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1. Inledning
Grunden för denna rapport är att utgöra underlag för en djupare diskussion inom SOFF
avseende hur digitalisering och Artificiell Intelligens (AI) kommer att påverka föreningens
medlemmar och deras verksamhet under de
kommande decennierna.

Kapitel 7 utgör därmed det centrala budskapet i rapporten medan kapitel 1-6 ger en bakgrund. Inom ASD2 pågår för närvarande många
aktiviteter för att belysa hur Europa bör och
kan agera för att inte halka efter inom området
samt frågor kring etik och meningsfull mänsklig kontroll.

Dokumentet är berett av tre medlemsgrupper
(legala frågor, forskning- och utveckling samt
cyberförsvar)1. Särskilt fokus ska ligga på hur de
primära kunderna, dvs militära aktörer i Sverige
och internationellt, kan förväntas implementera
AI samt vilka etiska utmaningar som en ökad användning av AI och autonoma system för med sig.

Dokumentet kommer nu att utgöra grund för
en fortsatt diskussion inom föreningen och
med partneraktörer. Bland annat kommer
SOFF att arrangera workshops samt seminarium för att särskilt lyfta flera av de frågeställningar som detta diskussionsunderlag belyser.

2. Bakgrund
Vinnova ger i sin rapport från 2018 (se referenslistan i avsnitt 10) följande definition av AI:
Förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. Det vill säga den
förmåga hos maskiner som möjliggör för dessa
att fungera på meningsfulla sätt i relation till
de specifika uppgifter och situationer de avses
utföra och agera inom. Artificiell intelligens
är också det vetenskaps- och teknikområde
som syftar till att studera, förstå och utveckla
maskiner med intelligent beteende.
Inom försvarssektorn finns AI-funktioner implementerade i målsökare, analyssystem m m,
men den svenska kravbilden på AI-stöd har hittills varit ganska begränsad. En uppenbar nytta
med AI i militära sammanhang är att ge avgörande stöd när tiden är alltför knapp, genom att
analysera och prioritera bland en mängd handlingsalternativ i situationer när människan själv
inte klarar av omfattningen.

Artificiell Intelligens (AI) är inget nytt begrepp,
men det är först på senare år som datorprestanda och tillgången till stora datamängder
(Big Data) blivit tillräcklig för att styrkan i AI kan
börja utnyttjas. En kombination av snabbare
processorer, billiga och snabba minnen, effektiv
kommunikation och kostnadseffektiva sensorer har tillsammans skapat helt nya förutsättningar. Utvecklingen går nu mycket snabbt och
stater och organisationer tävlar om att kunna
uppvisa att de ligger i framkant. Potentialen i
AI som del av koncept med självkörande bilar,
smarta beslutsstödsystem och medicinska analysmetoder är bara några områden som redan
omsätter enorma belopp.
1

Andra områden med försvarsanknytning där AI
bedöms komma att öka är inom underrättelsetjänst, logistik och underhåll, undervisning,
försvarsmedicin samt på bredden inom HMIområdet, dvs människa-maskin-samverkan.

SOFF:s medlemsgrupper: https://soff.se/om-soff/arbetsgrupper/

ASD – The AeroSpace and Defence Industries Association of Europe är den europeiska branschföreningen för flyg-, rymd-, försvars- och säkerhetsföretag i Europa. SOFF är den svenska medlemsföreningen i ASD.
2
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3. AI i försvarssektorn – nuläge i Sverige
Den svenska Försvarsmakten (FM) bedriver
ingen egen teknisk utvecklingsverksamhet, men
beställer sådan inom Forskning och teknikutveckling (FoT)och som en delmängd av materielanskaffningen. Inom ramen för Perspektivplanering (PerP) (med stöd av FoT) analyseras
trender och bedöms vilka områden som FM ska
lägga till grund för sin framtida förmågeutveckling. Här inryms AI liksom en mångfald andra
teknologiområden.
Försvarsmakten har två primära skäl till att
fördjupa sitt engagemang i väsentliga nya
teknologier.
men behöver komplettera denna med nya rön,
t ex genom samverkan med universitet och
institut.

•	Det ena är att utvecklas i samklang med
samhället i övrigt och uppfattas som en
intressant arbetsgivare, för att kunna attrahera kompetent personal till alla sina
befattningar.

Kopplat till FoT bedrivs nu flera stora AI-forskningsprojekt inom FOI, bl a för Försvarsmaktens
behov. Ett av projekten tittar på former för hur
AI bredare ska tas in myndighetens forskning.
De förväntade tillämpningarna är framförallt att
analysera information för bättre situationsmedvetenhet och att ge beslutstöd genom att visa
vad som händer i valet mellan olika alternativ.
Målet är att förbättra och snabba upp beslutsfattandet, för att kunna agera och värdera fakta
bättre än motståndaren.

•	Det andra, och objektivt sett primära
skälet, är att bibehålla sina förutsättningar att kunna agera med en kvalificerad förmåga och på ett relevant sätt, i
såväl strategiskt som taktiskt avseende,
gentemot de hot som identifieras och
för de uppgifter som statsmakterna
föreskriver. Det kan förefalla självklart,
men ställer stora krav på förståelsen av
vad detta ställer för krav på organisation
och processer. Som en följd därav måste
försvarsföretag på motsvarande sätt analysera omvärldsutvecklingen såväl som
Försvarsmaktens agerande, för att kunna
leverera de tjänster som efterfrågas.

För analyser av sensordata, stöd till s k kognitiva sensor- och kommunikationssystem och
underlag för beslutsstöd i realtid är nu AI en
utveckling som efterfrågas av Försvarsmakten
som kravställare (i slutänden av dess förband),
vilket leder till behov av anpassningsåtgärder
inom industrin. Behov av AI-stöd inom simuleringssystem samt bild- och semantiska tolkningssystem förväntas också öka snabbt.

Inom försvarsföretagens produktflora finns
redan, sedan länge, implementerat en tidig typ
av AI och neurala nätverk, i automatiska och
semiautomatiska system. Teknikområdet är
således inte nytt, men möjligheterna ökar nu
snabbt genom tillgången på extremt anpassade
processorer, snabba nätverk och nya algoritmer.
Flera företag har därför en bra utgångspunkt,

Militärt finns ett krav att förstå hela processen
som AI möjliggör. Försvarsmakten har ett etiskt
ansvar för de verktyg som tillhandahålls till
personalen. Därför kommer FoT och utbildning
snarast behöva anpassas för att skapa förutsättningar för sådan förståelse.
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4. AI i försvarssektorn – nuläge internationellt
I försvarssektorn kom runt år 2000 konceptet
RMA, Revolution in Military Affairs, att få stor
inverkan. Några av de amerikanska begrepp
som konsultfirman SAIC då etablerade åt FM
var ”Information Superiority” och ”Dominant
Battlespace Awareness”. De var delar i det nätverksbaserade försvar (NBF) som under mer än
ett decennium kom att dominera den svenska
ledningssystemvisionen.

läggande forskning kring autonomi, AI och
kvantteknologi som beslutas och administreras
av DARPA och sedan utförs av universitet och
institut. Resultaten av alla dessa satsningar
prövas inom försvarsgrenarna, där sekretessen
kring implementeringen är betydligt högre än
kring innehållet på låg TRL, vilken DARPA presenterar på webben. Det tidigare tydliga amerikanska försteget inom nya teknologier börjar
dock alltmera ifrågasättas av andra nationer
och den nya situationen utgör en delmängd av
den ökande spänningen mellan USA och Kina.

NBF-inriktningen kom dock några år för tidigt,
för idag domineras stormakternas satsningar
av begrepp som ”cooperative engagement” eller
”system i samverkan” och allt bygger på digitalisering och att öka hastigheten i den välbekanta OODA-loopen (ett koncept för att analysera
militär ledning och beslutsfattande). Då spelar
ISR-förmåga (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) en stor roll, varför samverkan med
rymdbaserade system och snabb analys av stora
datamängder blivit en del av kravbilden. Och där
kommer AI in som en avgörande teknologi för att
skapa förmågelyft.

Ryssland har en lång tradition av kvalificerade matematiker, varav många varit kopplade
till militära företag och forskningsinstitut. Även
om detaljinnehållet är svårt att få grepp om,
presenteras fortlöpande beskrivningar av nya
system i statligt kontrollerade tidskrifter. Hösten 2019 beskrevs i ryska medier att man börjat
driftsätta ett automatiserat ledningssystem,
ISBU och Akatsia-M, som utnyttjar AI-metoder
som ”samlar information om fiendens aktiviteter, sedan om luft, mark, störning, strålning
och övriga NBC-situationer i arméns verkansområde. Det summerar också data avseende
tillgänglighet av materiel, tillgänglighet av
ammunition, bränsle mm samt även om moral
och den psykologiska statusen hos egen personal”. Systemet hämtar data från radio, fasta
nät, satellit m fl informationskanaler. Med detta
som grund görs ett antal simuleringar och systemet lämnar därefter en prioriterad lista över
lämpligaste agerande, som underlag för olika
befälhavares beslut. Detta sker på bråkdelar

I Kina, USA, Ryssland, Frankrike m fl nationer
med långt driven AI-utveckling är visserligen
de civila tillämpningarna de som beskrivs mest
i media, men de militära behoven och oron för
att halka efter kan anses vara styrande för egna
ekonomiska satsningar såväl som för begynnande restriktioner.
USA genomför omfattande satsningar inom
de Research Labs som försvarsgrenarna driver.
Därtill finns banbrytande program med grund-
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av den tid det tagit i tidigare system och ryska
armén hävdar att USA och NATO inte har något
liknande framme. Erfarenheten (bl a ekonomiska begränsningar) pekar på att detta ryska system inte kommer att vara spritt på flera år, men
det ger ändå en bild av vad som kan förväntas
inom stater där demokratiska och folkrättsliga
principer ofta kommer i andra hand.

AI så är det primärt satsningar inom den civila
sektorn av bolag som Google, Amazon mfl som
är dominerande. Samverkan mellan de statliga intressena och de civila har visat på etiska
utmaningar.
I Europa finns många i hudsak civila nationella satsningar på AI, än så länge av mindre
omfattning än de ovan beskrivna hos stormakterna, och initiativ tas nu av EU för att svara på
behovet av en samordnad europeisk AI-strategi.
I början av 2020 publicerade kommissionen
en vitbok om AI (Commission White Paper on
Artificial Intelligence: A European approach to
excellence and trust”). Vitboken exkluderar
explicit försvarsområdet, men innehållet kommer således få implikationer på den regulatoriska
diskussionen om AI-applikationer på försvarsområdet..
Uppfattningen inom svenska
AI-kretsar är att AI-utvecklingen i Europa i huvudsak
är civilt inriktad och att
de militära satsningarna
är mera begränsade. Inom
ramprogrammen görs betydande satsningar på AI-utveckling
(civila applikationer) och inom den
kommande europeiska försvarsfonden
(EDF) kommer en del av budgeten öronmärkas
för AI-utveckling för militära ändamål. Ledande personer inom de svenska programmen
(WASP, AI Innovation of Sweden) framhåller att
det utbildas många kvalificerade AI-ingenjörer
och -forskare i länder som Italien, Frankrike,
Spanien och Grekland, som har svårt att få relevanta anställningar efter genomförd utbildning
trots stora behov.

Kinas AI-satsning, såväl monetärt som i
antal engagerade människor, bedöms vara
den idag mest omfattande och användningen
av AI implementeras kraftfullt i uppbyggnaden
av deras långt drivna övervakningssamhälle.
Efter en period när man skickade ut
begåvade forskarstudenter över
världen som ”imiterade och tog
hem” har man idag intagit en
ledande position inom AI
och producerar kvalificerad
FoU med egna resurser. I
kombination med en enorm
satsning på att utveckla
egna militära system inom
stridsflyg, fartyg, ledningssystem, rymd, sensorer och
vapen, utgör Kina ett allt större potentiellt hot för USA.
USA beslutade därför i början av
2019 ett ”American AI Intiative” för att bli mera
konkurrenskraftiga, som en del i en översyn av
möjligheten generellt att behålla sitt försteg
inom nya (emerging) teknologier. Strax därefter
kom ”China Technology Transfer Control Act
of 2019”, med AI som en tydlig orsak. I januari
2020 initierades så ett antal exportkontrollåtgärder för att begränsa spridningen av AI-kunskap och -produkter, särskilt kopplat till UND
och geospatiala applikationer, med bäring på
flyg, drönare och rymd. Fokus är att förhindra
spridning till Kina, men initialt är endast Kanada undantagna. Bakom beslutet ligger Bureau
of Industry and Security (BIS). Att notera är
dock att mer än hälften av toppkrafterna som
arbetar inom AI i USA idag är utländska medborgare, många från Kina, vilket om man hindrar dem att delta kommer att försvåra för USA
att uppfylla målsättningen om ”technological
leadership” samt ytterligare stärka utvecklingen i dessa andra länder.Noteras ska också att
även om USA satsar stora statliga resurser på

Ett annat land med stora R&D-satsningar
och nära kopplingar till försvarssektorns behov,
inte minst inom automation och AI, är Israel.
Där finns också mycket kvalificerade företag,
med nära samverkan med försvaret, inom
cybertillämpningar och cybersäkerhet. Man har
flera företag med egen utveckling och tillverkning av speciella processorer för djupinlärning
och neurala nätverk och man har modeller
för snabb och effektiv testning av nya system
i förbandsmiljö. Därtill har flera amerikanska
företag nära samarbete med samt utveckling
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5. Förväntad utveckling i branschen som helhet
Tillämpningar av AI utgör grunden för de största aktörerna (de flesta amerikanska) som nu
dominerar i tillväxttermer. Ledande är Amazon, Google, Apple och i Kina finns t ex Alibaba
Group. Dessa företag har muskler att utveckla
både hårdvara och mjukvara samt bygga upp
enorma databanker som kan utnyttjas som träningsdatabaser för olika nya system. Amazon,
Google och Microsoft har idag färdiga moduler
för att snabbt börja träna modeller. Det innebär
att tillgängligheten samt tröskeln för att sätta igång är relativt låg. I syfte att skapa stora
databanker används för civilt bruk insamling
av data som även kan inbegripa underlag från

Det finns ett forskningsområde inom AI, på
engelska benämnt ”Adversarial machine learning”, som närmast kan översättas med ”fientlig maskininlärning”. Genom att träna system
på fel data, eller hacka sig in och manipulera
algoritmer, kan man åstadkomma obehagliga
beteenden, som blir obegripliga för en betraktare. Exempel på sådant har florerat på Internet, än så länge främst i syfte att visa på brister
i planerade autonoma system (som självkörande
bilar i kategori 5).
AI utgör en möjlighet för ökad automation,
även om robotar med traditionell reglerteknisk
styrning sedan länge är vanligt förekommande
i processindustrin. Genom introduktion av AI
med djupinlärning kan system tränas att upptäcka och eliminera fel, optimera processer och
efterhand kommer hela produktionskedjor kunna automatiseras. Medicinområdet har snabbt
börjat använda AI-stöd för analys av röntgenbilder och AI förväntas få stort genomslag som
stöd vid s k onlinevård på distans men också vid
telemedicinsk kirurgi. I media skrivs dagligen
om den förväntade omdaningen av arbetsmarknaden, där många jobb kommer att försvinna medan
andra nya jobbkategorier kommer att uppstå.

!

Så fort det finns en ny förmåga så lägger
sådana grupperingar, som även kan vara
statsunderstödda, kraft på att skapa
verktyg för att störa eller sabotera.

allmänheten. Ur militär synvinkel börjar dock
den snabba spridningen av mycket kraftfulla algoritmer och tillgång till data som geografiska
detaljbilder och foton bli ett bekymmer. Sådana
verktyg samt insikten i hur AI kan utnyttjas sprider sig till oönskade grupperingar (icke-statliga
aktörer). Så fort det finns en ny förmåga så
lägger sådana grupperingar, som även kan vara
statsunderstödda, kraft på att skapa verktyg för
att störa eller sabotera.

Skandalerna kopplade till Cambridge Analytica
och användande av enorma mängder data från
sociala medier för att kartlägga människors
tänkande och skapa påverkansåtgärder i syfte
att vinna val, är nog bara början på nya beteenden. Sådana exempel på påverkansoperationer
är knutna till stora ekonomiska intressen.
Det kinesiska övervakningssamhället som
beskrivits på senare tid är ett exempel på att AI
kan utgöra verktyg för totalitära statsledningar
och kan förväntas bli vanliga i takt med att AI
och lämplig utrustning blir tillgängliga för fler.
Under Coronapandemin ser nu myndigheter
även i demokratiska stater stora fördelar med
att kunna följa människor och tillfälliga regelverk beslutas i syfte att ge nya möjligheter att
följa smittan.
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6. Förväntad utveckling på försvarsområdet
bedöms kunna använda helautomatiska system
med AI utan större etiska ifrågasättanden under
dagens redan gällande regelverk.
Men det krävs också förmåga att skydda systemen. Ett sätt att påverka är genom att hacka
systemet och ändra förutsättningarna. Om en
sabotör lyckas hacka/attackera en militär beslutsdatabas och lär systemet att satellitbilden
av ett visst sexkantigt sjukhus föreställer
en grupp stridsvagnar, trots att ett mänskligt
öga kan se skillnaden, skulle resultatet bli
förödande om systemet tillåts vara helt autonomt. Cybersäkerhetsaspekten blir således en
extremt viktig del i uppbyggnaden av framtida
automatiserade militära lednings- och beslutssystem, om/när sådana introduceras.
Svenska FOI menar att den huvudsakliga uppgiften för AI som verktyg blir att stödja beslutsfattande. Men det finns tillfällen där AI-system
kan eller bör ta över. Det gäller t ex i situationer
med samtidigt angrepp från flera källor. Då kan
automatiserade system bli avgörande. Doktrinen i västvärlden förväntar sig dock att detta i
grunden baseras på ett mänskligt beslut.

Medan den civila sektorn främst drivs av rationalitet och kvalitetsförbättrande effekt av ökad
AI-användning, baserat på ekonomiska incitament, handlar det inom försvarsområdet även
om helt andra motiv. Givetvis är de produktionstekniska skälen att använda AI viktiga ur konkurrenssynpunkt, men förmågan att leverera av
kunden önskad operativ förmåga och verkanseffekt.

Ett viktigt framtidsområde inom AI handlar
enligt FOI om s k transfer learning, att lösa
problem på ett sätt som närmar sig mänskligt
beslutsfattande. För att datorerna ska kunna ta
beslut utan hjälp av stora datamängder får de
träna mot en simulerad modell. När verkligheten sedan ger ett fall med liten datamängd,
så kan systemen ta stöd för erfarenheter från
simuleringarna. Detta är inte minst viktigt för
företag som måste sekretessbelägga skarpa
data, men kan öva systemen mot tidigare tränade, mera generella applikationer.

Önskad verkanseffekt måste då ställas i ljuset
av egen förmåga, vilken i sin tur måste ställas
mot förväntad förmåga hos motståndaren. Därför kommer en viktig drivkraft för att introducera AI vara att skapa förmågor som är överlägsna motståndarens. Då handlar det ofta om att
komma innanför motståndarens beslutsloop,
att agera tidigare, snabbare och med större
precision. Det skapar behov av en samverkande
svit av hjälpmedel för upptäckt, EW (aktiv och
skydd), vilseledning och vapenverkan. Inom alla
dessa kan då AI-verktyg implementeras som
ökar förmågan. Utgångspunkten måste därför
militär strategiskt vara att samtliga traditionella
militära förmågor, förutom direkt vapenverkan,

AI som verktyg för påverkansoperationer och
psykologisk krigföring är självklara tillämpningar, sett mot de möjligheter som redan visats civilt. Tillsammans med en offensiv cyberförmåga
ger detta förutsättningar för nya förmågor som
kommer att kräva stora insatser att förstå och
motverka, eller att själv utnyttja. Detta blir en
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viktig utveckling för Försvarsmakten de kommande åren.
I följande avsnitt beskrivs några av de största
utmaningarna kopplade till AI i militära system.
Dilemmat för Försvarsmakten som kravställare
är att om man förväntar sig att motståndaren

kommer att utnyttja autonoma verkanssystem
så måste man själv har förmåga att upptäcka
och bekämpa sådana. Det ställer krav på en
djup förståelse för hur sådana system fungerar,
vilket innebär krav på riktad FoU. Det kan också
visa sig att analysen pekar på att man själv

7. Utmaningar – krav, säkerhet, tillförlitlighet,
utbildning, etiska aspekter
Det finns en stor mängd utmaningar kopplade
till den ”hype” kring digitalisering och AI som
har uppstått på senare år. Kraven på att genomföra digitalisering kommer såväl från företagens
ägare/ledning, för att man ska uppfattas som
produktmässigt relevant, som från staten, för
att man ska uppfylla operativa, administrativa
och formella krav. För företag, både de med
renodlat civila produkter och de som är verksamma inom försvarssektorn, gäller att tempot
från idé till produkt skruvats upp. Införande av
AI-relaterade processer kan fortfarande ses
som ett område där potentialen ännu bara
börjat bli utredd, men där omställningsbehovet
kan komma mycket snabbt. Sannolikheten kan
anses öka för att en konkurrent kan presentera
lösningar av disruptiv karaktär, genom användning av AI.

dandet i militära sammanhang. En annan aspekt
är datahygien. Data är ofta ostrukturerat och
arbetet att ”tvätta” data så det blir användbart för
AI applikationer kan vara resurskrävande.
Än mer grundläggande vad gäller data, är
tillgången till denna, och utmaningen kring
datatillgång i en militär kontext. De algoritmer
som utgör grunden för hur ett system agerar och
löser specifika utmaningar, är beroende av relevant samt stora mängder data. Drift-, övnings-,
operationell och annan relevant data, är i de allra
flesta fallen, sekretessbelagd eller åtminstone
strikt begränsad i termer av spridning. Detta
medför en utmaning för företagen i utvecklingen
av framtida teknologier genom att begränsa systemets tillgång till tillräcklig eller relevant data.
Denna utmaning måste bemötas från två håll. Å
ena sidan bör en djupare kompetens och förståelse för AI-baserad teknologiutveckling förstärkas inom samtliga brukarled, från försvarsmakt
till upphandlande myndighet. Framtidens försvarssystem kommer till stor del präglas av
AI-driven teknologi, och därför bör beställningar/
upphandlingar också tydligt adressera frågan
kring datatillgång och hur denna ska tillgängliggöras för utvecklaren. Å andra sidan kommer
en betydande andel större utvecklingsprogram
i framtiden ske i samarbete med internationella
partners, antingen inom ramen för EU eller bialternativt multilateralt med globala partners.

En grundläggande egenskap hos system som
utnyttjar djupinlärning är att slutresultatet i en
process är baserat på successiv anpassning utifrån stora datamängder eller från ett stort antal
simuleringar. Att i detalj kunna analysera hur
systemet har nått sin lösning är i praktiken ogörligt, vilket är orsaken till att vi benämner sådana
system som icke-deterministiska. Att inte kunna
förutsäga utfall är en osäkerhetsfaktor som går
emot gängse syn på hur vi ger driftgodkännanden och certifierar system. Här ligger en av de
största utmaningarna avseende användningen
av AI, framför allt om vi kopplar det till använ-
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7.1 Krav

Möjligheten att dela data, och använda den i
syfte att utveckla framtidens försvarssystem blir
kritiskt även i detta sammanhang.

Annorlunda uttryckt så innebär digitaliseringen
att lutningen på den ”sneda vågen” blir brantare, dvs tiden från TRL 1 till 9 blir kortare. För
militära system, där plattformarna kan ha en
livslängd på mer än 50 år, tillkommer nu alltfler
delsystem och komponenter med behov av uppdateringar eller uppgraderingar på tidsspannet
månader till något år. Inom mjukvarusidan
kan det ibland finnas behov av ännu snabbare
uppdateringsfrekvens. Denna blandning av tidscykler ställer allt större krav på modularisering
av delsystem och partitionering av/för mjukvarukomponenter, för att kunna göra nödvändiga
anpassningar utan att skapa orimliga (i tid,
omfattning, kostnad) certifieringsprocesser.

Eueopeiska kommissionen har nyligen initierat
en storsatsning på AI. I en utlysning inom Horisont 2020 har kommissionen avsatt 50 miljoner
euro för att bygga upp nätverk inom fyra för
AI-forskningen viktiga områden. Ett av de fyra
nätverken koordineras av Fredrik Heintz vid Linköpings universitet. Projektet TAILOR ska lägga
den vetenskapliga grunden för pålitlig artificiell
intelligens. Det kan kopplas till utmaningarna
att skapa tillit, vilket berörs i ett avsnitt nedan.
Även i den tidigare nämnda vitboken, belyses de
etiska aspekterna kring AI-utveckling, och hur
EU-lagstiftning bör adressera frågan.
En av kommissionen tillsatt ”High-level Expert
Group” på AI-frågor har kommit överens om sju
principer som framtida lagstiftning bör omfatta
(fritt översatt från engelska):
• Mänsklig kontroll och tillsyn;
• Teknisk robusthet och säkerhet;
• Sekretess- och datastyrning;
• Transparens;
• Mångfald, icke-diskriminering och rättvisa
• Samhälls- och miljövälbefinnande; och
• Ansvarsutkrävande

Att skapa AI-applikationer innebär i många fall
användande av mycket kraftfulla verktyg. Google
har resurser för att skapa sådana verktyg och
gjorde dem ”open source”, där t ex TensorFlow
är ett mycket kvalificerat verktyg som är tillgängligt över Internet. Röster höjs nu i USA för
att förbjuda sådana verktyg för utveckling av
militära applikationer, där debatten framför allt
fokuserat på ”killer robots”. USA har också beslutat att sätta hårdare exportkontrollregler för
AI-baserade system med dual-use. Det gäller
bl a geodata-relaterade system för klassificering av bilder, där USA redan förbjudit export till
nästan alla länder (med Kina som primärt mål
för stoppen). Sådana regelverk kan försvåra för
svenska företag att få tillgång till spetsteknologi
inom området och innebära behov att satsa mer
på egen utveckling från grunden.

Idag finns två större civila satsningar för att
höja AI-kunskapen i landet. Dels det statliga
”AI Innovation of Sweden” och dels den Wallenbergfinansierade stora satsningen WASP. Båda
har en central betydelse för att Sverige och
svenska företag ska kunna behålla sin innovationskraft. WASP finansierar grundläggande
forskning och engagerar många doktorander,
medan AI Innovation of Sweden fokuserar mera
på tillämpningar och innovation.

Det kan förväntas att frågan kommer ställas om
även Sverige (och andra länder inom Europa)
bör införa restriktioner avseende AI-kunskap
och -produkter som utvecklas i respektive land.
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7.2 Säkerhet
Inom WASP finns ett projekt, WASP-HS, som
syftar till att utöka dagens metoder för att
säkerställa att säkerhetskritiska och samhällskritiska system ska kunna användas i framtiden,
även med inslag av maskininlärning. WASP-HS
ska fokusera på potentiella etiska, ekonomiska,
sociala och juridiska aspekter av teknikskiftet
och resultatet bör kunna vara av stort intresse
för svenska företag.

En ökande användning av digitaliserade processer kan i sig själv innebära att säkerheten ökar,
om den underliggande koden är korrekt. Den
oberäkneliga ”mänskliga faktorn” och begreppet slarv kan elimineras och med rätt matematik blir beräkningarna exakta.
Det bör i detta sammanhang framhållas att AI
är väl lämpat och kommer kunna få stor inverkan på validering och verifiering (VoV) och
den övergripande säkerhetsprocessen för såväl
civila som militära produkter.

!

Benämningen säkerhetskritiska system används oftast om IT-baserade system för styrning, övervakning etc, av betydelse för säkerheten i industrier eller annan produktion (även
militär sådan). Systemen kan vara autonoma
eller semiautonoma och drivs oftast utan
inblandning av människan. I dessa fall är t ex
utmaningen i fordonsindustrin att vi ännu inte
vågar släppa AI helt fritt till nivå 5 av självkörande fordon. Här spelar säkerheten för människa
och materiel en dominerande roll.

Ett företags förmåga att trovärdigt visa
hur man hanterar säkerhetsaspekterna
är en avgörande utvärderingsfaktor,
särskilt vid offentlig upphandling.
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Begreppet leveranssäkerhet bör också analyseras. Specifik hårdvara för kvalificerad AI
kommer idag uteslutande från icke-europeiska
länder. Det är värt att jämföra med hur man under en period satsade mycket (inte minst genom
FM/FMV medverkan) i att säkerställa utveckling och tillverkning av kretsar av galliumnitrid
(GaN) inom Europa, så att man inte skulle bli
helt beroende av import utifrån. Det finns inom
EU idag exempelvis satsningar på processorsidan. Frågan med kritiska försörjningskedjor är
högst aktuell inom EU och kommissionen har
startat initiativ som även omfattar försvarssektorn.

Verksamhetskritiska system inkluderar
människor i systemet. I dessa fall kan AI ingå
som stöd till människorna i beslutsfattandet.
Riksrevisionen har i en rapport definierat begreppet som ”ett it-system som är avgörande
för att verksamheten ska fungera”. En mängd
sådana system kan i framtiden förväntas innehålla AI-komponenter. Då kommer begrepp
som säkerhet in med flera aspekter som driftsäkerhet och robusthet, men också patientsäkerhet och olika former av trygghet.
• 	Säkerhetskritiska system
Autonoma eller semiautonoma IT-system.
Drivs utan mänsklig inblandning.

7.3 Tillförlitlighet

•	Verksamhetskritiska system
Inkluderar människor. AI ingår som stöd.

Det militära perspektivet på teknikutveckling skiljer sig till viss del från civil utveckling,
framförallt avseende när, var, hur och varför
systemen används. Den militära operationsmiljön har mycket höga krav på tillförlitlighet i
funktion och möjlighet till anpassad tillämpning
vid användning. Som konsekvens av dessa krav
har militär materiel traditionellt ofta betraktats
som exempel på riktigt bra tekniska lösningar med god kravuppfyllnad, användbarhet och
driftsäkerhet.

I system baserade på AI med djupinlärning
finns en osäkerhet kring hur systemet anpassar sitt agerande för att nå optimal verkan.
Helt digitaliserade system är sällan avskilda
från omgivande nätverk, genom vilka de kan
(och kommer) utsättas för intrångsförsök.
Möjligheter att ”hacka” AI-baserade system
och på sofistikerade sätt introducera kod som
förändrar systemets uppträdande, kommer
locka statliga cyberaktörer såväl som kriminella grupperingar.

Den snabba utvecklingen inom IT har dock
drivits främst av konsumentmarknaden, med
fokus på aspekter som att vara först ut med
nya lösningar för att nå kommersiell framgång.
En konsekvens är att utvecklingen i hög grad
drivs framåt av vad som är tekniskt möjligt.
Även dagens AI-utveckling sker till stor del med
ett sådant fokus, utan tillräcklig hänsyn till det
militära perspektivet, etik/moral¬problematik
eller säkerhetsaspekter. Det militära perspektivets extrema krav är förmodligen mer relevant
för många civila tillämpningar än vad som för
närvarande återspeglas i utvecklingen.

Säkerhet i sina olika former är och måste därför
vara en primär aspekt i utvecklingen av AI-stödda system. Cyber och uppkopplade system blir
en allt tyngre del av säkerhetsproblematiken.
Ett företags förmåga att trovärdigt visa hur man
hanterar säkerhetsaspekterna är en avgörande
utvärderingsfaktor, särskilt vid offentlig upphandling. Att transparent kunna påvisa att produkten är robust och kan motstå hackerangrepp
blir oerhört väsentligt. Detta berör i högsta grad
även försvarsindustrin. Staten (Försvarsmakten
och Försvarets Materielverk) kan förväntas öka
kravet verifiering av och insyn i sådana produkter som innehåller AI.

Kravet på tillförlitlighet är centralt för auktoriseringen av ett system så att det godkänns
för operativ användning inom Försvarsmakten.
AI-system som bygger på maskininlärning av
icke-deterministisk karaktär (svarta lådor) kommer därmed få en hög tröskel. Cybersäkerhets-
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utmaningen kommer att generera styrande krav
och upplevd tillförlitlighet blir helt avgörande
för människans tillit till systemet. Begreppet
tillit är och kommer att förbli en helt central
aspekt för användning av AI-relaterade system,
inte minst i militära sammanhang kopplade till
insatsverksamhet.

kraven (t ex kopplade till robusthet och sekretess) gör att det ofta finns särkrav som kräver
in-house expertis och god förmåga till anpassningsåtgärder.
Det är därför av avgörande betydelse att företagen analyserar sina utbildningsbehov och
inplanerar omskolning alternativt omsättning
av personal för att få tillräckligt många individer
med relevant kompetens. Införandet av nya processer och installation av nya automatiserade
och AI-stödda produktionslinjer blir med stor
sannolikhet inte kostnadseffektivt om det inte
sker synkroniserat med en genomtänkt kompetensanpassning hos personalen.

Det amerikanska begreppet ”Tightly coupled
systems of high complexity” pekar på risker och
det passar in på komplexa AI-styrda system.
Vem kan ta ansvar om man inte kan se helheten
och vad genererar det för etiska och moraliska
dilemman? Detta blir en utmaning för Försvarsmakten och därmed för den industri som ska
leverera system till dem.

Det svenska samhället kommer behöva skapa
och tillhandahålla lämpliga utbildningar för att
kompetensförsörja en ökande AI-satsning hos
myndigheter och företag. Därtill krävs incitament för att attrahera individer att genomgå
sådana utbildningar. Slutligen måste företagen
formulera sina strategier för att locka till sig
och behålla sådan kompetens. Eftersom området är ganska nytt behöver man även genom
on-the-job-training skapa en erforderlig numerär av kompetenta AI-tillämpare och sedan
se till att de vill vidareutveckla sig själva och
företaget.

7.4 Utbildning
I media talas ofta om att robotiseringen kommer att ersätta traditionella processanknutna
industriarbetarjobb, vilket redan sker i stor
omfattning. Samtidigt uppstår nya typer av
arbetsuppgifter kopplade till att ta fram underlag för automation och styrning. Den avgörande
skillnaden är de annorlunda kraven på kompetens och behov av personal med nya typer av
specifik utbildning. Till viss del kan detta lösas
genom omskolning av befintlig personal men
många av de nya uppgifterna kräver en ny typ
av medarbetare, som har utbildats mot sådan
specialisering.

Behoven hos företagen är troligen inte primärt
att ha en djup AI-kunskap för att själv bygga
verktyg eller system från grunden. Snarare är
behovet att kunna förstå sina egna möjligheter
att tillämpa AI, att utvärdera tillgängliga verktyg
och tillämpningar, att värdera hur konkurrenterna tillämpar AI, att kunna testa och verifiera
systemens output samt slutligen att kunna
trovärdiggöra företagets slutprodukter gentemot kund.

Kunskaper i matematik med fokus på statistik
och optimeringslära blir centrala för att på ett
effektivt sätt kunna utnyttja de nya teknologierna. Tillgång till personal med förmåga att koda
och felsöka kod är fortfarande också av väsentlig betydelse, även om även dessa uppgifter till
del tas över av AI.
Digitalisering och AI inom försvarsindustrin är
i grunden baserad på samma tekniska utveckling som inom övrig industri, medan mycket av
kunskapsutvecklingen sker inom UoH (universitet och högskolor) och institut. Civila kunskaper
och civila produkter kommer utgöra stommen
i många försvarstillämpningar, men de militära
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7.5 Etiska aspekter

Det besvärande är att alla världens stater inte
agerar efter samma grundläggande värderingar. Problemet med AI-styrda vapen – och
då avses inte själva styrningen, eller sensorinhämtningen, där AI kommer användas i stor utsträckning, utan om beslutsprocessen för insats
med vapenverkan – är att utfallet blir definitivt
men inte förutsägbart samt att vi samtidigt bekänner oss till demokratiska regelverk som ska
kunna efterlevas.

Detta område är ett huvudfokus för ADS diskussioner om användning av AI i militära sammanhang. De djupt mänskliga och etiska frågorna
är viktiga. Den satsning på att studera hur AI
påverkar humaniora och samhälle, som WASP
inom sitt delområde WASP HS (Humanites and
Society) står för här i Sverige, har ingen motsvarighet i övriga Europa (undantaget möjligen
EU-kommissionens). Inom WASP finns således
en resurs av stor vikt i den fortsatta utvecklingen av förståelsen för de etiska utmaningarna
med AI. Försvarsmakten och dess leverantörer
har all anledning att fördjupa sig inom detta
område, för militära tillämpningar.

I traditionell militär utbildning och träning,
och i alla historiska konflikter, finns ett läge
där någon har getts mandatet att fatta beslut.
Därefter kan vederbörande göras ansvarig för
sina handlingar. Om AI, innefattande djupinlärning, ges möjlighet att själv göra anpassningar
och förändringar utifrån uppdraget att vinna
en duell eller förgöra ett mål, kan människan
således inte fullt ut styra hur detta sker och
framför allt inte i förväg veta hur beslutskedjan
ser ut. Därmed kan människan, individen, inte
ta ansvar för resultatet.

ADS uttrycker i sina dokument att (fri översättning)
... den etiska dimensionen inte är en lyxfunktion utan måste utgöra en integrerad del av alla
AI-utveckling. Genom att sträva mot människocentrerad AI som bygger på tillit säkrar vi respekten för samhällets kärnvärden och mejslar
ut ett tydligt kännemärke för Europa och dess
industrier som ledare inom spets-AI som världen kan lita på.
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8. Behov av nya samarbeten
Ett uppenbart win-win bör för företag vara att
knyta sig till en kvalificerad universitetsenhet
och/eller institut, där tillämpningar med AI som
grund kan utvecklas. För att uppnå sådan ”symbios” kan modellen vara att finansiera industridoktorander, erbjuda testmöjligheter samt driva
gemensamt finansierade forskningsprojekt.

För försvarssektorns företag är ett problem att
sekretessaspekten ibland omöjliggör direkta
samarbeten med UoH. Kvalificerade AI-utvecklingar för militärt bruk måste hanteras inom
en kontrollerad miljö, men kräver ändå stora
satsningar avseende verktyg och data. Ett djupare samarbete mellan FOI och industriaktörer
borde kunna ge utrymme för att knutet till FOI
skapa ett AI-center, dit man kan inbjuda externa
aktörer. Då kan man ha vissa delar stängda för
utländska medborgare och andra som saknar
erforderlig säkerhetsklassning. T ex kunde man
kalla detta för ”Security Applications in AI”.
Andra delar kan involvera utländska samarbetspartners.

Sådana satsningar ligger ofta utom räckhåll för
SMF utan egen FoU-verksamhet, men genom
att kliva in i de satsningar som görs av de nationella AI-programmen kan även små ekonomiska åtaganden ge en avgörande kunskapsutveckling och viktiga kontakter. Att efter examen
knyta till sig /rekrytera någon av de doktorander
som ”produceras” inom WASP kan vara en annan (kompletterande) väg.

Samarbeten på internationell nivå kan vara
särskilt känsliga då AI (då åsyftas inte den
deterministiska AI som finns i många repetitiva
system) kommer utgöra en central del av IP
(Intellectual Property Rights) för nya sensor-,
EW- och beslutssystem. Sannolikt kan avtal
hanteras och tecknas på bilateral nivå, men de
långtgående samarbetsambitioner som ADS
utmålar kan komma att möte motstånd hos
många nationella aktörer. Det kräver ingående
analyser hos SOFF medlemsföretag.

Viktiga områden att fördjupa kunskapen inom
är bl a metoder för riskhantering av AI, explainable AI, samt dynamiken i kopplingen mellan
AI och meningsfull mänsklig påverkan.
Samverkan mellan civil AI-forskning och
utveckling samt för försvarsapplikationer blir
centralt, eftersom de civila programmen är
dimensionerande för teknikutvecklingen.

9. Slutsatser för SOFF medlemsföretag
•

 itta former för fördjupad samverkan med institut (främst FOI och RISE) och universitet inom
H
AI-området. Den svenska modellen med Triple Helix bör kunna fördjupas och utvecklas vidare,
men det kräver acceptans från statsmakterna. Hur bör behoven formuleras?

•	
För att AI ska accepteras i större omfattning behöver satsningar göras på begriplig AI (facktermen är Explainable AI), såväl genom generell forskning vid universiteten som inom företagen.
•

 taten kan förväntas behöva ta en aktiv roll genom nya regelverk och exS
portkontrollaspekter, både för att se över egna behov som för att förhålla
sig till sådana som framkommer hos partners och leverantörer av system från utländska leverantörer.

•

ASD anser bl a att man ska överväga att skapa dedikerade stora dataset till stöd för utveckling av försvarsrelaterade AI-system. Är detta
relevant för svenska aktörer eller kan risken för industrispionage vara
ett hinder?
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