna hantera de komplexa 

situationer som ledare har att fatta beslut i. Om autonoma vapensystem implementeras framstår 

det som en ledarskapsutmaning hur ledare ska kunna leda och påverka autonoma vapensystem, 

likt ett utvecklande ledarskap kan göra i en mellanmänsklig interaktion. Det aktualiserar även 

frågor kring ansvarsutkrävande, och ur ett ledarskapsperspektiv så blir det moraliskt 

problematiskt. Att ha ansvar för något som man inte kan kontrollera fullt ut kan leda till 

moralisk stress.  

Försvarsmakten borde fråga sig hur och om autonoma vapensystem, som riskerar att bidra 

till en moralisk förskjutning och till ökad distansering samt ökad våldsanvändning, är moraliskt 

rätt för att uppnå militära mål. Denna undersökning tyder på att ett nyttjande av autonoma 

vapensystem skulle kunna leda till moraliska ledarskapsutmaningar och till moraliska 

stressreaktioner samt moralisk skada för ledare. Etik och moral torde således vara en viktig 

faktor att beakta vid utvecklande av försvarsförmåga med autonoma vapensystem; dess 

potentiella konsekvenser behöver reflekteras över och inte förbises vid utvecklande av teknik.   

Metoddiskussion  

En betydande del av forskning inom autonoma vapensystem kommer från västerländska 

länder men en mycket begränsad forskning är gjord ur ett svenskt försvarsmaktsperspektiv eller 

svenskt ledarskapsperspektiv.  Det gör att det eventuellt kan finnas skillnader i uppfattning om 

autonoma vapensystem bland ledare ur globalt ledarskapsperspektiv baserat på deras 

erfarenheter av internationell närvaro i konflikter och krig. Dessa eventuella skillnader har inte 

varit fokus för studien. Det är inte säkert att sådana skillnader skulle kunna finnas men då 

studien avsåg att undersöka svenska militära ledares eventuella ledarskapsutmaningar så kan 

det uppfattas som en svaghet med studien då svenska militära ledares uppfattning inte avgränsat 

har kunnat undersökas. Det hade varit önskvärt att kunna tala med chefer men då kompetens 

och erfarenhet saknas inom området har litteraturstudien varit det bästa alternativet för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. En styrka med studien är att den är förankrad i peer 

reviewed forskning samt forskning inom Försvarsmakten. Sekundärkällor nyttjades inte i denna 

litteraturstudie vilket skulle kunna ses som en svaghet om den litteraturen hade kunnat berika 

förståelsen. Ytterligare sökord eller sökbegrepp skulle kunnat generera ett större antal 

vetenskapliga artiklar som möjligen hade kunnat fördjupa förståelsen för det undersökta 

området exempelvis genom analogi av teknik och ledarskap utanför militär kontext. 

Litteraturstudien hade även kunnat genomföras utan tematisk analys men genom den kunde 

teman tydligt framkomma som på ett detaljrikt sätt belyst syfte och frågeställningar och inte 

endast sammanfatta litteraturen. Studien kan inte sägas vara representativ men resultatet kan 

ändå anses relevant då det kan tänkas stärka tidigare forskning och visa på komplexiteten 

gällande autonoma vapensystem, potentiella ledarskapsutmaningar samt möjliga moraliska 

stressreaktioner. Det finns olika sätt att bedriva forskning på och det hade kunnat generera mer 

resultat om undersökningen hade kunnat genomföras empiriskt genom intervjuer eller som 

kvantitativ studie genom enkäter.   

Då det är subjektiva uppfattningar som beskrivs och diskuteras i denna undersökning görs 

inget anspråk på att studien skulle kunna vara generaliserbar (Bryman, 2011). 
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Framtida forskningsförslag  

Den här studien väcker ett antal frågor och ett framtida forskningsområde skulle kunna 

vara gender, exempelvis om det finns risk för att homosociala strukturer överförs till autonoma 

vapensystem. Vidare skulle ett intressant forskningsområde vara om det finns objekt eller 

människor som inte bör få attackeras av autonoma vapensystem. Om så är fallet, hur ska den 

avgränsningen kunna göras och samtidigt undvika att öka utsattheten för olika grupper av 

människor som skulle kunna utnyttjas på grund av dessa begränsningar. Gällande teknik och 

ledarskap skulle det vara intressant att undersöka vad interaktionen dem emellan skulle kunna 

innebära för tolkning och förståelse för emotionella och kognitiva mellanmänskliga reaktioner 

som potentiellt kan påverka hur effektiva autonoma vapensystem kan bli. 
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Bilaga 1 

Tabell 1.  

Sökningar i databaser 

Databas  Sökord  Antal 

träffar  

Antal 

artiklar 

Peer 

reviewed 

Lästa 

abstrakt 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Anna 

Lindh-

biblioteket 

Primo 

 autonoma 

vapensystem 

0 0 0 0 0 0 0 

Google 

Scholar 

 autonoma 

vapensystem 

199 0 0 0 0 0 0 

Military 

Balance 

 autonoma 

vapensystem 

0 0 0 0 0 0 0 

Military 

Database 

(ProQuest) 

 autonoma 

vapensystem 

0 0 0 0 0 0 0 

                  

Anna 

Lindh-

biblioteket 

Primo 

"autonoma 

vapensystem

" AND 

utmaningar 

0 0 0 0 0 0 0 

Google 

Scholar 

"autonoma 

vapensystem

" AND 

utmaningar 

4 4   2 2 0 0 

Military 

Balance 

"autonoma 

vapensystem

" AND 

utmaningar 

0 0 0 0 0 0 0 

Military 

Database 

(ProQuest) 

"autonoma 

vapensystem

" AND 

utmaningar 

0 0 0 0 0 0 0 
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Anna 

Lindh-

biblioteket 

Primo 

 autonomous 

weapons* 

systems* 

18 420 14 905     25 0 0 

Google 

Scholar 

 autonomous 

weapons* 

systems* 

233 00

0 

      25 0 0 

Military 

Balance 

 autonomous 

weapons* 

systems* 

12 749 12 749     20 0 0 

Military 

Database 

(ProQuest) 

 autonomous 

weapons* 

systems* 

7 867 1 329 1 358   25 2 1 

                  

Anna 

Lindh-

biblioteket 

Primo 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

leadership  

14 14 13 13 14 5 1 

Google 

Scholar 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

leadership  

629     50 50 0 0 

Military 

Balance 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

leadership  

22 22   22 22 0 0 

Military 

Database 

(ProQuest) 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

leadership  

21   6 6 6 0 0 
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Anna 

Lindh-

biblioteket 

Primo 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

leadership 

AND control 

34 33 29   29 0 0 

Google 

Scholar 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

leadership 

AND control 

207     30 30 0 0 

Military 

Balance 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

leadership 

AND control 

0 0 0 0 0 0 0 

Military 

Database 

(ProQuest) 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

leadership 

AND control 

16 5 5 5 5 0 0 

                  

Anna 

Lindh-

biblioteket 

Primo 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

leadership 

AND 

demand 

AND control 

17 16 16 16 16 0 0 

Google 

Scholar 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

leadership 

AND 

481   50   50 0 0 
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demand 

AND control 

Military 

Balance 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

leadership 

AND 

demand 

AND control 

10 10   10 10 0 0 

Military 

Database 

(ProQuest) 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

leadership 

AND 

demand 

AND control 

10 10 4 4 4 0 0 

                  

Anna 

Lindh-

biblioteket 

Primo 

"out-of-the-

loop" AND 

robots AND 

weapons 

AND 

leadership 

AND moral 

0 0 0 0 0 0 0 

Google 

Scholar 

"out-of-the-

loop" AND 

robots AND 

weapons 

AND 

leadership 

AND moral 

754       54 0 0 

Military 

Balance 

"out-of-the-

loop" AND 

robots AND 

weapons 

AND 

11 11   11 11 4 1 
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leadership 

AND moral 

Military 

Database 

(ProQuest) 

"out-of-the-

loop" AND 

robots AND 

weapons 

AND 

leadership 

AND moral 

7 4 3 3 3 0 0 

                  

Anna 

Lindh-

biblioteket 

Primo 

"lethal 

autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

military 

AND 

leadership 

AND moral 

stress 

4 4 4 4 4 2 1 

Google 

Scholar 

"lethal 

autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

military 

AND 

leadership 

AND moral 

stress 

86     20 20 5 1 

Military 

Balance 

"lethal 

autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

military 

AND 

leadership 

2 2 
 

2 2 0 0 
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AND moral 

stress 

Military 

Database 

(ProQuest) 

"lethal 

autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

military 

AND 

leadership 

AND moral 

stress 

2 2 2 2 2 1 1 

                  

Anna 

Lindh-

biblioteket 

Primo 

"lethal 

autonomous 

weapon 

systems" 

AND control 

34 22 20 20 20 0 0 

Google 

Scholar 

"lethal 

autonomous 

weapon 

systems" 

AND control 

292     30 30 0 0 

Military 

Balance 

"lethal 

autonomous 

weapon 

systems" 

AND control 

12 12   5 5 0 0 

Military 

Database 

(ProQuest) 

"lethal 

autonomous 

weapon 

systems" 

AND control 

18 3   3 3 0 0 

                  

Anna 

Lindh-

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

5 5 2 2 2 0 0 
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biblioteket 

Primo 

"human-

machine-

teaming" 

Google 

Scholar 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

"human-

machine-

teaming" 

40       16 0 0 

Military 

Balance 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

"human-

machine-

teaming" 

1 1   1 1 1 1 

Military 

Database 

(ProQuest) 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND 

"human-

machine-

teaming" 

3 1 1 1 1 0 0 

                  

Anna 

Lindh-

biblioteket 

Primo 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND how to 

lead 

1 1 1 1 1 1 1 

Google 

Scholar 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND how to 

lead 

1 130 
  

18 18     

Military 

Balance 

"autonomous 

weapon 

systems" 

0 0 0 0 0 0 0 
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AND how to 

lead 

Military 

Database 

(ProQuest) 

"autonomous 

weapon 

systems" 

AND how to 

lead 

34 10 9 9 9 2 0 
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Bilaga 2 

Tabell 2. Urval 3 

Databas Sökord Författare och artikel  

Military 

Database 

(ProQuest) 

autonomous weapons* 

systems* 

Sparrow, R. (2016). Robots and Respect: 

Assessing the Case Against Autonomous 

Weapon Systems. Ethics & International Affairs, 

30 (1) 93-116 

Anna Lindh-

biblioteket 

Primo 

"autonomous weapon 

systems" AND 

leadership  

Schulzke, M. (2016). Rethinking Military Virtue 

Ethics in an Age of Unmanned Weapons. Journal 

of Military Ethics, 15(3), 187-204. 

Military 

Balance 

"out-of-the-loop" AND 

robots AND weapons 

AND leadership AND 

moral 

Sharkey, N. (2010). Saying ´No!´to Lethal 

Autonomous Targeting. Journal of Military Etics, 

9 (4) 369-383. 

Anna Lindh-

biblioteket 

Primo 

"lethal autonomous 

weapon systems" AND 

military AND leadership 

AND moral stress 

Asaro, P. (2012). On banning autonomous 

weapon systems: human rights, automation, and 

the dehumanization of lethal decision-making. 

International review of the Red Cross, 94 (886), 

687-709.  

Google 

Scholar 

"lethal autonomous 

weapon systems" AND 

military AND leadership 

AND moral stress 

Smith, P. T. (2018). Just research into killer 

robots. Ethics and Information Technology, 1-13.  

Military 

Database 

(ProQuest) 

"lethal autonomous 

weapon systems" AND 

military AND leadership 

AND moral stress 

Pfapp, A. C. (2016). Five Myths about Military 

Ethics. Parameters, 46 (3) 59-69.  

Military 

Balance 

"autonomous weapon 

systems" AND "human-

machine-teaming" 

Haas, M., & Fischer, S. (2017). The evolution of 

targeted killing practices: Autonomous weapons, 

future conflict, and the international order. 

Contemporary Security Policy, 38(2), 281-306. 

Anna Lindh-

biblioteket 

Primo 

"autonomous weapon 

systems" AND how to 

lead 

Van Kralingen, M. (2016). Use of Weapons: 

Should We Ban the Development of 

Autonomous Weapons Systems? The 

International Journal of Intelligence, Security, 

and Public Affairs, 18 (2) 132-156.  
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Bilaga 3  

Figur 1. Huvudteman och underteman  
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