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Ett självständigt arbete om obemannade flygande farkoster och deras militära nytta och 

moraliska dilemman 
Sammanfattning:  

Obemannade flygfarkoster har varit omtalat sedan kriget mot terrorn startade 11 september 2001 
och det förekommer fortfarande frågor kring hur systemet nyttjas och om det är moraliskt korrekt. 
Det finns många användningsområden för farkosterna som exempelvis lägesuppfattning, sökandet 
av försvunna personer, attackuppdrag med flera. Studien undersöker hur farkosterna används inom 
attackföretag samt den militära nyttan av systemet. Eftersom det finns olika uppfattningar kring 
hur systemet används i krig och konflikt så kommer studien att redogöra för olika uppfattningar 
samt att konkretisera dessa.  
Det moraliska synsättet på Unmanned Combat Aerial Vehicle, UCAV, i konflikt och krig skiljer 
sig åt. De som talar emot systemet menar att detta i sig är hotet och inte hur det nyttjas. Andra 
menar att taktiken idag är densamma i konflikt och krig sedan 1960-talet. Detta 
användningsområde är därför inget nytt enligt de etiska teorierna gällande konflikt och krig. 
Tillämpningen av systemet har skapat att individer har en negativ uppfattning av det, medan andra 
ställer sig positiva.  
Enligt denna studie kan det anses moraliskt försvarbart att nyttja detta system om kriget eller 
konflikten uppfyller majoriteten av de sju kriterierna i rättfärdig krigsteori, Just War Theory. Dock 
spelar andra faktorer in för att starta ett krig vilket komplicerar eventuellt användande av systemet. 
Såsom nationens befolkning, dess intresse av kriget/konflikten, vilken grad hotet har och vilken 
nytta nationen får ut av konflikten eller kriget. Om tidigare nämnda exempel överensstämmer med 
nationens intresse kan det påstås vara moraliskt försvarbart att använda UCAV för attackföretag. 
Nyckelord:  

UCAV, Predator, Moral, Etik, Just War Theory 
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Abstract: 

Unmanned aerial vehicles, popularly known as drones, have been up to debate since the start of 
the war on terror, 11th September 2001, and there are still a lot of questions about their use and 
moral legitimacy. There are a lot of useful applications for this kind of vehicle for example, 
situational awareness, searching for lost people and attack missions. This study is going to 
investigate how these vehicles are being used within attack missions and and what their military 
utility are. Since there are a lot of different opinions on the system in war and conflict, the aim for 
this study is to make the ethics more concrete and evaluate what military utility this system gives. 
The moral aspects of UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle, in conflict and war differ a lot 
from person to person. Those who are against this kind of system mean that the UCAV, in itself, is 
a threat and not as much to how it is used. Supporters of the system, on the other hand, argue that 
similar tactics have been used in war since the 1960s hence the system does not need any change 
in ethics and morals. However the system has got a negative reputation because of they way it is 
being used. 
This study shows that it is morally right to use UCAVs when the conflict or war meets a majority 
of the seven criteria of Just War Theory. However it is not as simple as that, there are a lot more 
factors that come in play. The population of the nation and its interests in the conflict or war, the 
threat level and what kind of profit the nation will acquire through it are important factors. If all of 
these criteria are met then the use of UCAVs for attack missions can be seen as morally just. 

Key words:  
UCAV, Predator, Moral, Ethics, Just War Theory 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Etik och moral är grunder för mänskliga normer. Samhället är uppbyggt på dessa 
normer som varje individ reflekterar över. Även i konflikter och krig finns etik och 
moral som riktlinjer för hur dessa skall föras utöver krigets lagar. Etik är teorin medan 
moralen är hur teorin tolkas och praktiseras. 
Krig har funnits sedan urminnestider och har präglat mänskligheten. Människan har 
velat utöka sin makt i världen och styra den i önskad riktning, vilket har gjort att den 
tekniska utvecklingen gått framåt. Detta gäller särskilt teknik för militära ändamål, 
vilket har utvecklats från stridande till fot med svärd och pilbågar till kanoner, 
stridsvagnar och stridsflyg I dagens samhälle finns det obemannade flygfarkoster som 
genomför uppdrag långt från platsen där piloten befinner sig.1 
Obemannade flygande farkoster benämns antingen Unmanned Arieal Vehicle, UAV, 
eller UCAV, Unmanned Aerial Vehicle eller Unmanned Combat Aerial Vehicle. En 
obemannad farkost kräver lika mycket underhåll och förberedelser som ett 
stridsflygplan. Det som skiljer UCAV från UAV är att en UCAV är byggd för att bära 
en nyttolast som kan bestå av robotar eller andra system för att genomföra 
attackuppdrag. Dessa konstruktioner har i takt med tekniken utvecklats till mer 
avancerade plattformar som kan genomföra en mängd olika uppdrag under en och 
samma operation.2  

Dessa farkoster är idag föremål för debatt både i Sverige och andra länder, framförallt 
kring USA:s nyttjande av farkosterna. Dessa debatter försöker att klargöra om 
farkosterna befinner sig inom ramarna för krigets lagar och de moraliska normer som 
existerar idag.  

1.2 Problemformulering 
Etik och moral genomsyrar samhället i form av tankar, uppfattningar och 
ståndtaganden. Vid krig och konflikter kan dessa principer bli mer diffusa i och med att 
nya tekniska system skapar andra stridsmöjligheter. Vid införandet av obemannade 
flygfarkoster uppstod frågor kring vad som är moraliskt rätt i konflikt och krig att 
uppstå. Vad är den militära nyttan med obemannade flygfarkoster och när är det 
moraliskt försvarbart att nyttja obemannade flygfarkoster? 

  

                                                
1 Axberg, Stefan et al. (2013). Lörobok i militärteknik vol. 9: Teori och metod (Vol. 9). Stockholm: 
Försvarshögskolan. Utvikningsbilaga: Militär teknikutveckling 
2 Bruzelius, Nils et al. (2010). Lärobok i Militärteknik Vol.5: Farkostteknik (Vol. 5). Stockholm: 
Försvarshögskolan. s. 250ff. 
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1.2.1 Frågeställningar 
När är det moraliskt försvarbart att använda sig av UCAV? 

Kan UCAV sägas ha militär nytta? 

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka den militära nyttan med obemannade 
flygfarkoster samt de etiska och moraliska aspekterna gällande UCAV, idag och 
imorgon.  
Denna studie kommer att undersöka UCAV och det tekniska systemet Predator Drone 
som nyttjas i den amerikanska försvarsmakten. Samt en kort historik kommer förklara 
de obemannade flygfarkosternas utveckling. Detta system är valt som ett 
exempelsystem för att det är debatterat samt genomför uppdrag som passar in i denna 
studie. Den amerikanska försvarsmaktens utveckling av obemannade flygfarkoster inom 
svenska doktriner och de grundläggande förmågorna verkan och skydd. Dessa 
grundläggande förmågor är valda för att verkan genom attackföretag består av 
moraliska beslut. Skydd för att få se vilket sorts skydd förband och personal kan få utav 
systemet. 

Framtidsperspektivet är valt eftersom människan skapar system idag och det kan inte 
förutsägas vad detta har för påverkan på mänskligheten imorgon. Genom att undersöka 
framtida utveckling kan trender synliggöras i hur systemet kan komma att användas och 
om detta är moraliskt försvarbart. 

Skribenten har valt att placera Just War theory i empirin för att kunna analyser delar av 
själva teorin tillsammans med de tekniska specifikationerna inom ett och samma 
perspektiv. Detta för att se mer objektivt och kritiskt till dessa. 

1.4 Avgränsningar 
• Folkrätt har avgränsats bort för att kunna studera endast de moraliska 

aspekterna. 
• Grundläggandeförmågorna underrättelse, rörelse, ledning, uthållighet har 

avgränsats bort 

1.5 Tidigare forskning 
Det finns forskning och studier inom UAV, men även området etik och moral. Dock är 
det begränsat med forskning och studier där arbetet behandlat det tekniska systemets 
militära nytta med en etisk och moralisk kostnad. En nyligen publicerad 
doktorsavhandling från KTH beskriver att ”Experts on military technology claim that 
we will in the future see machines that can hunt, identify, authenticate, and possibly kill 
a target – without a human in the decision loop.” 3 En annan publikation skriver, ”The 
Ethics of military robots is quickly marching ahead, judging by news coverage and 
academic research.”4 
Mellan 2005 och 2012 har det författats omkring tio stycken olika studier på 
Försvarshögskolan inom området UAV enligt DIVA.5 En av dessa har en etisk 
                                                
3 Johansson, L. (2013). Autonomous Systems in Society and War: Philosophical Inquiries. (Doctoral 
dissertation). Stockholm: KTH Royal Institute of Technology s.279f 
4 Lin, Patrick. ”Drone-ethics briefing: What a leading robot expert told the CIA.” The Atlantic, 12 2011: 
s. 2 
5 Uppsala Universitet. (2000-2013). Hämtat från Digitala vetenskapliga arkivet: http://www.diva-
portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=1 sökord: UAV den 10 April 2014, 
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bakgrund och behandlar om det är enklare för en pilot att genomföra attackföretag mot 
individer om piloten sitter bakom en skärm istället för att vara på plats i ett flygplan.6 
De andra studierna fokuserar främst på användandet och utvecklingen av UAV. 

1.6 Källgranskning 
Källorna i detta examensarbete består av litteratur, handböcker, rapporter och dokument 
hämtade ifrån internet. Majoriteten av källorna är uppdaterade och är ifrån 2009 – 2013 
med ett par undantag. Dessa behandlar information som till exempel historik samt viss 
teori och metod som inte är bundna till tiden. Eftersom etik och moral bygger på 
människors värderingar är det komplicerat att finna källor som på ett objektivt vis 
argumenterar för eller emot systemet. Detta gör att empirin blir påverkad av författarnas 
synsätt, men detta är nödvändigt för att etik och moral ska kunna diskuteras. 

I studien har en bok som handlar om etik och teologi använts. Originalet till denna 
översättning är en primärkälla för Just War theory och är ifrån 1200-talet. 
Översättningen av informationen stämmer väl överens med övriga sekundärkällor kring 
Just War theory.  

Den information som behandlar de tekniska detaljerna anses objektiva, korrekta och 
uppdaterade även om viss information kommer från tillverkarna av systemet. Dessa 
källor anses trovärdiga eftersom de är författade av både tillverkare och oberoende 
parter. 

1.7 Centrala begrepp i arbetet 
Doktrin – Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör grunden 
för verksamhet inom det militära försvaret eller andra organisationer. 

Just War Theory – En teori när det är rättfärdigat att starta, handlande i och efter krig 
Attackföretag – Ett flygande system som genomför bombningar eller liknande i syfte att 
nå en viss effekt på ett mål eller mot en motståndare. 
Autonomi – Person, organisation eller enhet som genomför uppgifter utan att bli styrd 
av någon annan, självbestämmanderätt och oberoende. 
Friktion – Problem som uppstår som skapar svårigheter i utförande av uppdrag och 
uppgifter. 
Luftherravälde – I en konflikt där en sida dominerar luften, kan genomföra operationer 
utan hinder samt hindra motståndaren att genomföra flygoperationer. 
Militär nytta – Vad ett tekniskt system kan tillföra i militära operationer, som innebär att 
målet med dessa kan nås till en lägre kostnad till exempel ekonomiskt eller tidsmässigt.  

1.7.1 Förkortningar 
• UAV – Unmanned Aerial Vehicle  
• UCAV – Unmanned Combat Aerial Vehicle 
• PPSL – Predator Primary Satellite Link 
• SAR – Synthetic Aperture Radar 
• SWOT – Strength, Weaknesses, Opportunities, threats 

  

                                                
6 Jensen, Tony. Does operating a UCAV make it casual for pilots to execute a remote lethal strike? 
Student Paper, University of Defence in Brno, Stockholm: Försvarshögskolan, 2012. 
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2 Teorianknytning 
2.1 Inledning 
I denna studie analyseras en UCAV av två teorier. Två av de grundläggande förmågorna 
inom Försvarsmaktens doktrin för luftoperationer och konsekvensetik, särskilt etisk 
partikularism. Detta för att nå en förståelse för systemet och de komplicerade moraliska 
aspekterna som existerar kring detta.  

2.2 Grundläggande förmågorna 
De grundläggande förmågorna som Försvarsmakten använder sig av är: 

• Ledning7 
• Verkan8 
• Skydd9 
• Uthållighet10 
• Underrättelse/Information11 
• Rörlighet12 

Dessa förmågor ska betraktas som en tankemodell för att nå avsedd effekt beroende på 
hur de nyttjas. Det är svårt för ett förband att nyttja dessa förmågor i lika stor grad under 
operationer. Det kommer alltid att prioriteras mellan vad som är viktigast för 
operationen, eller för att nå ett mål. Förmågorna kommer att skifta under en operations 
gång och när situationen förändras till exempel kan rörlighet prioriteras ner för ett bättre 
skydd. Dessa förmågor kan nyttjas på hög nivå likaväl som på lägre nivå i 
förbandsstrukturen.13  

2.2.1 Verkan 
”Verkan syftar till sådan effekt av insats att motståndarens förmåga och vilja till 
fortsatt strid reduceras så att eget och överordnat mål kan uppnås.”14 

Förmågan beskriver att med luftstridskrafter uppnå eftersträvad effekt hos 
motståndaren. Detta beror framförallt på räckvidden och rörligheten hos 
luftstridskrafterna. De kan snabbt nå mål över stora ytor även om målen kan vara av 
skiftande karaktär. Detta för att luftstridskrafterna kan nå mål i samtliga arenor: luft, 
mark och maritimt. De har möjligheten att bedriva uppdrag djupt in på motståndarens 
område. Denna förmåga möjliggör genomförandet av parallell krigföring, vilket innebär 
att verka mot strategiska, operativa och taktiska mål simultant. Flygstridskrafterna har 
en hög verkansförmåga per enhet och denna förmåga utnyttjas för att påverka 
motståndarens vilja eller förmåga att fortsätta striden.15 
Det defensiva tillvägagångssättet att nyttja verkan med flygstridskrafter är genom 
punktskyddande eller yttäckande luftvärn invid viktiga objekt och områden. Uthållighet 

                                                
7 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2005. s.71 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Ibid s.73 
14 Ibid s.77 
15 Ibid s.76 
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uppnås genom att luftvärnet inte är beroende av flygande plattformar eller 
basområden.16 

Luftkrafternas förmåga nyttjas till mer än att slå ut mål. De kan lika väl användas som 
avskräckande mot en eventuell angripare vid försvar mot väpnat angrepp eller 
fredsfrämjande operationer. Verkansförmågan nyttjas på följande sätt: 

1. Förstöra: Målet förstörs och på så vis kan motståndaren ej nyttja detta inom 
överskådlig tid 

2. Neutralisera: Målet förstörs i begränsad omfattning. Vilket innebär att 
motståndaren kan återuppbygga och använda detta efter en bestämd tid 

3. Nedtrycka: Att målet nedtrycks menas med att motståndaren ej kan använda 
detta under tiden av anfallet 

4. Störa: Målet störs och kan användas ineffektivt 
5. Störa ut: Målets olika sensorer störs genom elektromagnetism17 

Verkan är ett resultat av samordning mellan sensorer och verkanssystem både i tid och 
rum. Alla system och åtgärder som påverkar motståndarens vilja eller förmåga till 
fortsatt kamp innebär bekämpning. Bekämpning utgöras av direkt och 
indirektbekämpning med olika vapensystem, elektronisk attack, vilseledning, 
informationsoperationer eller fördröjande fältarbeten. Det finns olika syften där ett kan 
vara att påverka motståndarens kritiska sårbarheter på alla djup, taktisk, operativ eller 
militärstrategisk.18 

2.2.2 Skydd 
”Skydd syftar till att, genom såväl tekniska som taktiska, passiva och aktiva 
åtgärder, skapar förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter 
till verkan, så att eget och överordnat mål kan uppnås.”19 

Skydd innefattar alla åtgärder som vidtas av individer på alla nivåer för att undgå 
upptäckt och bekämpning oavsett vilken typ av medel motståndaren brukar. Det krävs 
eftersom förbanden och plattformarna har en organisatorisk skyddsförmåga. Förutom 
detta krävs det genom defensiva informationsoperationer och korrekt information 
vidmakthålla vilja och moral.20 
Möjligheterna till att lösa en uppgift påverkas av den inbyggda förmågan till skydd. Det 
finns utöver det fysiska skyddet även spridning, rörlighet, motmedelssystem, 
skenåtgärder etcetera. Ännu en del är anpassa beredskap och en lämplig utbildning för 
operationsområdet.21 
Om det egna förbandet har ett oväntat uppträdande kan detta ses som ett skydd eftersom 
motståndaren blir överraskad. Möjligheten finns då att denne blir handlingsförlamad 
och inte kan reagera med motmedel. Genom att utnyttja erfarenheter från övningar och 
insatser kan förbanden taktikanpassa efter vilken situation som uppstår. Oavsett vilken 
nivå konflikten har måste förbanden anpassa sig efterhand. Detta genom att analysera 

                                                
16 Försvarsmakten. (2005). s.76 
17 Ibid s.77 
18 Ibid 
19 Ibid s.79 
20 Ibid 
21 Ibid 
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motståndarens uppträdande och andra erfarenheter inom förbandet. Chefen skall beslut 
om vilket behovet av skydd är i förhållande till risktagningen för att nå slutmålet.22 

2.3 Etik och moral 

2.3.1 Etik 
I dagens samhälle används orden etik och moral ofta med liknande betydelse, så är dock 
inte fallet. Etik definieras som den teori som står till grund för den moraliska 
handlingen. Det kan förklaras som att rättsordningen i ett samhälle är moralen medan 
juridiken motsvarar etiken. Således är etik teorin medan moralen är hur teorin tolkas 
och praktiseras.23 

2.3.2 Moral 
Som människor har vi den unika egenskapen att kunna leva oss in i andra levande 
varelsers situation. Vi vet vad lycka och lidande innebär och hur dessa känns inom oss. I 
och med detta kan vi förstå när andra upplever dessa känslor.24 
Människans förmåga till inlevelse är en betydande punkt för moralen. Om personen är 
moraliskt medveten kan individen inte förhålla sig likgiltig när människor denne 
kommer i kontakt med upplever lidande. Om denna medvetenhet avtrubbas så kommer 
personen inte att känna samma empati för sina medmänniskor. Moraliskt avtrubbad 
eller känslokall innebär att människan saknar förmågan att bedöma och uppleva 
händelser ur ett moraliskt perspektiv. Vid total avtrubbning har personen nått ett 
psykopatstadium.25 

Människan står alltid i moraliskt relevanta relationer, vi är beroende av varandra och av 
naturen omkring oss. Vi påverkar vår omgivning genom handlingar eller oförmåga till 
handlingar, vi kan skada eller vara till nytta. Det som är moralens uppgift är att vägleda 
handlandet så att vi kan ta ansvar för vårt sätt att leva.26 

I dagens samhälle har tekniken blivit en del av vår vardag och har på många sätt 
förbättrat människans livsvillkor. Dock har den avancerade tekniken en baksida 
eftersom få människor behärskar den teknik vi är beroende utav. När vi ständigt möts av 
tekniska system som vi inte förstår kan den upplevas som autonom. Detta innebär att 
maskinen verkar vara självständig med ett eget liv, likt en opåverkbar kraft. Personen 
som är specialist inom detta område får då kontroll över utvecklingen och användaren 
blir endast en passiv individ som är beroende systemen. Detta motverkar möjligheterna 
för den enskilde att ta ansvar för sina handlingar.27 

2.3.3 Konsekvensetiska teorier 
Det som är gemensamt för konsekvensetiska teorier är att det tas hänsyn till om en 
handling bedöms som rätt eller orätt. Frågor som då kan ställas: Konsekvenser för vem? 
Vilka konsekvenser?28 

                                                
22 Försvarsmakten. (2005). s.79 
23 Collste, Göran. Inledning till etiken. Upplaga 2:9. Studenlitteratur, 2002. s.13 
24 Ibid s.8 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Ibid s.10 
28 Ibid s.32 
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2.3.4 Etisk egoism 
Det kan konstateras att människor tänker på sig själva och vill uppleva det största 
möjliga välbefinnandet. Eftersom vi fungerar på det viset är det mest realistiskt att följa 
handlingsprincipen att inför val välja det som gynnar individen. Uppfattningen kallas 
etisk egoism. Enligt teorin är det att individens handlingsalternativ som ger bäst utfall 
för individen är det moraliskt rätta alternativet.29  
Dock handlar inte alltid individen i alla situationer utifrån det bästa för sig själv. Ibland 
är motivet att bistå någon som behöver hjälp eller uppnå ett mål, till exempel 
tävlingsprestationer. Det kan då uppstå välbefinnande hos den personen som utfört den 
hjälpande handlingen/uppnått målet. Motivet med allt handlande är att nå 
välbefinnande, men det kan även uppnås genom att vara andra till hjälp. Det behöver 
alltså inte vara en handling som gynnar oss mest ekonomiskt eller liknande, utan vi är 
beroende av varandra som människor i egenskap av moraliska varelser. Trots detta 
agerar vi i alla situationer för att nå högsta möjliga välbefinnande.30 
En motsägelse mot etisk egoism är att en nödvändig betingelse för att ett 
ställningstagande skall vara moraliskt är att det ska kunna universaliseras. Med detta 
menas att om individen hävdar att en specifik handling är rätt måste även samma 
handling eller liknande handling vara rätt oberoende av vem som genomför den. Om en 
person exempelvis fuskar med deklarationen antas det att andra personer i liknande sits 
har rätt att fuska. Dock kan detta ej antas utifrån etisk egoism eftersom personen inte 
har någon vinning på att en annan person genomför samma handling. Det är då 
motsägelsefullt att försöka universalisera ställningstaganden utifrån etisk egoism.31 

2.3.5 Etisk partikularism 
Enligt etisk partikularism tillhör individerna en grupp och det är konsekvenserna för 
denna grupp som de skall ta hänsyn till vid en moralisk bedömning. Den handling som 
är moraliskt rätt är den som gynnar gruppens intresse. Denna grupp kan vara familj, 
företag, arbetsgrupp, fackförbund eller nation som några exempel. Denna teori innebär 
bara att den etiska egoismen överförs till gruppnivå, invändningar mot etisk egoism 
drabbar därmed även den etiska partikularismen.32 

3 Metod 
3.1 Litteraturstudie 
Studien kommer att baseras på litteratur där fokus är UCAV:s tekniska och moraliska 
aspekter i dagsläget och för morgondagen. Studien kommer att fördjupas inom UCAV:n 
idag, dess tekniska specifikationer och moraliska synsätt. Därefter behandlas hur detta 
ser ut längre fram i tiden. Därefter kommer en analys ske av empirin genom en SWOT 
analys. Sedan kommer en diskussion att ske angående analysen för att belysa 
frågeställningen och slutligen besvara denna. 

3.2 SWOT 
Analysen sker med en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
för att belysa systemets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En SWOT analys 
används för att utvärdera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den kan appliceras på 

                                                
29 Collste. (2002). s.32 
30 Ibid s.33 
31 Ibid 
32 Ibid s.33ff 
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olika ting som till exempel platser och personer. Denna metod är vald för att den ger en 
övergripande bild av hur systemet fungerar och vad som är bra respektive dåligt med 
detta. 33  

4 UCAV och dess användning 
4.1 Historik 
Oftast uppkommer tekniska uppfinningar genom att utnyttja gammal teknik som 
individen själv försöker att förbättra. Obemannade farkoster är inget undantag. Dessa 
började utvecklas redan 1917 för den amerikanska flottan i ett försök att skapa en bomb 
som kunde skickas iväg av en katapult. För att därefter flyga till sitt mål och krascha där 
tillsammans med en verkansdel.34 
Under andra världskriget nyttjade USA obemannade farkoster för att eliminera hotet 
från V-1 robotarna, en av de första kryssningsrobotarna.35 De utnyttjade då ett bombflyg 
som kontrollerade ett annat bombflyg genom radiovågor. Denna typ av operation 
lyckades dock inte under försöken.36 
Under kalla kriget, 1945-1991, ökade utvecklingen av system där de utgick från vanliga 
militära flygfarkoster och gjorde försök med dessa. Även om tekniken ser annorlunda ut 
idag så är det samma koncept som används i dagens utveckling av obemannade 
farkoster.37 

Under Vietnamkriget, 1955-1975, gjorde obemannade spaningsfarkoster entré i 
operationerna. Beroende på modell kunde farkosterna spana på både höga och låga 
höjder med både visuell och elektroniska styrmedel. De obemannade 
spaningsfarkosterna genomförde över 3400 uppdrag under detta krig. Det amerikanska 
flygvapnet påbörjade även utveckling av obemannade farkoster som kunde flyga i Mach 
3, medan den amerikanska flottan utvecklade realtidskameror till farkosterna. Även om 
det fanns förväntningar på obemannade farkoster under Vietnamkriget skulle det dröja 
decennier innan militären skulle påbörja försök med modernare system. Inte förrän efter 
1980 hade utvecklingsbudgeten ökat och nya system satts i bruk.38  
1982 använde israelerna obemannade flygfarkoster i en av de största luftstriderna sedan 
andra världskriget. Dessa nyttjades för att vilseleda det syrianska luftvärnet och sedan 
förstöra det med bemannade farkoster. Denna incident gjorde att försvarsmakter världen 
över att bli allt mer medvetna om obemannade flygfarkoster.39 
UCAV:n predator användes första gången under Balkankrigen på 1990-talet. Systemet 
var fortfarande under försök, drönardemonstrator. Den började dock användas ordentligt 
i Afghanistan efter 11 september 2001.40 Drönardemonstratorn användes i krigen mellan 
                                                
33 Stefan Axberg, et. al. (2013). Lörobok i militärteknik vol. 9: Teori och metod (Vol. 9). Stockholm: 
Försvarshögskolan. s.115ff 
34 Blom John, David. Unmanned Aerial Systems: A Historical Perspectiv. Occasional Paper, US Army 
Combined Arms Center, Combat Studies Institute Press, Fort Leavenworth, Kansas: CSI Press 
Publications, 2010. s.46 
35 Nolan, R. C. (1997). The pilotless air force? A look at replacing human operators with advanced 
technology. Air Command and Staff College. s.10 
36 Blom John. 2010 s.48 
37 Ibid s.49 
38 Ibid s.66 
39 Nolan. (1997) s. 5 
40 Singer, P.W. Wired for war. New York, New York: The Penguin Press, P.W. Singer, 2009. s.33f 
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1994 och 1996 som ett avancerat koncept. Denna teknologidemonstrator bestod av tre 
delar: flygfarkosten, sensorer och kommunikation och markstationen för att kontrollera 
denna.41 
Utvecklingen av dessa system har under 2000-talet ökat. År 2001 ägde den amerikanska 
armén 54 stycken obemannade flygplan och år 2010 hade denna siffra ökat till över 
4000 stycken.42 Ett antal av dessa var systemet Predator MQ-1. 

4.2 Systemexempel: Predator MQ-1 
Exemplet har valts för att systemet används i dagsläget och debatteras i delar av 
världen. Hemsidan Aljazeera.com nämner i en artikel, ”The Israeli government refuses 
to this day even to recognize this programme. As far as I know there is not a single 
image of an armed Israeli drone in the public domain, I think that's remarkable that 
they have been able to keep it out of the public eye for so many years.”43 Medan en 
annan artikel ifrån ExtremeTech menar att robotar kommer klara av moraliska beslut i 
framtiden med avancerade algoritmer.44 Systemet genomför uppdrag som skapar 
möjligheter till att lyfta de moraliska aspekterna. 

UCAV:n Predator MQ-1 (se figur 1) är ett system som klarar av att genomföra flera 
uppdrag samtidigt med en uthållighet på 40 timmar. Uppdragen genomförs på en 
medelhöjd av 5000meter. Den används framförallt för attack, spaning och 
underrättelseinhämtning, mot mål som rör på sig och förändras över tiden i området den 
opererar. Systemet har ett brett spann av sensorer, kommunikationsutrustning och 
precisionsvapen. UCAV:n har den unika förmågan att kunna genomföra hela 
bekämpningskedjan: hitta, lokalisera, följa, låsa på målet, verka och utvärdera verkan. 
Användningsområden utöver dess primära uppgift är underrättelseinhämtning, 
övervakning och spaning (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) även kallat ISR. 
Close Air Support (CAS) som är stöd till markförbanden, samt Combat Search and 
Rescue (CSAR) som är att hitta och rädda nödställd personal i en hotfull miljö. Den kan 
även genomföra precisionsbombning, lasermålsangivning, konvojövervakning med 
mera. Dessa möjligheter gör systemet till en förmåga att nyttja vid irreguljär 
krigföring.45 

                                                
41 Pike, J. (den 6 November 2002). FAS Intelligence Resource Program. Hämtat från FAS: 
http://www.fas.org/irp/program/collect/predator.htm den 15 April 2014  
42 Bull H. Peter, B. P. (2013). Obemannade Farkoster. Militärvetenskapliga instutionen, Militärtekniska 
Avdelningen. Stockholm: Försvarshögskolan. s. 1 
43 Aljazeera. (den 1 Maj 2014). Aljazeera. Hämtat från Aljazeera: 
http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2014/04/201442911431250545.html den 28 maj 
2014 
44 Anthony, S. (den 9 Maj 2014). ExtremeTech. Hämtat från ExtremeTech: 
http://www.extremetech.com/extreme/182147-us-military-begins-research-into-moral-ethical-robots-to-
stave-off-skynet-like-apocalypse den 28 Maj 2014 
45 United States Air Force. (den 10 Juli 2010). U.S. Air force. Hämtat från Offical United States Air force 
Website: http://www.af.mil/AboutUs/FactSheets/Display/tabid/224/Article/104469/mq-1b-predator.aspx 
den 15 April 2014 



Försvarshögskolan  2014-09-29 
Militärteknik  Göran Nilsson 

 13 

 
Figur 1. Predator MQ-146 

Systemet kan sättas in i hela världen om det skulle behövas då det är enkelt att 
transportera i jämförelse med bemannade farkoster. UCAV:n kan lastas i en container, 
markkontrollsystemet och predator primary satellite link (PPSL) kan transporteras i en 
Hercules C-130 transportflyg. Systemet behöver endast en start- och landnings-bana 
som är 1524 meter lång och 23 meter bred som är hårdgjord. För start och landning 
krävs fritt synfält till UCAV:n för att sedan koppla upp PPSL vid kommunikation 
bortom radarhorisonten. PPSL är en kommunikationslänk som möjliggör att piloten kan 
styra systemet ifrån andra delar av världen.47  

 
Figur 2. Predator MQ-1 är en UCAV och befinner sig i ”Group 4”. Med bilden vill studien visa storleken 
på systemet och vilken mångfald av system som finns.48 

                                                
46 Defense Update. (2009). Defense Update. Hämtat från Defense Update International, Online Defense 
Magazine: http://defense-update.com/products/p/predator.htm den 5 Maj 2014 
47 United States Air Force. den 10 Juli 2010. Hämtat den 15 April 2014 
48 Kendall, J. W. (2011). The unmanned systems integrated roadmap, FY2011-2036. US Department of 
defense. Arlington, Virginia, USA: US Department of defense. s. 21 
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Systemet nyttjar sensorer som hjälpmedel vid uppdrag, Electro-optisk/infraröd kamera, 
en syntetisk apparaturradar (SAR) samt sändare och mottagare för satellitlänken49. Med 
sensorerna har UCAV:n hög precision och upplösning. Systemet skapar en logg under 
hela uppdraget som sparas under en bestämd tid. Personalen kan utvärdera uppdragen 
och få en historik om området för att förstå till exempel varför vissa grupper är i ett 
specifikt område under vissa tider.50 

Predator MQ-1:s tekniska specifikationer: 

Pris/system 3-4 miljoner dollar51 

Pris/koncept 20 miljoner dollar52 

Max Höjd 25 000 fot/7620m 

Uthållighet 40 timmar 

Max Hastighet 222 km/h53 

Kryssnings 
hastighet 

129 km/h54 

Primär Uppgift Beväpnad spaning, Luftburen övervakning och lokalisering av mål 

Företag General Atomics Aeronautical Systems Inc. 

Motor Rotax 914F fyrcylindrig motor 

Kraft 85 kW 

Vingspann 16,8 meter 

Längd 8,22 meter 

Höjd 2,1 meter 

Vikt 512 kilogram 

Startvikt 1 020 kilogram 

Bränslekapacitet 378,5 liter 

Nyttolast 204 kilogram 

Räckvidd 1 239,2 Kilometer 

Beväpning 2 stycken laserstyrda AGM-114 Hellfire robotar 

Besättning två personer, en pilot och en sensoroperatör. Vid behov finns det även 
en uppdragskoordinator. 55 

Tabellens information är hämtad ifrån General Atomics och United States Air force 
hemsida. 
                                                
49 Pike, J. (den 6 November 2002). Hämtat den 15 April 2014 
50 Singer. (2009). s.222 
51 General Atomics. (2014). General Atomics Aeronautical Systems inc. Hämtat från General Atomics 
Aeronautical: http://www.ga-asi.com/products/aircraft/predator.php den 16 April 2014 
52 United States Air Force. den 10 Juli 2010. hämtad den 15 April 2014 
53 General Atomics. (2014). hämtad den 16 April 2014 
54 United States Air Force. (den 10 Juli 2010). hämtad den 15 April 2014 
55 Ibid 
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4.3 Moralen kring UCAV och Predator MQ-1 
”The drones were terrifying. From the ground, it is impossible to determine who 
or what they are tracking as they circle overhead. The buzz of a distant 
propeller is a constant reminder of imminent death. Drones fire missiles that 
travel faster then the speed of sound. A drone´s victim never hears the missile 
that kills him.” 

   -David Rhode, kidnappad av Talibaner 200956 
När är det rätt att gå i krig och döda? Enligt rättfärdig krigsteori, Just War theory, finns 
det sju principer som förklarar när det är rättfärdigat att gå i krig, Jus ad bellum. Dessa 
principer har sitt ursprung ifrån helgonet Thomas Aquinas inom kristendomen på 1200-
talet. Han nämner tre av de sju principerna, legitim auktoritet, rätt orsak och rätt 
intentioner.57 De andra fyra principerna är en modernisering för dagens krigföring. 
McMahan har i sin bok ingen egen källa till dessa principer dock kan detta anses som 
praxis i ett rättfärdigt krig. 

1) Legitim auktoritet 
• Krig kan endast beslutas av ledare med fullmakt, detta skiftar mellan 

olika nationer till exempel president eller kung.58 
2) Rätt orsak 

• Krig måste startas med rätt anledning. Om kriget startas utan rätta 
anledningar, till exempel för att uppnå egen ekonomisk vinning, anses 
detta vara omoraliskt. I boken St. Thomas Aquinas on politics and ethics 
säger han att ”Just wars are usually defined as those that avenge 
injuries, when a nation or a city should be punished for failing to right a 
wrong done by its citizens, or return what has been taken away 
unjustly.”59 

3) Krigsförklaring 
• En suverän stat som förklarar krig skall meddela den grupp av nationer, 

särskilt till den nation som kriget skall föras emot. Detta kan vara det 
sista steget att försöka lösa en konflikt utan krig. 60 

4) Sista utväg 
• Detta menas med att ledarna måste göra ett bedömmande att gå i krig, 

om de fredliga tillvägagångssätt till exempel sanktioner eller diplomati 
inte har någon effekt. Den legitima auktoriteten måste ha använt alla 
möjligheter till att undvika krig för att denna princip skall uppfyllas. 61 

5) Rimlig chans att lyckas 
• Om en nation inte har en rimlig chans att lyckas med kriget då är kriget 

oförnuftigt och nationen skall undvika detta.62 Nationen skall alltså inte 
starta ett krig om denne vet att den ej kan klara av detta. 
 

                                                
56 Medea, B. (2013). Drone Warfare Killing by remote control. London: Verso. s.149 
57 Sigmund, P. E. (red.) (1988). St. Thomas Aquinas on politics and ethics. New York, London: W. W. 
Norton & Company, Inc. s. 64f 
58 Ibid 
59 Ibid s. 65 
60 Strawser, B.J. och McMahan, J. (red.) (2013). Killing by remote control: The ethics of an unmanned 
military. New York, New York, United States of America: Oxford University press. s.30f 
61 Ibid 
62 Ibid 
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6) Rätt intention 
• Krig skall utföras med rätt motiv. I boken St. Thomas Aquinas står det 

”The third condition that is required on the part of those making the war 
is a right intention, to achieve some good or avoid some evil.”63 Den 
rätta intentionen att uppnå det goda eller undvika ondska. 

7) Proportionalitet 
• Kriget skall stå i proportion till kostnaden av kriget och vinsten av det. 

Detta innehåller mer än bara de ekonomiska medlen utan även skador på 
nationerna, döda och dylikt.64 Till exempel nationen skall inte använda 
atombomber mot ett land för att det skadar mer än vad nationen får ut av 
detta. 

De konceptuella principerna i nyttjandet av UCAV:er i attackföretag är: 

• Operationer med ett vapen utförs av en operatör, ett vapen och ett mål. När ett 
handeldvapen nyttjas är operatören där vapnet är och målet är i närheten. När en 
helikopter nyttjas är operatören och vapnet på samma plats dock är målet inte i 
närheten. Dock när en UCAV används då är operatören och vapnet långt ifrån 
varandra likaså är vapnet och målet.  

• Att genomföra attackföretag med en UCAV innefattar att skicka iväg en robot i 
närheten av målet och att den som blir attackerad ej vet vem angriparen är. 

• Vapnet som nyttjas av en UCAV är träffsäkert, risken är väldigt liten att roboten 
träffar fel område. 

• Roboten som nyttjas kommer att orsaka död och skada på människor inom en 
specifik radie kring målet.65 

UAV:er har nyttjats framförallt för spaning och övervakning men idag används de även 
för attackuppdrag. Strawser och Mcmahan menar att ignorera farkosterna och de 
konsekvenser som kan uppstå för en nation eller för civila är att bortse från hur världen 
ser ut. Därför behöver etiken och lagen analyseras och förändras för kommande 
krigföring. En grundlig granskning av de olika applikationerna är nödvändig och detta 
sker när nya förhållanden uppstår.66 Även andra obemannade flygande farkoster har 
använts till beväpnad spaning till exempel Koreakriget och Vietnamkriget. Under dessa 
krig har farkosterna levt under samma regler och etiska normer som är allmänt förstådda 
och vad som gäller för användandet av vapen i strid.67 
Generella normer har avsikten att vägleda stater, militära krafter och personer i militär 
uniform när dessa ingår aktivt i en väpnad konflikt, dessa generella normer skall inte 
förkastas eller ändras. UCAV:er utgör inte ett nytt vapen och är därför i dess rådande 
användning inom krigföring inte ett system som skall föreslå förändringar av normerna. 
Utan det är ens egna normer inom moralen som behöver ses över. Principerna för 
distinktion är moraliskt rättfärdigat och därför behöver detta inte revideras.68 Den 
allmänna uppfattningen hos industrin och försvarsmyndigheternas policyskapare i USA 
är att de UCAV:er som existerar idag inte är autonoma och på så vis sker det ingen 

                                                
63 Sigmund, P. E. (red.) (1988). s. 65 
64 Brower-Freeman, B. (2013). The Ethics Of Preemptive Warfare. JCCC Honors Journal s.10ff. 
65 Strawser och McMahan. (2013) s.47 
66 Ibid s.52 
67 Ibid s.49 
68 Ibid s.57f 
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förändring bland moral, normer och lagar. Skillnaden är att operatörerna sitter på ett 
säkert avstånd från de uppdrag som genomförs. Dessa uppdrag är oförändrade.69 

Det finns argument mot dessa system i form av att det finns många olika storlekar av 
obemannade flygfarkoster lika så existerar det olika storlekar av kryssnings- och 
smarta-robotar. Det sägs även att UCAV:er nyttjas i svärmar eller moln och att detta är 
första gången som denna taktik används. Denna taktik har försvarsmakter använt för 
kryssnings- och andra liknande robotar sedan 1960-talet när de avfyrade en robot som 
delade upp sig i mindre robotar för att vilseleda ett robotförsvar.70 

”The predator is my most capable sensor in hunting down and killing Al Qaeda 
and Taliban leadership and is proving critical to our fight.” 

            Tommy Franks tidigare befälhavare för trupperna i Afghanistan71 
Under andra Irakkriget sade personen som var ansvarig för flygvapnet i USA att han 
delade ut områden för de olika bemannade systemen och hur dessa skulle interagera 
med varandra. Slutligen nämndes predator systemet att dessa skulle vara i ett litet hörn 
för sig själva och att ingen skulle behöva bry sig om dessa. Sedan skedde det en 
förändring efter 2007 efter att predatorn hade fått ett nytt rykte om att vara den kraft 
som behövdes och att det skulle behövas fler.72 
UCAV:er räddar liv – förutom de som är piloter. Förespråkarna för systemen berättar att 
de räddar liv på soldater på grund av stödet ifrån luften, de räddar civila i konfliktzoner 
eftersom bombningarna är mer precisa än höghöjdsbombning eller långräckviddigt 
artilleri. Argumenten är även att om möjligheten finns att eliminera ledare till 
aggressiva extremgrupper med precisionsbombning kan de motverka en större konflikt, 
vilket är moraliskt rätt.73 Tack vare att piloten sitter i till exempel USA och styr 
systemen i Afghanistan, räddas även detta liv om något skulle hända.74 Eftersom piloten 
inte är i operationsområdet uppstår inte den stress som det gör i ett bemannat flygplan. 
Det är inte längre ett krav att skjuta först för att överleva utan besluten kan tas på ett 
bättre underlag och en lugnare sinnesstämning.75 
Inom obemannade system har det uppstått en relation mellan människan och robotar. 
Soldaterna i ett EOD-team (explosive ordinance disposal - team) har en robot som 
hjälper dem att röja hemgjorda bomber. Denna robot har de namngett, givit en grad och 
olika medaljer för dess insatser. En mekaniker säger även att det är mer som ett 
läkaryrke än att vara mekaniker. Det går inte att beskriva de känslor som uppstår mellan 
robotarna som kommer in på reparation och som kommer ut reparerade.76  
I Afghanistan bär varje UCAV på en amerikansk flagga som ges till familjen för en 
stupad soldat om systemet eliminerar en individ i den grupp av talibaner som dödat en 

                                                
69 Strawser och McMahan. (2013) s.211 
70 Ibid s.54 
71 Singer, (2009) s.34 
72 Ibid s.216 
73 Medea. (2013) s.149 
74 Singer. (2009) s.33 
75 Hellström, T. (den 20 Juni 2012). Forskning och Framsteg. Hämtat från Forskning och Framsteg: 
http://fof.se/tidning/2012/5-6/licens-att-doda den 13 Maj 2014 
76 Singer. (2009) s.338f 
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familjemedlem. Detta skapar stolthet hos krigsveteranernas familjer och ger dessa ett 
hopp att systemet gör något gott för dem och nationen.77 

USA är inte ensam om att utveckla UCAV:er utan SAAB i Sverige utvecklar sedan 
2005 en europeisk UCAV som skall kunna genomföra samma uppdrag som de system 
USA använder. Det pågår en het debatt om Sverige skall utveckla detta, där 
internationella kvinnoförbundet för fred och frihet anser att genom detta projekt 
kommer Sverige bidra till attacker genomförda av UCAV:er i mellanöstern och USAs 
krig mot terrorism. FN har även påbörjat en granskning som skall analysera 
användandet av UCAV:er framförallt om USAs våldsövning i mellanöstern och Afrika. 
Samtidigt argumenterar SAAB för att detta projekt är en plattform som skall stå som en 
kunskapsbas för framtida utveckling och att dessa system genomför uppdrag inom 
ramarna för krigets lagar.78 

UCAV:er må vara det senaste verktyget för att döda och det är inte värre än en 
atombomb. Dock den sinnesstämning och lättnad man har kring nyttjandet av dessa 
system i jämförelse med en atombomb detta är ett hot mot att undvika nya krig.79 
  

                                                
77 Singer, (2009) s.35 
78 Karlsson, J. (den 7 Mars 2013). Dagensarena. Hämtat från Dagensarena: 
http://www.dagensarena.se/opinion/ikff-ska-sverige-bedriva-dronarkrig-2/ den 7 Maj 2014 
79 Medea. (2013) s.150 
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4.4 Förmågeutmaningar 
Idag nyttjas UCAV:er under förutsättningen att operatören har luftherravälde eller att 
hot inte behöver att beaktas. Detta innebär att systemet ej har något egenskydd och är 
långsamma i jämförelse med bemannade stridsflyg. Vid ett möte mot en potentiell 
högteknologisk motståndare kommer utvecklingen att skifta mot att utrusta systemen 
med till exempel facklor och remsor. Det kommer även behövas en mer avancerad 
manövreringsteknik och signaturanpassning på systemen för att kunna undvika luftvärn 
av olika slag.80  

Idag sker det forskning och utveckling för att standardisera komponenter och procedurer 
för olika system. Med hjälp av detta och miniatyriseringen av komponenter kan 
systemet där med få ut mer nyttolast och tillverkningskostnaden av systemen blir lägre. 
Det sker teknikutveckling i majoriteten av tekniska områden inom obemannade 
farkoster. Ett speciellt utvecklingsområde är att de skall i framtiden kunna ersätta 
satelliter vid spanings- eller kommunikations-uppdrag.81 

Förmågeutmaningarna för obemannade system som studeras för tillfället i USA är: 

• Interoperabilitet 
• Autonomi 
• Luftrumsintegration 
• Kommunikation 
• Utbildning 
• Framdrivning och kraftöverföring 
• Bemannade – Obemannade grupper82 

4.4.1 Interoperabilitet 
För att maximera de obemannade farkosternas potential behöver systemet vara 
interoperabelt och kapabelt till att operera friktionsfritt mellan varandra och bemannade 
farkoster samt mellan de olika vapengrenarna, armén, flygvapnet och marinen. Denna 
interoperabilitet är viktigt för att kunna uppnå dessa mål. Systemet i helhet behöver 
delsystem som är standardiserade i den försvarsmakt som den skall användas inom. 83 
Införs detta på rätt sätt finns det möjligheter för en styrketillväxt som till exempel: 

• Förbättra de gemensamma stridsförmågorna 
• Sänka integreringstiden 
• Underlätta logistiken 
• Reducera den totala ägandekostnaden84 

4.4.2 Autonomi 
Dessa system kräver mer markpersonal än bemannade farkoster på grund av att de kan 
genomföra flera olika uppdrag. För att förenkla användningen av systemen kommer det 
behövas autonoma system för att på så vis lätta arbetsbördan för markpersonalen. Om 
systemet kan fatta egna beslut efter vad dess sensorer upptäcker och vilket uppdrag den 
har kommer operatörerna kunna fokusera på vad som är prioriterat i uppdraget. 

                                                
80 Bull, B. (2013) s. 5 
81 P. Johansson, M. J. (2012). Förstudie Obemannade Farkoster. Totalförsvarets forsknings institut, 
Försvarshögskolan. Stockholm: FOI Totalförsvarets forsknings institut. s. 47 
82 Kendall. (2011) s. 27 
83 Ibid 
84 Ibid 
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Operatörerna kommer även ha möjligheten att kontrollera flera farkoster samtidigt och 
på så sätt används färre personer per uppdrag.85 

4.4.3 Luftrumsintegration 
Luftrumsintegrationen kommer vara av betydelse eftersom systemen kommer att i 
framtiden nyttjas på höjder där civil luftfart flyger. Denna integration krävs för att 
undvika kollisioner och få en lägesuppfattning av var farkosterna befinner sig i 
luftrummet.86 

4.4.4 Kommunikation 
Kommunikationssystem i dagens UCAV:er innebär en integration mellan människan 
och maskinen av flera olika system. Skyddet av dessa transaktioner är viktigt för att 
uppdrag och operationer skall genomföras säkert. De som planerar för framtidens 
kommunikation och informationsöverföringar har en utmaning framför sig. De kommer 
att planera kommunikationslänkssäkerhet, radiofrekvensspektrats 
användningsmöjligheter för att undvika konflikter mellan brukarnas olika frekvenser, 
nätverksinfrastruktur och avstånden mellan kommunikationslänkarna.87 

4.4.5 Utbildning 
Utbildning är en viktig del av tekniska system och framförallt till obemannade farkoster 
som använder många olika och avancerade system. Med tanke på fredsbevarande 
operationer har det skett en paus i granskningen av detta. Idag sker det mesta av 
utbildningen på plats i operationsområden världen över. Samtidigt finns det 
organisationer som trycker på vikten av utbildning inom dessa farkoster. När systemen 
börjar dra sig ifrån stridsområden kommer utbildningen prioriteras innan nationerna 
eller organisationerna skickar ut dessa på andra operationer. Det kommer därför 
behövas en granskning av dagens utbildningspaket och en utveckling av vad det skall 
innehålla.88 

4.4.6 Framdrivning och kraftöverföring 
Den dramatiska ökningen av utveckling och missioner för obemannade farkoster i hela 
spektrat har lett till en efterfrågan av effektiva, kraftfulla, portabla och logistiska 
stödlösningar för systemens framdrivning och kraftaggregat. Detta kommer att skapa 
farkoster med längre uthållighet och kan driva farkosten, dock kan elkraften till dess 
integrerade system vara otillräcklig. Industrin fokuserar deras utveckling för att nå en 
effektiv lösning på efterfrågan. Oavsett vilken energikälla som används måste denna ha 
den bästa möjliga uthålligheten.89 

4.4.7 Bemannade-Obemannade grupper 
Bemannad – obemannad grupp menas vid att det upprättas en relation mellan till 
exempel en bemannad farkost och flera obemannade och att dessa utför uppdrag 
tillsammans. Den amerikanska försvarsmakten håller på och utvecklar detta dock finns 
det utmaningar kvar för att nå sin fulla potential. Denna grupp kommer att ha en 
avancerad relation mellan teknologi och användandet. På grund av öppnandet av eld för 
semi-autonoma obemannade farkoster.90 

                                                
85 Kendall. (2011) s. 27 
86 Ibid s. 28 
87 Ibid 
88 Ibid s. 29 
89 Ibid 
90 Ibid 
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4.5 Moraliska utmaningar 
”The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster then 

 society gathers wisdom” 
        - Isaac Asimov91 

Tidigare upptäckte soldaten en människa med ögonen och identifierade denna antingen 
som ett hot eller ej. Med informationen fattas ett beslut för att slutligen röra handen för 
att avge verkans eld eller ej. I framtiden kommer det finnas robotar som är 
programmerade för att göra alla dessa saker, det finns redan idag. Denna autonomi är 
långt ifrån en människas dock är utvecklingen på väg i den riktningen.92 
En programmerare vid namn Kurzweil som programmerat en artificiell intelligens som 
han föreläser med omkring i världen. Föreläsningarna sker i dialog mellan honom, 
datorn och publiken simultant. Han menar att de robotar vi ser idag är endast en början 
på svängningar i teknologin. Runt hörnet finns det robotar och artificiella intelligenser 
som kommer att skapa kvalitativa förändringar såsom sociala, politiska och 
teknologiska. Detta kommer att förändra vad det mänskliga livet är och hur vi värderar 
det. 93  

”In just 20 years the boundary between fantasy and reality will be rent 
asunder”94 

Det kommer i framtiden att finnas obemannade farkoster som agerar utan en människa 
som har kontrollen.95 Eftersom det finns en princip som säger att vid konflikt och krig 
skall beslutsfattare och soldater använda den taktik som undviker onödiga risker. Då 
skall UCAV:er nyttjas eftersom personalen inte utsätts för någon onödig risk. Det blir 
då rättfärdigt att använda sig av de autonoma och obemannade systemen.96 Det sker 
utveckling kring autonoma system som ska klara av att bete sig mer humant och fatta 
olika etiska beslut. Alla dessa obemannade system har en strikt kravspecifikation 
eftersom de skall vara säkra och inte agera felaktigt som till exempel att civila eller 
andra kommer till onödig skada.97  
Singer hävdar att robotarna kommer att överta människans monopol på krigföring och 
att samhället går in i en era av robotar i krig. Detta låter som science fiction dock tar 
robotarna mer plats i alla delar av samhället. Det som självklart idag var en gång i tiden 
science fiction, även om det var en dröm om en mekaniskt flygande best till det absurda 
att vi kan samtala med personer på andra sidan jorden.98 

 

                                                
91 Singer. (2009) s.94 
92 Ibid s.78f 
93 Ibid s.96 
94 Ibid 
95 Strawser, McMahan. (2013) s.213 
96 Ibid s.215 
97 Ibid s.225f 
98 Singer. (2009) s.41 
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5 SWOT analys av tekniken och moralen 
5.1 Inledning 
Analysen syftar till att sammanställa förmågorna systemet har och de moraliska 
aspekterna som finns idag eller kan uppstå imorgon. Analys kommer att undersöka både 
tekniska och moraliska aspekterna kring UCAV. Detta för att få ett grepp om vilka 
tekniska och moraliska styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns och sedan i 
kapitel 6 diskutera detta. 

5.2 UCAV i dagsläget 

5.2.1 Verkan och skydd 
Styrkor: 
Systemet har en lång räckvidd och kan genomföra flera operationer inom ett flygpass på 
40 timmars. Genom precisionsammunition och sensorerna kan den genomföra 
bombningar som minimerar riskerna för civilbefolkningen. Denna ammunition kan 
stoppa en konflikt genom att eliminera ledare av betydelse. UCAV:n har en personlighet 
kring personalen som arbetar med den. Systemet nyttjas av en person och taktiken har 
använts sedan 1960-talet därför kan detta inte klandras genom moraliska aspekter. 
Personalen på säkert avstånd ifrån hotet. Detta system kan spridas ut eftersom kraven på 
start och landningsbana ej är strikta. Med sensorerna kommer systemet kunna nyttjas att 
förvarna andra förband om motståndare. 

Svagheter: 
Systemet kan bära två stycken robotar per system. Har ej möjlighet att störa ut ett mål 
med mikrovågor. UCAV:s personlighet hos personalen ses som en svaghet om systemet 
börjar ses som en individ och rädslan för att använda den ökar. 

Systemet har inget skydd mot kvalificerat luftvärn. Nyttjas endast i områden där 
luftherravälde innehas. 

Möjligheter: 
Kan ha flera olika uppgifter samtidigt och kan då genomföra verkansförmågorna, 
förstöra, neutralisera, nedtrycka och störa på samma gång. Kan användas i svärmar eller 
moln av flera UCAV:er. Den används i områden där bemannade farkoster inte kan flyga 
på grund av hotet och risken att förlora personal. 
Systemet är modellerbart och kan på så vis anpassa skyddet efter fiendens taktik och 
tekniska system. 
Hot: 

Systemet används på ett ej rättfärdigt vis, att ignorera de sju punkterna i rättfärdig 
krigsteori. Att ta steget till en sista utväg enligt de sju principerna av rättfärdig 
krigföring blir kortare och skyddet av nationen genom vapen prioriteras. 
Avdramatiseringen av att döda en människa, lättare att starta krig oavsett om det är 
rättfärdigat eller ej. Motiven till att starta ett krig blir lättare att hitta om personalen ej 
kommer att hamna i fara. Proportionaliteten där vinst mot förluster ser annorlunda för 
vinsten kan bli större oavsett hur kriget artar sig.  
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5.3 UCAV imorgon 

5.3.1 Verkan och skydd 
Styrkor: 
Autonomin kommer att utvecklas och då ge systemet bättre färdigheter inom 
manövrering och taktiskt tänkande och möjligheterna för att en operatör styr flera 
UCAV:er samtidigt. Interoperabilitet skapar bättre stridsförmåga, underlätta logistiken, 
integreringstiden bli effektivare och minska den totala ägandekostnaden. Genom bättre 
kraftöverföring och framdrivning kommer systemet klara av längre uppdrag. 

Svagheter: 
Med fler olika sensorer och liknande system kommer UCAV:n behöva mer kraft att 
driva dessa och då kommer även systemet bli större och väga mer och möjligtvis bära 
färre vapensystem. Det kan även komma till en punkt där prioriteringar sker mellan 
vapen- och skydds-system. Relativt låg hastighet. 
Möjligheter: 

Genom att kunna nyttja dessa system och grupper av både bemannade och obemannade 
farkoster kommer en ny taktik att skapas. Använda systemet för nya och mer 
komplicerade uppgifter.  
Hot: 

Systemet används på ett ej rättfärdigt vis, genom att ignorera de sju punkterna i 
rättfärdig krigsteori. Autonomin har en moralisk baksida där människan kopplas bort 
ifrån systemet och blir egentänkande. Vem blir då ansvarig för de moraliska besluten 
och vem straffas om roboten fattar fel beslut? 

6 Diskussion 
6.1 Inledning 
Detta kapitel kommer att diskutera analysens olika punkter: styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot både idag och imorgon. Detta görs genom att under varje punkt 
genomföra en diskussion av punkten. 
Denna studie har påvisat hur systemet påverkas av de moraliska faktorerna inom etisk 
partikularism. Denna teori kan dras till sin spets genom att en nation till exempel anser 
sig gynnas av att starta ett kärnvapen krig och att detta då kan anses vara moraliskt 
korrekt enligt denna teori. Konsekvensetik innebär att individen eller gruppen tar beslut 
för att undvika konsekvenser för att uppnå egen vinning. Det kan då sägas att även om 
kärnvapen kriget gynnar nationen måste en konsekvensanalys genomföras. Detta för att 
nationen vill undvika de konsekvenser som kan uppstå av kärnvapenkriget. Slutsatserna 
har då dragits genom denna etiska syn och det kan bli andra slutsatser om en annan etisk 
teori används. 

Synen på moral skiljer sig mellan människor och därför finns det rum för flertalet 
tolkningar kring detta kontroversiella ämne. Detta gör att ämnet blir komplext och 
tolkningsbart beroende ifrån vilka källor som faktainhämtningen sker och vilken 
moralisk bakgrund till exempel journalister och författare har. 
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6.2 UCAV:n idag 
Styrkor: 

• Systemet har en lång räckvidd och kan genomföra flera operationer inom ett 
flygpass på 40 timmars. 

Genom denna räckvidd skapas det goda möjligheter till att förlänga beslutstiden och 
bättre beslut kan fattas, både taktiska och moraliska.  

• Genom precisionsammunition och sensorerna kan den genomföra bombningar 
som minimerar riskerna för civilbefolkningen. Denna ammunition kan stoppa en 
konflikt genom att eliminera ledare av betydelse. 

Idag används UCAV:n till flera olika uppgifter som nämnts tidigare i studien. Vilka 
områden skall systemet användas inom och vilket syfte har den. Det största 
användningsområdet för dessa system är spaning och detta ses inte som något 
omoraliskt utan det är när nyttolasten börjar få bomber eller robotar på sig som det 
börjar bli kontroversiellt. Till exempel är det rättfärdigat att släppa en precisionsbomb i 
ett annat land för att slå mot terrorism i förebyggande syfte eller måste nationen vänta 
tills dessa grupper är inom landets gränser? Det finns så klart splittrade åsikter om detta 
och här bör nog de som använder dessa system klargöra vad som är rätt för landet och 
dess befolkning, med hjälp av befolkningens synsätt på skydd och försvar.  

• UCAV:n har fått en personlighet kring personalen som arbetar med den. 
Att robotar börjar få en personlighet ses bland de som nyttjar dem. Detta är ett steg på 
vägen för förändring av de normer som existerar bland robotar. Från att endast vara 
maskiner till robotar som räddar livet på andra och då får medaljer eller utmärkelser för 
deras insats som robot. De blir en del av gruppen som nyttjar dem likt en 
familjemedlem och är mer måna om dessa. Kanske sker det en utveckling som gör att 
robotarna får samma värde som en människa tillslut. 

• UCAV:n används av en person och taktiken har använts länge därför kan detta 
inte klandras genom moraliska aspekter. 

Eftersom taktiken använts sedan 1960-talet kan inte systemet klandras och det finns 
alltid en person bakom spakarna. Det som kan sägas är att hur systemet använts i kriget 
mot terrorism kanske inte är legitimt dock är det kanske en mer rättfärdig anledning än 
att skicka dit soldater. Om detta har gynnat USA och konsekvenserna är små kan det 
enligt etisk partikularism rättfärdigas även om det strider mot andra etiska teorier. 

• Personalen på säkert avstånd ifrån hotet. 
Eftersom piloten sitter på den plats individen gör skapas en god säkerhet för denne. Det 
som hamnar i bakgrunden är hur beslutsfattandet går till vid attackuppdrag. Det som 
kan sägas om detta är att piloten inte är stressad när han eller hon genomför uppdrag, i 
jämförelse med ett stridsflyg. Detta skapar en ny värld inom krigföring eftersom det 
annars har varit att skjuta först för att själv överleva. Om piloten är lugnare kommer 
denne att ta beslut mer rationellt och det kan även genomföras en grundlig analys av 
målet för att utröna om det är rättfärdigt eller ej. Detta måste ses som en klart positiv 
aspekt för moralen eftersom dessa beslut kan präglas av både moral och mål. 
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• System kan spridas ut på många olika platser och eftersom kraven på start och 
landningsbana inte är väldigt hårda. 

Detta är en styrka för att genom spridning kan ett gott skydd uppnås. Om systemen är 
långt ifrån varandra krävs det mer resurser hos motståndaren för att slå mot målen. Det 
kan även bli en beslutspunkt där det inte är värt att slå mot ett litet mål. 

• Med sensorerna kommer systemet kunna nyttjas att förvarna andra förband om 
motståndare. 

Att använda systemet som en sensor för att skydda andra förband är en stor fördel för att 
minimera förluster. Genom att göra detta kan förbanden genomföra åtgärder för att ta 
striden eller besluta om att dra sig därifrån. Detta beror på vilket motstånd systemet 
upptäckt. 

Svagheter 

• Systemet bära två stycken robotar. 
Systemet har en uthållighet på 40 timmar i luften men bära två stycken robotar. Detta 
talar emot varandra, varför använda ett uthålligt system som inte levererar en större 
effekt under en längre tid? Det krävs en prioritering kring vilka uppdrag som systemet 
skall genomföra och om det krävs mer effekt behövs fler system. Den primära uppgiften 
systemet har är beväpnad spaning och då behövs det inte fler. Om uppdragen förändras 
och systemets primära uppgift blir CAS-uppdrag behövs en större nyttolast eller fler 
system för att öka effekten av verkan. 

• Har ej möjlighet till att störa ut ett mål med mikrovågor. 
• Systemet har inget skydd mot kvalificerat luftvärn idag. 
• Relativt låg hastighet. 
• Används idag endast i områden med luftherravälde. 

Systemet är inte utvecklat för att strida mot en konventionell fiende därför behövs inte 
förmågan för att störa, skyddas mot kvalificerat luftvärn eller en hög hastighet. Om det 
sker en förändring inom säkerhetspolitiken kan detta komma att ändras. 

• UCAV:s personlighet hos personalen ses som en svaghet om systemet börjar ses 
som en individ och rädslan för att använda den ökar. 

Om robotarna når den nivå där de behandlas som individer kommer konceptet av 
obemannade farkoster att försvinna. Det spelar ingen roll om det är en människa eller 
robot som dör i strider utan dessa två har samma värde. Detta är en grov spekulation 
dock finns det individer som tror att detta kommer bli en verklighet så småningom. 
Möjligheter: 

• Kan ha flera olika uppgifter samtidigt och kan då genomföra 
verkansförmågorna, förstöra, neutralisera, nedtrycka och störa på samma gång. 

Eftersom systemet klarar av flera uppgifter samtidigt kan det bli en avgörande faktor i 
krig. Eftersom krig förändras och då kan uppgiften förändras när systemet är i luften.  

• Kan användas i svärmar eller moln av flera UCAV:er 
För att öka förmågan till verkan kan den användas på detta sätt. Detta skapar 
möjligheten att lyckas med uppdrag eftersom fler system används simultant. Det kan 
dock uppstå problem med att det används för många på för liten yta och olyckor sker 
som har motsatt effekt.  
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• Den används i områden där bemannade farkoster inte kan röra sig inom på grund 
av hotet och risken att förlora personal. 

Eftersom rädslan att förlora ett system är lågt i jämförelse till ett människoliv är detta 
området som systemet skall användas i. Risken kan anses vara för stor för att använda 
soldater eller piloter och istället används UCAV för att genomföra dessa riskfyllda 
uppdrag.  
Hot 

• Systemet används på ett ej rättfärdigt vis, genom att ignorera de sju punkterna i 
rättfärdig krigsteori. 

Om beslutsfattarna ignorerar de moraliska aspekterna spelar det ingen roll vad dessa 
beslutar. Detta kan bli ett problem om personerna inte analyserar sina beslut och på så 
vis förlora stödet ifrån befolkningen. Förlorar systemet och beslutsfattarna stödet ifrån 
befolkningen kommer systemet inte att vara moraliskt försvarbart att använda. 

• Avdramatiseringen av att döda en människa. 
Det finns många sätt att avdramatisera dödandet av en människa, både hos piloten som 
genomför uppdraget och befolkningen som ser på nyheterna. Genom att piloten sitter 
utanför operationsområdet utan någon påverkan av motståndaren kan detta 
avdramatisera dödandet. Det kan dras en parallell mellan verklighet och Tv-spel. Dock 
tas besluten med en stor mängd underrättelseinhämtning och tolkning som skapar en 
verklighetsförankring. Det beror på hur individen är som person och hur han eller hon 
hanterar upplevelserna under uppdragen. Vissa människor klarar av att se verkligheten 
genom en skärm och andra inte. 
För att möjligtvis avdramatisera dödandet hos befolkningen ger USA ut flaggor som 
drönarna bär på. Detta är ett sätt att få fler personer på UCAV:s sida och för att 
rättfärdiga förlusten av en familjemedlem. Detta är en fin gest dock vad skapar detta för 
syn hos befolkningen egentligen? Synen på systemet som ett omoraliskt system blir mer 
konkret även om det är en fin gest. Att få en flagga för att en UCAV eliminerat en 
ledare i den grupp som var ansvarig för familjemedlemmens bortgång nu är bortgången 
rättfärdigad. Detta är dock en mindre skara människor i jämförelse med antalet invånare 
i USA. 

• Lättare att starta krig oavsett om det är rättfärdigat eller ej. 
Dock finns det problematik inom moralen hos en nation som äger ett system som 
exempelvis Predator systemet. Det blir enklare att använda detta i situationer där det är 
tveksamt om det är rättfärdigat att gör det. Med denna enkelhet finns det även risk att 
beslutsfattarna startar krig när diplomati hade varit rätt väg att gå. 

• Motiven till att starta ett krig blir enklare att hitta om personalen ej hamnar i 
fara.  

Genom att använda ett system som inte utsätter personer för fara finns det risk för att 
det blir lättare att starta ett krig, vare sig det är rättfärdigat eller ej. Det ska vara svårt att 
besluta om ett krig därför måste det finns risker med detta. Om riskerna försvinner hur 
kommer då världen att se ut i framtiden? Om dessa risker försvinner finns möjligheten 
att fler nationer starta krig utefter egna ekonomiskavinningar eller andra dispyter mellan 
nationer. 
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• Proportionaliteten där vinst mot förluster ser annorlunda för vinsten kan bli 
större oavsett hur kriget artar sig.  

Om det inte finns risker att förlora människor kommer proportionaliteten förändras. 
Vinsten kommer att blir högre utan några risker på individer. Dock finns det fortfarande 
risker och konsekvenser för nationen i sin helhet. Eftersom krig alltid påverkar 
nationen. 

6.3 UCAV:n imorgon 
Styrkor 

• Autonomin kommer att utvecklas och då ge systemet bättre färdigheter inom 
manövrering och taktiskt tänkande. 

Detta kommer att förenkla användandet av UCAV:er och piloten kommer kunna 
fokusera på vad som är viktigt för uppdraget. Det kan även skapas mer tid till att ta 
beslut eftersom piloten inte styr allt. Om systemet kan ta egna manövreringsbeslut 
kommer systemet kunna anpassa sig till nya omständigheter och händelser. 

• Facklor och remsor kommer att kunna skydda systemet i framtiden. 
Detta kommer troligtvis vara det steg som är närmast i utvecklingen för att skapa en 
bättre förmåga inom reguljärkrigföring. Dock finns det problem med vikten eftersom 
systemet inte kan bära någon större last. Genom detta kommer det samtidigt att ske en 
utveckling inom kraftöverföring för att bära större laster. 

• Interoperabiliteten kan förbättra stridsförmåga, logistiskt stöd, sänka 
integreringstiden och minska den totala ägandekostnaden. 

Detta skapar mer kostnadseffektiva system som klarar av att göra fler uppdrag för en 
mindre kostnad. 
Svagheter: 

• På grund av olika sensorer kommer UCAV:n behöva mer energikapacitet att 
driva dessa och då kommer även systemet bli större och väga mer och möjligtvis 
bära färre vapensystem eller så kommer det behöva prioriteras mellan sensorer-, 
vapen- och skydds-system. 

Det kommer att krävas effektivare motorer som kan leverera motorkraft och 
elektriskkraft till delsystem som robotar och sensorer. För att skapa ett uthålligt system 
krävs det mer än en bränslesnål motor utan den måste även producera tillräckligt med 
elkraft. Delsystemen blir fler och mer avancerade och då kommer kräva mer ström. I 
framtiden kan det även komma en efterfrågan på att bära mer vapen och då blir systemet 
tyngre. Antingen måste nationerna byta till ett större system eller skapa motorer och 
generatorer som klarar av detta.  

Möjligheter 

• Genom att kunna nyttja dessa system i grupper av både bemannade och 
obemannade farkoster kommer ny taktik att utvecklas. 

Genom att använda dessa system i grupper av både bemannade och obemannade kan 
taktiska fördelar nås. Historian ger oss svar på tal eftersom Israel använde en liknande 
taktik mot det syrianska luftvärnet när de vilseledde motståndaren med obemannade 
flygande farkoster. Ett utvecklingsprojekt kommer vara att skapa grupper där piloten 
kan styra över flera obemannade systemen ifrån sitt flygplan och på så sätt få en taktisk 
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fördel. Eftersom piloten själv styr detta kommer dessa grupper att kunna anpassa sig till 
motståndaren och deras taktik och teknik. Dessa grupper kommer troligtvis inte att 
beröras av de moraliska aspekterna negativt eftersom piloten bär ansvaret och UCAV:n 
kommer inte att genomföra något utan order ifrån piloten. 

• Systemet är modellerbart och kan på så vis anpassa skyddet efter fiendens taktik 
och tekniska system. 

Genom att anpassa systemet efter motståndaren kan ett övertag fås i striden. Om 
nationen klarar av att genomföra dessa anpassningar på rätt sätt kan detta betyda vinst 
eller förlust vid stridskontakt.  
Hot: 

• Autonomin har en moralisk baksida där människan kopplas bort ifrån systemet 
och blir egentänkande. Vem blir då ansvarig för de moraliska besluten och vem 
straffas om det obemannade systemet fattar fel beslut? 

Morgondagens system kommer att bli autonoma vare sig vi vill det eller ej. 
Utvecklingen går i den hastigheten att det är svårt att stoppa den och vill vi verkligen 
stoppa den? Genom autonomi finns det många fördelar både militärt och civilt. Vem har 
inte drömt om att ha en bil som kör sig själv när man åker till och från jobbet. 
Människan är intresserad av robotar som kan göra enkla sysslor åt en för att underlätta 
vardagen och få mer tid över till kanske familj och vänner. Om vi vill ha detta i vår 
vardag kommer detta även att finnas inom det militära. Det som kan påverkas är hur vi 
nyttjar dessa system imorgon. Det kanske inte är rätt att skapa ett helt flygvapen endast 
baserat på autonoma flygande farkoster utan vi behöver en människa som övervakar 
dessa och kan avbryta uppdrag om det skulle behövas. Denna autonomi skapar rädsla 
om att robotarna kanske tar över världen, detta är lite långt att gå men världen kommer 
att komma till den punkt där dessa system blir tillräckligt självtänkande att vi behöver 
ge plats åt dem i samhället. Det kommer möjligtvis bli en värld där vi delar den mellan 
robotar och människor endast tiden kan berätta hur det blir eller när det sker. De största 
frågorna som kan ställas är hur vill vi att systemet ska användas i framtiden och vad 
kommer att ske om/när dessa robotar blir oberoende av och smartare än människan? 
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7 Resultat och slutsatser 
7.1 Slutsatser 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna:  

När är det moraliskt försvarbart att använda sig av UCAV?  

• Det är moraliskt försvarbart att använda detta system om kriget eller konflikten 
uppfyller huvuddelen av de sju principerna i rättfärdig krigsteori. Dock spelar 
andra faktorer in såsom nationens befolkning, dess intresse av kriget eller 
konflikten, vilken nivå hotet har, vilken nytta eller vinst nationen får ut av 
konflikten/kriget exempelvis.  

• Oavsett om systemet har en militärnytta eller ej måste beslutsfattare ställa det i 
relation till de sju principerna i rättfärdig krigsteori. 

• Det kommer krävas forskning för att säkerställa vad systemet ska genomföra för 
uppdrag och operationer i framtiden.  

Kan UCAV sägas ha militär nytta? 

• UCAV kan sägas ha militärnytta genom dess mångsidighet genom mängden 
uppdrag den kan genomföra. 

• Den utsätter inte personalen för några onödiga risker.  
• Den kan skapa stora möjligheter för andra förbands uppdrag till exempel 

förflyttning som skyddas med CAS. 
• Genom autonomi kommer systemet klara av flera uppdrag samtidigt med färre 

operatörer. 
• När UCAV:n når den nivå av autonomi för att ta moraliska beslut och använder 

precisionsammunition kommer onödiga skador och död av civila att kunna 
undvikas i större mån. 

7.2 Resultatdiskussion 
Det är inte UCAV:n i sig som är moraliskt inkorrekt att använda utan det är på det vis 
som den kan användas till. Systemet har fått en stämpel på grund av att det har använts i 
kriget mot terrorism. Därför kommer det behövas doktriner där klara riktlinjer finns för 
hur användandet skall gå till och även vem som har rätt att använda denna resurs, vilken 
nivå i beslutskedjan. 
Tekniken i sig kommer aldrig att kunna genomföra militära operationer eller ta beslut på 
egen hand. Det är människan som tillverkar en artefakt och sedan genomför operationer 
och tar besluten utifrån den moralen de tillämpar. Om nationen får tillräcklig vinst kan 
det enligt etiskpartikularism och håller sig inom Just War theory ses som moraliskt rätt 
att använda ett system som UCAV. 

Systemet har många styrkor och svagheter, det som systemet påvisar mest är att i den 
värld vi lever i idag där människans liv i krig är viktigare än att lyckas är UCAV:n det 
som behövs. Vi utsätter inte personer för onödig risk utan de sitter säkert långt därifrån 
och kan genomföra flera olika operationer samtidigt. Detta i framtiden kommer att ge 
piloterna möjlighet att koordinera flera system samtidigt och på så vis lätta personal 
bördan och effekten av uppdragen ökar. Eftersom systemet har en relativt låg hastighet 
blir luftvärn en svår motståndare tills den bli utrustad med motmedelssystem. 
Autonomin kommer bli nästa steg i utvecklingen och människan kommer att utsättas för 
system som är fel programmerade och som säkert kommer fatta fel beslut vid något 
tillfälle. Detta kommer att kräva hårda riktlinjer för hur beslutskedjan ser ut och hur 
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felrapportering går till. Genom dessa två delar kommer systemfel kunna undvikas. Detta 
kanske innan något allvarligt händer och även ha uppföljning på individer för att se hur 
mycket den mänskliga faktorn spelar in. Det är även så att utbildningen spelar en stor 
roll i framtiden om hur personalen ska utbildas när det handlar om autonoma system 
och hur förberedda kommer dem vara när dem ska ta över kontrollen av UCAV:n? 
Datorn kommer i framtiden att klara av det som en människa kan. Det handlar endast 
om när i framtiden och hur våra normer hinner anpassa sig efter detta. 
Även om Predator MQ-1 inte är det största på marknaden är det en av de större och ses 
som ett aggressivt system. Detta skapar direkt tankar om något farligt och att det är 
större risk att den nyttjas till något omoraliskt och ej rättfärdigat. Därför är det inte 
konstigt att systemet har fått den stämpel den fått. Detta kräver att systemet sätts in i rätt 
kontext, får en förklaring som rättfärdigar det samt som visar alla sidor, positiva som 
negativa. Om inte detta görs kommer alla system inom samma kategori att få en stämpel 
som de inte förtjänar att ha. 

I denna studie finns det ett påstående att människans monopol på krigföring börjar lida 
mot sitt slut. Detta påstående har en svaghet och det är att människan kommer att stå 
bakom besluten i framtiden också. Människans roll kommer möjligtvis bli mindre inom 
krigföring men kommer att stå bakom besluten på en högre beslutsnivå. Det kan komma 
en tid där robotarna, artificiell intelligens, har kommit så långt att dem möjligtvis blir en 
del av samhället men det kan inte sägas när.  

 

7.3 Förslag till fortsatta studier 
Finns det några moraliska skillnader mellan att nyttja obemannade system militärt som 
civilt? 
Vilka operationer och uppdrag bör UCAV genomföra i framtiden? Vilka uppdrag är 
moraliskt rättfärdigande och varför? 
Hur kommer framtidens normer att se ut när robotar med en artificiell intelligens börjar 
bli en del av samhället? Är denna framtidsutsikt helt science fiction eller finns det 
belägg för att detta kan ske? 

Hur påverkas UCAV:s moraliska aspekter med annan etisk teori? 
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