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UCAV- Rättfärdighet och ansvarsutkrävande i obemannade luftanfall 

 
Obemannade flygplan med attackförmåga (UCAV) används i allt större utsträckning i konflikter 
idag. En av de främsta fördelarna med dessa är att det inte finns någon risk att mista en pilot, då 
dessa är fjärstyrda. I attacker utförda av amerikanska UCAV:er i framför allt Afghanistan och 
Pakistan, har collateral damage inträffat vid ett flertal tillfällen. Det innebär att civila oavsiktligt 
fallit offer för attacker. Enligt krigets lagar kan sådana händelser rättfärdigas av att militär 
nödvändighet föreligger, men det är tveksamt om det går att hävda det när man inte riskerar egna 
förluster. Detta innebär i så fall att collateral damage alltid är krigsbrott när det orsakats av UCAV. 
Då är det viktigt att det går att utkräva ansvar ur obemannade system och det finns farhågor att 
ansvarsförhållandena blir otydligare när det inte sitter en pilot i flygplanet som ”trycker på 
knappen”. Men så länge den obemannade farkosten fjärrstyrs och besluten tas av en människa går 
det inte att se några skillnader i möjligheten till ansvarsutkrävande från bemannade system 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: UCAV, collateral damage, krigets lagar, militär nödvändighet, proportionalitet, 
ansvarsutkrävande, Michael Walzer, Lennart Lundquist 
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UCAV- Justice and accountability in unmanned air-to-ground missions 

 
The use of Unmanned combat aerial vehicles (UCAV) has seen an increasing use in modern 
conflicts. One of the main advantages of these is the fact that there is no risk of losing a pilot, as 
the aircraft are remote-controlled. The attacks carried out by U.S. UCAVs in Afghanistan and 
Pakistan have resultet in a number of incients with collateral damage . According to the laws of 
war, only military necessity can justify such incidents and it is highly doubtful if you can claim 
such necessity when you do not risk any loss of life yourself. This would mean that collateral 
damage caused by UCAVs automatically becomes a  war crime. 
This raises the issue of accountability and wether it is possible to extract such from unmanned 
systems. There are fears that this would be difficult when no pilot is present in the aircraft to 
”pull the trigger”. However, as long as operators remotely control the unmanned aircraft and the 
decision to release weapons in anger are made by humans, there are no differences to be found in 
terms of accountability between manned and unmanned systems. 
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1. Inledning 
Inom den militära utvecklingen kan det idag skönjas en trend i att satsa resurser på utveckling 
av obemannade system och då framför allt i USA, världens största militärmakt. Längst har 
utvecklingen nått inom flyget där ett flertal system används för skarpa uppdrag av en rad olika 
länder. Syftet med att utveckla obemannade system är att undvika att utsätta människor för de 
”tre D:na”; uppdrag som är ”dull, dirty and dangerous” eller på svenska tråkiga, smutsiga och 
farliga. Genom att avlägsna piloten från flygfarkosten kan uppdragen genomföras utan att ta 
hänsyn till risker på samma sätt som annars. Dessutom medför fjärrstyrning och automation 
att ett flygplan kan hålla sig i luften mycket längre än när en människa med naturliga behov 
och gränser finns ombord.  
 
Dessa farkoster används framförallt för spaning, men ett växande utnyttjningsområde 
framförallt ifrån USA:s sida är i attackrollen. Dagligen utförs attacker av drönare, så kallade 
unmanned combat aerial vehicles (UCAV), som beväpnade med Hellfirerobotar opererar i 
Afghanistan och Pakistan mot talibaner och Al-Qaida. Drönarna identifierar personer på 
marken, ibland med stöd från underrättelser, ibland på vad operatören ser via sensorerna och 
anfaller. Människorna som är målen för anfallen hinner inte uppfatta vad som händer eftersom 
drönarna är små, relativt tysta och befinner sig på för hög höjd för att vara märkbara. Denna 
taktik har använts med goda resultat sedan början på tjugohundratalet och har lett till att 
många länder börjat söka anskaffa liknande system. Det finns dock en baksida. Hundratals 
civila har fallit offer för attackerna ofta till följd av att blivit felidentifierade som mål eller 
genom att befinna sig för nära de avsedda. Dessa offer benämns på engelska för collateral 
damage som bäst översätts som sidoskada på svenska. Kritiska röster har höjts mot USA:s 
tillsynes urskiljningslösa UCAV anfall. Civila dödsoffer är alltid kontroversiella och får ofta 
stort utrymme i media och i propagandaspelet mellan de två parterna. Nu är detta inget unikt 
eftersom civila dödsoffer och protester på grund av dessa förekommer i alla sorters militära 
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våldsföretag, och då i synnerhet flygföretag, och har gjort så i alla tider. Lagstiftningen tillåter 
civila offer så länge de är absolut nödvändiga och ofrånkomliga för att lösa ut situationer av 
yttersta nöd. 
 
Det unika i UCAV-fallen är att den västerländska krigsmakten kan föra ett precisionskrig utan 
att egen personal behöver utsättas för risker eftersom operatören inte behöver vistas i samma 
område eller ens på samma kontinent där våldet utövas. Detta väcker en fråga om etik i 
krigföring: går det att rättfärdiga civila dödsoffer när man inte själv riskerar egna förluster och 
hur hanterar vi detta problem? 

2. Problemformulering 
I krig av idag är den etiska utgångspunkten att civila människor inte skall drabbas av 
våldshandlingar (se distinktionsprincipen nedan). Detta avspeglas bl.a. i Genèvekonventionen 
och i medias rapporteringar ifrån konflikter. Sanningen är dock den att civila alltid har och 
alltid kommer att dödas i konflikter eftersom att den av krigets natur storskaliga 
våldsanvändningen sker i områden där dessa lever.  
 
För att hantera detta faktum är grundregeln att civila inte skall falla offer för militär 
aggression oavsett om det medvetet riktas mot dem eller att de drabbas av oförsiktighet eller 
undlåtenhet att ta dem i beaktande vid våldsanvändning. Undantaget är då den militära 
nödvändigheten medför att civilas liv måste riskeras på grund av att det inte finns några andra 
alternativ. Om det nödvändiga våldet som då brukas är proportionellt gentemot vad som 
måste uppnås begår våldsverkaren däremot inte ett krigsbrott (se proportionalitet nedan).  
Om ett krigsbrott begås måste förövaren ställas till svars för sina handlingar. Krigets lagar 
finns för att begränsa omfattningen på förstörelsen i den mest destruktiva av mänskliga 
aktiviteter. Genom att lagstadga gentemot urskillningslös bekämpning gagnas båda sidor 
eftersom risken för hämndaktioner och därmed risken för våldsstegring minskar. Därför är det 
av yttersta vikt att krigförande har lagliga konsekvenser i åtanke innan de beslutar om 
dödande. 
 
Om UCAV-system av naturen genom sin riskfrihet för brukaren inte svarar upp mot dessa 
kriterier när civila faller offer för dess verksamhet så kan det hävdas att varje sådan incident 
automatiskt är ett brott mot krigets lagar. Om dessa handlingar visar sig vara orättfärdiga kan 
vi då utkräva ansvar från UCAV-system? Vi saknar verktyg för att kunna hålla icke-
mänskliga ting ansvariga för deras aktioner och en skrämmande aspekt med att flytta 
människan från slagfältet blir huruvida ansvaret för brott mot krigets lagar fortfarande kan 
appliceras. Om ansvarsutkrävandet blir svårare med införande av obemannade system på bred 
front så kan det tänkas att riskmedvetenheten med krigföring minskar och förstörelsen och 
mängden offer ökar. 

3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger särskilda etiska problem med 
rättfärdighet och ansvarsutkrävande i UCAV-system av idag jämfört med bemannade system. 
Genom att pröva rättfärdigheten i att föra krig där civila faller offer i förhållande till 
etablerade etiska förhållningssätt blir det möjligt att se om dessa obemannade stridsfarkoster i 
grunden är orättfärdiga i en nutida kontext. Genom att studera om möjligheten till 
ansvarsutkrävande i ett UCAV-system skiljer sig mot dagens bemannade system blir de på 
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samma sätt möjligt att se om obemannade system är oetiska på grund av att ingen kan hållas 
ansvarig för orättfärdiga handlingar. 

4. Metod 
I syfte att svara på frågorna i problemformuleringen studeras först om möjligheten till 
ansvarsutkrävande i ett obemannat system skiljer sig från bemannade system. Detta görs 
genom att flygstridskrafternas utveckling ur framför allt organisationshänsyn delas upp i tre 
steg där del 1 innefattar stridsflyget innan tvåvägskommunikation blev möjlig. Steg två 
innefattar utvecklingen efter och steg tre de obemannade flygsystemen. Därefter prövas dessa 
mot de tre principerna för utkrävande av ansvar i organisationer för att på så sätt kunna se hur 
och om förutsättningarna för ansvarsutkrävande ändras och med införandet av obemannade 
flygsystem. Vidare prövas rättfärdigheten i att UCAV-system används i operationer där 
civilas liv riskeras utifrån Walzers teorier om militär nödvändighet. Slutligen diskuteras 
resultaten i ett diskussionsavsnitt. 

5. Definitioner 
När obemannade flygfarkoster diskuteras finns en rad olika benämningar som syftar till att 
förklara syftet och/eller kapaciteten med och hos ett visst system. Samlingsnamnet 
internationellt är unmanned aerial vehicle, som betyder obemannade luftfarkoster eller 
flygfarkoster. Termen unmanned combat aerial vehicle (UCAV) används i denna uppsats som 
benämning på en obemannad flygfarkost av typ MQ-1 Predator1. Grundtypen är designad och 
avsedd att lösa spaningsuppgifter men har getts förmågan att bära och avfyra 
markmålsrobotar av typen AGM -114 Hellfire. Då denna typ nyttjas omfattande i 
operationerna i mellanöstern är det denna eller farkoster med liknande operativa koncept och 
förmågor som åsyftas när termen UCAV används. 

6. Avgränsningar 
Denna uppsats utgår ifrån situationen i Afghanistan och Pakistan, där obemannade system 
används i attackrollen i den största omfattningen hittills. USA är den huvudsakliga nyttjaren 
och utvecklaren av dylika system och används därför som utgångspunkt när det gäller system, 
användning och resultat av obemannade anfall. Att andra länder utvecklar och nyttjar liknande 
och/eller samma system kan noteras men är inte relevant kopplat till problemet. Vanligen 
nyttjas termen UCAV om nästa generations obemannade flygfarkoster som för närvarande är i 
olika stadier av utveckling runt om i världen. Gemensamt är att dessa farkoster är designade 
från grunden att kunna nyttjas som stridsplattform, till skillnad från dagens system som 
utvecklades som spaningsplattformar och först senare försetts med attackkapacitet. För 
enkelhetens skull och för att skilja på spanings och attackrollen används i denna uppsats 
termen UCAV då ett obemannat flygsystem med attackkapacitet av typ MQ-9 eller liknande 
(se ovan) åsyftas. När flygstridskrafternas historia redogörs för är flygplan det huvudsakliga 
fokuset. Det beror på att dessa system är de som använts i störst utsträckning genom historien 
och att dagens UCAV-system består av flygplan. 

                                                
1 http://www.af.mil/information/factsheets/factsheet.asp?fsID=122 090610 16:58 
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7. Tidigare forskning 
Jag har vid eftersökningar endast funnit två texter som ligger nära mitt ämnesval. En av dessa 
kan kvalificeras som tidigare forskning men med huvudsaklig inriktning mot policy. Det är 
artikeln ”The problematic nexus: where unmanned combat air vehicles and law of armed 
conflict meet” av en amerikansk örlogskapten, John J. Klein, publicerad i tidsskriften Air and 
space journal.2  

Klein diskuterar i denna problemen med UCAV och dess förhållande till krigets lagar, bl.a. 
genom att konstatera att UCAV-farkoster saknar rätt att försvara sig själv med våld eftersom 
den rätten är förbehållen människor.  Han konstaterar kortfattat att det finns underlag för 
problem i ansvarsutkrävande av obemannade system ju mer autonoma dessa blir. Utöver detta 
nämner han att man bör undvika att använda civila som operatörer på UCAV-system, då dessa 
riskerar att klassas som illegala kombattanter. Däremot diskuterar han bara militär 
nödvändighet indirekt och då i samband med att det är viktigt att ha detta i åtanke när 
collateral damage riskeras. Artikeln avslutas med rekommendationer för hur UCAV bör 
användas i framtiden och dessa innebär i korthet att man skall undvika att helt ta bort 
operatören ur systemet kopplat till ansvarsutkrävande, och att man också bör begränsa 
användandet av UCAV i helt autonoma stridsuppdrag . Källorna består främst av militära 
handböcker och artikeln saknar helt problematiseringar av relevanta teoribildningar.    

8. Teori  
I detta avsnitt presenteras teorierna som ligger till grund för analysen. Först behandlas 
begreppet collateral damage och dess kopplingar till krigets lagar. Därefter följer ett avsnitt 
om Michael Walzers teorier om militär nödvändighet och vad som krävs för att en sådan skall 
kunna hävdas. Vidare definieras begreppet proportionalitet och slutligen presenteras Lennart 
Lundquists teorier om ansvar i organisationer. 

Collateral damage 
I detta avsnitt kommer begreppet collateral damage beskrivas och hur detta är kopplat till 
krigets lagar. De senaste årens krig mot terror har aktualiserat problemet med s.k. collateral 
damage eller sidoskada, som USAF definierar enligt följande: 
 

(…) Sidoskada (collateral damage) är oavsiktlig skada som påverkar anläggningar, utrustning eller personal 
som ett resultat av militära aktioner riktat mot fientliga styrkor eller anläggningar (…)(min översättning)3 

Hur många civila som fallit offer i UCAV-operationerna i framför allt Afghanistan och 
Pakistan är oklart, men David Kilcullen, den tidigare rådgivaren i irreguljär krigföring till den 
amerikanske befälhavaren i Irak, hävdar i en intervju med Financial Times att 700 civila 
dödats i drönaranfall mellan 2006 och 20094. I en rapport från New America Foundation 
hävdas att trettio procent av dödsoffren i drönarattacker i Pakistan mellan 2004 och 2010 var 
oskyldiga civila.5 Civil befolkning har genom alla tider fallit offer för militära operationer och 
i många fall blivit direkta måltavlor för de krigförande parterna. De grövsta exemplen på detta 
i modern tid inträffade under det andra världskriget.  Något som överträffar Nazitysklands 
massmord på miljontals civila kan svårligen hittas i historieskrivningen. Men även deras 
                                                
2 http://www.airpower.maxwell.af.mil/apjinternational/apj-s/2004/2trimes04/kleineng.html 110610 19:38 
3 http://www.fas.org/irp/doddir/usaf/afpam14-210/part20.htm#page180 040510 16:51 
4 http://www.ft.com/cms/s/0/46c20ab0-3f59-11de-ae4f-00144feabdc0.html 020610 12:28 
5 http://counterterrorism.newamerica.net/drones  020610 12:38 
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motpart, de allierade demokratierna och Sovjetunionen begick stora och medvetna övergrepp 
på civilbefolkningen. De allierades terrorbombningskampanj av Tyskland, där man 
uttryckligen riktade räder mot befolkningscentra i syfte att knäcka befolkningens stridsvilja är 
ett tydligt exempel. En halv miljon människor fick sätta livet till som en konsekvens av detta.6  
Detta fick till följd att en majoritet av världens länder skrev under 1949 års fjärde artikel i 
Genèvekonventionen som syftar till att skydda civila i krigszoner. Sedan 2002 kan individer 
misstänkta för bland annat krigsförbrytelser åtalas av den internationella brottsmålsdomstolen 
(ICC) med säte i Haag7. Domstolen agerar i enlighet med Romstadgarna som trädde i kraft 
den 1:a juli 20028. Dessa fastställer vad Genèvekonventionen säger gällande collateral 
damage, nämligen att attacker gentemot ett mål där vapeninsatsen kan förväntas leda till 
skador på civila som inte är proportionerliga (se nedan) i förhållande till den förväntade 
militära vinningen, är att betrakta som krigsförbrytelser.9  
 
På Röda Korsets hemsida står följande: 

”Inom den humanitära rätten finns två centrala begrepp, distinktionsprincipen och proportionalitetsprincipen.  

Distinktionsprincipen innebär att de stridande alltid måste skilja mellan militära mål å ena sidan och 
civilbefolkning och civil egendom å andra. Civila ska alltid skyddas, det är förbjudet att anfalla civila 
personer och civil egendom och stridande får endast rikta sina handlingar mot militära mål.  

Proportionalitetsprincipen innebär att militära mål inte får attackeras om man riskerar för stora civila 
förluster jämfört med den militära vinsten av en attack. ”10 

I och med medias insyn blir bristen på den moraliska rätten en kritisk sårbarhet för 
stormakterna. Det kan hävdas att varje dödad civilperson allt mer belyser det orättfärdiga i att 
en överlägsen krigsmakt brukar ett oproportionerligt övervåld som leder till att oskyldiga 
drabbas. Om så är fallet är det ett brott mot folkrätten och således måste någon ställas till 
svars.  
 
Collateral damage är alltså ett begrepp som omfattar skador på civila och civil egendom i 
militära operationer. Detta har förekommit i krig i alla tider men i modern tid har lagar 
ratificerats för att minska påfrestningarna på civila i konflikthärdar. Detta innebär att anfall 
som drabbar civila skall klassas som krigsbrott så länge de inte uppfyller kraven på militär 
nödvändighet och proportionalitet. 

Militär nödvändighet 
Hävdande av militär nödvändighet rättfärdigar alltså våld som drabbar civila. Nedan följer en 
redogörelse av Michael Walzers teorier om vilka faktorer som styr huruvida ett sådant 
föreligger eller ej. 
 
När har en stat eller enskild person moraliskt rätt att bryta mot den främsta maximen i vårt 
moderna samhälle: individens rätt till liv?  I fred kan det anses vara självklart, åtminstone ur 

                                                
6 Walzer, Michael (1977), Just and unjust wars. New York: Basic Books. sid. 256 
7 http://www.regeringen.se/content/1/c4/19/89/e3aae876.pdf 190510 13:45 
8 Rome Statute of the International Criminal Court, försättsblad. 
9 http://www.regeringen.se/content/1/c4/19/89/e3aae876.pdf sid.8 190510 13:54 
10http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=folkratt&docid=1E4559E79027AAD3C125
715D00530FDB   09510 17:23 
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ett svenskt perspektiv, att varje liv är okränkbart och att tagandet av detsamma är fel oavsett 
om det utförs av staten eller av enskild. I krig däremot, vars väsen i grunden medför att 
dödande utförs, sätts den vardagliga uppfattningen av regler tillsynes ur spel. Att soldater 
dödas är knappast utmanande för våra gemensamma uppfattningar om rätt och fel, men att 
civila faller offer för våldet är det desto mer och i synnerhet när det sker medvetet från de 
krigförande parterna. Krigets natur kopplat till föreställningar om rätten till liv som finns i 
samhället idag medför att det våld som drabbar civila, för att vara rätt i en moralisk mening 
och i enlighet med krigets lagar, måste vara nödvändigt i alla givna situationer. 
 
Walzer beskriver nödvändighetens natur i sin bok Just and unjust wars. Han menar att 
nödvändigheten i brukande av militärt våld som överträder det som normalt anses vara rätt 
(som våld mot krigförande individer) endast kan åberopas i en situation av yttersta nödläge, 
där en fara av någon art hotar. 11 Detta yttersta nödläge definieras med två kriterier som båda 
måste vara uppfyllda för att tillståndet och därmed nödvändigheten i våldets överträdelser 
skall kunna åberopas. Det första kriteriet behandlar farans närhet och det andra farans natur.12 
Med detta menas att för att det militära våldet skall vara rättfärdigt trots att det är regelvidrigt, 
skall det först och främst finnas en fara som hotar egen part. Faran måste dessutom ligga nära 
i tid och rum och dess art vara allvarlig för att det skall kunna hävdas att inga andra utvägar 
finns. Walzer använder ett begrepp, back against the wall, alltså att stå med ryggen mot 
väggen, för att beskriva situationen i vilken civila dödsoffer kan rättfärdigas.13 
 
På vilken nivå detta kan inträffa är dock mer tvetydligt. Det kan argumenteras för att ett 
yttersta nödläge kan infalla närhelst en militär förlust verkar vara nära, på samtliga plan från 
enskild soldat till den nationella. Det kan å andra sidan hävdas att soldater och befälhavare på 
slagfältet kan förväntas att riskera sina liv och även förlora dem utan att ett tillstånd där de har 
en moralisk tillåtelse att offra civila infaller eftersom ”det är deras plikt” och att det i så fall 
endast skulle kunna handla om ett vanligt nödläge.14 Detta skulle innebära att militär 
nödvändighet endast kan åberopas i en situation där någonting större än soldaters liv står på 
spel. Som till exempel när ett akut hot mot en hel kulturs rätt att leva enligt sina normer och 
förhållningsregler uppstår. Eller som Walzer uttrycker det ”… det är möjligt att leva i en värld 
där individer ibland mördas, men en värld där hela folk förslavas eller massakreras är 
bokstavligen outhärdlig”.15 
 
Var gränsen går blir alltså i viss mån situationsberoende och därmed också subjektivt, så i 
denna uppsats kommer därför definitionen lyda enligt ovan, det vill säga att kriterierna för 
farans art skall vara uppfyllda och att ingen annan utväg existerar och då oavsett vilken nivå 
vi än diskuterar. 

Militär nödvändighet är alltså det som rättfärdigar en regelvidrig eller omoralisk aktion som 
syftar till att möta ett yttersta nödläge. Detta tillstånd infaller när en fara som är omedelbar 
och allvarlig föreligger. Viktigt är att den militära nödvändigheten endast kan hävdas när inga 
andra alternativ finns för att hantera detta yttersta nödläge. 

                                                
11 Walzer, Michael (1977), Just and unjust wars. New York: Basic Books. sid. 251 
12 Ibid, sid. 252 
13 Ibid, sid. 252 
14 Ibid, sid. 252 
15 Ibid, sid. 254 
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Proportionalitet 
När den militära nödvändigheten med våld är fastställd tillkommer ytterligare en faktor att ta 
hänsyn till, nämligen den som innefattar proportionalitet. Det är ett lagligt begrepp som mäts 
kvantitativt och innebär att mängden våld (d.v.s. omfattningen på effekten av vapenverkan) 
som brukas och risken den mängden medför för civila måste korrelera med de militära 
övertag som aktören ämnar uppnå.16 Denna princip om proportionalitet är lagstadgad i 1949 
års Genèvekonventions första tilläggsprotokolls 51:a artikel och lyder: 
”Uppsåtligt inledande av angrepp med insikt om att det kommer att leda till spillande av liv 
eller åsamkande av skada för civila eller civil egendom eller vidsträckta, långvariga och 
allvarliga skador på den naturliga miljön, vilka kan anses vara klart överdrivna vid jämförelse 
med den påtagliga och direkta övergripande militära fördel som kan förväntas.”17 
 
Proportionalitetsprincipen ska beaktas i varje enskilt fall, det vill säga övergripande 
strategiska mål berättigar inte till ett oproportionellt överträdande i en specifik militär 
aktion.18 
 
Proportionalitetsprincipen innebär alltså att det våld som brukas i militära operationer 
omfattningsmässigt inte får överstiga vad som krävs för att uppnå syftet med operationen.  

Ansvar 

Ansvar i organisationer 
”Etik (…) gäller frågor om vad som är ont och gott, rätt och orätt, rätt och fel”19 
Så lyder Lennart Lundquists definition på etik. Det är läran om moral, som är handlingar 
baserade på etiska ställningstaganden. Inom ett samhälle finns oftast bestämda uppfattningar 
om vad som är rätt och fel. När någon handlar enligt vad som anses vara fel begår personen en 
oetisk handling. Från kollektivet utgår då ett krav på att individen skall svara för varför denne 
inte handlade i linje med det gemensamma rättesnöret. Lundquist diskuterar ansvar och 
ansvarsutkrävande med utgångspunkt i organisationer och organisatoriskt handlande. 
Försvarsmakten är en av många organisationer i offentlig verksamhet. 
 
Problemet med organisationer är att ett flertal individer samverkar för att producera ett 
resultat och det kan innebära att det blir svårt att identifiera vem eller vilka som bär ansvaret 
för som begås av organisationen. Detta medför att det föreligger risk för att felaktiga 
handlingar kan utföras utan att det finns möjlighet att ställa någon till svars trots att dessa 
handlingar kan ge avsevärda konsekvenser20 på liv och hälsa för många människor, särskilt 
när vi talar om militära organisationer. 
 
Lennart Lundquists teorier om etik i offentlig verksamhet används i denna uppsats när 
ansvarsutkrävande behandlas. Forskningen talar om tre sätt att applicera ansvar i 
organisationer, det vill säga hur man svarar på frågan ”vem ansvarar för organisationens 
åtgärder”21 nämligen hierarkiskt ansvar, kollektivt ansvar och personansvar. Det hierarkiska 

                                                
16 International review of the Red Cross, volym 88 nummer 864 (2006). sid. 783 
17 http://www.regeringen.se/content/1/c4/19/89/e3aae876.pdf sid.8 190510 13:54 
18 International review of the Red Cross, volym 88 nummer 864 (2006). sid. 787 
19 Lundquist, Lennart (1991), Etik I offentlig verksamhet. Lund: studentlitteratur. sid. 9 
20 Ibid, sid. 11 
21 Ibid, sid. 17 
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ansvaret innebär att chefen hålls ansvarig för vad denna organisation gör. Problemet är att 
modellen inte tar hänsyn till faktorer som chefen inte kan kontrollera.22 
 
Det kollektiva ansvaret innebär att man ser organisationen som en helhet och belastar 
organisationen som helhet, det vill säga att ingen enskild individ kan hållas ansvarig för en 
handling eftersom hänsyn tas till att handlingar som utförs av organisationen är resultatet av 
flera individers sammanlagda handlingar.23 I sig kan varje handling vara obetydlig men när 
flera adderas blir resultatet betydande. Det moraliskt begränsande i detta synsätt rör det 
faktum att trots att samtliga individer bär ett ansvar så rör det få personligen.  
 
Personansvar innebär att enskild individ får bära ansvaret för sina handlingar.24 Detta synsätt 
tar inte hänsyn till brister i organisationen, problemet med många händer (se nedan), varför 
det kan bli svårt att komma åt dessa.  

Kriterier för utkrävande av ansvar 
Ansvar för en händelse kan utkrävas när följande kriterier är uppfyllda: 
– När det finns en länk mellan person och händelse. Det måste vara klarlagt att person A 
genomfört en viss handling för att lösa en uppgift och denna handling resulterade i 
händelsen.25 
 
– När förväntad prestationsnivå ej är uppfylld. Det måste kunna förväntas att person A skall 
klara av att utföra handlingen på korrekt sätt.26 
 
– När det finns alternativa handlingsmöjligheter. Person A måste haft andra alternativ än att 
genomföra handlingen på det sätt den genomfördes. Denna faktor är mycket intressant då det 
är öppet för diskussion vad varje person anser att handlingsmöjligheter i varje givet tillfälle är. 
Om man ser på konflikten i Afghanistan så hävdar många att världssamfundet i grunden har 
gjort ett felaktigt val genom att finnas på plats. Den överväldigande militära övermakten gör 
att NATO och ISAF har valet att välja tid och plats för striden. På så sätt blir talibanerna fria 
från ansvar eftersom man kan hävda att de blir anfallna och därigenom inte har något annat 
val än att nyttja de metoder de gör och vice versa. Personen får inte heller ha agerat under 
tvång.27 
 
– När person A har förmåga att värdera sina valmöjligheter. Person A måste vara tillräckligt 
intellektuellt begåvad och ha informationsunderlag nog att värdera valmöjligheterna utefter 
förväntat resultat.28 
När en person uppfyller dessa kriterier kan denne ställas till svars för sina handlingar.  

Många händer 
När vi tittar på organisationer måste vi vara medvetna om ett fenomen som komplicerar 
ansvarsutkrävandet; problemet med många händer29. Lundquist beskriver det enligt följande: 

                                                
22 Lundquist, Lennart (1991), Etik I offentlig verksamhet. Lund: studentlitteratur. sid. 17 
23 Ibid, sid. 17 
24 Ibid, sid. 17 
25 Sverige och tsunamin – granskning och förslag: huvudrapport från 2005 års katastrofkommission (2005), 
Stockholm: Statens offentliga utredningar. sid. 491 
26 Ibid, sid. 491 
27 Ibid, sid. 491 
28 Ibid, sid. 491 
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”I en organisation är det ofta svårt eller omöjligt att klargöra ursprunget till eller deltagarnas 
andel i en viss åtgärd eller effekt. Många individer medverkar med små insatser, vilkas 
effekter kan vara svåra att spåra i den slutgiltiga organisationen.”30 Hit hör också det faktum 
att det inom en grupp finns traditioner och rutiner som en enskild individ svårligen kan 
påverka. Uttrycket ”så här har vi alltid gjort” illustrerar detta väl. 

9. Empiri 

Flygstridskrafternas utveckling 
Nedan följer en redogörelse av flygstridskrafternas utveckling och då i huvudsak med 
utgångspunkt i flygplansrelaterad verksamhet. 
 
”Utmärkande för luftarenan är dess transparens, hinderfrihet och låga motstånd”31 
 
Citatet är från Försvarsmaktens doktrin för luftoperationers definition på luftarenan. Denna 
utgör allt utrymme ovanför land och hav, inklusive rymden.32  
”Luftmakt är att kunna röra sig vartsomhelst, närsomhelst – och förhindra motståndaren 
samma möjlighet (min översättning)”33. År 1903 genomfördes den första bemannade, 
kontrollerade flygningen med en farkost tyngre än luft när bröderna Wright lyfte med sitt 
propellerdrivna flygplan ”Wright Flyer 1”.34 Farkosten i fråga vägde 245 kilo och bestod av 
en träram klädd i tunt bomullstyg. Lyftkraften erhölls från två vingar, den ena ovanför den 
andra, en så kallad biplanskonfiguration. Framdriften kom från en fyrcylindrig bensinmotor 
med 12 hästkrafter som drev en skjutande propeller.35 

De första konflikterna 
Åtta år senare, 1911, användes flygplan för första gången i en väpnad konflikt under den 
mexikanska revolutionen. Mexicos regering hyrde in en grupp amerikanska 
uppvisningsflygare för att genomföra spaningsföretag gentemot rebeller vid den amerikanska 
gränsen.36 Samma år nyttjade Italien luftstridskrafter i de första reguljära militära 
operationerna under det Italiensk - Turkiska kriget. Luftballonger hade använts som 
spaningsresurs i nära hundra år, men flygplanens förmåga att kontrollerat förflytta sig och 
observera de ottomanska styrkornas disposition gav det italienska högkvarteret ett ditintills 
oöverträffat informationsövertag. Man konstaterade snart att ytterligare en besättningsman 
behövdes för att kunna ge detaljerade spaningsuppgifter då pilotens fokus till större delen låg 
på att flyga flygplanet.  Man försökte även använda flygplanen till artilleriobservation, men då 
dessa saknade radio eller liknande utrustning för fjärrkommunikation var det omöjligt att ge 
tidsaktuell eldreglering.37  Det förekom att italienska piloter släppte handgranater på 
motståndaren. Den militära effekten av dessa anfall var begränsad, men propagandavärdet 

                                                                                                                                                   
29 Lundquist, Lennart (1991), Etik I offentlig verksamhet. Lund: studentlitteratur. sid. 16 
30 Sverige och tsunamin – granskning och förslag: huvudrapport från 2005 års katastrofkommission (2005). 
Stockholm: Statens offentliga utredningar. sid. 495 
31  Doktrin för luftoperationer (2005), Stockholm: Försvarsmakten. Sid. 26 
32  Ibid, sid. 26 
33  Higham, Robin (1988), Air Power: a concise history. Manhattan, KAN: Sunflower university press. sid. 25 
34  Smedberg, Marco (1998), Om luftkriget. Stockholm: Page One Publishing. sid. 10 
35  http://www.nasm.si.edu/collections/artifact.cfm?id=A19610048000 220410 15.37 
36  Gunston, Bill (2001), Militärflygets historia, Lund: Historiska media sid. 12 
37  Higham, Robin D.S. (2003), 100 years of air power and aviation. College station, TEX: Texas A&M 
University press. Sid. 23 
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desto större. 38 Lärdomarna sammanfattas av historikern Robin Higham: 
 
“The Libyan campaign had taught the Italians , at least, the usefulness and rapidity, as well as 
the reliability, of air reconnaissance of the other side of the hill, the need for accuracy in 
bombing, the dangers of ground fire, and the limitations of equipment.”39 
 
I luftstridskrafternas barndom bestod alltså systemet av en flygfarkost med pilot och ofta en 
spanare. Flygplanen var av vitt skilda konstruktioner men majoriteten var av liknande princip 
som Wright Flyer 1, d.v.s. en lätt träram klädd med duk och en bensinmotor som levererade 
framdrivning via en propeller. Utrustning för kommunikation saknades, så piloten var tvungen 
att landa för att kunna samverka med sina överordnade. 

Första världskriget 
Vid första världskrigets utbrott 1914 var den tekniska situationen i stort enligt ovan. Samtliga 
krigförande parter nyttjade inledningsvis flygplan i spaningsrollen.40 Efter att piloter på eget 
bevåg börjat beskjuta fientliga truppformationer med handeldvapen med önskvärda resultat, 
beordrade det brittiska Royal Flying Corps att spaningsflyg skulle bära med sig vapen och att 
motståndaren skulle anfallas när tillfälle gavs och snart följde de övriga parterna efter. Trots 
flygmaskinernas begränsade prestanda som medgav ytterst lite last och därmed begränsad 
mängd verkan i målet, uppnåddes en påtaglig psykisk effekt på fientlig marktrupp av de tidiga 
flyganfallen. Inledningsvis genomfördes attackföretag enligt denna princip och då bakom 
fiendens linjer, det som idag kallas flyganfall på djupet eller interdiction. Genom att verka 
mot motståndarens bakre linjer hjälper man egna trupper indirekt.41 
 
Ingen av parterna nyttjade inledningsvis nationalitetsbeteckningar (Ryssland undantaget), men 
förluster orsakade av beskjutning från marken och luften till följd av bristande 
identifieringskunskaper gjorde att Tyskland målade mantuanska kors på sina flygplan, 
Storbritannien och Frankrike trefältiga cirklar och så vidare.42  
 
Eftersom flygspaningarna var värdefulla var det önskvärt att öka förmågan att neka 
motståndaren den förmånen.43 De medhavda handeldvapnen visade sig vara otillräckliga när 
det gällde att bekämpa flygplan; flygplanen var få och hade begränsad prestanda vilket gjorde 
det svårt att komma inom skotthåll och uppnå träff med den begränsade ammunitionsmängd 
som handeldvapen medgav.44Därför började man experimentera med att installera kulsprutor 
som hade tillräcklig eldhastighet för att kunna verka mot fientliga mål. Man fann att den 
effektivaste utformningen var att placera kulsprutan framför piloten och skjuta genom 
propellern, så att denne sköt dit han (piloter under första världskriget var uteslutande män) 
riktade flygplanet. På så vis uppstod de första flygplanen med jaktkapacitet. 45 
 
                                                
38 Higham, Robin D.S. (2003), 100 years of air power and aviation. College station, TEX: Texas A&M 
University press. sid. 23 
39 Ibid, sid. 23 
40  Smedberg, Marco (1998), Om luftkriget. Stockholm: Page One Publishing. sid. 22 
41  Cooling, Benjamin Franklin ed. (1990), Case Studies in the Development of Close Air Support. Washington 
D.C.: Office of Air Force history. sid. 13-15 
42  Higham, Robin (1988),  Air Power: a concise history. Manhattan, KAN.: Sunflower university press. sid. 16 
43  Higham, Robin D.S. (2003), 100 years of air power and aviation. College station, TEX: Texas A&M 
University press. sid. 34 
44  Ibid, sid. 40 
45  Ibid, sid. 40 och 34 
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Hotet mot det egna spaningsflyget födde ett behov av att skydda dessa. Ur detta sprang 
embryot till taktisering i luften. Man började förse spaningsuppdragen med eskort av andra 
flygplan, vilket ledde till det som kallas formationsflygning. Och när motståndarens 
spaningsflyg fick eskort krävdes fler flygplan i varje företag som skulle slå ut 
spaningsflygplanen. Med fler flygplan i samma formation fick man också fler ögon att spana 
efter motståndaren och därigenom ökade effektiviteten.46  
 
Jaktflyget uppträdde i regel i patruller som bevakade ett visst område, sensorerna som fanns 
tillhanda var de egna ögonen samt i vissa fall flygspanare på marken. Dessa hade dock ingen 
förmåga att kommunicera med jaktflygplanen när dessa väl var i luften. Upptäckte man 
fienden hade piloterna valet att angripa eller dra sig undan beroende på förutsättningarna. På 
grund av flygplanens begränsade prestanda var det i regel lönlöst att ha jaktplanen stående i 
beredskap på marken, då motståndaren kunde slå till och dra sig undan innan jaktflyget 
lyckats nå tillräcklig höjd och fart för att kunna ingripa.  
 
Besättningarna saknade radiokommunikationssystem vilket begränsade deras möjligheter att 
på ett omfattande sätt kunna kommunicera med omvärlden.47 Detta medförde att 
besättningarnas informationsinhämtningsresurser inskränkte sig till det de kunde se och 
uppfatta ifrån flygmaskinen samt det de fått sig till livs innan de lämnat marken. För att 
kommunicera inom en formation användes handsignaler vilket begränsade mängden 
information som kunde utbytas till ett minimum.48 Utvecklingen skedde snabbt (som den i 
regel gör under krig) på samtliga tekniska områden. När ena sidan inser att motståndaren har 
utrustning med bättre prestanda som ger ett övertag satsar denne resurser på att få tillgång till 
likvärdiga eller bättre, för att på så sätt tippa vågskålen till egen favör. Eftersom det handlar 
om liv eller död kan man anta att motivation och vilja är större än i fredstid, varför den 
teknologiska utvecklingen inom den militära sfären accelererar under krigstillstånd.49 
 
Det strategiska bombflyget var till en början nästintill verkningslöst. Man hade förstått nyttan 
med att med precision kunna släppa bomber in över fiendens linjer. Många parter i luftkrigets 
barndom hade inspirerats av Douhets teori om strategisk bombning, där viljan hos 
motståndarens population skulle betvingas genom terrorbombning, och sökte därför 
genomföra detta.50 Problemet var att de tidiga flygplanens prestanda endast medgav en 
begränsad mängd bomblast och räckvidd.51 Tyskland nyttjade luftskepp för bombangrepp på 
Storbritannien.52 Dessa var begränsade i fart jämfört med även dåtidens flygplan men kunde i 
gengäld bära mer last och operera på höjder dit fiendens flygplan inte nådde. Då britterna med 
tillgängliga flygplan ej förmådde försvara sig mot de anfallande zeppelinarna som vållade 
skador på landet fokuserade man på att utveckla nya motorer och maskiner som skulle kunna 
ändra på situationen. Man lyckades, och detta föranledde tyskarna att satsa på bombflyg 
istället för de sårbara luftskeppen i bombkampanjen mot de brittiska öarna. 
 

                                                
46 Higham, Robin D.S. (2003), 100 years of air power and aviation. College station, TEX: Texas A&M 
University press. sid. 41 
47  Ibid, sid. 24 
48  Ibid, sid. 24 
49  Higham, Robin (1988), Air Power: a concise history. Manhattan, KAN.: Sunflower university press. Sid. 60 
50  Meilinger, Pillip S. (2003), Air war: theroy and practice, Portland, OR: Frank Cass. sid. 14 
51  Smedberg, Marco (1998), Om luftkriget. Stockholm: Page One Publishing sid. 27 
52  Ibid, sid. 25 
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Omkring 1916 i anslutning till slaget vid Somme utvecklades konceptet med markanfall och 
båda sidor nyttjade attackförband i anslutning till offensiver. Vanligtvis fick enheterna ett 
anfallsområde designerat vid fronten och kunde däri engagera mål på eget bevåg i omedelbar 
närhet av egna förband och i stöd till dessa. Detta kallas idag direkt luftunderstöd. På grund av 
bristen på kommunikation kunde flyg och markstyrkor inte kommunicera under utförandet 
utan fick lita till ett tidsschema för att uppnå samverkanseffekter.53  
 
”Under det första världskriget utvecklades flygstridskrafterna mycket snabbt. Med starkare 
motorer fördubblades farten samtidigt som topphöjd och stigförmåga tredubblades. 
Beväpningen förbättrades avsevärt (min översättning).”54 

Mellankrigstiden 
I och med freden i Versailles 1918, inleddes en period av nedrustning i världen. Tyskland 
förbjöds att inneha ett flygvapen, Storbritannien skar ned det nyligen bildade RAF till ett 
tillstånd av ”förmågebevaring”55 Behovet av att meddela sig med marken och då i synnerhet 
att snabbt kunna lämna detaljerade spaningsrapporter från luften och att kunna kommunicera 
med flygfältspersonal hade som tidigare visats aktualiserats under kriget och lett till 
experiment med trådlös radiokommunikation. Det första lyckade och dokumenterade försöket 
genomfördes år 1917, men det dröjde till tidigt trettiotal innan det blev ekonomiskt och 
tekniskt möjligt att införa flygradio på bred front.56 På så vis kunde flygplanen dirigeras direkt 
ifrån marken och piloten kunde serveras tidsaktuell information och därmed få en bättre 
omvärldsuppfattning samtidigt som befälhavaren över luftstridskrafterna kunde disponera och 
hantera sina enheter medan dessa var i luften, vilket tidigare inte varit möjligt. 
 
Utvecklingen av starkare motorer och effektivare flygkroppar drevs framåt av tävlingar och 
försök att slå diverse prestandarekord57. Första världskriget hade gett många en övertro på 
bombernas effektivitet och detta avspeglade sig i de stora flygvapnens syn på strategiska 
bombanfall som nyckeln till seger i en ny storkonflikt58. De som saknade resurserna för 
sådana system tenderade att se på flyget som ett stöd till armén på slagfältet. Krigen i 
Manchuriet och i Spanien i mitten på trettiotalet och det nya Luftwaffes plötsliga uppdykande 
initierade upprustning bland stormakterna. 

Andra världskriget 
Den 1:a september 1939 bestod jakt- och bombflygplan i regel enkelvingade konstruktioner i 
metall, beväpnade med kulsprutor och kanoner och kommunicerade via radio. 
Tvåvägsradiokommunikation infördes i stor skala i militära flygplan i början av trettiotalet. 
Möjligheten att kunna kommunicera med och mellan flygplanen möjliggjorde användandet av 
luftstridskrafterna i ett större system. Deras rörelsefrihet och flexibilitet kunde nu utnyttjas på 
de platser där dessa var viktigast. Pilotens ögon var inte längre den enda pålitliga källan till 
underrättelser, eftersom data inhämtad från flera platser kunde bearbetas och sändas ut till 
piloterna.  
 
                                                
53 Meilinger, Pillip S. (2003), Air war: theroy and practice, Portland, OR: Frank Cass. sid. 40 
54 Ibid, sid. 21 
55  Higham, Robin (1988), Air Power: a concise history. Manhattan, KAN: Sunflower university press. sid. 29 
56 Stacey, Dale (2008), Aeronautical radio communication systems and networks. John Wiley & Sons Ltd.   
sid. 105  
57 Higham, Robin (1988), Air Power: a concise history. Manhattan, KAN: Sunflower university press. sid.42 
58  Ibid, sid. 27 
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Det tyska anfallet mot Polen understöddes av nära ettusen femhundra flygplan, varav ca två 
tredjedelar var bomflygplan. Trots att polackerna förutseende gömt undan mycket av sin 
utrustning så att den på så vis skonades från de inledande bombanfallen, lyckades Luftwaffe 
slå ut deras kommunikationslinjer i sådan grad att motståndet gav liten verkan.59 I 
Storbritannien hade man dragit lärdom av bombanfallen under det första världskriget och 
därför satsat resurser på en radarkedja längs den engelska kusten och stridsledning via radio. 
Trots att dåtidens system var begränsade kunde man uppfatta flygförbands storlek, kurs och 
fart60. Detta medgav att man kunde leverera generell bäring och höjd till de egna 
jaktförbanden och därmed öka deras möjlighet att hitta och bekämpa motståndaren. Även 
Tyskland hade radarsystem för varning, men lyckades inte införa ett fungerande system för 
vektorisering61 av egen jakt förrän 1943. 
 
I attackrollen mot markmål hade som tidigare nämnt, två uppdragstyper utkristalliserats. Inför 
det andra världskriget hade särskilda flygplanstyper utvecklats för var och en.  Anfall på 
djupet sköttes vanligen av medeltunga bombflygplan med en flermannabesättning och en 
förhållandevis stor last som exempelvis amerikanarnas B-26 Marauder och tyskarnas Junkers 
Ju 88 . Dessa anföll vanligen förutbestämda mål utan direktsamverkan med marktrupp. Det 
direkta flygunderstödet sköttes däremot av små och snabba ensitsiga jaktplan som utrustades 
med bomber och automatkanoner. Vid anfall på djupet krävdes lång räckvidd. Förekomsten 
av kvalificerat eldrörsluftvärn tvingade flygplanen att flyga på hög höjd vilket ledde till att 
träffsannolikheten nedgick på enskild fälld bomb. För att motverka detta fälldes flera 
samtidigt vilket ökade träffsannolikheten. Flygplanen behövde därför också kunna bära en 
stor last. 
 
Vid direkt luftunderstöd däremot, var fart av högsta prioritet för att kunna sättas in snabbt och 
överraska motståndaren. Därför flögs uppdragen i huvudsak av jaktflygplan som modifierats 
att bära bomber och kanoner. Genom att komma nära målet hade man en hög träffsannolikhet 
och därmed ett mindre behov av lastkapacitet.  Under den senare delen av kriget fanns 
resursen vanligen tillgänglig för markförbanden som kunde begära flygunderstöd av redan 
luftburna enheter via radio.  Effekten av de enskilda insatserna ökade då markförbanden 
själva kunde identifiera de mål vars bekämpning gav störst positiv effekt för egna förband. 
Senare under kriget nyttjade de allierade en metod för att minska responstiden för attack och 
jaktföretag. Flygmaskinerna låg i väntläge bakom de egna linjerna och när ett attackföretag 
begärdes från marktrupper, eller fientligt flyg upptäcktes kunde markstridsledare dirigera de 
redan flygande planen dit de mest behövdes.62 
 
På båda sidor nyttjades strategisktbomflyg i anfall som syftade till att bryta ned motståndarens 
industriella förmåga och folkliga vilja, återigen enligt Douhets teorier. Bara i Tyskland fick en 
halv miljon, i huvudsak civila, människor fick sätta livet till som en konsekvens av detta.63 
Tiotusentals britter och åter hundra tusentals japaner lika så. Förbanden nyttjade defensiv 
beväpning i form av kulsprutor och eskorterande jakt (så långt räckvidden på dessa tillät). 
Man flög i formationer syftande till att leda hela förbandet till målet och samtidigt ge fria 
skottfält. Det har debatterats flitigt om huruvida dessa anfall gav önskad effekt eller inte, men 
vad som kan konstateras är att det kostade stora resurser i människor och materiel. I 
                                                
59  Higham, Robin (1988), Air Power: a concise history. Manhattan, KAN: Sunflower university press. sid. 66 
60  Smedberg, Marco (1998),Om luftkriget. Stockholm: Page One Publishing sid. 38 
61 Term för dirigering av luftstridskrafter genom kursangivelser, författarens anm. 
62  Higham, Robin (1988), Air Power: a concise history. Manhattan, KAN: Sunflower university press. sid. 77 
63 Walzer, Michael (1977), Just and unjust wars. New York: Basic Books. sid. 256 
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Luftwaffes fall decimerades jaktflyget under försöken att freda sig mot de allierade under 
senare delen av kriget.64 

Sedan första världskriget var det känt att nattliga bombanfall kostade mindre för anfallarna än 
daganfall, eftersom man hade skydd av mörker. Britterna flög därför huvuddelen av sina 
bombanfall på natten, till skillnad från tyskar och amerikanare. För att motverka nattliga 
bombanfall användes kraftiga strålkastare som sökte genom himlen. För att göra jakten 
effektivare under dessa förhållanden installerades primitiva radarantenner och detta gav god 
effekt.  

Kalla kriget och nutid 
Utvecklingen fortsatte efter de allierades seger, Visserligen inleddes en omfattande 
nedrustning, men det kyliga förhållandet mellan öst och väst medförde att omfattande resurser 
satsades i flygplansutveckling.65 Kärnvapnet var nu ett huvudvapen för stormakterna. För att 
kunna nå önskad effekt behövde man flygplan som kunde leverera last långt in på 
motståndarens territorium. Således utvecklades det amerikanska B-52, de brittiska ”V”-
bombarna och SovjetunionesTu-95 Bear. Gemensamt för dessa var att de hade långa 
räckvidder, över 12 000 km och relativt god fartprestanda. Dessa skulle på hög höjd (för att 
undvika motståndarens luftvärn) penetrera fientligt luftrum och ödelägga städer och 
industrier.  
 
För att möta dessa hot byggdes omfattande nätverk av radarstationer längs gränserna i samma 
anda som det brittiska under världskriget men med långt bättre prestanda. Jaktflygplan 
konstruerades för hög fart och goda stigprestanda (t.ex. J-35 Draken, F-104 starfighter och 
MIG-31 Foxbat) med fokus på att hinna till robotafyrningsavstånd innan det fientliga 
bombflyget kunde leverera sin last. Robotens och radarns inträde i luftkriget har ökat kraven 
på systemen. Luftstrid handlar inte längre huvudsakligen om kurvstrid, utan om 
systemhantering och signaturer66. Den som kan minimera verkan av motståndarens sensorer 
längst har övertaget. Prestandaökningen hos flygplanen och den ökade kapaciteten hos datorer 
medger att en flygplanstyp kan lösa i stort sett alla stridsuppgifter, så kallade 
multiroleflygplan. Exempelvis kan en JAS 39 Gripen bära sju ton bränsle och last67, vilket är 
nästan lika mycket som det strategiska bombflygplanet B-17 (flygande fästningen) kunde 
under andra världskriget68, och då är ändå Gripen ett litet stridsflygplan med dagens mått 
mätt. 

Sammanfattning 
Flygstridskrafterna har utvecklats betydande sedan de deltog i stridshandlingar för första 
gången i början av 1900-talet. Detta beror på att brukarna hela tiden måste utveckla sin 
materiel och taktik för att ligga i nivå med motståndaren och inte hamna i underläge. 
Flygstridskrafterna uppträdde till en början enskilt men vartefter som det första världskriget 
ledde mot sitt slut började rudimentär taktisering att nyttjas. Med tvåvägsradions införande i 

                                                
64  Higham, Robin (1988), Air Power: a concise history. Manhattan, KAN.: Sunflower university press. sid. 86 
65 Smedberg, Marco (1998), Om luftkriget. Stockholm: Page One Publishing. sid. 52 
66 Med detta menas den elektromagnetiska strålning som flygplanen avger och reflekterar i form av ljus, ljud, 
värme och radarstrålning m.m., som kan uppfattas av sensorer och därmed avslöja flygplanens position och 
möjliggöra inledning av sensorstyrda vapen, författarens anm. 
67 http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=1406 100610 11:12 
68 David, Donald. "Boeing Model 299 (B-17 Flying Fortress)." The Encyclopedia of World Aircraft. Etobicoke, 
Ontario, Canada: Prospero Books, 1997 via http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-17 100610 11:10 
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början av trettiotalet öppnades möjligheterna att fullt ut nyttja flygplanens prestanda för att 
uppnå framgångar på slagfältet i de tre rollerna jakt, attack och spaning. Utvecklingen sedan 
det andra världskriget har i huvudsak inneburit fler och bättre sensorer som ger ett ökat 
underlag att fatta beslut på.  

UCAV 

Historik 
Obemannade flygfarkoster benämns i denna uppsats med den engelska akronymen UAV. I 
denna uppsats behandlas de UAV-system som har kapacitet att leverera vapenverkan och 
benämns UCAV (se definitioner och avgränsningar).  
 
UCAV: er kan ses som en logisk utveckling av flygstridskrafterna sett i en historisk kontext. 
Sedan flygstridskrafter började nyttjas i början av 1900-talet har avsevärda resurser 
investerats i försök att öka konkurrenskraften i de egna styrkorna i syfte att nå luftherravälde.  
Under det första världskriget utvecklades flygplanens prestanda och eldkraft i ett högt tempo. 
När den ena sidan utvecklade medel som gav ett övertag, svarade motståndaren med ett 
motmedel i syfte att neutralisera försprånget.69 Denna utveckling kan ses överallt i vår 
historia, med arternas evolution som det tydligaste exemplet.  
 
De enskilda piloternas liv hölls till en början inte särskilt högt av de militära ledningarna. 
Särskilt britternas agerande, med en djupt rotad tradition av framåtanda där vanan att alltid ta 
till offensiven oavsett odds, orsakade stora förluster i pilotskrået (Storbritannien stod för 30 
procent av totalt 55 000 stupade i flygtjänst på västfronten70). Frånvaron av fallskärmar, dessa 
ansågs orsaka feghet, sänkte chansen för överlevnad ytterligare. Vartefter kriget drog ut på 
tiden stupade många av de erfarna piloterna och man tvangs skicka rekryter till fronten med så 
lite som tolv flygtimmar bakom sig. Därmed sjönk konkurrenskraften hos ententens flygkårer 
och förlustsiffrorna steg. Tyskarna hade en något mer reserverad hållning till när och hur 
motståndaren borde engageras och fick därmed ett övertag genom sina erfarna piloter.71 
 
Denna lärdom om vikten av pilotens överlevnad för ökad effekt innebar att steg vidtogs inom 
detta område. Vid andra världskrigets inledning var majoriteten utrustad med fallskärmar och 
i vissa fall pansarplåtar runt cockpit för att skydda föraren från projektiler. 
Ett annat motmedel som kom att få stor inverkan på luftkriget var luftvärnet, som under det 
tidigare kriget spelat en marginell roll. 1939 fanns dedikerade eldrörsluftvärnspjäser med hög 
eldhastighet och god räckvidd som hotade flygplan på låg höjd. Dessa gjorde låghöjdsanfall, 
som var en viktig del i den så framgångsrika tyska blitzkriegtaktiken, mycket vanskliga. 
Resultaten av luftkriget visade att luftherravälde var någonting som var absolut nödvändigt 
om än bara för att förhindra motståndaren detsamma. Flygplanens räckvidd, hastighet och 
verkan gjorde att få mål var onåbara för de allierade när luftöverlägsenhet uppnåtts under 
krigets senare del. Resurserna som lades på att utbilda piloter för att möjliggöra de vitt skilda 
uppgifter som flygvapnen löste gjorde deras överlevnad allt mer angelägen. 
 

                                                
69 Higham, Robin (1988), Air Power: a concise history. Manhattan, KAN: Sunflower university press. sid. 60 
70 Higham, Robin D.S. (2003), 100 years of air power and aviation. College station, TEX: Texas A&M 
University press. sid. 25 
71 Ibid, sid. 25 
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Under det kalla kriget befann sig världen fortfarande i kapprustningens verklighet varför 
flygplansutvecklingen fortsatte framåt med god fart. Luftstridskrafternas värde befästes under 
50-, 60- och 70-talens konflikter där jetflygplan, radar, långdistansrobotar och 
datakommunikation utökade deras effektivitet. De avancerade stridsflygplanens tyngd i ett 
resursmässigt perspektiv, deras upplevda osårbarhet för allt annat än avancerade 
luftvärnssystem och deras roll som krigsmakternas ”långa arm” innebär att de och piloterna 
som framför dem är laddade med en betydlig mängd prestige.  
 
Exemplet med den amerikanske U2-piloten Gary Powers nedskjutning och påföljande 
tillfångatagande av sovjetiska myndigheter 1960, belyser detta tydligt. Sovjet vann en stor 
propagandaseger när Powers kunde visas upp för världen.72 Det faktum att flygplan ofta 
opererar djupt in över fientligt territorium ökar risken för liknande händelser betydligt. 
 
Det huvudsakliga syftet med införandet och utvecklandet av UCAV-system är som nämnts att 
ersätta bemannade flygplan i uppdrag som är så kallade ”tråkiga, smutsiga och farliga (min 
översättning)”. 73  
 
Med tråkiga menas uppdrag som spänner över en längre tid, upp mot 40 timmar. Där 
monotoni under en längre tid leder till minskad uppmärksamhet och trötthet hos piloterna 
eftersom dessa är för få för att kunna erhålla tillräckligt med vila för att upprätthålla ett gott 
stridsvärde. Genom att ersätta piloterna med automatiserade och/eller fjärrstyrda system som 
inte påverkas av dessa faktorer avses bättre resultat uppnås.  
 
Smutsiga uppdrag innebär uppdrag i radioaktiva eller av andra farliga ämnen kontaminerade 
miljöer, där obemannade system inte påverkas. 
 
Farliga uppdrag omfattar uppdrag med en hög hotrisk. Som nämnts tidigare är förluster av 
piloter icke önskvärt och därför ses uppdrag med hög bortfallssannolikhet mot till exempel 
kvalificerat luftvärn som farliga uppdrag.74 
 
Utvecklingen accelererade i och med inledningen av USA:s krig mot terror 200175 och har 
resulterat i skarpa attackföretag med UCAV:er. Dessa uppträder för närvarande i störst 
utsträckning i gränsområdena mellan Afghanistan och Pakistan där de jagar Al-Qaida och 
Talibaner med Hellfirerobotar. Farkosterna cirklar över terrängen och letar efter misstänkta 
personer, antingen genom vad de själva ser eller så verkar de på underrättelser. 76 
 
Uppskattningsvis har mellan 1000 och 1500 dödats i UCAV-anfall sedan 2004 i regionen.77 

UCAV-operationer 
I USA:s flygvapen kontrolleras dessa UCAV:er av två instanser under ett uppdrag. 
Inledningsvis sköter en markenhet start och procedurerna som leder fram till denna. När 
drönaren nått en viss flygnivå lämnas kontrollen över till en central enhet som genomför 
                                                
72http://www.rferl.org/content/Fifty_Years_Later_Gary_Powers_and_U2_Spy_Plane_Incident_Remembered/20
29269.html 110610 21:04 
73 http://www.fas.org/irp/program/collect/uav_roadmap2005.pdf   sid. 2 
74 Ibid, sid. 2 
75 Ibid, sid. 3-4 
76 http://www.newyorker.com/reporting/2009/10/26/091026fa_fact_mayer 060710 13:29 
77 http://counterterrorism.newamerica.net/drones 060710 13:36 
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uppdraget. Vapeninsats beslutas om och genomförs alltid av operatören, medan flygningen 
genomförs autonomt av farkosten efter förinställda parametrar. Operatörerna flyger hem 
farkosten och lämnar över kontrollen till markenheten som sköter landningen. Kontrollen av 
farkosterna sköts via satellit och fiberoptiska kablar.78 

Sammanfattning 
Obemannade stridsflygplan utvecklas för att hantera tråkiga, smutsiga och farliga uppdrag. 
Framförallt farliga uppdrag har varit av intresse då man vill minska riskerna för att piloter dör 
eller blir tillfångatagna. Detta har varit ett spår som drivit fram flygplansutvecklingen under 
1900-talet och kan sägas har nått sin topp med införandet av UCAV. Detta på grund av att 
piloten inte längre befinner sig i flygplanet utan fjärrstyr detta från en säker plats oberoende 
av avstånd till farkosten. 

10. Analys 

Analys 1: Ansvarsförhållanden i flygföretag 
I detta avsnitt prövas Lundquists tre principer om ansvarsutkrävande på flygstridskrafternas 
utveckling i syfte att se om förändring av möjligheten att utkräva ansvar har inträffat under 
utvecklingens gång för att sedan pröva detta på de obemannade systemen som jag för 
tydlighetens skull väljer att presentera som ett eget avsnitt i utvecklingen.  
 
Jag anser att möjligheten till utvecklad kommunikation är det som medförde att vi kan prata 
om flygföretag i en organisationskontext. Med utvecklad menar jag 
tvåvägsradiokommunikationen, som medgav en betydande ökning i möjligheten att utbyta 
information från alternativen som var tillgängliga innan.  jag väljer därför att dela upp 
utvecklingen i tre steg: 
 
Steg 1: Piloten hade ingen möjlighet att kommunicera med omvärlden. 
 
Steg 2: Piloten kan kommunicera med och influeras av omvärlden. 
 
Steg 3: Piloten finns inte i flygplanet. 

Steg 1 
Under perioden från 1903 till 1930 saknade piloten i stort sett förmåga att kommunicera med 
omvärlden. Detta innebar att piloten verkade i ett slutet system med endast en aktör. Kan vi då 
implementera hierarkiskt eller kollektivt ansvar på ett anfallsföretag under denna period? Vi 
kan inte utesluta att faktorer som högre chefs order som direkt ledde fram till ett visst resultat. 
Men efter det att piloten lyft från marken kunde högre chef inte längre påverka utgången av 
företaget och all information som framkom om målet från pilotens överlägsna 
observationspunkt kunde inte vidarebefordras. Därmed kunde chefen inte längre ha några 
alternativa handlingsmöjligheter. Flygmaskinernas relativt låga fart och låga höjd vid 
markanfall (och övriga stridshandlingar) medgav exklusiva förutsättningar för piloterna att se 
vilket slags mål de besköt och vilka konsekvenser det skulle ge. Vi kan då se att då det endast 
fanns en aktör i företaget och endast denne kunde uppfylla kriterierna för ansvarsutkrävande. 
Det fanns inga många händer.  Med detta följer att endast personbaserat ansvar kunde 

                                                
78 http://prometheus.med.utah.edu/~bwjones/C1311122445/E20080222191015/index.html 170510 14:43 
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utkrävas. Piloten som enda aktör fick stå till svars för eventuella fel som denne begått under 
stridsoperationerna. 
 
Hierarkiskt ansvar 
kan utkrävas? 

nej 

Kollektivt ansvar 
kan utkrävas? 

nej 

Personbaserat ansvar 
kan utkrävas? 

ja 

Steg 2 
Från och med införandet av tvåvägsradio i flygplanen ca 1930 fram till dags dato har vi en 
annorlunda situation. Radion och flygplanens ökade prestanda, vilket medför vapenfällning på 
högre höjder och i högre farter, komplicerar ansvarsutkrävandet. Nu kan markpersonal 
kommunicera med piloten och piloten kan kommunicera med andra flygplan. En rad nya 
aktörer medverkar i flygföretagets lösande; rotekamraten, gruppchefen, jaktledaren, FAC och 
så vidare.  
 
Hur kan vi då implementera ansvar? Med den hierarkiska modellen ser vi att chefen för 
förbandet hålls ansvarig för företagets resultat. Eftersom samma information som finns 
tillgänglig för piloten kan göras tillgänglig för chefen, har chefen samma förmåga att värdera 
sina handlingsalternativ. Skulle piloten underlåta att ge korrekt information, menar den 
hierarkiska modellen att ansvaret ändå faller på chefen eftersom denne förväntas ha god 
kontroll över sina underlydande. Eftersom chefen har tillgång till samma information som 
piloten, har denne samma handlingsmöjligheter så länge piloten gör vad chefen beordrar. Om 
inte så sker ligger ansvaret ändå hos chefen enligt resonemanget ovan. Genomför piloten 
chefens order har chefen liksom piloten dessutom en direkt länk till händelsen. På så vis ser vi 
att chefen uppfyller kriterierna för utkrävande av ansvar enligt den hierarkiska modellen.  
 
Som tidigare nämnts infinner sig dock problemet med de många händerna när det hierarkiska 
ansvaret tillämpas. Vid en vådabekämpning av civila kan det finnas fler aktörer som påverkat 
chefens beslutsunderlag eller brister i rutiner   
Frågan om huruvida enbart chefen kan lastas för organisationens handlande när hänsyn tas till 
de många händerna och kriterierna för ansvar är däremot relevant att ställas. För det första: 
vem är chefen i detta fall? Är det personen som utfärdat ordern om uppdragets 
genomförande? Eller är kanske den som givit order om operationen inom vilkens kontext 
uppdraget utförs? Skall vi i Sveriges fall enbart lasta överbefälhavaren för ett misstag 
begånget i Afghanistan och i så fall för vilket syfte? Det är orimligt att mena att syftet med att 
utkräva ansvar uppnås om enbart cheferna skall straffas för begångna misstag om dessa inte är 
de som faktiskt utför de praktiska handlingarna eftersom vi riskerar att misslyckas med att 
identifiera de verkliga orsakerna bakom felutfallet. 

Det kollektiva ansvaret tar i sin tur hänsyn till detta och ålägger samtliga aktörer i ett 
flygföretag att stå till svars för utfallet. Även om dessa individuellt inte uppfyller kriterierna 
så är de medskyldiga genom att alla har en möjlighet att påverka organisationen. De många 
händernas princip hanteras då genom att hela organisationen i systemet belastas. Det 
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inbegriper allting som direkt och indirekt kan ha påverkat utfallet. En video79 ifrån Irak lades 
nyligen ut under stort medieintresse på internet av hemsidan Wikileaks som specialiserat sig 
på att ta fram materiel som regeringar och organisationer vill hålla hemliga. Den visar en 
bandupptagning ifrån en amerikansk AH-64 Apache helikopter. I den ca 30 minuter långa 
videon får tittaren se hur besättningen med automatkanon bekämpar ned en grupp beväpnade, 
tillsynes beväpnade och obeväpnade män på en gata under uppspelta tillrop. Därefter 
beskjuter de en minibuss som kommit för att plocka upp de sårade och döda. Det visar sig 
senare att två av männen var journalister och att deras ”vapen” i själva verket var kameror. 
Dessutom befann sig två barn i bilen som besköts och dessa sårades allvarligt. 
 
För betraktaren kan ansvarsfrågan te sig tydlig. Besättningen har en klar länk till det 
inträffade, de har tillräckligt goda sensorer för att kunna avgöra vilka män som är beväpnade 
och tydligt se barnen genom bilens framruta. Därför borde det förväntas att besättningen 
avstått från att bekämpa ickekombattanterna i enlighet med krigets lagar; förväntad 
prestationsnivå är inte uppfylld. De har alternativa handlingsmöjligheter; bekämpa inte, 
bekämpa bara de uppenbarligt beväpnade, bekämpa inte bilen och så vidare. 
De har förmågan att värdera sina alternativ. Alltså borde frågan om ansvar vara klar? Tar 
man in de många händerna i ekvationen blir frågan mer komplex om man vill dra lärdom och 
prestera bättre vi nästa tillfälle. Faktorer som besättningens träning, högre chefers order, stress 
av långvariga stridskontakter till följd av för långa mellanrum mellan hemrotationer, det 
faktum att egna styrkor nyligen beskjutits från samma plats och tidigare erfarenheter från 
andra i området som visat på att kombattanterna normalt rörde sig civilklädda och obeväpnade 
mellan olika vapendepåer just för att dra nytta av krigets lagar spelar i allra högsta grad in på 
besättningens agerande och måste tas i beaktande om man vill reda ut vem som bar på 
ansvaret för händelsen.  
 
I exemplet ovan är utkrävandet av ansvar enbart från besättningen ett tydligt exempel på 
personansvarighet. Vi behandlar då incidenten ur det enskilda, isolerade fallet och applicerar 
kriterierna för ansvarsutkrävande tydligt hos individen som utfört gärningen. Vi tar då som 
tidigare nämnt ingen hänsyn till de många händerna eller övriga yttre omständigheter. 
 
Detta ger oss i steg två: 
 
Hierarkiskt ansvar 
kan utkrävas? 

ja 

Kollektivt ansvar 
kan utkrävas? 

ja 

Personbaserat ansvar 
kan utkrävas? 

ja 

Steg 3 
Steget innefattar obemannade flygplan med vapenleveranskapacitet. 
 
Hierarkiskt ansvar går att applicera genom det att det alltid finns en mänsklig chef som 
ansvarar eller fattar beslut. Så länge det finns en sådan går det att utkräva ett hierarkiskt 
                                                
79 http://wikileaks.org/wiki/Draft:CM   120610 12:47 
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ansvar. Än så länge sitter det en operatör och sköter flygfarkosterna. Detta gör att situationen 
på ett ansvarsplan inte är skilt från när piloten befinner sig i flygplanet. 
 
Detsamma gäller för ett kollektivt ansvarsutkrävande: piloten kontrollerar fortfarande 
flygfarkosten med allt vad det innebär och organisationen kan fortfarande hållas ansvarig. 
Detta ger även att ett personansvar går att applicera då operatören ännu fyller samma roll som 
piloten. Frågan blir svärare den dag ett system autonomt fattar beslut om en vapeninsats som 
dödar eller sårar civila. Då blir personansvaret svårt att applicera. 

Detta ger för steg tre att: 
 
Hierarkiskt ansvar 
kan utkrävas? 

ja 

Kollektivt ansvar 
kan utkrävas? 

ja 

Personbaserat ansvar 
kan utkrävas? 

ja 

 
Vi kan av detta sluta oss till att det inte föreligger någon avgörande skillnad i möjligheterna 
till ansvarsutkrävande mellan UCAV-system och bemannade system eftersom människor 
fortfarande fattar besluten i båda organisationerna. 

Analys 2: Rättfärdighet och proportionalitet i UCAV företag. 
I detta analysavsnitt kommer rättfärdigheten och proportionaliteten i nyttjande av UCAV-
system när civila riskerar att komma till skada, att prövas utifrån principerna om militär 
nödvändighet och proportionalitet. Först och främst kommer skillnaden mellan bemannade 
och obemannade system i frågan att studeras utifrån ett enkelt exempel för att sedan följas av 
en djupare analys av UCAV-systemet utifrån ovanstående parametrar. 
 

Bemannade system 
Kan piloten hävda en situation av yttersta nödläge vilket därmed medför nödvändighet att 
bruka våld som kan drabba civila? För att fastslå det tittar vi på kriterierna för detsamma 
vilket var först och främst närvaro av fara och därefter farans närhet och dess art. Går det att 
skönja hot som svarar upp mot dessa? Om vi tänker oss ett markbaserat luftvärnssystem med 
kapacitet att skjuta ned piloten är svaret ja, eftersom faran i det fallet blir omedelbar och 
livshotande. Piloten får därför en moralisk rätt att freda sig själv genom att anfalla batteriet. I 
detta fall kan civila förluster misstänkas förekomma men rättfärdigas enligt resonemanget 
kring militär nödvändighet. 
 
Vad gäller proportionalitet i exemplet ovan så medger luftvärnssystemets kapacitet att förstöra 
piloten och dennes farkost en vapeninsats i samma omfattning. Om detta innebär verkan i en 
omfattning som även drabbar ett begränsat antal civila faller insatsen inom proportionalitetens 
gränser. 
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Vad exemplet vill illustrera är att det finns omständigheter inom luftstrid som inbegriper 
bemannade farkoster som enligt krigets lagar medger collateral damage i form av civila och 
civil infrastruktur eftersom piloten utsätts för livsfara och kan svara proportionellt till hotet. 

Obemannade system 
Hur ser då samma situation ut om vi i stället nyttjar ett UCAV system? Det går att skönja en 
fara för systemet i och med luftvärnssystemets förmåga och en omedelbar sådan, men då det 
inte föreligger en fara för liv kan vi ifrågasätta om huruvida faran är av en sådan allvarlig art 
att yttersta nödläge kan åberopas. Ser vi till proportionaliteten i ett beväpnat svar från 
UCAV:n blir regelbrottet tydligare: luftvärnssystemet kan förstöra UCAV:n men har ingen 
möjlighet att nå operatören medan operatören kan förstöra både luftvärnssystemet och dess 
personal. Alltså föreligger fara för liv för ena sidan men inte för den andra. Av detta kan vi 
sluta oss till att ett verkansföretag mot luftvärnet som riskerar att ta oskyldigas liv inte står i 
proportion till vad man med företaget ämnar uppnå.  
 
På så vis blir det också tydligt ur det extrema i exemplet att ingen situation medför så pass 
stor fara för UCAV:n att denna måste genomföra anfall med risk för civila eftersom det aldrig 
föreligger någon fara för UCAV-operatörens liv. Särskilt inte när motståndaren saknar 
luftvärn med prestanda att skada farkosten eftersom det då inte föreligger någon fara alls. 
Syftet med UCAV:er är som tidigare nämnt att hantera omständigheter där människan blir en 
begränsning i flygsystemet. Framför allt den tredje omständigheten, farliga uppdrag, 
neutraliseras förtjänstfullt av obemannade flygsystem eftersom att brukaren inte riskerar egna 
liv under operationerna som systemen genomför. Utgångspunkten i alla krig och syftet med 
krigets lagar är att civila människor inte skall mista livet till följd av krig och att dödandet av 
dessa är ett brott. Men att helt undvika civila förluster har inte setts och ses inte som en 
realistisk möjlighet varför lagarna formulerats på ett sätt som gör att vissa civila offer kan 
accepteras förutsatt att det är militärt nödvändigt och att våldsinsatsen varit proportionell 
gentemot det syftet som nödvändigheten stödjer sig mot. Det går bara att tolka som att en 
förlust skall vara nära förestående för att alla medel skall vara tillåtna. Därigenom skall 
lagarna vara realistiska och då i så stor utsträckning som möjligt begränsa antalet civila 
dödsoffer i krig. 
 
Detta innebär att de fall då civila fallit offer för attacker utförda av UCAV: er som uppträder 
ensamt måste kunna försvaras genom hävdande av militär nödvändighet och att nyttjandet av 
systemen är proportionellt. Faran måste alltså, enligt Walzers kriterier för åberopande av 
yttersta nödläge som innebär förlust, vara omedelbar och allvarlig och situationen skall inte 
kunna gå att lösa på något annat sätt än ett som medför risk för civila. Dessutom får inte 
bekämpningen av målet ske med en våldsinsats som överstiger behovet.  
 
UCAV system har initiativet på sin sida i det att de inte riskerar någonting utöver materiella 
förluster eftersom operatörerna kroppsligen befinner sig utom risk. Om vi då jämför 
kriterierna för yttersta nödläge med UCAV: ens ”natur” bör vi kunna se om det finns utrymme 
att hävda militär nödvändighet eller om UCAV inducerade civila dödsfall alltid är ett brott. 
 
Det första kriteriet omedelbar fara innebär alltså att faran måste vara nära förestående. Det 
skall vara ett hot mot vilket försvararna måste vidta omedelbara åtgärder. För UCAV:n kan 
faran vara omedelbar om motståndaren förfogar över system som kan skada farkosten. Men 
för den egna sidan verkar det underligt att denna fara skulle kunna vara omedelbar om man 
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som svar sänder ett långsamtgående flygplan för att hantera denna. Det finns andra alternativ 
med större slagkraft och högre hastighet som bör kunna nyttjas i en sådan situation.  
 
Men för att ett yttersta nödläge skall kunna hävdas måste faran dessutom vara allvarlig och 
vad innebär det i en sådan här situation? Sett i kontexten med tagande av liv måste vi anta att 
en allvarlig fara är någonting som resulterar i avsevärda konsekvenser för den egna sidan så 
som en förlust i sak eller människoliv. Det borde då rimligen vara en sak där risken för förlust 
av piloters liv inte är av vikt. Än så länge är som ovan nämnt de bemannade flygplanen långt 
mer slagkraftiga och livskraftiga genom sin fart och manövrerbarhet. En fara kan inte vara 
allvarlig för ett ensamt UCAV-system eftersom vi ännu inte (varken moraliskt eller lagligt) 
värderar maskiner som jämbördiga med människor. Alltså kan vi inte hävda en farlig situation 
som allvarlig nog att rättfärdiga att civila dödas när vi inte riskerar egna liv. 
 
Det finns alltså ett problem när det gäller att hävda yttersta nödläge i UCAV-operationer. 
Skulle kriterierna vara uppfyllda måste ändå ett anfall av UCAV som riskerar civila vara det 
enda alternativet för att motverka faran och att riskera civila för att rädda en maskin stämmer 
inte överens med proportionalitetsprincipen eftersom återigen; en obemannad farkosts 
överlevnad kan rimligen inte anses vara mer värt än människoliv. UCAV natur i form av 
uthållighet, fart, räckvidd och signatur medger dessutom att denna väljer när och var en attack 
skall genomföras. Så länge motståndaren befinner sig på marken kan denne inte fly. Farkosten 
bör därmed rimligen kunna avvakta med sitt anfall tills risken för civila offer inte finns. 
 
Det innebär sammantaget att när en obemannad farkost uppträder ensam kan inga operationer 
som leder till civilas död försvaras utan bör betraktas som krigsbrott enligt principerna om 
militär nödvändighet och proportionalitet. 

11. Diskussion 
Det går som visat inte att uppfatta en skillnad i möjligheten att utkräva ansvar mellan 
bemannat och obemannat flyg vid fall då dessa system orsakar collateral damage. Eftersom 
drönaren fortfarande kontrolleras av en människa i alla kritiska moment finns det ingen 
principiell skillnad. Även om UCAV i framtiden blir helt och hållet autonoma kommer det, så 
länge det finns en människa någonstans i beslutskedjan eller systemet, gå att utkräva ansvar.  
Det föreligger alltså inget problem att utkräva ansvar ur ett obemannat system, men vi kan se 
en svårighet att försvara rättfärdigheten i att civila faller offer för dess operationer.  
 
När UCAV-system uppträder på egen hand kan civila dödsoffer svårligen försvaras med vare 
sig militär nödvändighet eller proportionalitet. Analysen visar att när en UCAV uppträder 
ensamt så kan inte civila dödsoffer rättfärdigas eftersom situationen är riskfri vad gäller liv för 
angriparen. För att något sådant skulle kunna rättfärdigas krävs alltså att större värden än 
civila liv står på spel, och då måste vi kanske tänka oss ett annat scenario än de som 
behandlats ovan.  
 
Det skulle krävas att UCAV används för att stötta egna förband som direkt luftunderstöd i en 
för dem ytterst trängd situation, där inget annat än ett UCAV anfall kan hindra en förlust. 
Viktigt i en sådan situation är dock vad som riskeras. Är tre civila afghaners liv mindre värda 
än tio västerländska soldaters? Det beror helt och hållet på hur man ser på saken. Ur ett etiskt 
perspektiv är det inte det eftersom man kan hävda att det är soldaternas plikt att riskera livet 
och att deras trångmål inte medger ett yttersta nödläge. Hur en befälhavare skulle bedöma 
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situationen är däremot svårare att besvara eftersom denne har egna styrkors moral att ta 
hänsyn till. Hur reagerar övriga förband om det blir känt att egna soldater offrats för att det är 
orättfärdigt att riskera civilas liv i en UCAV-attack? Då kanske ett yttersta nödläge uppstår 
genom ett akut moralproblem i de egna leden. 
Ett extremt exempel där rättfärdigheten i civila offer svårligen kan ifrågasättas skulle vara ett 
obemannat anfall för att slå ut en fientlig kärnvapenrobot som håller på att avfyras mot 
hemlandet. I det fallet riskerar man egna liv automatiskt i det att om inte roboten förstörs så 
kommer tiotusentals egna att dö och det kanske väger upp mot den katastrof det kommer 
innebära för motståndaren. I ett sådant fall kanske det ändå skulle vara mer moraliskt 
försvarbart om bemannade flygplan genomförde operationen så att de direkt ansvariga står till 
svars för sina handlingar genom att offra sig i den ofrånkomligen fientliga miljön en 
kärnexplosion innebär? 
 
USA skulle kunna hävda att deras nyttjande av UCAV i mellanöstern svarar upp mot den 
militära nödvändigheten genom att anfallen är ett försvar mot Al-Qaida som bevisligen vill 
den amerikanska staten och det amerikanska folket ont. Men det är inget yttersta nödläge 
eftersom faran från människorna i bergen inte är så omedelbar att man måste slå till med 
robotar från luften när civila finns i närheten. Orsaken är snarare att man inte vill riskera egna 
liv för att skydda egna liv och det låter väldigt märkligt. I längden betyder det alltså att 
pakistanska och afghanska civila är så mycket mindre värda amerikanska civila att man 
riskfritt försätter dem i livsfara för att genomföra någonting som inte är absolut nödvändigt.  

12. Slutsats 
Obemannade farkoster är ofrånkomligen en del av det framtida slagfältet. Situationerna då 
civila offer är rättfärdiga i UCAV sammanhang är få och sällsynta i dagens krigföring. 
Vi måste inse att den frihet vi erhåller genom att operationer blir riskfria inte innebär att vi får 
sluta att beakta de risker vi utsätter andra för. I det värsta scenariot sänks gränsen för när krig 
startas eftersom en sida inte längre riskerar någonting med sina våldshandlingar och därför 
kan använda dem utan större eftertanke och när det passar. Därför bör vi noga fundera på om i 
synnerhet markmålsoperationer skall vara en uppdragstyp för obemannade flygsystem. 
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