Stop killer robots
Hur Sverige kan driva ett effektivt
förbud mot autonoma vapen
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IKFF:s ingång i frågan
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och
Frihet, IKFF, är en del av den globala kampanjen
Campaign to Stop Killer Robots som består av en
koalition av 172 civilsamhällesorganisationer från
65 länder. Målet för kampanjen är att ett så kallat
förebyggande förbud ska förhandlas fram, med
syfte att stoppa utvecklingen av helt autonoma
vapensystem.
IKFF är en 100-årig internationell feministisk
fredsorganisation med sektioner i över 50 länder.
IKFF Sverige har ett nära samarbete med ett antal
systersektioner som verkar i konflikt- och postkonfliktkontexter. Deras expertis och erfarenhet
är central i vårt arbete i Sverige. Flera IKFF-sektioner, inte minst i den afrikanska regionen, arbetar aktivt inom kampanjen för att förbjuda helt
autonoma vapen.
IKFF arbetar med humanitär nedrustning. Nedrustning utifrån en humanitär grund ifrågasätter
traditionella perspektiv på säkerhet, där fokus
ligger på nationell territoriell säkerhet och idén
om att fler och mer effektiva vapen skapar ökad
säkerhet. Ett modernt säkerhetsbegrepp sätter
istället mänsklig säkerhet i fokus och visar på
vapens och väpnade konflikters faktiska negativa
effekter på människor och samhällen. Humanitär
nedrustning synliggör också hur civila drabbas
än hårdare av särskilt grymma vapen som t.ex.
massförstörelsevapen. Målet är att skapa nya
normer där nedrustning ses som säkerhetsskapande, där politiska och ekonomiska intressen
inte överordnas humanitära värden och där internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter är utgångspunkten.
Utifrån en humanitär grund har det internationella samfundet antagit rättsligt bindande förbud
mot flera särskilt inhumana vapentyper som
giftgas, biologiska och kemiska vapen, kärnvapen,
antipersonella landminor, klustervapen, brandbomber, dumdumkulor1 samt ett förebyggande
förbud mot synförstörande laservapen.2 Dessa
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förbudsavtal är alla resultat av starka internationella partnerskap där stater, Förenta Nationerna
(FN), Internationella Rödakorskommittén (ICRC)
och det globala civilsamhället gått samman och
samarbetat för att skapa förändring. Att förbjuda
helt autonoma vapen utan mänsklig kontroll är
en fortsättning på arbetet för att stärka humanitär nedrustning, internationell rätt och multilateralism samt att förebygga konflikter och minska
mänskligt lidande.
IKFF sitter i utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation och har deltagit i arbetsgrupperna om autonoma vapen.3 Denna publikation
har därmed utformats till viss del utifrån de frågeställningar som arbetsgruppen blivit tilldelade.

1 Ammunition som exploderar eller enkelt plattas ut
inuti kroppen
2 Protokoll IV i FN:s konvention om förbud mot eller
inskränkningar i användningen av vissa konventionella
vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha
urskillningslösa verkningar från 1980
3 Tre arbetsgrupper har satts upp på ämnet. Första 2016, andra
2019-2020 och tredje 2020-2021.

Vad är autonoma vapen?
Användningen av artificiell intelligens (AI) är på
stark uppgång inom vapenindustrin. Det innebär
att det inom en inte alltför avlägsen framtid finns
en stor risk att helt autonoma vapen, även kallade
”killer robots”, kommer att utvecklas och användas. Sådana vapen, som har autonomi i kritiska
funktioner, skulle på egen hand kunna välja ut
mål och attackera utan någon form av mänsklig
inblandning.
Medan väpnade drönare befinner sig på en skala
mot mekaniserat våld, skulle helt autonoma
vapen fullborda separationen mellan människa
och slagfält vilket leder till en total avhumanisering av krigföring. Autonoma vapen skulle
innebära en stridande styrka med avsaknad av
empati, samvete och känslor som kan hålla en
mänsklig soldat tillbaka. De saknar förmågan att
göra etiska bedömningar i varje given situation
och stora utmaningar finns därmed vad gäller
krigföring i relation till den humanitära rätten.

Med begreppet ”helt autonoma vapen” avses
främst ”out of the loop”-vapen, men även ”on the
loop”-vapen skulle kunna ses som autonoma om
den mänskliga översynen är så begränsad att det
inte räcker till för att vapnet ska anses vara under
tillräcklig mänsklig kontroll. Båda dessa vapen
utvecklas just nu av flera stater.4

4 Slijper. F, Slippery Slope, (2019), PAX for peace:
https://paxforpeace.nl/what-we-do/publications/slippery-slope

Autonoma vapen kan delas in i tre olika
kategorier:
•

In the loop. Robotar som kräver beslut och
handling från en person för att välja ut och
attackera ett mål. Dessa vapen existerar
redan idag.

•

On the loop. Robotar som självständigt kan
välja ut mål och attackera, men som står
under översikt av en människa som kan kontrollera dess handlingar.

•

Out of the loop. Robotar som helt självständigt väljer ut sina mål och attackerar utan
mänsklig inblandning.
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Problemet med
autonoma vapen
Alla som har arbetat med en dator vet att systemfel ibland uppkommer. Det gör inte så mycket om
man bara måste starta om sin dator, men om ett
autonomt vapen börjar skjuta okontrollerat på
grund av systemfel blir följderna katastrofala. Hur
stora risker är acceptabla? Vem skulle stå till svars
för sådana systemfel?
En maskin ska aldrig fatta beslut om liv och död.
Detta strider mot grundläggande principer om
mänsklig värdighet och rätten till liv. Om vi tillåter

maskiner att fatta beslut om liv och död, kliver vi
över en grundläggande etisk gräns.

Tekniska begränsningar
AI är typer av teknik som kan utföra ”mänskliga
kognitiva processer”. Det är en vag term men
kommer ofta upp i diskussioner om autonoma
vapen. Det är inte självklart att autonoma vapen
kommer vara baserat på AI, men det är dock troligt att många autonoma vapen skulle inkludera
sådana tekniker.
Maskininlärning, som är en underkategori av AI,
är algoritmer som kan göra förutsägelser utan att
programmeras specifikt för en uppgift, de förlitar
sig på utbildningsdata för att bygga statistiska
modeller och därefter fatta egna beslut.
Djupinlärning5 är den senaste tekniken inom
maskininlärning och används för kategorisering
(ansiktsigenkänning, objektigenkänning och taligenkänning6) och uppgifter som att välja en kontrollåtgärd under autonom körning. Djupinlärning
har dock allvarliga begränsningar då data inte är
oändlig och förlitar sig därför på att generalisera
utöver den specifika information den besitter.
För att ett system ska kunna generalisera på en
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rimlig nivå måste det i allmänhet finnas en väldigt
stor mängd data så att nya svar kan blandas med
gamla.7
Under det senaste decenniet har teknik som djup
förstärkt lärning (Deep Reinforcement Learning
- DRL) gjort det möjligt för datorer att vinna över
människor på olika spel som exempelvis schack.
Detta har lett till spekulationer om tillämpningen
av denna teknik på andra områden som militärstrategier. Spel som har ett klart definierat mål
(att vinna), där framgång kan beräknas utifrån
spelets ramar och där spelet har en tydlig uppsättning regler gör det möjligt för en dator att
simulera olika scenarier med perfekt noggrannhet och ”träna sig själv”. Utan beräkningsbara,
objektiva och väldefinierade regler kan DRL-tekniken inte fungera. DRL-genererade lösningar är
ofta mycket ytliga och kan därför inte överföras
på ett bra sätt till liknande, men något annorlunda, scenarier.8
System baserade på maskininlärningstekniker
kan inte heller förklara för mänskliga användare
hur de kom fram till sina resultat, de är helt enkelt
baserade på statistiska modeller. Ett nytt fält,
”förklarande AI” (eller XAI)9 syftar till att lösa detta
problem, men har ännu inte gett några verkliga
framsteg. Det verkar också som att det kan behövas kompromisser mellan graden av ”förklarande/
tydlighet” och noggrannhet.10
På grund av dessa många osäkra faktorer måste
utvecklingen av helt autonoma vapen stoppas
genom ett så kallat förebyggande förbud, särskilt då dessa vapen utvecklas i snabbare takt än
den internationella humanitära rätten. Många
civila AI-forskare har också på dessa grunder
tagit ställning för ett förbud.11 Google har exempelvis garantier (safeguards) på plats för att:

”not “design or deploy” AI for use in weapons”.12
Genom att förbjuda autonoma vapen utvecklas
folkrätten, vilken sätter gränser för vad som är
tillåtet i krig.

Säkerhetspolitiska utmaningar
Autonoma vapen skulle grundläggande förändra karaktären på användningen av våld och
människors förhållande till det. Konsekvenserna
av dessa förändringar skulle vara globala och
ändra själva krigföringens natur. Påverkan av
användningen av dessa vapen på individer och
samhällen skulle nå långt bortom de stater som
innehar och använder dem och ha allvarliga konsekvenser för framtida relationer mellan stater,
vilket i sin tur skulle kunna leda till ökade spänningar och upprustning.13
Denna nya teknik kan leda till en internationell
kapprustning, som kan verka destabiliserande
och hota fred och säkerhet globalt. Så snart ett
land innehar en sådan teknik och därmed utgör
ett nytt hot, skapas en ny norm som leder till att
andra länder följer efter.
Autonoma vapen kan bli oförutsägbara i samspel med andra autonoma vapen och system.
Vilket skulle kunna leda till oavsiktlig och snabb
upptrappning av konflikter, eftersom autonoma
vapen kan svara på handlingarna från andra
autonoma vapen snabbare än människor kan
kontrollera och/eller reagera. En okontrollerad
och farlig kedjereaktion kan därmed utlösas.
Argument finns för att autonoma vapen skulle
kunna fatta bättre beslut än människor då den
mänskliga faktorn försvinner. Samtidigt ser vi hur
distans och avhumanisering i krig sänker trösklarna och kan leda till ökad våldsanvändning. Om
helt autonoma vapen utvecklas kan stater och
väpnade grupper föra krig utan att själva vara
närvarande eller känna konsekvenserna av våldet. När den egna risken minimeras blir beslutet
att delta i krig eller utföra våldshandlingar mycket
enklare. Risken är stor att civila skulle drabbas.
Då det endast krävs ett litet antal människor för
att distribuera ett stort antal autonoma vapen,

väcker det även oro över frågor som förebyggande, övervakning och kontroll.
Så kallad abstraktion av militär styrka och våld i
krig har länge använts för att distansera soldater från mänskliga och dödliga konsekvenser av
militärt våld. Distansering, avindividualisering och
avhumanisering är alla psykologiska mekanismer
som kan användas för att skapa de förutsättningarna för att utföra våldshandlingar och sänker
tröskeln att använda våld.14
Vidare har byråkratisering av militären och den
teknologiska utvecklingen bidragit än mer till att
frånkoppla militär verksamhet från moraliska
problem och konsekvenserna av det faktiska våldet. I sin doktorsavhandling, Operational Military
Violence: A Cartography of Bureaucratic Minds and
Practices,15 från 2019 visar Anders Malm vid Göteborgs universitet att planeringen av militärt våld
har blivit mer byråkratiskt, vilket gör att militärer
inte alltid ser sambandet mellan skrivbordet och
våldet. Enligt Malm så är bakgrunden till denna
trend den teknologiska utvecklingen som har
gjort det möjligt att fjärrstyra våldsinsatser med
hjälp av obemannade farkoster. Detta innebär
att högre chefer inom militären sällan ställs inför
några verkliga moraliska dilemman när det gäller
våldsutövningens konsekvenser, eftersom dessa
inte syns bland alla listor och diagram.16 Detta är
problematiskt, enligt Malm, då det är på denna
nivå som större beslut fattas. Han påpekar även
att byråkratiseringen leder till en förminskning av
fienden, kanske till och med att denne utraderas
som en mänsklig referenspunkt i det operativa
arbetet.17
Vi har sett problematiken med allt mer distanserad krigföring när det kommer till drönare. Detta
ger indikatorer på hur utvecklingen av autonoma
vapen skulle kunna påverka framtidens krigföring.
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Rättsliga utmaningar
Autonoma vapen representerar en helt ny och
aldrig tidigare skådad utveckling inom vapenteknik som presenterar nya utmaningar för tillämpningen av de lagar vi har idag. Den internationella
humanitära rätten består av några grundläggande principer i vilka skyddet av civila i krig är
centralt. Distinktionsprincipen, om åtskillnad av
civila och militära mål, och proportionalitetsprincipen, att åtgärder inte skall överskrida det som
är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, är två
hörnstenar. Autonoma vapen skulle inte ha den
mänskliga förmågan att i varje given situation
göra den bedömning som den humanitära rätten
kräver. Tolkningen av den humanitära rätten är
komplex och kontextberoende.
Distinktionsprincipen
Särskilt i nutida stridsmiljöer, men även annars,
skulle autonoma vapen ha svårt att tolka skillnader mellan civila och stridande. Idag utkämpas
allt oftare asymmetriska krig i urbana miljöer mitt
bland civilbefolkningar. Nya tekniker, som t.ex.
drönare, har redan gjort urskiljandet av civila från
stridande svårt. De stater som troligtvis skulle
skaffa autonoma vapen först – USA, Ryssland,
Israel och ett antal europeiska länder – är de
stater som framförallt har kapacitet och resurser till att leda denna tekniska utveckling men
utgör också dem som deltagit i dessa typer av
okonventionella krig de senaste åren. I dagens
konflikter som allt mer sällan utkämpas mellan
två fronter av uniformerade militärmakter, kan
dessutom stridande parter sakna uniformer eller
andra tecken som utmärker dem, de kan snarare
försöka smälta in bland civilbefolkningen. Dessa
identifieras istället genom deras beteende och
deltagande i ”fientligheter”, dvs. deras deltagande
i väpnade operationer.18
Utan fysiska markeringar skulle en robot inte
kunna göra skillnad på civila och stridande parter.
Ännu viktigare, roboten skulle inte klara av att
tolka och utvärdera andra människors intentioner, vilket är en nyckel för soldater i fält. Ett sätt
att förstå en annan människas intention är att
förstå människans emotionella tillstånd, något
som bara en annan människa som själv har käns6

lor har förmågan att göra. Människor kan alltså
förstå varandra på sätt som robotar omöjligen
kan förstå människor.19
Svårigheten i att träna ett system för att göra
denna typ av skillnad kan inte underskattas.
Människors beteende är starkt kontextberoende
kopplat till allt från landskap, tillfälle, tid på året
till kultur etc. Inlärningssystem fungerar bara bra
i situationer som matchar de uppgifter och situationer som de har utbildats på. Till exempel kan
ett system utbildat för att känna igen stridande
som bär vapen göra misstag när de placeras på
en plats där civila använder gevär för att jaga.
Det kan felaktigt identifiera en bröllopsceremoni,
där vapen kan skjutas i firandet, som en samling
stridande. Därtill kan objektigenkänning genom
datorseende lätt manipuleras och denna typ av
svaghet kommer vara inneboende i tekniken
under överskådlig framtid.20
Proportionalitetsprincipen
Att bedöma proportionalitet i en militär operation är kontextberoende. Vad som är lagligt kan
ändras genom små förändringar. Det kräver en
subjektiv bedömning från fall till fall. Det är högst
osannolikt att en robot kan förprogrammeras att
hantera det oändliga antal scenarier som den kan
möta i realtid. De som faktiskt är ute i fält och tolkar internationell humanitär rätt i komplicerade
och skiftande scenarier använder konstant sin
mänskliga bedömningsförmåga, inte automatiskt
beslutsfattande. Internationella Rödakorskommittén menar att proportionalitetstestet är subjektivt
och måste framförallt vara en fråga om sunt förnuft och god tro hos de militära befälhavarna.21
Internationella domstolar, beväpnade styrkor
och andra har anammat en standard av ”militär
rimlighet”. Det är sannolikt att utvecklingen av
robotteknologin (kroppen) kommer gå snabbare
än utvecklingen av artificiell intelligens (hjärnan),
därför är det sannolikt att militären skulle introducera autonoma vapen i strid innan robotindustrin vet om den kan producera tillräckligt starka
AI-förmågor, till exempel för att avgöra proportionalitet. Även om en robot skulle kunna matcha
en människas förmåga att resonera skulle den
fortfarande sakna förmågan att förstå andra

människor och förmågan att exempelvis visa nåd
- förmågor som är nödvändiga för att fatta kloka
juridiska beslut och för att göra etiska val bortom
proportionalitetsprincipen.22
Proportionalitetsprincipen ska även styra hur
attacker mot civil infrastruktur bör stå i proportion till militär fördel av att förstöra sådana
infrastrukturer. Detta är inte en enkel frågeställning och handlar inte bara om att räkna ut antalet
civila som sannolikt kommer att dödas eller skadas och tillämpa en tröskel, eftersom detta måste
vägas mot den ”konkreta och direkta militära
fördelen som förväntas”.23 Detta är något som är
svårt att kvantifiera och förlitar sig på mänsklig
bedömning.

Ansvarsutkrävande
Autonoma vapen skapar även ett tomrum kring
ansvarsutkrävande. Vi kan inte utkräva ansvar
från maskiner, så vem ska hållas till svars om
robotarna dödar civila och begår folkrättsbrott?
Är det överbefälhavarna eller personerna som
programmerade in algoritmerna som står ansvariga? Det finns stora risker att autonoma vapen
kommer att inskränka mänskliga rättigheter och
internationell humanitär rätt utan ett tillräckligt
rättvist eller effektivt sätt att utkräva ansvar. I
dagens konflikter är ansvarsfrågan viktig då den
ska avskräcka från framtida skadande av civila
och ge upprättelse.24
Att hålla militära befälhavare ansvariga för vad ett
vapen gör på eget bevåg förefaller lika osannolikt
som att de hålls ansvariga för vad en underordnad soldat gör på eget bevåg (om befälhavaren
inte kände till vad soldaten tänkte göra i förväg
utan att agera). ”Command responsibility” är en
sedvanerättslig25 regel som gör gällande att en
ledande militär eller befälhavare är ansvarig för
en underordnads krigsbrott om hen visste eller
misstänkte att brott skulle begås och inte försökte förhindra det. ”Command responsibility”
skulle kunna appliceras om befälhavaren i förväg kände till att civila potentiellt skulle komma
till skada och sedan ändå väljer att vårdslöst
använda vapnet. Dock kanske befälhavaren inte

kan identifiera ett sådant hot innan vapnet är i
användning eftersom hen själv inte har programmerat roboten. Om insikten att roboten kommer
att bryta mot den humanitära rätten når befälhavaren väl ute i fält är det för sent då vapnet är
autonomt. Människor kan inte hållas ansvariga
för maskiner de inte kan kontrollera. Autonoma
vapen skapar därmed ett legalt tomrum när det
kommer till ansvarsutkrävande.26

Säkerhet för vem?
Autonoma vapen kommer att användas i områden där det idag redan pågår konflikter samt där
internationella konflikter utspelar sig på ett annat
territorium, exempelvis Syrien. Ur ett humanitärt
perspektiv är autonoma vapen inte främst ett hot
mot Sverige, civila i Sverige eller mot västvärlden.
Frågan kan i dagsläget därför inte endast fokusera på hur ett förbud skulle påverka exempelvis
komponenter inom det svenska försvaret på en
teknisk nivå utan måste ses ur ett bredare perspektiv där konfliktförebyggande, global fred och
säkerhet, mänskliga rättigheter och folkrätten
står i fokus.
Guy Feugap, IKFF Kamerun, berättar om vikten av
att förbjuda autonoma vapen och hur konflikter i
regionen riskerar att påverkas om vapnet utvecklas:
”Currently, in Africa, poverty, bad governance, and
authoritarian governments are causing several crises,
many of which tend to turn into violent extremism. The
terrorist threat that some countries face such as in the
Lake Chad Basin region, have led countries that have
great interests in the war to develop semi-autonomous
weapons, remotely controllable drones that could easily
migrate into fully autonomous weapons systems.
WILPF Cameroon fears that Africa could become an
experimentation field if such weapons are developed,
we, therefore, believe it is urgent to plead and work
for a binding instrument that bans fully autonomous
weapons.”

Ayo Ayoola-Amale, IKFF Ghana, lyfter det feministiska perspektivet av autonoma vapen och varför
denna fråga är så viktig för feministiska rörelser i
den afrikanska regionen:
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”We as a feminist peace movement see that autonomous
weapons systems raises a lot of legal, moral, ethical,
security and accountability concerns. We cannot
disregard the voices of millions of women in Africa
and indeed the world who are being violated, raped,
bombed, oppressed and denied of their rights.
The violence and the discrimination that comes out as
societies are affected by conflict particularly in Africa can
affect women differently in terms of the risk of sexual
violence and the ways in which society is reshaped by
conflicts. Killer robots would not end sexual violence in
armed conflicts. Rather it would raise the risk of gender
based violence since most killer robots technology is
developed and utilized primarily by men operating
largely within a framework of violent masculinity. These
weapons systems would not question an order to round
up women to be raped during armed conflicts, and
unlike human soldiers, it lacks conscience and empathy
that would make an honourable human disobey an
order to rape or cause sexual violence. Banning killer
robots is needed to strengthen global peace, advance
human security and ensure a feminist future.”

Sveriges nationella säkerhetsstrategi utgår från
ett brett förhållningsätt och ett vidgat säkerhetsbegrepp. Den understryker vikten av ett globalt
perspektiv och där säkerhet präglas av starka
samband mellan fred, säkerhet, hållbar utveckling
och folkrätt, inklusive mänskliga rättigheter. Där
fred, säkerhet, demokrati, mänskliga rättigheter
samt ekonomisk och social utveckling är den
bästa grunden för mänsklig säkerhet och mellanstatlig säkerhet.27
För att säkerställa dessa globala perspektiv behöver
Sverige ta in aktörer som har expertis i internationellt konfliktförebyggande och fredsbyggande och
hållbar utveckling. Detta kan göras genom att inkludera myndigheter som Folke Bernadotteakademin
(FBA) och SIDA men även civilsamhället.

5 Djupinlärning är en underkategori av maskininlärning.
6 Taligenkänning, ASR, är att elektroniskt eller datatekniskt
tolka mänskligt, naturligt tal. Naturligt tal räknas som ett viktigt
steg för att få intuitiva människostyrda gränssnitt till datorer.
Taligenkänning bör inte blandas ihop med röstigenkänning, som
behandlar identifiering av vem som talar.
7 Marcus. G, Deep Learning: A Critical Appraisal, (2017), New York
University: https://arxiv.org/pdf/1801.00631.pdf
8 Feldman. P, Dant. A, Massey. A, Integrating Artificial Intelligence
into Weapon Systems, (2019): https://arxiv.org/abs/1905.03899
9 Explainable artificial intelligence (XAI) – förklarande artificiell
intelligens – system för artificiell intelligens, i synnerhet
maskininlärning, som kan beskriva för mänskliga användare hur
de kommer fram till sina resultat.
10 Nolan. L, Why tech workers should oppose #KillerRobots,
(2019), Campaign to stop killer robots: https://medium.com/@
stopkillerrobots/technological-reasons-to-oppose-autonomousweapons-e3147c657246
11 Ett exempel är Autonomus weapons: an open letter from AI and
Robotics reserachers (Future of life institute): https://futureoflife.
org/open-letter-autonomous-weapons/ Även nationella öppna
brev har gjorts i Australien, Belgien, Kanada, Nederländerna och
Norge.
12 PAX Netherlands, Don’t be evil?, (2019), Pax: https://www.
paxforpeace.nl/publications/all-publications/dont-be-evil
13 Article 36, Article 36 reviews and addressing Lethal Autonomous
Weapons Systems, (2016), Article 36: http://www.article36.org/wpcontent/uploads/2016/04/LAWS-and-A36.pdf
14 Bergman. D, Om stridens psykologi – Del 4: Våldsutövning &
konsten att döda, (2017) Kungliga krigsvetenskapsakademin:
https://kkrva.se/om-stridens-psykologi-del-4-valdsutovningkonsten-att-doda/
15 Malm. A, Operational Military Violence: A Cartography of
Bureaucratic Minds and Practices, (2019), Göteborgs universitet:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/58611
16 Vetenskapsradion, Skrivbordsjobb döljer krigets våld,
(2019): Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.
aspx?programid=406&artikel=7167799
17 Militärt våld blir alltmer byråkratiserat (2019): Expertsvar.
se: https://expertsvar.se/pressmeddelanden/militart-vald-bliralltmer-byrakratiserat
18 Human Rights Watch and The International Human Rights
Clinic (IHRC) at Harvard Law School, Advancing the debate on
killer robots, (2014): https://www.hrw.org/sites/default/files/
supporting_resources/advancing_the_debate_8may2014_final.
pdf, sid.4-8
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19 Ibid
20 Nolan. L, Why tech workers should oppose #KillerRobots,
(2019), Campaign to stop killer robots: https://medium.com/@
stopkillerrobots/technological-reasons-to-oppose-autonomousweapons-e3147c657246
21 Report by Professor Christof Heyns, UN special rapporteur
on extrajudicial, summary or arbitrary executions for the Office
of the High Commissioner for Human Rights – Case prepared
by Ms. Sophie Bobillier, Master student at the Faculty of Law of
the University of Geneva: https://casebook.icrc.org/case-study/
autonomous-weapon-systems
22 Docherty. B, The Need for and Elements of a New Treaty on Fully
Autonomous Weapons, (2020), Human rights watch: https://www.
hrw.org/news/2020/06/01/need-and-elements-new-treaty-fullyautonomous-weapons
23 Röda korset, Viktiga regler och lagar, (2019: https://www.
rodakorset.se/krigets-lagar/aven-krig-har-regler/viktiga-regleroch-principer/
24 Human Rights Watch and The International Human Rights
Clinic (IHRC) at Harvard Law School, Mind the Gap, The Lack of
Accountability for Killer Robots, (2015), Human Rights Watch:
https://www.hrw.org/report/2015/04/09/mind-gap/lackaccountability-killer-robots
25 Sedvanerätt är sådan allmän sedvänja som har accepterats
som lag inom ett visst område utan att det är bestämt i
nedskrivna regler.
26 Human Rights Watch and the International Human Rights
Clinic (IHRC) at Harvard Law School, Mind the Gap, The Lack of
Accountability for Killer Robots, (2015), Human Rights Watch:
https://www.hrw.org/report/2015/04/09/mind-gap/lackaccountability-killer-robots
27 Regeringskansliet, Sveriges nationella säkerhetsstrategi,
(2017): https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/
a02552ad9de94efcb84154b0f6ed76f9/nationellsakerhetsstrategi.pdf, sid.6

9

Ett genusperspektiv på
autonoma vapen
Maktstrukturer speglas i hur vi tänker om vapen,
krig och våld. Vapen är en maktsymbol och ett
verktyg för att utöva makt, som är nära sammankopplat med normer kring militariserad maskulinitet. Att förvandla människor till krigare, traditionellt pojkar till män, har ofta krävt nedbrytning
av empati och känslan för etik och moral där våld
och fysisk dominans över andra som framställs
som svagare förskönas. Att se på våld och konflikter som ett socialt fenomen snarare än en teknisk
utmaning som ska ”lösas” med ny vapenteknologi, är centralt för att förebygga väpnade konflikter och bygga fred.
Krig destabiliserar samhällen och förstärker
redan befintliga strukturer och diskriminering.
Grupper som redan är marginaliserade och
förtryckta, som kvinnor och minoritetsgrupper,
blir ännu mer utsatta i krig. Krigets avhumaniseringsprocess inkluderar också sexuellt eller annat
slags könsrelaterat våld. Att ersätta soldater med
robotar betyder inte att det könsrelaterade våldet
skulle upphöra, då det kan programmeras in och
användas för att begå könsrelaterat och sexuellt våld. Den som hävdar att autonoma vapen
kan vara fördelaktigt i detta avseende eftersom
”robotar inte våldtar” förstår inte sexuellt våld i
konflikter. Användning av våldtäkt i väpnad konflikt handlar inte om enskilda soldaters sexualitet,
utan är ett verktyg för att utöva makt och kan
användas som en taktik mot både män och kvinnor på både individuell och systematisk nivå. Det
finns inget som skulle förhindra att ett autonomt
vapen används på ett sådant sätt. Det är också
viktigt att överväga en bredare våldskultur som
skapas i relation till vapen och krig. Systematiskt
sexuellt våld används som vapen i konflikt och
riskerar att normaliseras och därmed öka i samhället överlag, även efter en konflikt. Vidare ser vi
redan idag att kön används som en del av profile10

ring, inte minst i drönarattacker av män där man
utgår från deras kön, ålder och plats.28 Det finns
därmed en stor risk att könsrelaterat våld kommer att förvärras om autonoma vapen tillåts välja
ut mål utan mänsklig kontroll.29
En stor risk som framhävs av forskare som
studerar dessa vapen är att sociala fördomar
och partiskhet kan vävas in i programmeringen,
såsom föreställningar om kön, hudfärg och
etnicitet. Autonoma vapen skulle programmeras
utifrån ”målprofiler” och algoritmisk partiskhet. I
dag vet vi, i och med civilt användande av AI, att
program för exempelvis ansiktsigenkänning har
svårt att känna igen icke-vita individer,30 röstigenkänning har svårare att tolka kvinnors röster
eller icke-nordamerikanska dialekter och foton
av människor som befinner sig i ett kök kategoriseras automatiskt som kvinnor. I USA finns det
exempel på att människor nekats borgen utifrån
att ett program gjort slutsatsen att en icke-vit
kvinna mer troligt begår brott än en vit kvinna.31
Ett vapen som är utformat utifrån dessa inbyggda
stereotyper och fördomar, utan någon meningsfull mänsklig kontroll, skulle inte kunna göra en
annan bedömning i den specifika situationen.
Vidare kan dessa vapen förprogrammeras för att
med uppsåt diskriminera.
Autonoma vapen kan underlätta profilering och
avhumanisering och är på så sätt ett direkt hot
mot marginaliserade grupper. Att förstå hur
dessa vapen skapas i en kontext av redan existerande strukturer och normer är avgörande för att
förstå konsekvenserna av dem och se behovet av
meningsfull mänsklig kontroll.

Bild © Campaign to Stop Killer Robots

28 Acheson. E, Moyes. R & Nash. T, Sex and drone strikes, Gender
and identity in targeting and casualty analysis, ( 2014), Women’s
International League for Peace and Freedom and Article
36: https://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/
Publications/sex-and-drone-strikes.pdf
29 Acheson. R, Gender and Bias, In Campaign to stop killer robots
Campaigner kit, Women’s International League for Peace and
Freedom (WILPF): https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/
uploads/2019/04/Campaigners-Kit-FINAL_EN.pdf, sid.23
30 Begreppen vit och icke-vit syftar på vithet som norm och
som social och politisk konstruktion. Det betyder att en person
får sociala, politiska och ekonomiska fördelar av att uppfattas
som vit, medan icke-vita utsätts eller riskerar att utsättas för
diskriminering, kränkningar, hot och våld (RFSU). Begreppet ickevit kan i sig vara problematiskt då vithet blir norm.
31 Acheson. R, A WILPF guide to Killer Robots, (2020), Women’s
International League for Peace and Freedom (WILPF): http://
reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/wilpfguide-aws.pdf, sid 8
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Begränsningar i redan
existerande ramverk
Artikel 36
(Genèvekonventionerna)
Vissa stater menar att en bra översyn i enlighet
med artikel 36 skulle ”lösa” problemen kring
utvecklingen av autonoma vapen. Artikel 36 i
1977 års tilläggsprotokoll till Genèvekonventionerna säger att en stat som vill utveckla, anskaffa
eller välja ett nytt vapen ska genomföra en grundlig folkrättslig granskning.32 Dessa översyner är
emellertid otillräckliga för att hantera denna
fråga.
Det är endast en liten del stater som har en
formell nationell granskning utifrån artikel 36 och
då det saknas en universell standard innebär det
att de juridiska granskningarna är olika vad gäller
format, metod, mandat och expertis. Översyner
inom artikel 36 är endast nationella förfaranden
och det finns ingen internationell tillsyn, mekanism för transparens eller fastställda globala
standarder för hur de ska genomföras. Det finns
heller inga skyldigheter för stater att redovisa
sin bedömning. Stater tillämpar för närvarande
en variation av processer, utförda av organ med
olika sammansättningar och roller och som tar
hänsyn till olika juridiska ramverk. Till exempel tar
vissa länder även hänsyn till mänskliga rättigheter
(International Human Rights Law) eller en möjlig
framtida utveckling av vapen i sina utvärderingar
och andra inte.33 Därtill definieras inte termerna
som används i artikel 36 vilket gjort att olika länder anser att artikeln endast berör vissa typer av
metoder eller vapen. Detta är viktigt för övervägandet kring autonoma vapen och de juridiska
problem som sträcker sig utöver folkrätten.34 Som
exempel har Tyskland i sin reservation till tilläggsprotokollet skrivit in att de endast ser att bedöm-
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ningen av artikel 36 bara berör konventionella
vapen.35 Ett annat problem är att produkter med
dubbla användningsområden (dual-use)36 inte
täcks in under artikel 36.37
Det ser också olika ut vad gäller hur väl utrustade
stater är för att kunna uppfylla de krav som finns
för att genomföra dessa granskningar vad gäller praktisk erfarenhet eller finansiella resurser.
Detta är speciellt av vikt när det kommer till autonoma vapen då ny teknologi gör granskningen
mycket mer komplex och kostsam.38 Många stater
har inte ens ett vapengranskningsförfarande
trots att detta är ett krav enligt artikeln och måste
därmed utvecklas från grunden.39
Artikel 36 är den enda mekanismen idag som är
tillgänglig för regeringar att förebygga utvecklingen av nya typer av vapen och krigsmetoder
som möjligen bryter eller kan komma att bryta
mot internationell humanitär rätt. Även om en
gemensam förståelse för granskningar av autonoma vapen skulle utvecklas för att möjliggöra
bredare insatser, skulle beslut rörande dessa
vapen fortfarande helt överlämnas till enskilda
stater. Det är oacceptabelt att endast lämna
beslut om tolkning av lagar i händerna på de
stater som utvecklar autonoma vapen, vilket
artikel 36 gör, då det inte finns någon multilateral
mekanism som sätter ramarna. Tillsammans skapar dessa faktorer en inkonsekvent tolkning och
tillämpning av den humanitära rätten.40
Sedan 2014 har stater inom FN:s Konvention om
förbud mot eller inskränkningar i användningen
av vissa konventionella vapen41 (Convention on
certain conventional weapons - CCW) fört samtal
som tydligt visat att artikel 36 inte är tillräcklig vad
gäller autonoma vapen.

32 International Committee of the Red Cross, Protocol Additional
to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol
I), (1977): https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/
WebART/470-750045
33 Article 36, Article 36 reviews and addressing Lethal Autonomous
Weapons Systems, (2016), Article 36: http://www.article36.org/wpcontent/uploads/2016/04/LAWS-and-A36.pdf. sid.2
34 Ibid
35 Boulanin. V and Verbruggen. M, Article 36 reviews, Dealing with
the challenges posed by emerging technologies, (2017), Stockholm
international peace reserach institute (SIPRI): https://www.sipri.
org/sites/default/files/2017-12/article_36_report_1712.pdf, sid.3
36 Produkter med dubbla användningsområden har en civil
användning, men kan även nyttjas för militära ändamål eller för
framställning av massförstörelsevapen och dess bärare.
37 Boulanin. V and Verbruggen. M, Article 36 reviews, Dealing
with the challenges posed by emerging technologies, (2017),
Stockholm international peace reserach institute (SIPRI): https://
www.sipri.org/sites/default/files/2017-12/article_36_report_1712.
pdf, sid.3
38 Ibid, sid.1
39 Boulanin. V, Implementing article 36 weapon reviews in the
light of increasing autonomy in weapon systems, (2015), Stockholm
international peace reserach institute (SIPRI): https://www.sipri.
org/sites/default/files/files/insight/SIPRIInsight1501.pdf, sid.2
40 International Committee of the Red Cross, Statement of the
ICRC to the 2015 Meeting of High Contracting Parties to the CCW,
(2015): https://www.icrc.org/en/document/meeting-statesparties-convention-certain-conventional-weapons-0
41 Förenta Nationerna, Meeting of the GGE: https://www.un.org/
disarmament/the-convention-on-certain-conventional-weapons/
background-on-laws-in-the-ccw/
13

Hur ett förbud
kan utformas
2013 beslutades det på FN:s Konvention om
förbud mot eller inskränkningar i användningen
av vissa konventionella vapen (Convention on
certain conventional weapons – CCW) statspartsmöte om att ett informellt expertmöte skulle skapas under 2014 för att diskutera frågor relaterade
till ny teknik inom området autonoma vapensystem. Sedan dess har stater träffats i FN varje år
för att diskutera frågan. Fokus har kommit att
ligga på principen om att upprätthålla ”meningsfull mänsklig kontroll” över vapen och behovet av
att definiera gränserna för acceptabel kontroll.
Tre linjer har sedan 2014 tagit form inom CCW: en
som driver ett förbud, en som driver en politisk
deklaration samt en som blockerar båda dessa
initiativ. Denna sista linjen, som drivs av bland
annat Ryssland och USA, ser att autonoma vapen
kommer att vara till nytta för de egna militära
förmågorna eller att det är för tidigt att utveckla
regleringar då vapnen inte ännu är helt utvecklade.
Förslag så som politiska deklarationer och uppförandekoder, såväl som krav på större transparens
är åtgärder av värde, men är i sig inte tillräckliga
för att hantera hotet som autonoma vapen kan
komma att utgöra mot mänskligheten. Dagens
regelverk har svårt att anpassa sig till denna
utvecklingen av autonoma vapen, något som
endast en utveckling av den humanitära rätten
kan bemöta. Därtill ser vi att många åtgärder kan
implementeras mer effektivt efter att en internationell rättslig ram har utformats. Ett förbud
skulle bland annat göra att länder måste anpassa
eller skriva nationella lagar i relation till förbudet,
vilket även skulle medföra utvecklingen av en
praktisk nivå för att implementera den nya lagen.
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Meningsfull mänsklig kontroll
(meaningful human control)
Att fokusera på en teknisk definition av autonoma
vapen är inte produktivt eller görbart, då det inte
finns en gemensam definition bland experter vad
gäller exempelvis “autonomi”. Istället bör fokus
ligga på termen meningsfull mänsklig kontroll
(meaningful human control) som är betydligt mer
användbar. Detta begrepp rör sig bort från komplexa tekniska definitioner och är även användbart i en föränderlig värld där tekniken konstant
utvecklas på ett sätt som vi inte kan förutspå. Vad
som är centralt är att operatören kan göra ett
välgrundat beslut om att en attack kommer att
uppfylla legala ramverk och etiska normer och att
vapnet är förutsägbart och pålitligt.
Även om vissa åtgärder för att säkerställa
mänsklig kontroll kan vidtas i konstruktions- och
programmeringsstadiet så är dessa i sig inte
tillräckliga för att säkerställa meningsfull mänsklig kontroll. För att detta ska vara fallet måste
det också finnas mänsklig kontroll under utplaceringsfasen, samt identifieringen och attacken
av ett mål. Meningsfull mänsklig kontroll måste
alltså finnas med i hela cykeln. Det är också ett
sätt att explicit uttrycka en implicit princip inom
humanitär rätt, att det är människor som ska
implementera dess bestämmelser. Diskussionen om meningsfull mänsklig kontroll bör till en
början utgå från hur system fungerar och vilka
parametrar människor behöver för att förstå och
hantera dessa.42
Med begreppet meningsfull mänsklig kontroll
aktualiseras ytterligare premisser: nödvändigheten i att den mänskliga operatören har information om kontexten, att vapnet opererar på ett
sätt som är förutsägbart nog för att människor

ska kunna fatta väl underbyggda beslut om sannolika utfall, samt det etiska ställningstagandet
för mänsklig värdighet. Nedan följer frågor som
kan guida förståelsen av vilken typ och grad av
meningsfull mänsklig kontroll som behövs.
Viktiga systemegenskaper som en användare av
autonoma vapen bör förstå inkluderar:
•

Vilka målprofiler använder ett system? Vilka
militära eller civila föremål eller fenomen kan
falla inom målprofilen/målet?

•

Hur konstruerades målprofilerna? Kan målprofilen ändras under en attack?

•

Vilken typ av kraft använder systemet? Hur
mycket styrka har den under en attack?

Viktiga sammanhangsfaktorer som en användare
bör förstå inkluderar:
•

•

När kommer ett system att börja fungera som
ett vapen och hur länge kommer den processen att pågå? Kan driftstiden kontrolleras
tillräckligt för att tillämpa lagen?
Var kommer vapnet att användas? Kan verksamhetsområdet kontrolleras tillräckligt för
att tillämpa lagen?

Även om det i dagsläget finns olika sätt att rama
in meningsfull mänsklig kontroll (meaningful
human control), har detta begrepp många fördelar. Control är ett uttryck som används i internationell rätt och är starkare och bredare än
alternativ som föreslås av några stater, till exempel intervention och judgment. Kvalificeringen
meaningful fungerar för att se till att kontrollen
är substantiell snarare än ytlig och är mindre
kontextspecifik eller resultatdriven än alternativ
som appropriate och effective.43
Sverige bör därför börja titta på vad meningsfull
mänsklig kontroll innebär tillsammans med en
grupp drivande stater, för att lägga fram ett konkret
nästa steg för att påbörja förhandlingar om ett förbud, som inkluderar ett förhandlingsmandat.

Negativa skyldigheter (förbud)
Det generella förbudet bör hantera autonoma
vapen som riktas och skjuter på basis av ”sensor
input”, det vill säga system där valet av objekt
och beslut om attack genomförs utifrån sensorbehandling, inte av människor.44 Ett förbud bör
innebära som absolut minimum ett förbud mot
anti-personella45 autonoma vapen.46
Dock bör även ett så kallat anti-materiellt47 autonomt vapen som exempelvis inte har kapacitet
att upprätthålla distinktionsprincipen och därmed skulle vara oförenligt med den humanitära
rätten, även inkluderas. Då humanitär rätt täcker
båda typer av system behöver det utrönas vilken
typ och nivå av mänsklig kontroll som krävs för
att säkerställa att den humanitära rätten kan
respekteras, både för anti-materiella och anti-personella autonoma vapen. Typen och nivån av
mänsklig kontroll skulle kunna se olika ut för olika
system, men begreppet måste förstås i förhållande till båda typer av system.48
Därtill bör även system som inte täcks av ovan
kriterier och inte uttryckligen är förbjudna vara
föremål för så kallade positiva skyldigheter för
att säkerställa mänsklig kontroll. Detta för att
säkerställa att problematisk teknik inte undviker
regleringen.49

Positiva skyldigheter

De positiva skyldigheterna inom avtalet ska syfta
till att säkerställa att meningsfull mänsklig kontroll upprätthålls även i användandet av andra
typer av system som väljer och skjuter mot mål,
men som inte nödvändigtvis i sig faller under de
negativa skyldigheterna.
Till exempel kan förbudet kräva att operatörerna
förstår hur ett vapen fungerar innan det aktiveras. Det kan sätta en minimumstandard för
förutsägbarhet och tillförlitlighet. Alternativt kan
avtalet begränsa tillåtna system till att endast
verka inom vissa temporära eller geografiska
parametrar. På så sätt skulle de positiva skyldigheterna bidra till att bevara meningsfull mänsklig
kontroll över användningen av våld och sätta
krav som i praktiken gör användningen av auto15

noma vapen olagliga.50 Sådana positiva skyldigheter skulle kunna var systemanalys, utbildning,
användningsanalys etc. som gör att de vapen som
inte täcks under själva förbudet har en stärkt och
utvecklad granskningsprocess för att säkerställa
att systemen/vapnen i fråga används i enlighet
med gällande rätt.

Dubbla användningsområden
Ett förbud mot autonoma vapen ska inte hindra den civila tillämpningen av AI. Många av de
förbud som finns idag hanterar frågor om dubbla
användningsområden (dual use), exempelvis
laserteknik och kemikalier. Ett användbart exempel som vi kan ta lärdom från är konventionen
om kemiska vapen (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their
Destruction – CWC), som säkerställer civil til�lämpning och samtidigt begränsar negativ militär
användning. Även om detta kan vara en utmaning att handskas med är det inte ett tillräckligt
argument för att inte driva på ett förbud. Inte
minst den civila sektorn har intresse av att deras
teknik inte kommer att användas för att döda
människor.51
Ett förbud är också viktigt för att tydliggöra vad AI
ska användas till och försäkra viktig civil utveckling. Därmed är ett förbud även viktigt för den
civila användningen. Med detta sagt är inte all
militär tillämpning av AI problematiskt utifrån IHL,
eller innebär särskilda risker vad gäller ansvarsutkrävande och risk för sänkta trösklar för konflikt,
till exempel autonom start och landning eller
användning av robotar för transport. Det är först
och främst användningen av AI för att välja och
attackera ett mål som väcker oro.

Mänskliga rättigheter och
internationell humanitär rätt
Internationell humanitär rätt (international humanitarian law – IHL) och de internationell mänskliga
rättigheterna (international human rights law –
IHRL) är två separata men kompletterande lagar.
Internationell humanitär rätt tillämpas i väpnad
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konflikt medan de mänskliga rättigheterna alltid
gäller, i fred och i krig. Båda regelverk gäller alltså
i väpnade konflikter. Den huvudsakliga skillnaden
i deras tillämpning är att stater har rätt att i vissa
extrema fall avbryta52 vissa mänskliga rättigheter (MR), medans IHL alltid gäller. Därtill bör det
tilläggas att inte alla rättigheter kan begränsas
(tex. inte förbudet mot tortyr, rätten till liv etc. Det
framgår av respektive MR-konvention vilka som
kan eller inte kan begränsas).
En vanlig föreställning är att man delat upp IHL
och MR, då IHL anses gälla i krig och skyddar
”fiendens befolkning” och MR skyddar ens egna
befolkning under fred.53 Denna uppdelning är
grovt förenklad och är heller inte applicerbar
i dagens konflikter som till stor del sker inom
det egna territoriet, så kallade icke-internationella väpnade konflikter. Den humanitära rätten
innehåller även regleringar för icke-internationella väpnade konflikter, däribland Genèvekonventionens artikel 3 och Genèvekonventionens
andra protokoll, samt sedvanerätten.54 Länken
mellan IHL och MR är under ständig utveckling,
ett exempel är idén att utforma ”fundamentala
humanitära principer” som ska bidra till att hitta
någon form av minimiregler som gäller i alla typer
av orossituationer och konflikter som förenar
humanitär rätt och mänskliga rättigheter.55
Med detta sagt är specifika förbud inte bara
ett bra redskap att använda för att förtydliga
och stärka IHL och dess tolkning utan även ett
bra redskap för att stärka och förtydliga länken
mellan IHL och MR. Många av de senare multilaterala avtalen om nedrustning och vapenkontroll
har inkluderat både internationell humanitär rätt
och mänskliga rättigheter. Att fortsätta denna
utveckling bör vara en prioritet för Sverige då
den stärker utvecklingen av humanitär nedrustning och bidrar till att utveckla internationell
humanitär rätt och multilateralism. Ett förbud
mot autonoma vapen måste inkludera mänskliga
rättigheter för att få till ett robust avtal som hindrar mänskligt lidande. Detta är även centralt då
det finns en risk att dessa vapen kan komma att
användas mot regimkritiker, civilsamhället eller
vid polisiära insatser.

Sverige bör pusha för att ett förbud ska byggas utifrån både humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Klusterkonventionen (2008)
Convention on Cluster Munitions

Nedan ges några exempel på hur IHL och MR har
inkluderats inom de senaste multilaterala avtalen.

Preamble

FN:s kärnvapenförbud (2017)
Treaty on the prohibition of nuclear weapons
Preambel
”Reaffirming the need for all States at all times
to comply with applicable international law,
including international humanitarian law and
international human rights law”. (fetstil IKFF)
Article 6: Victim assistance and
environmental remediation
“Each State Party shall, with respect to individuals under its jurisdiction who are affected by the
use or testing of nuclear weapons, in accordance
with applicable international humanitarian and
human rights law”. (fetstil IKFF)
FN:s vapenhandelsavtal (2016)
Arms trade treaty
Preamble
”Respecting and ensuring respect for international humanitarian law in accordance with, inter
alia, the Geneva Conventions of 1949, and respecting and ensuring respect for human rights
in accordance with, inter alia, the Charter of the
United Nations and the Universal Declaration
of Human Rights”. (fetstil IKFF)
Article 7: Export and Export Assessment
1. {…} each exporting State Party, {…}, shall, in an
objective and non-discriminatory manner, taking
into account relevant factors, {…};
(b) could be used to:
(i) commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law; (ii) commit or facilitate a serious violation of international human
rights law. (fetstil IKFF)

”Bearing in mind the Convention on the Rights of
Persons with Disabilities which, inter alia, requires
that States Parties to that Convention undertake
to ensure and promote the full realisation of all
human rights and fundamental freedoms of all
persons with disabilities without discrimination of
any kind on the basis of disability”. (fetstil IKFF)
Article 5: Victim assistance
1. ”Each State Party with respect to cluster munition victims in areas under its jurisdiction or
control shall, in accordance with applicable international humanitarian and human rights law”.
(fetstil IKFF)

42 Human Rights Watch and the International Human Rights
Clinic at Harvard Law School, Killer Robots and the Concept of
Meaningful Human Control, (2016): https://www.hrw.org/sites/
default/files/supporting_resources/robots_meaningful_human_
control_final.pdf
43 Dochert. B, Key Elements of a Treaty in fully autonomous
weapons (2019), Human Rights Watch and the International
Human Rights Clinic (IHRC) at Harvard Law School: https://www.
stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2020/04/Key-Elementsof-a-Treaty-on-Fully-Autonomous-WeaponsvAccessible.pdf
44 Moyes. R, Target profiles, Article 36 (2019): http://www.
article36.org/wp-content/uploads/2019/08/Target-profiles.pdf
45 Antipersonell är en term för något som är avsett att döda
eller skada människor snarare än att förstöra material.
46 Dochert. B, Key Elements of a Treaty in fully autonomous
weapons (2019), Human Rights Watch and the International
Human Rights Clinic (IHRC) at Harvard Law School: https://www.
stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2020/04/Key-Elementsof-a-Treaty-on-Fully-Autonomous-WeaponsvAccessible.pdf
47 I motsats till antipersonella vapen avser dessa att i första
hand förstöra materiel.
48 Dochert. B, Key Elements of a Treaty in fully autonomous
weapons (2019), Human Rights Watch and the International
Human Rights Clinic (IHRC) at Harvard Law School: https://www.
stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2020/04/Key-Elementsof-a-Treaty-on-Fully-Autonomous-WeaponsvAccessible.pdf
49 Ibid
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50 Ibid
51 Ett exempel är Autonomus weapons: an open letter from AI and
Robotics reserachers (Future of life institute): https://futureoflife.
org/open-letter-autonomous-weapons/ Även nationella öppna
brev har gjorts i Australien, Belgien, Kanada, Nederländerna och
Norge.
52 Så kallad derogeras.
53 Spiliopoulou Åkermark. S, Humanitär rätt och mänskliga
rättigheter: samspel under utveckling (2002), Totalförsvarets
folkrättsråd Försvarsdepartementet: https://www.
regeringen.se/49baf2/globalassets/regeringen/dokument/
forsvarsdepartementet/folkrattsradet/folkrattsradets-skriftseriehumanitar-ratt-och-manskliga-rattigheter_samspel-underutveckling.pdf, kapitel 1.1 (börjar på sid.7)
54 Vite. S, Typology of armed conflicts in international
humanitarian law: legal concepts and actual situations (2009),
International Review of the red Cross Volume 91 Number 873
March 2009: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc873-vite.pdf, sid.73
55 Spiliopoulou Åkermark. S, Humanitär rätt och mänskliga
rättigheter: samspel under utveckling (2002), Totalförsvarets
folkrättsråd Försvarsdepartementet: https://www.
regeringen.se/49baf2/globalassets/regeringen/dokument/
forsvarsdepartementet/folkrattsradet/folkrattsradets-skriftseriehumanitar-ratt-och-manskliga-rattigheter_samspel-underutveckling.pdf
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Relevanta
internationella fora
Sedan 2014 pågår samtal inom CCW:s Group of
governmental experts (GGE) om hur autonoma
vapen ska hanteras. CCW har varit ett betydelsefullt forum eftersom det tidigare använts för att
skapa ett förebyggande förbud mot förblindande
lasrar56 och ett mot användandet av brandvapen.57 Samt har även fungerat som ett forum för
att diskutera och därmed påbörja processerna
för att ta fram förbud mot landminor och klusterammunition som sedan antogs utanför CCW.
Stater har inom CCW identifierat viktiga frågor
när det gäller autonomi i vapen. Nästan alla
stater har erkänt vikten av mänsklig kontroll över
användandet av våld (use of force) och flera har
åtagit sig att inte skaffa eller utveckla autonoma
vapen. Trots detta har samtalen inom CCW inte
gett något konkret resultat när det kommer till
reglering på grund av motstånd från en handfull
stater, särskilt Ryssland och USA, som bestämt
avvisar förslag om att förhandla ett nytt internationellt avtal eller något annat politiskt verktyg.
2018 och 2019 beslutade CCW:s expertmöte om
elva vägledande principer (guiding principles)58
som ska guida ”gruppens fortsatta arbete”.59
Dessa principer är inte ett mål i sig utan har utformats som en guide för det fortsatta arbetet inom
CCW. Principerna är i likhet med diskussionerna
inom CCW spridda och delvis otydliga.60
Av de elva principerna bör Sverige lägga mest
fokus på Princip C då den berör aspekten om
mänsklig kontroll, den huvudsakliga diskussionen
inom CCW. Här bör Sverige bidra med substantiellt innehåll som kan föra processen framåt.
Vägledande princip C lyder:
(c) Human-machine interaction, which may take various
forms and be implemented at various stages of the life

cycle of a weapon, should ensure that the potential use
of weapons systems based on emerging technologies
in the area of lethal autonomous weapons systems
is in compliance with applicable international law, in
particular IHL. In determining the quality and extent of
human-machine interaction, a range of factors should
be considered including the operational context, and the
characteristics and capabilities of the weapons system as
a whole;

Princip C är viktig då den binder ”interaktion
mellan människor och maskiner”, eller mänsklig
kontroll, till ”efterlevnad av tillämplig folkrätt” och
den synliggör att kontextuella och tekniska faktorer båda påverkar. Hänvisningen till operativa
sammanhang antyder att även om samverkan
mellan människa och maskin kan implementeras
i ”olika stadier av livscykeln”, så som mänsklig
interaktion i utformning och konstruktion av ett
vapen. Mänsklig interaktion behövs emellertid
vid systemets användning för att utvärdera den
operativa kontexten och för att överväga hur systemegenskaper kommer att interagera med det
specifika sammanhanget.

Möjliga fora för förhandlingar
Efter flera års öppna diplomatiska samtal inom
CCW är det av stor vikt att arbetet tar nästa steg
för att förhindra den utveckling som pågår och
för att hindra att autonoma vapen produceras
och används. Ett fåtal stater med avancerad
militär utveckling investerar betydande medel för
att utveckla vapen med minskad mänsklig kontroll över de kritiska funktionerna för att välja och
attackera mål.61
Det finns därför ett skyndsamt behov att samla
en tillräckligt stor grupp stater, internationella
organisationer och icke-statliga organisationer,
som gemensamt och tydligt kan driva frågan
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framåt. Målet bör vara att staterna under CCW:s
översynskonferens (Review Conference) i november 2021 kan fatta ett beslut om ett mandat för
att inleda formella förhandlingar om ett förbud
mot autonoma vapen.
Lärdomar från andra frågor har visat att det först
är när ett förhandlingsmandat finns på plats som
frågan på ett djupare plan börjar diskuteras och
stater tillsammans börjar hitta lösningar. Det
är också först under förhandlingar som många
stater kan avvara de resurser som krävs för att
sätta ihop en delegation med lämplig expertis.
Under CCW:s expertmöten har det funnits en
obalans mellan staternas delegationer vad gäller
kapacitet.
Som civilsamhällesorganisation har vi inget tydligt
svar på var en förhandling om ett förbud ska
eller bör genomföras. Detta är upp till staterna
att bestämma. CCW har ett tvåårigt mandat från
mötet 2019 för ytterligare diskussioner. Nedan
listar vi några exempel på möjliga forum för förhandlingar:
1. Att inom CCW upprätta ett förhandlingsmandat. CCW arbetar utifrån konsensus och om
inte betydande förändringar sker så är chansen
liten att Ryssland, USA och några få andra stater
skulle acceptera ett förhandlingsmandat. Dock är
det fullt möjligt för CCW att sätta upp ett förhandlingsmandat med rules of procedure som skiljer
sig åt från CCW:s egna, som alltså inte baseras
på konsensus, som utökar civilsamhällets deltagande och som inkluderar mänskliga rättigheter.
The guiding principles säger att CCW erbjuder ett
lämpligt forum62 för att hantera frågan om autonoma vapen med referenser till CCW:s mål och
syfte, som är att skapa en balans mellan militär
nödvändighet och humanitära överväganden.
Dock säger principerna inte att CCW uteslutande
är det lämpligaste forumet. Även i en process
utanför CCW kan militära och humanitära överväganden vara centrala punkter, det är upp till
staterna att besluta om hur förhandlingsmandatet ska se ut.
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2. Att inom generalförsamlingen upprätta ett
förhandlingsmandat. FN:s generalförsamling
kan vara mer politiskt lämpligt eftersom vissa
regeringar ser generalförsamlingen som mer
legitim än t.ex. processer utanför FN (se nedan)
samt att det inte styrs av konsensus och ingen
har vetorätt. Även här kan man utforma mandat
utifrån staternas önskemål, men generellt brukar
mandat styras av generalförsamlingens rules of
procedures, dvs. majoritetsbeslut.
3. Förhandlingar utanför FN. En extern process
innebär att enskilda stater måste ta ansvar
för processen. Det finns i allmänhet bättre alternativ för civilsamhällets deltagande och större
möjlighet att få en starkare avtalstext genom en
extern process, även om detta inte kan garanteras. En grupp likasinnade stater skulle kunna gå
ihop och driva en extern process tillsammans.
Kanada tog denna väg med förbudet mot landminor efter att förhandlingar i FN misslyckades,
likaså tog Norge denna väg med förbudet mot
klustervapen.
Sverige bör inte låsa sig till en enskild process så
som CCW, utan kontinuerligt utforska möjligheten
att driva frågan inom olika forum för att säkerställa
att arbetet rör sig framåt.

Viktiga aspekter av ett
förhandlingsmandat
Som en del av det globala civilsamhället vill vi
först och främst lyfta vikten av att förhandlingarna är öppna för civilsamhällets meningsfulla
deltagande.
Vidare är det centralt att förhandlingsmandatet, i
vilket fora det än ges, behöver undvika att slutgiltigt beslut fattas genom konsensus. Detta för att
undvika att konsensusregeln används som veto.
Nedan följer flera exempel på nedrustningspolitiska forum och förhandlingar som inte verkar
under konsensus.
FN:s vapenhandelsavtal (Arms Trade Treaty, ATT)
var under förhandlingen konsensusbaserad vilket
gjorde att Iran, Syrien och Nordkorea kunde

blockera. Då tog man avtalet till FN:s generalförsamling och röstade igenom det där. Detsamma
skedde med provstoppsavtalet (CTBT), som förhandlades under konsensus inom nedrustningskonferensen i Genève (Conference on Disarmament, CD), Indien blockerade och man tog det då
till röstning i generalförsamlingen. Båda fallen
är uttryck för att beslut om nedrustning de facto
tas med majoritetsröstning och inte alltid fattas
med konsensus. Samma gällde för Environmental
Modification Convention, som först förhandlades
i CD:n men sen flyttades till generalförsamlingen
och röstades igenom där.
Till och med FN:s handlingsplan för illegal vapenhandel (Programme of Action to Prevent, Combat
and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and
Light Weapons in All Its Aspects, UNPoA), som är
ett politiskt bindande instrument och ”konsensusdriven”, användes majoritetsröstning som verktyg
under den senaste översynskonferensen 2018.
Därmed bör Sverige driva att ett
förhandlingsmandats slutgiltiga beslut inte ska vara
baserat på konsensus.

Konsensus eller inte
– effekten av ett förbud?
Ett förbudsavtal har en stark normerande verkan.
Med det menas att även stater som inte anslutit
sig till avtalen, och därmed inte är bundna av
dem, förhåller sig till dem då synen på vapnen
förändras. Vapnen blir stigmatiserade och därmed även de som använder och producerar dem.
På så vis minskar innehavet och användandet
och fler människoliv skonas. Effekterna av redan
existerande förbud har varit tydliga, efter förbud
följer normförändring, ökat tryck på nedrustning
och i många fall konkret nedrustning. Att förlita
sig på att till exempel Ryssland och USA ska vara
med på banan från början är orealistiskt. Båda
länderna har tydligt sagt i FN att de är emot all
slags reglering, inklusive en politisk deklaration
eller uppförandekod för autonoma vapen.
Det förs då och då fram krav på att de som
utvecklar, tillverkar och innehar vapnen (”big

producers”) måste vara med för att avtal ska ge
någon effekt. Flera nedrustningsavtal har dock
visat sig vara effektiva trots att dessa stater inte
anslutit sig till en början eller inte alls. Ett förbuds
effektivitet måste mätas utifrån hur avtalet över
tid implementeras och bidrar till dess syfte. Ett
effektivt förbud bör förstås som ett heltäckande
förbud som tar upp många olika aspekter. Absoluta krav på att dessa stater ska delta riskerar
att deras deltagande sker med syfte att endast
urvattna avtalstexten.
Det är svårt att förutspå huruvida stater som inte
deltar i en förhandling senare agerar i relation
till avtalet. Förbuden mot landminor och klusterbomber är två exempel, där flera av de stater
som inte skrivit på ändå begränsat sitt användande, och även i vissa fall slutat producera
vapnen på grund av den norm som dessa avtal
skapat. Ett legalt ramverk ger även de stater
som vill driva humanitär nedrustning och hindra mänskligt lidande ett verktyg för att påverka
internationell politik i rätt riktning. Detta var även
något som Sverige, tillsammans med de andra
nordiska länderna, uttryckte senast i oktober
2019 i ett gemensamt uttalande i FN:s generalförsamlings första kommitté:
”The Conventionon Cluster Munitions has succeeded
in reducing human suffering caused by this weapon.
We remain deeply concerned about the reported use
of cluster munitions, which gravely affects civilian
populations. The Nordic countries engage actively on a
global level to alleviate the humanitarian consequences
of cluster munitions.” 63

Likaså har förbudsavtalet mot kemiska vapen
stigmatiserat dem, ett vapen som innan konventionen ansågs som ett av de nyaste och mest
högteknologiska vapnet. Vidare har FN:s kärnvapenförbud fått flera finansiella institutioner att,
trots att det ännu inte trätt i kraft, sluta investera
i kärnvapenproduktion. Den finansiella aspekten
är av vikt då många stater som producerar vapen
är i behov av att sälja och av internationella investeringar. Målet är alltid att få med alla stater men
om vissa endast blockerar handling finns det stor
anledning att driva på ett förbud utan dem, som
sedan utvecklar den internationella rätten och
skapar normer runt vapnen på längre sikt. Ett för21

bud är precis som ett fredsavtal, ett mycket viktigt
steg men bara början på en process. Efter börjar
arbetet med att implementera, uppnå resultat
och skapa förändring över tid. Ofta sätts också en
institution upp kring en ny konvention, vilket gör
att man på ett strukturellt plan följer utvecklingen
samt skapar en plats där stater kontinuerligt kan
mötas och följa upp arbetet.

56 Konventionen om förbud mot eller inskränkningar i
användningen av vissa konventionella vapens protokoll IV
om förbud mot förblindande lasrar (1998): https://treaties.
un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-2a&chapter=26
57 Konventionen om förbud mot eller inskränkningar i
användningen av vissa konventionella vapens protokoll III om
förbud mot eller restriktioner i användningen av brandvapen
(1980): https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/CCW-Protocol-III
58 Group of Governmental Experts of the High Contracting
Parties to the CCW, Draft Report of the 2019 session of the Group
of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of
Lethal Autonomous Weapons Systems, (2019), CCW/GGE.1/2019/
CRP.1/Rev.2: https://reachingcriticalwill.org/images/documents/
Disarmament-fora/ccw/2019/gge/Documents/final-draftreport_21Aug-v3.pdf
59 Moyes. R, Critical Commentary on the “Guiding Principles”,
(2019), Article 36: http://www.article36.org/wp-content/
uploads/2019/11/Commentary-on-the-guiding-principles.pdf,
sid.1
60 Ibid
61 Slijper. F, Slippery Slope, (2019), PAX for peace: https://
paxforpeace.nl/what-we-do/publications/slippery-slope
62 Meeting of the High Contracting Parties to the Convention on
Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional
Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious
or to Have Indiscriminate Effects, Revised Draft Final Report ,
CCW/MSP/2019/CRP.2/Rev.1, 15 Nov 2019, Geneva: https://
reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/
ccw/2019/hcp-meeting/documents/final-report.pdf
63 Statement by the Nordic Countries to the 74nd Regular
Session of the United Nations General Assembly Disarmament
and International Security Committee Thematic Debate on
Conventional Weapons, (2019): https://reachingcriticalwill.
org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com19/
statements/23Oct_NordicCountries.pdf
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Möjliga samarbetsländer
I dagsläget har 30 länder ställt sig bakom ett
förbud, men desto fler har formulerat liknande
önskningar även om de inte använt just ordet
förbud.64 Dit hör till exempel organisationen för
Alliance Free Nations (NAM Movement) som är en
sammanslutning av över hundra stater som inte
är anslutna till någon mellanstatlig försvarsallians. NAM-rörelsen har i uttalanden inom CCW
stöttat förbudslinjen.65 Likaså har den afrikanska
regionala gruppen inom FN uttryckt sitt stöd för
förbudslinjen inom CCW.66
En majoritet av EU-parlamentets ledamöter
röstade den 12 september 2018 för att ett folkrättsligt bindande instrument som förbjuder
autonoma vapen bör förhandlas fram (resolution
2018/2752).67 Detta ställningstagande förnyades
av EU-parlamenetet i januari 2021.68 Detta är inte
första gången som EU-parlamentet röstar för ett
förbud mot autonoma vapen.69 Redan i februari
2014 antogs en resolution som uppmanar EU:s
medlemsländer, Europarådet och den höga
representanten för utrikesfrågor och säkerhetspolitik att förbjuda utveckling, produktion och
användning av autonoma vapen.70 Även den parlamentariska församlingen för Organisationen för
Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) röstade
9 juli 2019 för en resolution som uppmanar medlemsstaterna att stödja internationella förhandlingar i syfte att förbjuda dessa vapen:
“Urges participating States to support international
negotiations to ban lethal autonomous weapons with a
view to establishing international, legally binding rules”.71

Många stater, speciellt i Europa, håller just nu på
att formulera sina nationella positioner. Österrike
var först ut och uttalade sitt stöd för ett förbud
redan 2018 och har varit drivande i processen
sen dess.72 I april 2019 röstade det belgiska parlamentets försvarsutskott för att uppmana Belgiens
regering att stödja ett förbud, samt att säkerställa att den belgiska armén aldrig kommer att
använda autonoma vapen. Den belgiska FN-am-

bassadören Murielle Marchand uteslöt inget
alternativ under Berlinforum (Forum for Supporting the 2020 Group of Governmental Experts)
den 1-2 mars 2020 då hon påpekade att Belgien
ser de vägledande principerna73 endast som: ”laying the groundwork for further legaly binding
instrument or regulation.” (fetstil IKFF) Detta
upprepades av den belgiska utrikesministern och
försvarsministern Phillipe Goffin under en utfrågning i belgiska parlamentet 29 april 2020.74 Den
30 september 2020 förtydligade den nya belgiska
regeringen att Belgien ska ta initiativ till att driva
på för ett regelverk om helt autonoma vapensystem, med sikte på ett internationellt förbud.75
Belgien, Irland och Luxemburg har i sitt arbetspapper ”Food for thoughts paper”, som de lämnade in till CCW:s expertmöte i mars 2019, skrivit
att:
”These can take the form of a strong political declaration
and/or a dedicated international legal instrument”,
”Another crucial area of discussion concerns the choice
of the most appropriate policy response to regulate the
development of these new technologies.” 76

Vidare har det isländska parlamentet röstat igenom en motion som stöttar ett förbud77 och inom
avtalen för regeringskoalitionerna i både Tyskland och Finland finns en punkt om att driva
på för ett förbud. I den finländska regeringens78
program står det:
”I internationella förhandlingar talar Finland för en
global reglering av autonoma vapensystem. Målet är att
förbjuda utveckling och tillverkning av vapensystem som
grundar sig på artificiell intelligens.”79

Koalitionsavtalet (2018) från den tyska regeringen
fastslår att koalitionen80 säger nej till autonoma
vapen utan mänsklig kontroll, samt att de vill se
ett internationellt förbud.81 Därtill sade Tysklands
utrikesminister Heiko Maas i oktober 2018 under
FN:s generalförsamlings första kommitté att:
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”I ask that you please support, both here in New York
and in Geneva, our initiative to ban fully autonomous
weapons – before it is too late!”82 (fetstil IKFF)

Den 15 mars 2019, under en konferens som hölls
av den tyska utrikesministern om autonoma
vapen sa han även att:
”The multilateral political system appears paralyzed in
the face of potential threats […] We want to codify the
principle of human control over all deadly weapons
systems internationally, and thereby take a big step
toward a global ban on fully autonomous weapons”.83

Även den tyska industrin har beslutat om lagar.
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI),
Tysklands största paraplyorganisation för industrin, vill ha ett förbud mot autonoma vapen.84
Under en interpellation i det schweiziska parlamentet i maj 2021 bekräftade regeringen sin
ståndpunkt att vapensystem som kan bruka våld
autonomt utan mänsklig kontroll varken är i
Schweiz intresse eller tillåtet enligt internationell
rätt. Därtill påminde de om deras deltagande i
CCW och hur de bland annat är redo att bidra
till ett normativt och operativt ramverk som kan
ligga till grund för ett rättsligt bindande instrument.85

Andra icke-statliga
aktörers arbete
FN:s generalsekreterare António Guterres har
ställt sig bakom ett förbud:
”For me there is a message that is very clear — _
machines that have the power and the discretion to take
human lives are politically unacceptable, are morally
repugnant, and should be banned by international
law”.88

Autonoma vapen är också en del av generalsekreterarens agenda för nedrustning, Securing
our common future.89,90 FN:s generalsekreterares
högnivåpanel för digitalt samarbete som inrättades 2018, upprepade detta i sin andra rapport
från juni 2020 som för första gången uttryckligen
hänvisar till autonoma vapen:
”These questions come into sharpest focus with lethal
autonomous weapons systems – machines that can
autonomously select targets and kill. UN SecretaryGeneral António Guterres has called for a ban on
machines with the power and discretion to take lives
without human involvement, a position which this Panel
supports.” 91

Nya Zeeland nedrustningsambassadör, Hon Phil
Twyford, uttalade 2021 stöd för ett förbud i ett
tal: “I have committed New Zealand to building an
alliance of countries working towards an international and legally-binding instrument prohibiting
and regulating unacceptable autonomous weapons systems”.86

Vidare har FN:s tidigare generalsekreterare Ban
Ki-Moon sagt att dessa vapen skulle vara moraliskt oacceptabla,92 FN:s höga representant för
nedrustningsfrågor Izumi Nakamitsu har uttryckt
att dessa vapen väcker ”many fundamental concerns for international peace and security”93 och
FN:s särskilda rapportör för utomrättsliga avrättningar Christof Heyns har krävt ett förebyggande
förbud.94

Den 13 december 2019 uppmanade den kanadensiska premiärministern Justin Trudeau sin
nya statssekreterare François-Philippe Champagne till:

Den Internationella Rödakorskommittén har
genom åren gjort flera uttalanden95 och har 2021
uppmanat till framtagandet av nya rättsligt bindande regler:

“Advance international efforts to ban the development
and use of fully autonomous weapons systems.” 87

“The ICRC is convinced that international limits should
take the form of new legally binding rules to regulate
autonomous weapons.” 96

Även utanför FN-systemet stödjer många aktörer
ett förbud. 116 AI- och robotföretag uppmanade
2017 FN att förbjuda autonoma vapen.97 Vidare
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har fler än 3 000 experter inom robotik och artificiell intelligens, inklusive framstående forskare
som Stephen Hawking, Max Tegmark, Elon Musk
och Demis Hassabis (Google),98 tjugo tidigare
mottagare av Nobels fredspris,99 över 160 religiösa ledare, inklusive Desmond Tutu, krävt ett förbud.100 Även andra aktörer har uttryckt sin oro för
utvecklingen. USA:s vice försvarschef har uttryckt
att dessa vapen kan få allvarliga konsekvenser för
mänskligheten,101 och Roger Martyn Carr, styrelseordförande för den globala vapentillverkaren
BAE Systems, uttryckte sin oro över autonoma
vapen på Davos World Economic Forum 2016.102
Sist men inte minst kräver 160 civilsamhällesorganisationer från 65 länder ett förebyggande förbud
mot utveckling, produktion och distribution av
autonoma vapen.103
Listan kan göras lång med alla stater och andra
aktörer som aktivt arbetar med frågan. Här finns
en möjlighet för Sverige att söka partnerskap i
arbetet för ett förbud. Flera stater anordnar även
möten mellan de officiella mötena inom CCW för
att driva frågan framåt. Tysklands utrikesminister
bjöd i mars 2020 in till ett möte i Berlin “Forum
for Advancing and Supporting the 2020 GGE on
LAWS.” Österrike ska hålla ett möte i början av
2021. Detta är bra exempel på hur enskilda stater
aktivt verkar för att kunna lägga fram konkreta
förslag i CCW.
Vi uppmanar Sverige att initiera ett möte på politisk
nivå med likasinnade stater. Vi rekommenderar
att gruppen sätts samman med en bred geografisk
spridning för att få med olika perspektiv.
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Sveriges position
och arbete
Utrikesminister Ann Linde meddelade i regeringens utrikespolitiska deklaration den 12 februari 2020 att ”Sverige driver på inom ramen för
konventionen om vissa konventionella vapen för
ett effektivt internationellt förbud mot dödliga
autonoma vapen som är oförenliga med folkrättens krav.”104 Därtill gick utrikesminister Ann Linde
och miljö- och klimatminister Isabella Lövin ut i
en debattartikel i Sydsvenskan den 3 november
2019105 och meddelade att ”Sverige ska ta en
ledande roll i arbetet för ett förbud mot dödliga
autonoma vapensystem”. Detta uppmärksammades även av riksdagens utrikesutskott i sitt
yttrande om EU:s vitbok om artificiell intelligens
(2019/20:UU4y):
”Vidare noterar utskottet regeringens uttalande i den
utrikespolitiska deklarationen om att Sverige driver på
inom ramen för konventionen om vissa konventionella
vapen för ett effektivt internationellt förbud mot
dödliga autonoma vapensystem vilka är oförenliga med
folkrättens krav.106
/…/
Utskottet instämmer i kommissionens uppfattning
om att det internationella samarbetet kring AI måste
främja respekten för de grundläggande rättigheterna,
inbegripet mänsklig värdighet, mångfald, inkludering,
icke-diskriminering och skydd av integritet och
personuppgifter, samt att EU bör verka för att sprida
dessa värden globalt. Utskottet konstaterar att ett
långtgående teknologiskt försprång inom AI för
auktoritära stater kan få allvarliga och bestående
konsekvenser för mänskliga rättigheter och global
säkerhet. En ansvarsfull utveckling och användning av AI
skulle istället kunna bidra till att uppnå målen om hållbar
utveckling i Agenda 2030 och hjälpa till i arbetet mot
korruption och annan brottslighet.” 107

Den 7 oktober 2019 satte utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation upp en arbetsgrupp för autonoma vapen med syftet att:

28

”ta fram konkreta förslag på hur frågan om ett effektivt
förbud mot dödliga autonoma vapensystem, som
är oförenliga med folkrättens krav, bäst kan drivas
av Sverige med hög ambitionsnivå i Geneve (CCW)
och eventuella andra relevanta fora, såsom FN:s
generalförsamling.” 108

Ytterligare en arbetsgrupp sattes upp den 9
november 2020 med syfte att:
”samla samtliga arbetsgruppsdeltagares ståndpunkt
och perspektiv, samt konkreta förslag på hur Sverige
bäst kan driva frågan om ett effektivt förbud mot
dödliga autonoma vapensystem som är oförenliga med
folkrättens krav”.109

Den politiska riktningen är därmed tydlig. En Ipsos-undersökning från januari 2021 visar att 76%
av svenskarna är emot utvecklingen av autonoma
vapen.110 För att visa politiskt ledarskap både i
Sverige och globalt bör ett tydligt mandat nu ges
till Utrikesdepartementets nedrustningsenhet
(UD-NIS) för att aktivt driva på för ett förbud mot
autonoma vapen.
Ett första steg bör vara att Sverige ställer sig bakom
ett förbud inom CCW genom ett anförande och
ansluta sig till de 30 stater som redan har gjort det.
Sverige borde också dra nytta av sin ledande position inom AI-forskning genom att anordna ett
expertmöte där likasinnade stater bjuds in tillsammans med civilsamhället, folkrättsexperter och
AI-forskare (inte minst civila), för att diskutera
frågan om meningsfull mänsklig kontroll och hur
ett effektivt förbud kan skapas utifrån detta. Ett
slutdokument från detta möte skulle kunna läggas
fram som ett officiellt arbetspapper (working paper)
under CCW.

Den feministiska utrikespolitiken
Sverige ska verka för kvinnors inflytande och
meningsfulla deltagande i diskussioner och
förhandlingar om nedrustning samt bidra till att
ett genusperspektiv integreras i diskussioner och
slutdokument i enlighet med Sveriges nationella
handlingsplan för 1325 om kvinnor, fred och
säkerhet samt handlingsplanen för Sveriges feministiska utrikespolitik. Sveriges nationella säkerhetsstrategi betonar även att: ”Sverige ska vara
en ledande kraft för jämställdhet och kvinnors
fulla medverkan i alla strävanden att främja fred
och säkerhet.” 111
Sverige, som en ledande röst för kvinnors rättigheter och en feministisk utrikespolitik, måste
därmed belysa hur autonoma vapen förstärker
förtryckande könsnormer och kan användas för
att begå könsrelaterat våld. Sverige har under
mötena inom CCW inte själva lyft detta perspektiv, dock har EU i ett uttalande från november
2019 uttryckt att hänsyn måste tas till ett genusperspektiv i diskussioner om autonoma vapen:
”We believe it is important to take into account gender
perspectives when discussing the issue of LAWS given
the nexus between gender and emerging technologies.
We recognise the critical role that data plays for AI-based
technologies.”112

Det är viktigt att också Sverige driver denna fråga
och inte endast lämnar det till EU, dels för att
Sverige måste driva en självständig politik i linje
med den feministiska utrikespolitiken, dels för att
alla EU-stater inte förespråkar detta perspektiv.
Sverige kan inte stanna vid den minsta gemensamma nämnaren som kan förhandlas fram
inom EU. Andra länder, så som Kanada, har varit
drivande vad gäller ett genusperspektiv på autonoma vapen och har bland annat tagit nationella
initiativ. Till exempel stod Kanada värd för ett side
event tillsammans med civilsamhället för att lyfta
en intersektionell feministisk analys på autonoma
vapen vid CCW:s expertmöte i augusti 2018.
Sverige bör följa Kanadas exempel och driva ett
genusperspektiv i diskussioner och förhandlingar
samt verka för kvinnors inflytande och meningsfulla deltagande i enlighet med Sveriges nationella handlingsplan för kvinnor, fred och

säkerhet samt handlingsplanen för den feministiska utrikespolitiken.
Sverige bör inom CCW presentera ett arbetspapper om genusperspektiv på autonoma vapen samt
arbeta för en tolfte ”guiding principle” om vikten
av en genusanalys för att uppfylla folkrättens krav,
eller föra in frågan i någon av de redan existerande
principerna.
Ett genusperspektiv har tagit allt större plats
inom internationella fora för nedrustning och
vapenkontroll. Sverige borde med sin feministiska
utrikespolitik och feministiska regering vara en
ledande aktör för detta perspektiv inom frågor
som rör nedrustning, icke-spridning och vapenkontroll, inklusive autonoma vapen.
Sverige bör även se till att deras egna delegationer är jämställda. Detta stöds även i 2020 års
handlingsplan för en feministisk utrikespolitik:
”Utrikesförvaltningen ska verka för ett
jämställdhetsperspektiv på nedrustnings- och
ickespridningsområdet och för att kvinnliga
aktörer deltar i förhandlingar och framtagande av
nyckeldokument samt i genomförande av dessa. [S]amt
mer jämställd representation vid internationella möten.
[...] Arbetet under år 2020 inriktas också på att fortsätta
stärka jämställdhetsperspektivet i anföranden, avtal och
resolutioner som tas fram i FN:s utskott, kommittéer och
andra forum.”113

Lärdomar från andra processer
Nedan följer exempel från de senast förhandlade
nedrustningsprocesserna som Sverige bör ta
avstamp i för att inkludera ett genusperspektiv i
utvecklandet av internationell rätt och ett förbud
mot autonoma vapen. Sverige var drivande i att
få in flera av dessa skrivningar. Detta språk kan
utvecklas och stärkas i framtida avtal.
FN:s kärnvapenförbud (2017) – Treaty on the
prohibition of nuclear weapons
Cognizant that the catastrophic consequences
of nuclear weapons {…} have a disproportionate impact on women and girls, including as a
result of ionizing radiation. (fetstil IKFF)
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Recognizing that the equal, full and effective
participation of both women and men is an
essential factor for the promotion and attainment
of sustainable peace and security {…}. (fetstil IKFF)
FN:s vapenhandelsavtal (2016) – Arms trade treaty
Bearing in mind that civilians, particularly
women and children, account for the vast majority of those adversely affected by armed conflict
and armed violence. (fetstil IKFF)
The exporting State Party {…} shall take into
account the risk of the conventional arms {…}
being used to commit or facilitate serious acts
of gender- based violence or serious acts of
violence against women and children. (fetstil
IKFF)
Konventionen om klusterammunition (2008) Convention on Cluster Munitions
Bearing in mind also United Nations Security
Council Resolution 1325 on women, peace and
security and {…}. (fetstil IKFF)
Concerned that cluster munition remnants kill
or maim civilians, including women and children, obstruct economic and social development,
including through the loss of livelihood, impede
post-conflict rehabilitation and reconstruction,
{…}. (fetstil IKFF)
Article 5: victim assistance: {…} adequately
provide age- and gender-sensitive assistance,
including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for their social
and economic inclusion. (fetstil IKFF)

Konfliktförebyggande
Nedrustning och förbud mot särskilt grymma
vapen är också en viktig del i arbetet för att
förebygga konflikter. I Sveriges nationella säkerhetsstrategi utgör nedrustning och icke-spridning
en integrerad del av regeringens säkerhetspolitik
och är viktigt för både regional och global säkerhet.114 Säkerhetsstrategin betonar även att: ”[d]
iplomati och utvecklingssamarbete spelar en
central roll i att förebygga konflikter, bygga förtroende och värna fred och frihet.”115
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Konfliktförebyggande utgör en prioriterad fråga
för Sverige, inte minst i relation till arbete som
görs inom FN, där Sverige driver på för att aktivt
skapa förändringsprocesser som syftar till att
stärka FN-systemets gemensamma kapacitet
att förebygga väpnade konflikter. Även nedrustning och folkrätt är prioriteringar i Sveriges
FN-arbete.116 I handboken för den feministiska
utrikespolitiken från 2018 kan vi också läsa att
”förebygga risker och hot är en viktig del av
säkerhetspolitiken, som är en del av utrikespolitiken”.117 Likaså står det i Sveriges nationella
handlingsplan för resolution 1325 om kvinnor,
fred och säkerhet att ”Sverige ska arbeta för att
förebygga konflikt och våld genom att motverka
strukturella grundorsaker till konflikt”.118
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IKFF:s rekommendationer
•

Att Sverige aktivt driver ett internationellt
förbud mot autonoma vapen på humanitär
grund, utifrån både den humanitära rätten
och mänskliga rättigheter med ett tydligt
genusperspektiv och feministisk analys.

•

Att Sverige ställer sig bakom ett förbud mot
autonoma vapen genom ett anförande under
kommande möte inom CCW och därmed
ansluter sig till de 30 länder som redan har
gjort detta.

•

•

•

•

32

Att Sverige tillsammans med en grupp drivande stater utformar förslag på ett förbud
som utgår ifrån meningsfull mänsklig kontroll
med målet att i november 2021, under CCW:s
statspartsmöte, lägga fram ett konkret förslag
för att påbörja förhandlingar om ett förbud
mot autonoma vapen, som inkluderar ett
förhandlingsmandat.
Att Sverige initierar ett möte på politisk nivå
tillsammans med likasinnade stater med bred
geografisk spridning.
Att Sverige drar nytta av sin ledande position inom AI-forskning och anordnar ett
expertmöte i Sverige, där länder, civilsamhälle, folkrättsexperter och AI-forskare (inte
minst civila), bjuds in för att diskutera frågan
om meaningful human control och hur ett
effektivt förbud kan skapas utifrån detta. Ett
slutdokument från detta möte skulle kunna
läggas fram som ett officiellt arbetspapper
(working paper) under CCW:s expertmöte
2021.
Att Sverige som ledande inom civil AI-forskning inkluderar civil teknisk expertis i framtagandet av sina positioner och i arbetet för ett
förbud.

•

Att Sverige utifrån den feministiska utrikespolitiken tar en ledande roll i arbetet för att
ett genusperspektiv och en feministisk analys
tydligare inkluderas i arbetet med autonoma
vapen, samt att detta inkluderas i utformandet av ett förbud.

•

Att Sverige ser utvecklingen av autonoma
vapen från ett brett globalt säkerhetsperspektiv och därmed inkluderar myndigheter och
experter som har expertis i konfliktförebyggande, genus och utveckling, tex Folke Bernadotteakademin (FBA) och SIDA, men även
civilsamhället.

•

Sverige bör inom CCW presentera ett arbetspapper om genusperspektiv på autonoma
vapen samt arbeta för en tolfte ”guiding
principle” om vikten av en genusanalys för att
uppfylla folkrättens krav, eller föra in frågan i
någon av de redan existerande principerna.

•

Att Sveriges delegationer till CCW och framtida möten om autonoma vapen är jämställda, samt påverkar EU i samma riktning.

•

Sverige bör inte låsa sig till en enskild process
så som CCW, utan kontinuerligt utforska möjligheten att driva frågan inom olika forum för
att säkerställa att arbetet rör sig framåt.

•

Att Sverige driver att ett förhandlingsmandat
inte ska vara baserat på konsensus.

•

Att Sverige driver att förhandlingar ska vara
öppna för civilsamhället och möjliggöra ett
meningsfullt deltagande.
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