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The military conflicts of the early 21st century have seen the introduction and rise of a new 

military technology: the armed drone. With the United States acting as the driving force behind 

this technological advancement, the U.S Air Force and intelligence agency CIA have made 

drones their weapon of choice for pursuing suspected terrorists and insurgents in various remote 

locations. American military leaders and policy makers assert that the armed drone’s high level 

of accuracy make it the best available weapons platform for this task. However, new research 

shows that the use of drones may result in more civilian casualties than previously thought, and 

may in fact be more fallible than conventional aircraft in this respect. This paper examines this 

discrepancy between rhetoric and practice, and attempts to find potential causes for this in the 

development and early use of the first armed drone, the MQ-1 Predator. The paper cites 

statements from President Barack Obama and CIA director John Brennan and contrasts them 

with a recent research report on drone-caused civilian casualties, as well as examples of drone 

strikes where the wrong targets were struck. The analysis of the development and early use of the 

Predator Drone draws comparisons to Donald Mackenzie’s account of the development of 

accuracy for cold-war-era intercontinental ballistic missiles, applying the science and 

technology-concepts he uses to the case of the armed drone. The paper concludes with the 

argument that the accuracy of the early armed drones is fundamentally misunderstood or 

overestimated by U.S leaders, and that there are circumstances in the development-history of the 

system that may have contributed to this inconsistency. 
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Inledning 

 

Idén bakom obemannade flygande farkoster är över hundra år gammal, nästan lika gammal som 

det moderna flyget självt.1 Olika varianter av obemannade flygplan och andra luftfarkoster har 

använts under hela nittonhundratalet. Allt ifrån obemannade automatiserade bombplan fulla med 

sprängämnen som i andra världskriget kraschades in i fienden till fjärrstyrda spaningsflyg över 

Vietnam har använts utan att konceptet riktigt slagit igenom i allmänhetens medvetande. Dessa 

tidiga experiment med teknologin gav upphov till ett stort och i hög grad hemligt intresse inom 

flera amerikanska myndigheter. Under 80-talet började prototyper av obemannade flygplan som 

kunde styras på ett pålitligt sätt att utvecklas i USA. De var inte först med detta, Israel hade 

använt obemannat flyg i spaningssyfte sedan början av 80-talet, bland annat mot den islamistiska 

rörelsen Hizbollah i Libanon. Den amerikanska militärapparaten blev dock först med att 

bestycka dessa så kallade drönare2. Detta var en innovation av militärindustrin som utfördes med 

föga karaktäristisk snabbhet som gjordes under en turbulent period i amerikansk utrikes- och 

säkerhetspolitik som kulminerade i attackerna den 11:e september 2001. Entusiasmen för dessa 

missilbärande drönare skulle under 00-talets krig och terroristjakt i Mellanöstern nå en enormt 

hög nivå inom militär- och underrättelsetjänstkretsar och förändra sättet de utförde sina uppdrag i 

grunden. Många argument för systemet har hörts. Låga kostnader jämfört med strids- och 

bombflygplan, möjligheter till långa flygningar och ingen risk för tillfångatagna nedskjutna 

piloter är alla populära argument. Parallellt med den krigströtthet många i västvärlden och 

framförallt USA började uppleva under 00-talet och den kritik som hördes om tortyr, 

militäroperationer utanför officiella krigszoner och civila dödsoffer blev ett av de viktigaste 

argumenten för angrepp med bestyckade drönare att de minimerade civila dödsoffer genom deras 

missilers stora precisionsförmåga och deras piloters förmåga att försäkra sig om att de hade rätt 

mål i siktet genom att följa det över längre tid. Nu efter många års användning har det slutligen 

blivit möjligt att undersöka detta arguments riktighet.  

 

 

                                                           
1 Thomas P. Erhard, “Airforce UAVs: The secret history”, The Mitchell Institute for Airpower Studies, 2010, 

Arlington, Virginia 
2 Denna populära term för obemannade flygande farkoster används i resten av uppsatsen. 
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Syfte 

Denna uppsats ämnar utforska skillnader mellan den amerikanska militärens uppfattning av 

moderna drönares träffsäkerhet och den faktiska uppmätta träffsäkerheten, så långt som den går 

att fastställa. Genom att analysera den första populära drönarens utveckling och användning 

kommer orsakerna till denna skillnad att presenteras i den utsträckning skillnader kan 

identifieras. Utöver detta kommer paralleller att dras mellan drönarsystemet och Donald 

MacKenzies redogörelse för konstruktionen av interkontinentala ballistiska missilers 

träffsäkerhet under kalla kriget för att visa på de högst sociologiska omständigheterna som kan 

påverka uppfattningen av ett vapensystems prestanda. Avslutningsvis kommer följande frågor 

förhoppningsvis att besvaras. 

 Hur har den första generationen av bestyckade drönare, utifrån den i dagsläget 

tillgängliga informationen kring drönarangrepp, presterat i termer av träffsäkerhet? 

 Finns det hos förespråkare och användare av bestyckade drönare en övertro på drönares 

träffsäkerhet?  

 Går det att i Predator-systemets historia finna några orsaker till träffsäkerhetsprestandans 

nivå samt förespråkarnas uppfattning av densamma? 

 

Material 

För att ge en bild av den amerikanska militärens och CIA:s syn på drönare har jag valt att samla 

citat från två av de, enligt mig, viktigaste nyckelpersonerna i implementeringen och 

användningen av drönare i modern krigsföring. Den första är USA:s president, Barack Obama. 

Redan innan kriget i Irak talade Obama om faran med ogenomtänkta och ”osmarta” krig, en 

retorik som han utvecklade under sin tid i senaten och som sedan förefaller ha spelat en viktig 

roll i den militärpolitik som han sedan fört som president. Antalet drönarangrepp ökade kraftigt 

när Obama tillträdde som president och hans förtroende för drönarteknologin finns uttryckt i 

många tal från det sena 00-talet och framåt. 

Den andra nyckelpersonen jag har valt att använda som förespråkare för användningen av 

drönare är före detta CIA-analytikern John Brennan. Brennan hade under 00-talet flera 

nyckelposter inom de högsta underrättelsekretsarna, inte minst som chef för The National 

Counterterrorism Center under Bush och senare som Homeland Security Advisor 

(säkerhetsrådgivare) till Obama. Viktigast är dock hans post sedan 2013 som chef för 
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underrättelsetjänsten CIA. Jag vill klargöra att myndigheten CIA är en civil underrättelsetjänst, 

officiellt skild från militären. I denna kontext kan de dock ses som en del av den större 

amerikanska militärapparaten med tanke på den verksamhet som de har bedrivit inom och 

omkring USA:s officiellt uttalade krigszoner. Brennan anses av vissa vara ansvarig för 

kodifieringen av drönarangrepp, alltså upprättandet av ett inofficiellt regel- och ramverk kring 

hur och när angrepp borde genomföras.3 

För att sätta uttalanden från dessa två ledare i relation till de praktiska erfarenheterna av 

drönare kommer jag att använda två forskningsrapporter som problematiserar de senaste årens 

användning av denna nya teknologi.  

I Drone Strikes in Pakistan: Reasons to Assess Civilian Casualties argumenterar dr Larry 

Lewis vid Center for Naval Analyses för att det finns en stor skillnad i antalet civila dödsoffer 

vid drönarangrepp jämfört med angrepp utförda av konventionella flygplan, dels i Afghanistan 

och dels i Pakistan.4 Lewis använder hemligstämplad data för Afghanistan men har själv inte 

tillgång till data för Pakistan och utgår från ett antal icke-statliga källor, bland annat The Buerau 

of Investigative Journalism och The New America Foundation som tas upp senare i uppsatsen. 

Lewis upptäckter är uppseendeväckande men är för fallet Afghanistan svåra att kontrollera mot 

någon annan källa då all data är hemligstämplad. Jag väljer i den här uppsatsen ändå att lita på 

den bedömning Lewis gör i sin rapport då forskningscentret han jobbar på är helt finansierat av 

amerikanska flottan. Det verkar föga troligt att Lewis skulle fabricera negativa resultat inom ett 

så uppmärksammat område och med så allvarliga konsekvenser för sin arbetsgivare.  

Slutligen kommer jag även använda mig av två uppmärksammade fall där drönarangrepp 

har resulterat i icke tilltänkta dödsoffer för att illustrera för läsaren hur angreppen kan gå till och 

även för att undersöka om några tydliga problem med drönarteknologin visade sig i och med 

dessa händelser. 

 

Avgränsningar 

Detta arbete är begränsat i omfattning av flera anledningar. Med längden på uppsatsen, 

tillgängliga resurser och tiden för förarbetet i åtanke är det inte möjligt att ta upp frågorna som 

                                                           
3 Daniel Klaidman, ”Obama: I Make the Drone Decisions”, The Daily Beast (hemsida), 2013-05-23 (Hämtad 2014-

05-10) 
4 Larry Lewis, “Drone Strikes in Pakistan: Reasons to Assess Civilian Casualties”, CAN, 2014-04 
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här behandlas på ett allomfattande sätt utan kompromisser och avgränsningar måste göras. 

Viktigast av dessa avgränsningar är först och främst inskränkningen av det teknologiska 

perspektivet. Endast Predator och i mindre utsträckning Reaper behandlas i uppsatsen även om 

det nu finns ett stort antal jämförbara teknologier. Valet av dessa exempel på drönarteknologin är 

naturligt då Predator var den första av sitt slag (bestyckade drönare) och Reaper dess direkta 

efterföljare. En annan avgränsning är i form av nationalitet. Bestyckade drönare har under 00-

talet använts i relativt stor utsträckning av främst Storbritannien i Afghanistan. Denna 

användning har skiljt sig från den amerikanska på flera punkter, främst i form av öppenhet kring 

angrepp och utredningar av civila offer. Jag har trots den tillgången på information valt att 

fokusera på USA för att det där existerar en intressant koppling mellan tillverkare, användare och 

beslutsfattare vilket saknas i Storbritannien som endast köper in drönare från USA. 

Till sist är det viktigt att påpeka att den här uppsatsen till stor del saknar tillverkarnas röst i 

diskussionen. Detta beror främst på teknologins hemligstämplade karaktär men också på bristen 

på intervjumöjligheter med inblandade. 

 

Forskningsläge 

De senaste åren har mycket forskning producerats om drönare inom flera olika fält. Internationell 

juridik, internationella relationer, etik, psykologi och militärstrategi är alla områden där drönare 

är fokus för allt mer forskning. Inom militärforskningskretsar har det skrivits en hel del om 

utvecklingen av Predator och även om CIA:s roll i denna. Richard Whittle vid Mitchell Institute 

for Airpower Studies publicerade 2011 en detaljerad genomgång av Predatorns historia från 

början av 90-talet fram till 2002, en rapport som används utförligt i den här uppsatsens 

bakgrundsdel.5 Whittle problematiserar inte utvecklingen utan refererar händelseförloppet som 

han uppfattar att det skedde, med fokus på flygvapnets roll. Denna utgångspunkt från en 

organisations inblandning i utvecklingen är kännetecknande för vad som skrivits om Predatorns 

tidiga historia, forna teknikchefen på CIA Frank Strickland skriver i underrättelsetjänstjournalen 

Studies in Intelligence om CIA:s inblandning i systemets utveckling och har ett väldigt 

individcentrerat perspektiv.6  

                                                           
5 Richard Whittle, “Predator’s Big Safari”, Mitchell Institute Paper 7, Mitchell Institute Press, 2011-08 
6 Frank Strickland, “The Early Evolution of the Predator Drone”, Studies in Intelligence, Vol. 57, No.1, 2013-03 
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Forskning kring civila dödsoffer bedrivs på flera håll. Tankesmedjor som The New 

America Foundation har en databas över alla kända drönarangrepp utanför officiella krigszoner 

och försöker utifrån de artiklar som rapporterar om angreppen kategorisera de som faller offer 

för dem. Den icke-vinstdrivande organisationen The Buerau of Investigative Journalism gör 

detsamma men använder även vittnesmål från områdena där de kan. Även forskare kopplade till 

militären har nyligen börjat se på vilka problem som finns med drönarangrepp och vilka som 

faller offer för dem. Den ovan nämnda Lewis är ett bra exempel på hur vad som började som 

kritik från människorättsorganisationer och civilbefolkningar i drabbade länder har blivit ett 

ämne för inblandade aktörer att undersöka. 

Den här uppsatsens ämne återfinns någonstans mellan utvecklingshistoria och 

problematik med civila dödsoffer med ett teknik- och vetenskapshistoriskt perspektiv. Annan 

forskning om drönare inom teknik- och vetenskapshistoria är främst intresserad av vilka 

implikationer distanseringen från och automatiseringen av krig som drönare anses vara ett 

uttryck för.7 I dagsläget finns ännu inget större intresse av att försöka analysera teknologins 

utveckling i anknytning till andra egenskaper. Min förhoppning är att den här uppsatsen kan 

utforska denna ingång till ämnet och att det i framtiden kommer att undersökas närmare från ett 

idéhistoriskt perspektiv. 

 

Inventing Accuracy 

I Inventing Accuracy: A Historical Sociology of Nuclear Missile Guidance undersöker Donald 

MacKenzie ett annat stort försvarstekniskt system, nämligen interkontinentala ballistiska 

kärnvapenmissiler. 8 MacKenzies perspektiv är framförallt sociologiskt, han söker efter de 

historiska, organisatoriska, politiska och ekonomiska faktorerna som samspelade med teknologin 

i utvecklingen av styrsystemen för USA:s många generationer av kärnvapenmissiler. MacKenzie 

går igenom teknologins hela moderna historia och genom omfattande intervjuer lyckas han 

fastställa nätverken och sambanden mellan olika aktörer inom detta vetenskapliga och 

teknologiska fält samt den tillhörande industrin. I slutet av boken dras ett antal viktiga slutsatser, 

där den enligt MacKenzie viktigaste är att den teknologiska determinism som ofta är 

                                                           
7 Se exempelvis: Ian G. R. Shaw, “The Future of Killer Robots: Are We Really Losing Humanity?”, E-International 

Relations, publicerad online 2012-12-11 (Hämtad 2014-05-30) 
8 Donald MacKenzie, ”Inventing Accuracy: A Historical Sociology of Nuclear Missile Guidance” (1990), The MIT 

Press, (Cambridge, Mass., 1990) 
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förekommande i många människors inställning till stora militärtekniska system är felaktig. 

Konstruktionen av dessa system och deras egenskaper är en högst sociologisk process full av 

subjektiva värderingar och politik. Samtidigt konstrueras de inte enbart efter politikens behov. 

Verklighetens förhållanden återfinns i en kombination av dessa perspektiv där teknologi och 

politik växelverkar och ofta är helt oskiljbara.  

Att applicera samma metod på ämnet för denna C-uppsats skulle vara ytterst svårt, inte 

minst på grund av sekretessen som omger uppsatsens ämne för att inte tala om uppsatsens 

tilltänkta arbetsmängd och omfång. Med detta i åtanke blir MacKenzies verk en slags fond som 

denna uppsats kan sättas i relation till. Genom att utgå från sekundära källor för att fastställa 

drönarnas moderna historia och relationerna mellan de aktörer som var inblandade i den samt 

genom att analysera den tidiga användningen av systemet, som ett militärt system och som ett 

politiskt verktyg, hoppas jag kunna finna paralleller till de slutsatser MacKenzie drar i sitt verk. 

Detta är viktigt då det placerar drönarteknologin i ett historiskt sammanhang, i den långa 

utvecklingen av militär teknologi med all den framtidstro, fruktan och hybris som medföljer den.  

 

”Accuracy” vs precision 

Något som måste fastställas är hur träffsäkerhet (från engelskans accuracy) skall definieras och 

förstås. Först måste det klargöras att träffsäkerhet inte är detsamma som precision. I 

vetenskapliga sammanhang brukar precision definieras som förmågan hos ett system att 

återskapa resultat och träffsäkerhet eller noggrannhet skulle då innebära förmågan hos ett system 

att producera ett resultat nära det verkliga värdet. I fallet drönare är precisionen lätt att definiera 

som systemets förmåga att träffa samma punkt upprepade gånger. Att definiera träffsäkerheten 

blir mer komplicerat då det eftersökta ”verkliga värdet” inte är helt lätt att översätta i 

sammanhanget. I MacKenzies fall är det enklare, det finns mycket skrivet och sagt om den så 

kallade CEP(Circular Error Probability). Den är också lätt att förstå intuitivt, ett antal missiler 

skjuts på ett mål och en statistisk analys görs genom att räkna antalet träffar inom en viss radie 

från målet. Om alla träffar är nära varandra har systemet god precision, om alla träffar är runt 

målet har systemet god träffsäkerhet. I fallet drönare är detta svårare att göra. Från tillverkarnas 

håll finns ingen data att tillgå överhuvudtaget, med undantag för diskussioner av Hellfire-

missilernas precision och träffsäkerhet i början av 90-talet, då avfyrade från helikoptrar. 

Lockheed Martin har inte mycket teknisk information att erbjuda angående de moderna 
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varianterna av dessa missiler. Inte heller Predator-tillverkaren General Atomics har mycket mer 

än grundläggande teknisk information och relevanta förkortningar för de sensorsystem som 

används. Då ingen data för träffprestanda finns att tillgå blir alternativet att analysera 

träffsäkerheten indirekt genom att undersöka resultatet av drönarnas användning. Detta är den 

stora (och onekligen för många människor tragiska) fördelen detta fall har över MacKenzies, att 

vapensystemet faktiskt har använts i stor utsträckning. För MacKenzie är alla frågor om 

träffsäkerhet i skarpt läge rent akademiska då inga skarpa kärnvapenmissiler någonsin avfyrats 

från USA, något som ger upphov till väldigt intressanta problem för de som ville säga något om 

kärnvapenmissilernas prestanda eller icke-prestanda. I detta fall finns däremot denna data 

eftersom systemet har använts och används regelbundet i dagsläget. Detta faktum öppnar för 

möjligheten att tala om träffsäkerhet i mer generella ordalag. Istället för att se på hur väl enskilda 

missiler träffar enskilda mål kommer jag att analysera systemets förmåga att utföra den givna 

uppgiften, alltså att anskaffa och träffa rätt mål. Detta kommer göras i den mån det är möjligt 

med den i dagsläget tillgängliga informationen om drönarangrepp. Denna bredare syn på 

träffsäkerhet öppnar upp för en större diskussion av hela systemet och även de strukturer som 

omgärdar det. 

  

Systembeskrivning 

MQ-1 Predator UAV är det mest använda vapenutrustade obemannade flygplanet i världen, 

utvecklat av det förhållandevis lilla företaget General Atomics.9 Förkortningen UAV står för 

Unmanned Aerial Vehicle vilket på svenska betyder obemannad luftfarkost. Predator-drönare är 

typiskt utrustade med två Hellfire-missiler som produceras av världens största försvarsleverantör, 

Lockheed Martin. Det fullständiga systemet, benämnt UAS (Unmanned Aerial System), består 

av fyra Predators, en fullt bemannad markstation, en satellitlänk med ett satellitkontrollcenter 

samt underhållsmaterial. En Predator styrs av tre operatörer där en agerar pilot, en övervakar 

sensorerna och styr eventuella vapensystem och en överser flygningen och uppdraget. Utöver 

piloterna och underhållspersonalen är markstationen i regel uppkopplad mot bildanalytiker på en 

annan plats som hjälper piloterna att i realtid avgöra vad drönaren ser. Totalt behövs det 55 

                                                           
9 General Atomics obemannade flygplans-division heter General Atomics Aeronautical Systems Incorporated men 

refereras för enkelhetens skull till som endast General Atomics i denna uppsats. 
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personer för att fullständigt bemanna ett Predator-system.10 Denna uppsats handlar främst om 

detta system men berör också den andra generationen av systemet, MQ-9 Reaper UAV som har 

andra tekniska specifikationer men som styrs på samma sätt som Predator. I den här uppsatsen 

används produktnamnen Predator och Reaper för att referera till respektive typ av flygplan och 

den populära termen drönare för att referera till obemannade flygplan i allmänhet. Alla namn på 

organisationer och militära begrepp förklaras löpande i texten eller i fotnoter. 

 

 

Predator – Ett nytt slags vapen 

 

1994-1999: RQ-1 Predator 

Den nu välkända drönaren MQ-1 Predators historia började på 80-talet då den israelfödda 

luftfarkostingenjören Abraham Karem började arbeta på en uthållig drönare benämnd Amber åt 

försvarsforskningsmyndigheten DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Karem 

och ett litet team ingenjörer utvecklade Amber fram till 1987 när ett kongressbeslut samlade alla 

drönarprogram under ett paraply vilket ledde till att Amber-projektet lades ner.11 Karem 

tvingades sälja sitt flygplan som köptes av Kalifornien-baserade försvarsleverantören General 

Atomics.12 General Atomics behöll Karem som chefsingenjör och fortsatte utvecklingen av en 

modifierad Amber, döpt GNAT 750. Det fanns ett intresse för GNAT 750 inom flera 

organisationer som länge väntat på att andra stora drönarprojekt skulle leverera. Armén, flottan 

och inte minst underrättelsetjänsten CIA var alla intresserade av möjligheterna till 

informationsinsamling och övervakning en uthållig drönare kunde erbjuda. Det var CIA och den 

dåvarande chefen James Woolsey som i början av 1994 propagerade hårdast för att snabbt 

utveckla GNAT 750 så att den kunde användas för realtidsövervakning i Bosnienkonflikten som 

pågick då.13 Woolsey hade själv sett hur effektiva drönare kunde vara för just dessa slags 

uppdrag när han besökte Israels flygvapen på 80-talet. Inom bara 6 månader, i juli 1994, flögs 

General Atomics-utvecklade GNAT 750-drönare över Bosnien och Woolsey kunde, från sitt 

                                                           
10 Defense Update, “RQ-1A/MQ-1 Predator UAV”, Defense Update (hemsida), 2009 (Hämtad 2014-05-07) 
11 Technology Quarterly, “The Drone Father”, The Economist, 2012-12-01  
12 Ibid 
13 Strickland, “The Early Evolution of the Predator Drone”, 2 
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kontor i Langley, Virginia, se vad drönaren såg live.14 Denna nya egenskap, att direkt överföra 

data och video i realtid, var resultatet av ett flertal snabba innovationer av Karem och General 

Atomics för att utveckla ett reläsystem för att kunna skicka och ta emot data när drönaren rörde 

sig ur markstationens sikt vilket tidigare hade brutit datalänken.15 Detta krävde dock fortfarande 

ett bemannat eller obemannat flygplan agerandes som en ”mellanhand” mellan markstation och 

drönare.  

Efter den snabba och lyckade utvecklingen och implementeringen av GNAT 750-

systemet i Bosnien tog det amerikanska försvarsdepartementet över administrationen av 

projektet, som då hade bytt namn till RQ-1 Predator. De förde 1996 över det till flygvapnet för 

att säkerställa militärens luftburna rekognoseringsförmåga16 som då enligt flera högt uppsatta 

officerare i Pentagon var i en övergångsfas utan klart fastställt mål.17 För att involvera fler 

militära grenar överlämnades dock ansvaret för utvecklingen av systemet till det av flottan ledda 

UAV JPO18 på försvarsdepartementet.19 Flygvapnets direktör var vid denna tidpunkt general 

Ronald R. Fogleman. Fogleman ogillade denna uppdelning och försökte utnyttja kontakter inom 

den amerikanska kongressen i form av den republikanska kongressledamoten Jerry Lewis för att 

fastställa flygvapnets fullständiga kontroll över projektet. Det dröjde till 1998 innan detta skedde 

genom ett lagförslag ämnat att samla alla obemannade flygplans-projekt hos militärens grenar 

snarare än försvarsdepartementet vilket gav flygvapnet möjligheten att argumentera för att samla 

hela Predator-projektet inom flygvapnet. Denna ansvarsuppdelning följd av konflikt mellan 

militärens grenar är inte något ovanligt i den amerikanska militärens historia. Flygvapnets 

övertagande av en förhållandevis ny teknologi från de andra grenarna skapar genast associationer 

till utvecklingen av interkontinentala ballistiska missiler. Flygvapnet och framförallt flottan 

tävlade då om vilken gren som skulle bidra med det ultimata avskräckningsvapnet under kalla 

kriget. Om man sedan beaktar uttalanden som det följande av Richard Whittle blir parallellerna 

särskilt starka: ”…The MQ-1 Predator is arguably the most important new military technology 

since the nuclear-armed intercontinental ballistic missile”.20  

                                                           
14 Ibid, 6 
15 Ibid, 3 
16 Rekognosering är ett militärt begrepp som betyder att aktivt insamla information om en fiende eller om andra 

förhållanden viktiga för militäroperationer.  
17 Whittle, “Predator’s Big Safari”, 10 
18 Unmanned Aerial Vehicle Joint Project Office 
19 Ibid, 10 
20 Ibid, 9 
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Hos flygvapnet tog divisionen 645th Aeronautical Systems Group, ett 

systemutvecklingsteam som funnits sen 50-talet med smeknamnet ”Big Safari”, över projektet 

och i augusti 1998 upprättade denna grupp sin närvaro på General Atomics kontor i 

Kalifornien.21 Big Safari hade rykte om sig att vara snabba på att utveckla nya försvarstekniska 

system genom att undvika byråkratiska processer och regler.22 Under tiden som gått sedan 

samarbetet mellan General Atomics och CIA hade General Atomics genomfört ett antal 

uppgraderingar på systemet, av vilka den viktigaste var möjligheten att överföra data till och från 

drönaren via satellit. 1996 användes systemet i Albanien med goda resultat och dess ställning 

som ett effektivt och tillförlitligt rekognoseringssystem fastställdes ytterligare. De följande åren 

utökades detta användande men det var kring 1999 som ett problem identifierades av ett par högt 

uppsatta officerare inom flygvapnet. Under denna tid flögs Predator-drönare oavbrutet över 

Kosovo på jakt efter serbiska styrkor. Enligt gällande stridslagar krävdes visuell kontakt med 

målet, något som enkelt kunde uppnås med hjälp av drönare. De kunde flygas under molntäcket 

inom räckhåll och synliga för luftvärnseld, något man inte gärna gjorde med bemannade 

rekognoseringsflygplan, och de kunde flygas under långa perioder fokuserade på samma mål. 

Problemet uppstod när ett mål skulle angripas och konventionellt flyg behövde ledas till målet. 

Vad detta resulterade i var frustrerande diskussioner där drönarpiloter försökte förklara var målet 

fanns och hur det såg ut för stridspiloter som endast kunde röra sig i området under kortare 

perioder.23 Detta efter att det serbiska luftvärnet lyckades skjuta ned ett amerikanskt jaktflygplan, 

ett F-117, och en gräns för lägsta tillåtna altitud på omkring 5000 meter satts av NATO. Den 

dåvarande ledaren för det amerikanska flygvapnet i Europa general John P. Jumper informerade 

sina överordnade om dessa problem vilka i sin tur svarade med att skicka en expert på 

rekognoseringsflygplan, överste James G. Clark, till NATO-centret i Vicenza, Italien.24 Clark 

identifierade problemen och rapporterade dem till Big Safari som satte igång med att utarbeta de 

uppgraderingar som var förutsättningen för världens första bestyckade drönare. De två viktigaste 

uppgraderingarna var dels ett system som med hjälp av drönarens sensorer kunde skapa en 

terrängkarta över vad drönaren såg i realtid med drönarens position synlig på samma karta, dels 

ett lasersikte för att bättre kunna leda bemannade flygplan till det tilltänkta målet. Lasersiktet, 

                                                           
21 Ibid, 11 
22 Ibid, 11 
23 Walter J. Boyne, “How the Predator Grew Teeth”, Air Force Magazine, 2009-07, 43 
24 Ibid, 43 



11 
 

utvecklat och producerat av försvarsleverantören Raytheon, var på plats efter bara tre veckors 

utveckling och testning och användes skarpt i Kosovo med positiva resultat i juli 1999.25  

Detta är ett kännetecknande exempel på hur detta vapensystem snabbt gick igenom olika faser av 

testning och utveckling för att kunna uppfylla ett behov som identifierats i en verklig 

konfliktsituation. 

 

1999-2001: Hellfire 

Samtidigt som NATO-konflikten i Kosovo pågick och Predator-systemet undergick snabba 

uppgraderingar för att användas i en mer offensiv roll än enbart rekognosering fanns det de som 

redan börjat undersöka nästa steg i denna utveckling. Generalmajor Michael C. Kostelnik, 

enhetschef vid produktutvecklingsenheten AAC26 på flygvapnets materielverk kontaktade 

Thomas J. Cassidy, VD på General Atomics för att diskutera om det var möjligt att bestycka 

Predatorn med bomber med inbyggd precisionsstyrning, så kallade smarta bomber.27 Under detta 

samtal fick Kostelnik veta att General Atomics hade haft detta i åtanke redan från början när de 

övertog systemet från Abraham Karem och att de drönarna som hittills byggts hade utrustats med 

det nödvändiga stålskelett som behövdes i vingarna för att kunna bära tyngre last.28 På en 

konferens i mars ett år senare presenterade en av Kostelniks underordnade argumentet att 

bestycka Predatorn med smarta bomber för general Jumper som just tillträtt som ny chef för 

AAC. Jumper godkände planen och Big Safari började tillsammans med ingenjörerna på General 

Atomics fundera på hur detta skulle genomföras. Kostelniks vision var att kunna släppa en smart 

bomb från en Predator före maj 2001 men Jumper hade andra planer. Han ville att Predatorn 

skulle vara bestyckad och redo för tester inom fyra månader.29 Denna tidspress kom med stor 

sannolikhet från högsta ort. Det fundamentalistiska muslimska terrornätverket Al-Qaida hade 

under 1998 utfört bombattacker mot de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania med 

över 200 dödsoffer och president Bill Clinton pressade militären och underrättelseverksamheten 

att fånga eller döda Al-Qaidas ledare Usama Bin Laden.30 Inte olikt vad som hände under 

Kosovo-konflikten där militära och politiska krafter krävde snabba uppgraderingar av Predator-

                                                           
25 Whittle, “Predator’s Big Safari”, 15 
26 Air Armament Center 
27 Whittle, “Predator’s Big Safari”, 16 
28 Ibid, 16 
29 Ibid, 17 
30 Ibid, 17 
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systemet var det nu jakten på Bin Laden i otillgängliga delar av Afghanistan som krävde en 

kraftigt accelererad utveckling. Behovet av Predatorn för detta uppdrag kom inte endast från vita 

huset utan också från CIA som ledde jakten på Al-Qaida och Bin Laden. Med ett så angeläget 

uppdrag på spel förändrades Big Safaris och General Atomics uppgift i grunden. Då storskalig 

produktion av smarta bomber fortfarande låg ett par år framåt i tiden vände Big Safari ögonen 

mot en missil som använts flitigt av både armén och flottan, Lockheed Martins AGM-114 

Hellfire Missile. Detta slags missil fanns redan på lager i tusental och flottans SH-60 helikoptrar 

använde dem redan i kombination med samma lasersiktesystem som redan monterats på 

Predatorn i samband med Kosovo-konflikten.31 I juli hölls ett möte där två vägar att gå för att 

bestycka Predator med Hellfire-missiler presenterades av ingenjörer från General Atomics och 

Big Safari. Risken i detta sammanhang handlade mycket om risken för att testdrönarna skulle 

sättas i spinn av kraften från avlossningen av missilerna och krascha. Under mötet gick General 

Atomics VD Cassidy avsides med general Jumper och de slöt en överenskommelse. Jumper 

informerade Big Safari om att de skulle genomföra båda utvecklingsprojekten då flygvapnet var 

väldigt måna om att göra snabba framsteg med att bestycka drönare.32  

Big Safari påbörjade arbetet omgående och samlade ingenjörer från Lockheed Martin, 

General Atomics och flygvapnets materielverk för att gå igenom de problem som de stod inför. 

Vingarna behövde förstärkas ytterligare för att kunna bära tyngden och samtidigt utrustas med en 

avlossningsmekanism. Missilernas mjukvara behövde integreras med drönarens flygdator och 

Raytheons nya Multi-Spectral Targeting System Sensor Turret som var en uppgradering av de 

sensorerna som utvecklats under Kosovo-konflikten. Samtidigt som detta gjordes skickades två 

små Big Safari/General Atomics-teams till Afghanistan för att flyga drönare för CIA i jakten på 

Bin Laden. I september år 2000 fick de visuell kontakt med en lång man på en gård utanför 

Kandahar men inga ubåtar med kryssningsmissiler fanns i närheten för att angripa målet. Enligt 

den dåvarande chefen för CIA, George Tenent var det väldigt lite tvivel inom organisationen att 

man lyckats få en skymt av Bin Laden och frustrationen var utbredd när det var klart att man 

missat en chans att eliminera sitt främsta mål.33 Denna händelse gjorde det tydligt för alla 

inblandade att bestyckade drönare var ett måste i framtida operationer då det ofta inte fanns 

                                                           
31 Ibid, 18 
32 Ibid, 20 
33 Robert Windrem, “How the Predator went from eye in the sky to war on terror's weapon of choice”, NBC News 

(hemsida), 2013-06-05 (Hämtad 2014-03-20) 
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något sekundärt alternativ för att utföra en attack när en drönare siktade mål långt ute i 

otillgängliga områden. Omkring årsskiftet 2000/2001 hade alla nödvändiga byråkratiska 

procedurer som omgärdat utvecklingsprocessen genomgåtts. Framförallt hade ett beslut fattats av 

försvarsdepartementet att en bestyckad drönare inte räknades som en kryssningsmissil och alltså 

inte bröt mot internationella avtal kring dessa. Den 23:e januari 2001 påbörjade Big Safari och 

General Atomics därför testning detta helt nya vapensystem, tre dagar efter att George W. Bush 

tillträdde som president. 

Under testfasen hölls ett högt tempo och mindre än en månad efter den första 

testavfyrningen från en markmonterad Predator avfyrades en icke-armerad Hellfire-missil från en 

flygande Predator och endast fem dagar efter detta test, den 21 februari, avfyrades för första 

gången en skarp missil från en obemannad flygande farkost.34 Dessa tester genomfördes under 

ett ökat tryck från både högre ort och från underrättelsehåll. Runt denna tid hade CIA fått 

bekräftat att en av Bin Ladens tillflyktsorter var Tarnak Farm utanför Kandahars flygplats, vilket 

var samma anläggning som först upptäckts av en Predator flugen av Big Safari/General Atomics 

ett år tidigare.35 Efter specifikationer från CIA byggde Big Safari i testområdet China Lake i 

Kalifornien en kopia av anläggningen där Bin Laden misstänktes befinna sig. Testningen fick 

alltså plötsligt ett specificerat mål att arbeta mot och efter de tidigare testerna som genomförts 

med pansarvagnar som mål upptäcktes nu ett problem med valet av Hellfire-missiler för 

Predatorn. Hellfire-missilen designades i slutet av 70-talet specifikt som ett antitankvapen och 

användes flitigt av Apache-helikoptrar mot Iraks pansarstyrkor under Gulfkriget. Detta krävde 

pansarpenetrerande förmåga, något som rimmade illa med det slags mål CIA hade i åtanke för de 

första bestyckade drönarna. Testerna som genomfördes slutade oftast med att missilen skar 

igenom byggnadens väggar och borrade ned sig i jorden innanför utan att detoneras då ingenting 

i närheten så hårt som pansar påträffades på vägen från drönare till marken.36 Big Safari 

kontaktade genast Lockheed Martin och bad dem undersöka möjligheten att modifiera Hellfire-

missilerna för att få dem att explodera och fragmentera lättare. Det skulle dock dröja lång tid 

innan några modifierade stridsspetsar implementerades i Predatorns Hellfire-missiler. Enligt 

CIA-chefen Tenet hade missilerna den efterfrågade precisionen men det fanns andra problem: 

                                                           
34 Whittle, “Predator’s Big Safari”, 23 
35 Lisa Myers, “Osama Bin Laden, Missed Opportunities”, NBC News (hemsida), 2004-03-17 (Hämtad 2014-03-23) 
36 Whittle, “Predator’s Big Safari”, 24 
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”…there were some problems with missile fusing that raised questions about its suitability 

against some targets. These problems were not resolved in the short term, and remained 

questions on 11 September 2001”.37 Parallellt med dessa tester genomförde Big Safari även 

höghöjdsavfyrningar från omkring 5000 meters höjd med lyckade resultat och i juli beordrade 

vita huset CIA och försvarsdepartementet att Predatorn skulle vara redo för uppdrag i 

Afghanistan senast den 1:a september.38 Den 4:e september pågick fortfarande tester, framförallt 

av det mycket komplexa styrsystemet som bestod av satelliter och markstationer och som skulle 

tillåta Predator-piloterna att befinna sig i USA oavsett var själva drönaren befann sig. Även de 

juridiska och ansvarsrelaterade aspekterna debatterades intensivt på högsta nivå av chefer från 

militären, underrättelsetjänsterna och vita huset. Det fanns frågetecken angående huruvida CIA i 

egenskap av underrättelsetjänst borde ägna sig åt att avfyra missiler på misstänkta terrorister eller 

om flygvapnet borde behålla fullt ansvar för drönarna även i underrättelseoperationer. En annan 

fråga gällde vem som skulle vara ansvarig för nedskjutna eller på annat vis förlorade plan. Vid 

ett möte den 4:e september lett av Condoleezza Rice, nyligen tillsatt National Security Advisor, 

beslutade man att hålla frågan om legalitet och ansvar öppen för tillfället.39 En vecka senare dog 

över 3000 människor i attackerna i New York, Virginia och Pennsylvania och dessa frågor blev 

snabbt icke-frågor i den amerikanska regeringens respons.  

 

2001-2008: War on terror 

Den 7:e oktober påbörjades ”Operation Enduring Freedom”, en USA-ledd koalition bestående av 

flera västmakter invaderade Afghanistan i jakt på Al-Qaida och dess ledare Usama Bin Laden. 

Efter en kort period av misslyckade USA- och FN-ledda försök till medling med talibanregimen 

som sedan 1996 styrde större delen av Afghanistan, inklusive huvudstaden Kabul, blev även 

talibanerna måltavlor för de internationella styrkorna i landet. Redan i november 2001 var 

talibanerna på flykt från Kabul och konflikten började spridas till övriga delar av landet. 

Predator-systemet sattes in direkt och användes av den amerikanska militären och även av CIA 

för att jaga så kallade ”high-value targets”, ledande figurer inom Al-Qaida och talibanrörelsen 

varav många rörde sig i otillgängliga delar av Afghanistan. Enligt en inblandad i Predator-

                                                           
37 “Written Statement for the Record of the Director of Central Intelligence Before the National Commission on 

Terrorist Attacks Upon the United States“, 2004-03-24  
38 Ibid, 24 
39 9/11 Commission Staff Statement No. 8 
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projektet berodde detta på Predatorns förmåga att angripa mål med hög träffsäkerhet och med 

liten indirekt skada.40 Detta skulle komma att bli ett av de främsta argumenten för Predator-

konceptet och bestyckade drönare i allmänhet, den uppskattade reduceringen av indirekta offer 

för luftangrepp. Användningen av drönare ökade ständigt från och med spridningen i 

mellanöstern efter terrorattackerna 2001. Det är värt att poängtera hur avgörande terrorattackerna 

den 11:e september var för Predatorns öde. Systemet utvecklades för en övervakningsroll med 

angreppsförmåga för användning mot specifika mål i otillgängliga områden. Efter 11:e 

september och invasionen av Afghanistan utvidgades listan på mål från några få terroristledare 

till stora fientliga grupper och organisationer med ett stort antal ledare och nyckelpersoner som 

potentiella mål. Då de flesta av dessa också befann sig i samma otillgängliga områden blev 

behovet av drönare enormt.  

Under denna tidiga period av användning flögs Predators huvudsakligen från baser i 

Pakistan och Uzbekistan men också förmodligen från CIA:s högkvarter i Langley, Virginia. 

Systemets popularitet växte inom flera kretsar, inte minst de politiska, hela vägen upp till vita 

huset. President George W. Bush sade om Predatorn: “Before the war, the Predator had skeptics, 

because it did not fit the old ways. Now it is clear the military does not have enough unmanned 

vehicles.”41 I oktober 2001 hade flygvapnet beslutat att minst två Predator-drönare skulle 

produceras varje månad vilket ökade produktionsbudgeten avsevärt, från ca $32 miljoner 

budgetåret 2001 till $150 miljoner 2003 och nästan $200 miljoner 2004.42 Predatorns många 

användningsområden ledde till att flygvapnet 2002 ändrade namnet RQ-1 Predator till MQ-1 

Predator där r:et som stod för reconnaissance byttes ut mot ett m för multi-role. CIA:s mer 

ljusskygga verksamhet tog de första stridsdugliga drönarna snabbt utanför de officiellt 

designerade krigszonerna Afghanistan och Irak och redan i november 2002 dödades sex 

misstänkta Al-Qaida medlemmar av en av CIA:s Predators i Jemen.43 Under 2004 utökades 

CIA:s lista av länder med drönarverksamhet till att innefatta Pakistan. Nordvästra Pakistan kom 

över tid att bli en av de mest drönartäta regionerna i världen. Predator-projektet tillhörde vid 

denna tidpunkt fortfarande Big Safari och skulle fortsätta göra det till 2005 då det överlämnades 

                                                           
40 Whittle, “Predator’s Big Safari”, 25 
41 The Citadel, “Address to the Corps of Cadets”, The Citadel, Charleston, South Carolina, 2001-12-11 
42 Elizabeth Bone, Christopher Bolkcom, “Unmanned Aerial Veichles: Background and Issues for Congress”, 

Congressional Research Service, The Library of Congress, 2003-04-25, 25 
43 BBC News, “CIA 'killed al-Qaeda suspects' in Yemen”, BBC News (hemsida), 2002-11-05 (Hämtad 2014-04-09) 



16 
 

till en nyinrättad projektgrupp tillhörande en konventionell flygvapendivision. General Atomics, 

som 2004 hade levererat över 100 Predators, utförde fortfarande uppgraderingar på systemet men 

utvecklade också sedan början av 00-talet Predatorns efterföljare.44 MQ-9 Reaper var med sin 20 

meters vingbredd, 15000 meters maxaltitud och sitt utrymme för 14 Hellfire-missiler en större 

och mer kraftfull variant av Predatorn med stort fokus på attackförmåga.45 Den höga 

maxaltituden och stora vapenlasten gjorde den mer lik ett traditionellt bombplan än den mer 

närgångna, kirurgiska Predatorn. Samtidigt samlades Predator-piloterna i en bas i USA, Creech 

Air Force Base i Nevadas öken. Dessa piloter var inte Big Safari-ingenjörer, de hade blivit 

utbildade specifikt för att flyga och hantera Predator-systemet och deras antal ökade ständigt. Det 

blev allt vanligare att följa viktiga mål med Predators under längre tidsperioder och flygvapnet 

använde roterande personal för att maximera tiden en Predator kunde fokusera på ett enskilt mål, 

vilket enligt överste Peter E. Gersten på Creech Air Force Base gjorde det möjligt att med stor 

säkerhet förvissa sig om att målet var det rätta. Gersten sammanfattade denna nya 

övervakningsförmåga med det enkla uttalandet: ”We own time”.46 Detta är ett vanligt argument 

för användningen av drönare för att spåra och angripa icke-uniformerade mål då moderna 

drönares uthållighet tillåter omfattande kartläggning och analys av tänkbara måls aktiviteter och 

nätverk, så kallad levnadsmönsteranalys (Pattern of Life Analysis). Denna strategi utvecklades 

och systematiserades under hela 00-talet och ledde till att CIA 2008 fick tillåtelse att angripa 

oidentifierade mål om analysen av deras levnadsmönster påvisade terror- eller 

motståndsverksamhet, så kallade ”signature strikes”.47 Levnadsmönsteranalys utvecklades som 

en lösning på problemet den allt mer omfattande användningen av drönare hade medfört, att i 

den enorma mängden data genererad av drönarnas kameror fastställa mål för angrepp. Aldrig 

tidigare i historien hade antiterror- och antimotståndsrörelseverksamheter haft liknande verktyg 

för att övervaka misstänkta i denna omfattning. Ännu mer problematiskt är faktumet att det i de 

flesta fallen inte funnits något alternativ till att använda dödligt våld när dessa misstänkta har 

fastställts vara legitima mål. Då en drönare inte kan likt en örn dyka ner och fånga upp 

misstänkta för att flygas till förhör hade valet istället blivit mellan att döda eller inte döda. En 

                                                           
44 General Atomics-Aeronautical Systems INC, “The Predator Program Reaches 100”, General Atomics Press 

Release, 2004-02-05 
45 Defense Update, MQ-9 Reaper Hunter/Killer UAV, Defense Update (hemsida), (Hämtad 2014-04-11) 
46 Marc V. Schanz,” The Indispensable Weapon”, Air Force Magazine, 2010-02, 32 
47 David S. Cloud, “CIA Drones Have a Broader List of Targets”, Los Angeles Times (hemsida), 2010-05-05 

(Hämtad 2014-04-28) 
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intressant effekt av detta är att den tidigare renodlade underrättelsetjänsten CIA, genom 

kombinationen av den snabba utvecklingen och spridningen av Predator-systemet och effekten 

World Trade Center-attacken hade på krigslagar och regler, kom att ägna sig åt luftangrepp trots 

att dess agenter är civilister. Tyvärr finns det inte utrymme att undersöka denna militarisering av 

tidigare mestadels civila verksamheter djupare men det är värt att notera att detta var till stor del 

en direkt konsekvens av Predator-teknologin. Under denna period började också röster höjas 

kring antalet civila som föll offer för det ständigt ökande antalet drönarattacker.  

Alla dessa frågor och problem till trots var möjligheterna drönarteknologin utlovade 

alltför lockande och spridningen fortgick under hela Bush-administrationens tid vid makten. År 

2008 vann den demokratiska senatorn Barack Obama det amerikanska presidentvalet mot den 

republikanska krigsveteranen John McCain efter en kampanj innehållandes löften om en 

förändring av Mellanösternpolitiken samt en förflyttning mot ”smartare” amerikansk krigsföring.  

 

2008-2013: Smart wars 

"I am not opposed to all wars. I'm opposed to dumb wars." – Barack Obama48 

Barack Obamas presidentvalkampanj fokuserade mycket på de båda krigen USA nu hade 

utkämpat i flera år. Det amerikanska folket var krigströtta och Obama talade om de höga 

kostnaderna för kriget i Irak och att genast påbörja en långsam tillbakadragning därifrån.4950 

Samtidigt fördes en helt annan diskussion gällandes Afghanistan. Obama förespråkade en 

omställning av militärens fokus till kampen mot Al-Qaida och talibanerna och talade även om 

problemen med klanområdena i norra Pakistan. Efter en framgångsrik valkampanj och en klar 

seger i presidentvalet installerades Barack Obama som president i januari 2009. En viktig del av 

den omstrukturering av USA:s militära närvaro som Obama hade gått till val på var en 

upptrappning av drönarattacker. Denna upptrappning var inte offentligt uttalad men tillgänglig 

data för denna period visar på en kraftig ökning av drönarattacker i Afghanistan och Pakistan, 

från uppskattningsvis 45 attacker under hela Bush-administrationens 8 år vid makten (varav 6 år 

                                                           
48 NPR, ”Transcript: Obama's Speech Against The Iraq War”, NPR, 2009-01-20. Notera att detta tal hölls i oktober 

2002, innan Obama hade blivit vald till senaten. 
49 Jeffrey M. Jones, “Opposition to Iraq War Reaches New High”, Gallup/USA Today, 2008-04-24 (Hämtad 2014-

04-18) 
50 Exempel på detta: The New York Times, ”Obama’s Remarks on Iraq and Afghanistan”, The New York Times, 

2008-07-15 (Hämtad 2014-04-18) 
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med tillgång till bestyckade drönare) till 51 attacker för bara 2009.51 Denna ökning kan inte 

enkelt förklaras endast med att drönare nu hade nått en hög utbredningsgrad inom militären och 

underrättelsetjänsterna. Däremot sammanfaller den väl med den omvärdering av acceptabla mål 

som under 2008 skedde genom införandet av levnadsmönsteranalys för CIA:s målförvärvning. 

Då de mål som anskaffades via drönare inte längre behövde identifieras individuellt blev det allt 

vanligare att genomföra attacker mot tillgängliga mål. Drönarteknologin hade nu upphöjts till en 

ny position inom antiterror- och antimotståndsrörelseverksamhet vilket sammanfattades av 

dåvarande CIA-chefen Leon Panetta som: ”… the only game in town in terms of confronting or 

trying to disrupt the al Qaeda leadership”.52 Enligt Panetta var detta en positiv utveckling då han 

ansåg att drönarteknologin var “… very precise, it’s very limited in terms of collateral 

damage.”53 Även inom flygvapnet hade den nya teknologin nu säkrat en stark position, om än 

inte lika central som inom underrättelsetjänstverksamheten. Av 4163 flygattacker i Afghanistan 

2009 utfördes 255 av drönare, 6.1%.54 Enligt flygvapnet centrala kommando (AFCENT) 

genomförde drönare attacker endast under ca 3% av flygningar i Afghanistan, något som visar på 

att flygvapnets drönare vid denna tid främst användes för informationsinsamling.55 Utvecklingen 

som skedde mellan 2009 och 2012 visar dock på att drönarna fått en mer offensiv roll i 

Afghanistan. 2012 hade det totala antalet flygningar med vapenavlossningar i Afghanistan 

minskat till 4084.56 Minst 333 av dessa skedde dock under drönarflygningar (data för 

vapenavlossningar med drönare finns inte att tillgå för november och december 2012) vilket var 

en signifikant ökning sedan 2009, från 6.1% till minst 8.2%. Även intressant att notera är att 

samtidigt som trupper drogs tillbaka från Afghanistan och det totala antalet vapenavlossningar 

minskade, ökade antalet avlossningar från drönare. Under samma period varierade antalet 

avlossningar av CIA-flugna drönare i Pakistan från år till år men det sammantagna antalet 

                                                           
51 Tyler Wall, Torin Monahan, “Surveillance and Violence From Afar: The Politics of Drones and Liminal Security-

Scapes”, Theoretical Criminology, 15:239, SAGE, 2011-08-17, 242 
52 Noah Shachtman, “CIA Chief: Drones ‘Only Game in Town’ for Stopping Al Qaeda”, Wired (hemsida), 2009-05-

19 (Hämtad 2014-04-18) 
53 Ibid  
54 Noah Shachtman, “Military Stats Reveal Epicenter of U.S Drone War”, Wired (hemsida), 2011-12-09 (Hämtad 

2014-04-29) 
55 Reuters, “U.S. Air Force stops reporting data on Afghan drone strikes”, Reuters (hemsida), 2013-03-13 (Hämtad 

2014-04-29). Värt att notera är att denna data drogs tillbaka av AFCENT efter mycket medial uppmärksamhet då 

flygvapnet och ISAF ansåg att den vikt som lades på data om drönarattacker var ”oproportionerlig”. 
56 AFCENT Public Affairs, “2007-2012 Airpower Statistics”, AFCENT Public Affairs, 2013-12-31 (Hämtad 29-04-

2014) 
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avlossningar i Pakistan och Jemen för perioden 2009-2012 uppskattas till minst 324.57 Det 

intressanta med dessa siffror framträder när de jämförs med de från flygvapnet i förhållande till 

antalet drönare som flygs av respektive organisation: 

 USAF(Afghanistan) CIA(Pakistan, Jemen) 

Antal drönare58 (Predator/Reaper) 244 30-3559 

Antal attacker 1160 324 

Antal attacker per drönare 4.75 9.25 - 10.8 

Figur 1: Drönarangrepp 

Utifrån dessa siffror är det tydligt att det under denna period var dubbelt så troligt att en CIA-

flugen drönare skulle avlossa sina vapen under en flygning jämfört med en flugen av flygvapnet i 

Afghanistan. Det kan finnas flera orsaker till detta. En orsak är säkerligen att CIA inte har 

tillgång till några alternativa vapensystem i form av konventionella stridsflygplan eller 

kryssningsmissiler inom sin egen organisation. Det är även tänkbart att de regler och 

konventioner som gällde inom CIA:s drönarprogram vid denna tid var vitt skilda från 

flygvapnets. Dessa skillnader tog sig antagligen främst uttryck i hur målförvärvning och beslut 

om angrepp skedde, snarare än i hur själva drönarna styrdes och användes med tanke på att 

CIA:s drönare flögs av piloter från flygvapnet. Skillnaderna i beslutskedjan för huruvida ett 

angrepp skulle genomföras eller inte är oklar då CIA:s program var och är på pappret hemligt 

och insynen sedan dess början har varit minimal. Vita huset var medvetet om och gav sitt stöd till 

programmet men verkar inte ha haft någon egen hand i den dagliga verksamheten.60 I stark 

kontrast till detta är då flygvapnets program där president Obama från början av sitt 

presidentskap insisterade på att personligen fatta beslut om varje individuellt angrepp på ”high-

value targets”.61 Parallellt existerade alltså två olika program där ett var kontrollerat till en sådan 

                                                           
57 The Bureau, “Get the Data: Drone Wars”, The Bureau of Investigative Journalism (hemsida), 2012-01-11 

(Hämtad 2014-04-29). Dessa siffror är inte säkra och det är möjligt att ett signifikant mörkertal existerar gällandes 

vapenavlossningar som skett i CIA:s hemliga drönarprogram. The Bureau of Investigative Journalism uppskattar 

sina siffror baserade på flera olika slags källor, från lokalrapportering till förstahandsvittnesmål. 
58 Shachtman, “Military Stats Reveal Epicenter of U.S Drone War” 
59 Värt att notera är att detta är en uppskattning av det totala antalet drönare CIA flög under denna tid. Eftersom CIA 

efter 2009 var aktiva med drönare i åtminstone Somalia utöver Pakistan och Jemen är det troligt att siffran som 

anges i tabellen ovan bör vara lägre.  
60 Intervju med Dan Klaidman av Neal Conan, “How the President Decides to Make Drone Strikes”, NPR 

(hemsida), 2012-06-06 (Hämtad 2014-05-02) 
61 Ibid 
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grad att presidenten själv behövde vara delaktig i varje beslut om vapenavlossning mot klart 

identifierade mål och ett var hemligt med en okänd beslutskedja för vapenavlossningar och ett 

kodifierat system för att anskaffa ett till synes ändlöst antal icke-individuellt identifierade mål.  

På tillverkningssidan hade det vid det här laget skett en rad förändringar, inte minst hade 

flygvapnets sista Predator levererats i början av 2011 och fokus var nu helt på Reaper-systemet.62 

En annan stor förändring var också på väg i form av en uppgradering av de Hellfire-missiler som 

användes av Predators och Reapers. Sedan Lockheed Martin 2001 lovade att se över 

möjligheterna att modifiera existerande missiler hade en ny version, Hellfire AGM-114P, 

utvecklats särskilt för drönare, med 360-graders rotationsförmåga som främsta egenskap. Dessa 

missiler började användas i början av 2005 men hade dock endast modifierats för bättre 

avfyrningsflexibilitet och inga uppgraderingar verkar ha gjorts på själva stridsspetsarna.63 Detta 

steg dröjde till 2010 då Lockheed Martin tillsammans med General Atomics påbörjade 

integrering av den nya Hellfire AGM-114R med Predators och Reapers, en missil som tillåter 

piloten att välja mellan tre olika explosionstyper beroende på vilken typ av mål som avses.64 

Denna process har beräknats vara klar vid slutet av 2013.65  

 

 

Drönare: Retorik och praktik 

 

Retoriken kring drönare 

Under Predatorns första år av användning talades det tyst från officiellt håll om drönare och 

framförallt om den missilbärande sorten. När Obama och andra slutligen tog bladet från munnen 

var det dock inte för att ge någon djupare insyn i användningen av dessa eller för att förklara 

rapporter om civila dödsoffer för drönarangrepp. Från makthavares håll hördes nästan 

uteslutande lovord för vad som vid det laget var ett nygammalt system. I Obamas ord: 

“Conventional airpower or missiles are far less precise than drones, and are likely to cause more 

                                                           
62 Spencer Ackerman, “Air Force is Through With Predator Drones”, Wired (hemsida), 2010-12-14 (Hämtad 2014-

05-16) 
63 Defence Update, “Smart Weapons for UAVs: Evolution of UAV Employed Missiles”, Defence Update (hemsida), 

2007 (Hämtad 2014-05-16) 
64 Defence Industry Daily Staff, “Up to $1B+ for Hellfire II Missiles”, Defence Industry Daily (hemsida), 2012-04-

10 (Hämtad 2014-05-16) 
65 Air Force, “RDT&E Budget Item Justification, Predator Development/Fielding”, Air Force, 2012-02  
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civilian casualties and more local outrage”.66 I detta citat använder Obama ordet precision för att 

anmärka på drönarnas överlägsna träffsäkerhet och menar att detta är varför drönare är att 

föredra framför konventionella alternativ. Vad som är intressant är att Obama uttrycker 

systemets träffsäkerhet i direkt relation till antalet civila offer det ger upphov till, vilket är 

samma definition av träffsäkerhet som används i den här uppsatsen. Även vid ett online-

framträdande i 2012 försvarade Obama drönarangrepp och försäkrade tittarna om att antalet 

civila dödsoffer för attackerna inte var stort: "I want to make sure that people understand actually 

drones have not caused a huge number of civilian casualties".67 Även vid detta tillfälle använde 

Obama retorik om systemets precision: "For the most part, they have been very precise, precision 

strikes against al- Qaeda and their affiliates. And we are very careful in terms of how it's been 

applied."68 Även systemets användning och kontroll nämndes och Obama försäkrade att: "This is 

a targeted, focused effort at people who are on a list of active terrorists, who are trying to go in 

and harm Americans, hit American facilities, American bases and so on."69, samt: "It is 

important for everybody to understand that this thing is kept on a very tight leash. It's not a 

bunch of folks in a room somewhere just making decisions”.70 Denna retorik fastställer 

framförallt två saker. För det första säger den att drönare är ytterst precisa och träffsäkra och 

utgör en minimal fara för civila befolkningar. För det andra hävdas att kontrollstrukturerna kring 

drönarnas användning är rigorösa och att de endast används i särskilda fall där mycket står på 

spel.  

Kort efter att Obama i början av 2012 började tala offentligt om den amerikanska regeringens 

användning av drönare tog John Brennan i egenskap av Vita Husets kontraterrorismexpert bladet 

från munnen och utvecklade vad presidenten hade sagt om drönare. I ett tal på The Woodrow 

Wilson Center våren 2012 gick Brennan in på alla kontroversiella aspekter av drönarangrepp och 

försvarade den strategi som använts av Obama-administrationen i jakten på terrorister.71 Brennan 

uppehöll sig särskilt vid träffsäkerhet och civila dödsoffer: 

  

                                                           
66 Office of the Press Secretary, “Remarks by the President at the National Defense University”, Fort McNair, 

Washington D.C, 2013-05-23 
67 David Jackson, “Obama defends drone strikes”, USA Today, 2012-01-31 
68 Ibid 
69 Ibid 
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71 Wilson Center, “Transcripts of Remarks by John O. Brennan: The Ethics and Efficacy of the President’s 
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Targeted strikes conform to the principle of distinction, the idea that only military objectives may be 

intentionally targeted and that civilians are protected from being intentionally targeted. With the unprecedented 

ability of remotely piloted aircraft to precisely target a military objective, while minimizing collateral damage, 

one could argue that never before has there been a weapon that allows us to distinguish more effectively between 

an al-Qaida terrorist and innocent civilians. – John Brennan72 

 
Targeted strikes are wise. Remotely piloted aircraft, in particular, can be a wise choice because of geography, 

with their ability to fly hundreds of miles over the most treacherous terrain, strike their targets with astonishing 

precision and then return to base. They can be a wise choice because of time, when windows of opportunity can 

close quickly and there just may be only minutes to act. – John Brennan73
 

 

Brennan upphöjer här drönarteknologin till en ny nivå genom att säga att det inte finns något 

bättre vapen för att skilja på terrorister och civila, ett ytterst viktigt och intressant uttalande från 

den framtida chefen för CIA. Det kan antas att många underrättelseagenter och specialister har 

en annan uppfattning om ett vapensystems uppgift i sammanhanget och kanske att information 

om vem som är ett mål bör vara på plats innan ett vapensystem sätts in. Brennan tar även upp ett 

annat populärt argument för drönare, nämligen förmågan att kunna angripa ett mål inom en kort 

tidsram. Detta var som bekant ett av de första argumenten som fördes fram under Predatorns 

utveckling när CIA efterlyste bestyckade drönare för att kunna direkt angripa Bin Laden när man 

identifierat honom med en Predator. Angående de vapen som används säger Brennan: “By 

targeting an individual terrorist or a small number of terrorists with ordnance that can be adapted 

to avoid harming others in the immediate vicinity, it is hard to imagine a tool that can better 

minimize the risk to civilians than remotely piloted aircraft.”74 Brennan hävdar här att missilerna 

som används kan anpassas för specifika mål vilket skulle reducera risken för civila i närheten. 

Detta stämmer inte överens med verkligheten som den då såg ut. Tidigare i uppsatsen fastställdes 

att integreringen av Lockheed Martins missiler med variabla explosionstyper i drönarsystem 

planerades vara klar i slutet av 2013, långt efter Brennans tal. Missilerna som användes i störst 

utsträckning vid denna tid var fortfarande AGM-114P med stridsspetsar anpassade för 

bepansrade mål. Det är möjligt att han här refererar till faktumet att det finns flera äldre versioner 

av Hellfire-missilen som tekniskt sett kan monteras på drönare men det finns inga indikationer på 

att detta var vanligt förekommande. Brennan använde vid detta tillfälle även den populära 

kirurgiliknelsen och utvecklade den ytterligare:  
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In addition, compared against other options, a pilot operating the aircraft remotely, with the benefit of 

technology and with the safety of distance, might actually have a clearer picture of the target and its 

surroundings, including the presence of innocent civilians. It's this surgical precision - the ability with laser-like 

focus to eliminate the cancerous tumor called an al-Qaida terrorist, while limiting damage to the tissue around it 

- that makes this counterterrorism tool so essential. – John Brennan75 
 

Även om Brennan senare i samma tal talar om att det varken är möjligt eller eftersträvansvärt att 

eliminera alla terrorister med drönare blir det i detta tal tydligt hur han värderar medlemmar i Al-

Qaida. Retoriken kring drönares kirurgiska precision kan knappast bli tydligare än när terrorister 

liknas vid cancerceller och civila vid frisk vävnad vilket gör drönarna till skalpeller som kan 

skära bort den sjuka vävnaden från samhället. Brennan filosoferar även här kring 

drönarpiloternas förmåga att ha en bättre uppfattning om sitt flygplans omgivning än 

konventionella stridspiloter vilket även det skulle vara hjälpsamt för att minimera risken för 

civila offer. Brennan avslutar talet om drönare med att tala om strukturerna och regelverken som 

omger besluten om att genomföra drönarangrepp. Han, likt Obama, försäkrar att de är ytterst 

rigorösa men förefaller endast referera till angrepp på identifierade individer: “If our 

counterterrorism professionals assess, for example, that a suspected member of al-Qaida poses 

such a [imminent] threat to the United States to warrant lethal action, they may raise that 

individual's name for consideration.”76 Angående “signature strikes” säger Brennan ingenting 

och inte heller senare har denna aspekt av drönarprogrammet nämnts offentligt. 

I dessa citat framträder en trend eller alternativt en strategi som har att göra med ett 

potentiellt missförstånd om vad ett vapensystems träffsäkerhet är. När Obama och Brennan talar 

offentligt om drönare refererar de alltid till deras otroliga precision och anger denna som 

huvudanledningen till systemets påstådda förmåga att undvika civila dödsoffer. Begreppet 

”accuracy”, alltså träffsäkerhet, används däremot inte vilket skulle kunna vara ett smart retoriskt 

grepp för att undvika en potentiell fallgrop. Genom att endast tala om precisionen lämnar de 

alltid utrymme för att försvara teknologin genom att ta upp Hellfire-missilernas laserstyrning 

och/eller missilernas mindre explosionsradie, båda logiska argument för en lägre risk för civila 

dödsoffer. Det kan alltså ses som ett sätt att gardera sig mot kritik av förmågan att träffa rätt mål 

snarare än något mål, och hela frågan om att civila blir måltavlor besvaras genom att peka på 

missilernas precision, något som är fundamentalt skiljt från systemets förmåga att anskaffa rätt 

mål. 
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Drönare i praktiken 

 I april 2014 släpptes en rapport av dr Larry Lewis vid Center for Naval Analyses, ett militärt 

forskningsinstitut, där upptäckter presenteras som har potential att i grunden förändra de 

föreställningar som tidigare har existerat kring användningen av drönare och de stora förtjänster 

den nya teknologin har haft i termer av precisionskrigsföring. Enligt sekretessbelagd data som 

Lewis har haft tillgång till var risken under åren 2010-2011 i Afghanistan omkring tio gånger 

högre för civila att omkomma i en drönarattack som vid en attack av ett bemannat flygplan.77 

Lewis nämner även att enligt offentligt tillgänglig data över drönarattacker i Pakistan verkade det 

vara mer sannolikt att de skulle ge upphov till ännu fler civila dödsoffer än motsvarande i 

Afghanistan, något han anser vara värt vidare undersökning.78 Det är svårt att avgöra hur 

representativ denna data är utan att veta exakt vad den hemligstämplade datan består av. Detta är 

dock den enda offentligt tillgängliga rapporten baserad på USA:s egen insamlade information om 

offer för drönarattacker. Denna data har refererats till vid tillfälle, till exempel i ett tal av 

president Obama där han endast klargör att det finns en markant skillnad mellan USA:s egna 

data och diverse icke-statliga organisationers data över civila dödsoffer, något som indikerar att 

de siffror Lewis baserar sin rapport på är förhållandevis låga.79 Om antagandet görs att Lewis 

upptäckter är representativa för teknologin under hela 00-talet verkar det plötsligt som att 

retoriken som förts från dess användare om precisionsattacker, ”surgical strikes” och ”smart 

warfare”, kan vara i bästa fall förhastad och i värsta fall helt missvisande. Enligt Lewis består 

huvudproblemet av att det enligt honom inte finns någon klar process för att minimera civila 

dödsoffer vid användning av drönare och han föreslår omfattande förändringar i hur 

vapensystemet används och hur mycket för- och efterarbete som bör göras i och med varje 

angrepp. Lewis jämför drönare med bemannade stridsflygplan vars piloter får omfattande 

utbildning och träning i krigslagar och hur civila offer kan minimeras. Lewis slutsats är att det 

hos dess användare verkar finnas en övertro på drönarteknologins förmåga att undvika civila 

dödsoffer utifrån dess tekniska egenskaper.80 Detta rimmar väl med den skillnad i användningen 

av teknologin mellan flygvapnet och CIA som tidigare presenterades. De strukturer som 

omgärdar teknologin verkar alltså ha haft stor inverkan på dess träffsäkerhet. Sarah Holewinski 
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vid den icke-statliga organisationen Center for Civilians in Conflict sammanfattade Lewis 

upptäckter på följande sätt.  

 
These findings show us that it's not about the technology, it's about how the technology is used… Drones aren't 

magically better at avoiding civilians than fighter jets. When pilots flying jets were given clear directives and 

training on civilian protection, they were able to lower civilian casualty rates. – Sarah Holewinski81 

 

 

Två angrepp 

Den 21 februari 2010 avlossade två Kiowa-attackhelikoptrar flera Hellfire-missiler mot tre 

fordon som färdades i öknen i centrala Afghanistan.82 Angreppet skedde på order av kaptenen för 

ett specialförband som kort dessförinnan hade landat i området och som med hjälp av en 

Predator indirekt fick syn på konvojen som antogs vara på väg mot förbandets position. Denna 

händelse gav upphov till ett antal utredningar och all radiokommunikation mellan 

drönarpiloterna, analytikerna och specialförbandskaptenen har publicerats i ett nedskrivet 

format.83 Denna kommunikation visar tydligt på hur drönare används av flygvapnet och även på 

teknologins begränsningar. Upprepade gånger tolkar piloterna och analytikerna bilderna på olika 

sätt, inte minst när de försöker avgöra om det finns barn i något av fordonen och huruvida någon 

är beväpnad. Ett intressant exempel på begränsningarna med de sensorer Predatorn bär 

framkommer när sensorpiloten försöker avgöra om en värmesignatur kan vara ett vapen och han 

erkänner att: ”The only way I’ve ever been able to see a rifle is if they move them around, when 

their [sic] holding them, with muzzle flashes out or slinging them across their shoulders.” När 

det framkommer att en analytiker anser att det finns ett barn i ett av fordonen blir piloterna 

upprörda och kallar det ”onödigt” att göra en sådan bedömning då det minskar sannolikheten att 

en angreppsorder ges. Själva anser de att de yngsta passagerarna är i 12–13-års åldern och är 

legitima mål vilket är vad de rapporterar till övriga inblandade. Efter angreppet genomförts och 

15-23 människor dödats ses bland de överlevande en kvinna med ett barn av Predator-piloterna 

som då har börjat ana att de kan ha misstagit sig om målet för attacken. De accepterar att det inte 

rörde sig om en eller flera unga tonåringar utan att minst ett barn var närvarande och 

sensorpiloten förklarar misstaget för en extrapilot (som sätts in för att stödja piloterna då ett 
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angrepp genomförs) på följande sätt: ”No way to tell from here”. Senare framkom att ingen av de 

döda kunde knytas till talibanerna och inga vapen återfanns i fordonen.  

I april 2011 inträffade en liknande incident där två amerikanska soldater inblandade i en 

strid mellan marinkåren och talibaner dödades av en drönare.84 Även i detta fall verkar det ha 

funnits problem med att identifiera och skilja på mål på marken. Det enda analytikerna kunde 

avgöra var att de två soldaterna som hade separerats från sin grupp sköt i en annan riktning än 

sina egna men detta kommunicerades inte tillräckligt väl till Predator-piloterna som på order av 

marinkårslöjtnanten på marken angrep vad piloterna trodde var talibaner, ca 200 meter från den 

byggnad där talibanerna hade tagit fäste, målet löjtnanten trodde att Predatorn hade siktet inställt 

på. I detta exempel blir det tydligt att piloterna inte har den nödvändiga informationen för att 

anskaffa rätt mål trots att de var i direkt kommunikation med marktrupper och bildanalytiker. 

Vad som gav upphov till båda dessa misstag var brister i både teknologin och i strukturerna kring 

dess användning. Teknologin underpresterade genom att inte kunna leverera bilder skarpa nog 

för piloterna att avgöra vilka som var fiender, särskilt som analytikerna i ett fall inte heller kunde 

göra en mycket bättre identifikation. Likaså brast det i informations- och beslutskedjan då 

officeraren på marken gav ordern om angrepp trots att han bevisligen hade minst information om 

vad drönaren siktade på.  

Detta är två exempel där civila eller egna soldater har fallit offer för drönarattacker och 

de har utretts av ett flertal institutioner. De är dock endast ett fåtal i en stor mängd liknande 

incidenter i Afghanistan, Pakistan och Jemen som förblivit outredda. 

 

 

Diskussion 

 

Det är tydligt att det existerar en diskrepans mellan den idé vissa beslutsfattare har om drönare 

och vad forskning, mätdata och exempel från användningen av drönare visar på att den praktiska 

verkligheten är. Barack Obama och John Brennan uttrycker ett stort förtroende för 

drönarkonceptet och verkar båda övertygade om att det är det bästa tillgängliga alternativet för 

att minimera civila dödsoffer vid luftangrepp. Denna övertygelse verkar inte komma från något 

                                                           
84 David S. Cloud, David Zucchino, “U.S. deaths in drone strike due to miscommunication, report says”, LA Times 

(hemsida), 2011-10-14 (Hämtad 2014-05-02) 
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slags data kring de angrepp som redan utförts utan är till synes grundad helt i deras egen bild av 

systemets egenskaper. Övervakningsmöjligheterna, de precisa missilerna och piloternas distans 

från stridsmiljön citeras som egenskaper som tillsammans resulterar i ett högst träffsäkert 

system. Det är inte svårt att se varför någon skulle tro detta. Varför skulle inte ett flygplan som 

kan övervaka ett mål över lång tid för identifikation, styrt av en distanserad, känslokall pilot och 

som avfyrar laserstyrda precisionsmissiler utgöra höjden av ”kirurgisk” krigsföring? Särskilt när 

hela detta system överses och kontrolleras av omfattande regelverk och organisationsstrukturer. 

Problemet är att ingen av dessa delar av systemet nödvändigtvis har dessa egenskaper. Dr Larry 

Lewis menar att piloternas undermåliga träning i att undvika civila mål kombinerat med 

bristande fokus på civilas säkerhet i för- och efterarbetet vid drönarangrepp leder till att dessa är 

sämre än bemannade alternativ på att undvika civila dödsoffer. Enligt Lewis är alltså problemet 

mänskligt snarare än teknologiskt och kan lösas genom mer omfattande pilotträning samt genom 

att lära sig från tidigare angrepp. Utöver denna mänskliga faktor verkar det dock även finnas 

problem med teknologin i sig. I de exempel på användningen av drönare som här har presenterats 

är det tydligt att både piloter och analytiker har civila i tankarna när de försöker identifiera 

fiender men att misstag ändå görs. Bilderna piloterna och analytikerna ser är svåra att tolka och 

med den tidspress som ofta medföljer dessa angrepp fattas ofta beslut baserade på undermålig 

information. Detta är också något som inte behandlas i den officiella retoriken. Det är paradoxalt 

att två ofta citerade argument för drönare är dels förmågan att kunna övervaka mål över lång tid 

dels att kunna angripa mål i tidsknappa situationer. Om drönarens förmåga att korrekt kunna 

identifiera ett mål är en funktion av dess förmåga att följa ett mål en lång tid så är det inte 

konstigt att dessa tidspressade attacker görs utan någon starkt bekräftad identifikation. Inte heller 

verkar det vara självklart att drönarpiloterna är helt distanserade och objektiva när angrepp 

diskuteras, i ett exempel ovan verkar piloterna vara måna om att ett angrepp sker. Utöver denna 

problematik är det också ett faktum att drönarna inte endast används på det sätt som beskrivs i 

retoriken kring dem. Förtroendet för drönarnas träffsäkerhet är tillräckligt stort för CIA att 

genomföra ”signature strikes”, alltså angrepp på oidentifierade mål som uppfyller vissa kriterier. 

I dessa fall förlitar man sig helt på analytikernas förmåga att utifrån bilder från drönare bedöma 

om vad som ses är terrorverksamhet eller någon annan verksamhet utan input från någon annan 

informationskälla vilket gör att kvaliteten på videon som drönaren filmar blir helt avgörande för 

om ett angrepp sker eller inte. Då det verkar finnas svårigheter med att identifiera mål när det 
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finns anledning att tro att de är terrorister måste problemet endast förvärras när man försöker 

göra detta utan någon kompletterande information. Mer allmänt kan CIA:s intresse i Predator-

programmet och flottan av drönare som nu ansamlats av denna myndighet ses som ett uttryck för 

ett enormt förtroende för drönarträffsäkerhet. CIA har aldrig förr styrt över ett så stort antal 

offensiva vapenplattformar och med myndighetens tidiga intresse i systemet under beaktande är 

det föga troligt att valet av drönare var en slump. Det har blivit CIA:s generalvapen att användas 

mot alla tänkbara mål och målanskaffningsmetoderna och angreppsfrekvensen visar på att 

organisationen har anammat chefdirektören Brennans övertygelse om drönare som det bästa 

tänkbara alternativet för angrepp och övervakning. 

Det finns alltså nu ett extremt populärt och vida använt militärtekniskt system vars 

egenskaper förefaller vara missförstådda av dess huvudansvariga ägare och användare. För att 

finna orsaken till detta måste vi se tillbaka på utvecklingen av den första bestyckade drönaren, 

Predatorn. Hela Predatorns utveckling var präglad av tidspress och påverkan av politiska 

omständigheter. Framförallt önskemål från CIA styrde utvecklingen från ett tidigt stadium och 

flera av systemets nyckelegenskaper tillkom under utvecklingen på begäran av CIA och andra. 

Datareläsystemet och senare satellitlänken var båda svar på behovet av realtidsövervakning i 

konflikterna i Balkan under andra halvan av 90-talet och tillkomsten av lasersiktet löste 

problemet med stridsflygplanens målförvärvningsproblem i omtvistade luftrum. Detta är vad 

som är så speciellt med Predatorns uppkomst. Problem identifierades i verkliga strids- och 

underrättelseoperationer och rapporterades tillbaka till flygvapnets materielverk som såg till att 

Big Safari och General Atomics genomförde de nödvändiga uppgraderingarna på systemet som 

sedan nästan direkt sattes in i skarpa situationer. Även för integreringen av Hellfire-missiler i 

Predator-systemet var förhållandena snarlika. Efter ett par månader av avfyrningar från Predators 

på stillastående pansarvagnar och byggnader sattes de in i Afghanistan på jakt efter Al-Qaida, 

detta ännu en gång efter att CIA uttryckt ett behov. I de redogörelserna för den här delen av 

Predatorns historia som legat till grund för den här uppsatsen finns det inga referenser till att 

tester gjordes på hela angreppsprocessen, från målidentifiering till avfyrning. Alla dessa 

omständigheter ger en bild av ett system som utvecklades efter en ständigt uppdaterad 

kravspecifikation med en tidspress som inte tillät omfattande testning.  

 Predatorns utveckling delar många likheter med den redogörelse MacKenzie ger för 

utvecklingen av styrsystemen i kalla krigets kärnvapenmissiler. Det nätverk av teknologiska, 
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politiska och sociologiska faktorer som då var aktuellt är fortfarande högst relevant i dagens 

försvarstekniska industri. Precis som de säkerhetspolitiska behoven av träffsäkerhet god nog att 

eliminera sovjetiska kärnvapensilos som fanns under kalla kriget påverkades Predatorns 

utveckling i hög grad av det militär- och säkerhetspolitiska läget under 90- och 00-talen. 

Samtidigt styrdes inte utvecklingen helt av dessa politiska omständigheter utan växelverkade 

med dem. Sett från ett politiskt perspektiv var det konflikterna på Balkan som till viss grad 

styrde utvecklingen av Predatorn och senare var det jakten på Bin Laden och Al Qaida som drev 

på processen att bestycka den. Detta är dock en förenklad ”uppifrån och ner-bild”. Med ett 

teknologiskt perspektiv kan man argumentera för att teknologin i stor utsträckning redan var ett 

faktum när dessa behov formulerades. James Woolsey hade troligtvis inte propagerat så hårt för 

att ha drönare över Bosnien 1994 om han inte hade sett deras förtjänster ett årtionde tidigare i 

Israel. Även när general Jumper beslutade att låta bestycka den första drönaren hade General 

Atomics ingenjörer redan funderat i åratal kring hur detta bäst skulle göras. MacKenzie kommer 

bland annat fram till att hans undersökningsobjekt är ett perfekt argument mot teknologisk 

respektive politisk determinism och Predatorn är även den ett exempel på hur teknologisk 

utveckling inte enkelt förklaras, varken som en ständigt pågående homogen process eller som en 

funktion av politiska omständigheter.85 På samma sätt är inte heller utvecklingen av träffsäkerhet 

en okomplicerad process, oavsett om det handlar om kärnvapenmissiler eller bestyckade drönare. 

Det finns anledning att argumentera för att utvecklingen av Predatorns träffsäkerhet är mer 

komplex än den motsvarande processen för kärnvapenmissilers styrning, inte minst då Predatorn 

länge inte hade ett självklart mål. Kärnvapenmissilerna byggdes för att eliminera antingen städer 

eller andra kärnvapensilos. Predatorn utvecklades först för övervakning, uppgraderades för att 

kunna lasra mål åt andra vapensystem och byggdes slutligen om till ett sitt eget vapensystem. 

Det verkar inte ha existerat någon offentlig diskussion kring hur alla dessa påbyggnader 

påverkade Predatorns träffsäkerhet och utifrån verkar logiken ha varit en slags byggklosslogik, 

alltså att varje uppgradering som gjordes öppnade möjligheter för nya användningsområden och 

att om Predatorns sensorer och analyssystem var tillräckligt bra för den nuvarande uppgiften så 

var de bra nog för nästa uppgift också. Mot denna bakgrund är det inte svårt att se hur detta 

system som så snabbt togs i bruk och spreds under kriget mot terrorismen hade begränsningar, 

begränsningar som länge kan ha varit okända för många. Utöver detta är det tydligt att det finns 
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ett missförstånd gällande ett vapens träffsäkerhet och dess precision. Obama och Brennan håller 

sig kategoriskt till begreppet precision utan att ta upp faktumet att precisionen endast avser 

missilernas förmåga att träffa vad som är i siktet, inte systemets förmåga att veta vad det är som 

siktas på. Det är inte heller otroligt att systemets stora ekonomiska och säkerhetsmässiga 

förtjänster gjorde det så populärt att eventuella frågetecken kring dess träffsäkerhet kunde 

förlåtas. Som så ofta sker när innovationer först introduceras verkar entusiasmen och 

förväntningarna ha överträffat verkligheten.  

Det finns en stor fara med den slutsats som här har presenterats som har att göra med var 

vi nu befinner oss i denna teknologis historia. USA var det första landet i världen att använda 

bestyckade drönare i stor utsträckning i en väpnad konflikt och sättet som de har använts på det 

senaste decenniet och hur de kommer att användas framöver riskerar att bli prejudicerande för de 

många militärmakter (däribland Sverige) som nu söker anskaffa samma kapacitet. Helt olikt 

kärnvapen är drönarteknologin förhållandevis billig och kräver inte heller någon omfattande 

vetenskaplig expertis för att reproduceras, något som gör att det finns en risk för att många civila 

dödsoffer kan komma att skördas i framtiden om inte ansvariga beslutsfattare och användare fullt 

förstår teknologins begränsningar.  
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