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Abstract 

In 1917 the first military aircrafts were introduced in the U.S. military during the First World 

War. This was considered a seminal point in U.S. military history. Whether the military drone, 

MQ-9 Reaper can be interpreted as a seminal technology depends on whether or not it can be 

interpreted as a autonomous vehicle. The word autonomy in regards to technology, is 

considered fairly abstract, and there is no clear definition of the word. Military drones are 

often falsely referred to as being autonomous systems by the tech-industry and society. This 

leads to misinterpretation of the concept of autonomy, which can be deceptive. We seek to 

examine what autonomy is and which criterias must be met, in order to truly denote a system 

of being autonomous. The military drone-model MQ-9 Reaper, will be the focal point of this 

examination. By distinguishing between automatic, behaviour-based robotics and autonomous 

systems we seek to clarify the boundaries between the concepts in order to classify MQ-9 

Reaper. Lastly the paper seeks to shed light on the possibility of autonomy in future aerial 

vehicles 
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1. Indledning 

1.1 Problemfelt 

“As yet, there is no agreed or legal definition of the term ’autonomous drones’. Industry uses the 

’autonomy’ label extensively, as it gives an impression of very modern and advanced technology. 

However, several nations have a more stringent definition of what should be called autonomous 

drones…”(2017, NATO). Som citatet antyder, bliver begrebet autonomi anvendt løst af 

teknologiindustrien i henhold til droner. Dette kan skyldes, at der ikke findes en singulær definition af 

begrebet, som gør det svært at kategorisere teknologier som værende autonome (2017, NATO). Men 

fordi begrebet oftest forbindes med sofistikeret teknologier, er der en tendens til at teknologiindustrier 

gradbøjer begrebet til deres fordel. Nogle nationer, eksempeltvis Storbritanien, har forsøgt at definere 

autonomi definitivt. Et autonomt system skal ifølge dem være:“…capable of understanding higher level 

intent and direction” (2017, NATO). Storbritanniens eget bud på en defination af autonomi er svær at 

tyde, da den ikke indeholder nogle konkrete kriterier som skal opfyldes før et system er autonomt. 

Problematikken opstår i abstraktheden af begrebet, da det giver droneproducenter anledning til at 

gradbøje begrebet til deres fordel. Dette skaber en generel forvirring omkring, hvilke teknologier der 

bør betegnes som autonome. På trods af begrebsforvirring, har den militære drone ikke desto mindre 

gjort sit indtog i United States Air Force (USAF).  

 

“There is not a single new manned combat aircraft under research and development at any major 

Western aerospace company, and the Air Force is training more operators of unmanned aerial systems 

than fighter and bomber pilots combined” (2012, Singer: 02). Peter W. Singer, specialist i krigsførelse 

i det 21. århundrede, nævner at der ikke længere bliver forsket i udviklingen af kampfly. I dag besidder 

USAF 7000 droner som er årsagen til, at der bliver trænet flere dronepiloter end piloter til kampfly 

(2012, Singer: 02). Kampflyets indtrædelse i det amerikanske militær i 1917, var skelsættende for 

samtiden. Vi vil med et autonomiperspektiv undersøge, om den militære drone MQ-9 Reaper i samme 

grad som kampflyet, er skelsættende.  
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1.2 Problemformulering 

Hvordan fungerer den militære drone, MQ-9 Reaper, der bruges af United States Air Force, 

som et teknologisk system, og er dronen som et førerløst fly en skelsættende videreudvikling 

af flyteknologien, siden det amerikanske militær tog kampflyet i brug under 1. verdenskrig? 

 

1.3 Arbejdsspørgsmål 

- Hvad vil det sige at et teknologisk system er autonomt? 

- Hvordan kan man forstå kampflyets indtræden i det amerikanske militær i 1917, som 

et militærteknologisk højdepunkt? 

- Kan MQ-9 Reaper ses som værende autonom?  

- Er den militære drone som teknologi, lige så skelsættende som kampflyet var det i det 

amerikanske militær, i 1917?  

- Hvad er udsigterne for at dronen bliver autonom i fremtiden?  

 

1.4 Semesterbindingen 

Semesterbindingen i vores projekt er Teknologiske systemer og Artefakter. I dimensionen 

kigger vi med et teknisk videnskabeligt perspektiv på mekanismer og selve konstruktionen af 

et teknologisk system. Inden for disse rammer, vil vi forsøge at danne os en viden omkring 

MQ-9 Reaper, for at forstå hvordan den teknisk opererer, og i hvilket omfang den indeholder 

autonomi. Denne viden vil vi tage med i vores diskussion af de opstillede problemstillinger. I 

bestræbelsen på at gøre vores projekt alsidigt, vil vi yderligere inddrage dimensionen 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Herunder kigger vi med et historisk perspektiv på det 

første kampflys indtræden i det amerikanske militær i 1917, som et militærteknologisk 

højdepunkt. Her vil vi ud fra relevante teorier og metoder, forsøge at afdække om dronen er en 

skelsættende teknologi, ligesom kampflyet var det.  
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2. Metode og begreber 

2.1 Kvalitativ metode 

Da vi har at gøre med et teknisk og kompleks emne, finder vi det nødvendigt at forhøre forskere 

på området. Med en kvalitativ tilgang til vores empiriindsamling, bestræber vi os på at forstå 

og dekonstruere vores informants erfarings kvaliteter (2010, Henriette Thiesen: 17). Dette 

skulle gerne være behjælpeligt til at få en større indsigt på området.  

2.1.1 Det kvalitative forskningsinterview 

Til at foretage et interview, har vi valgt at tage udgangspunkt i Steinar Kvale og Svend 

Brinkmanns InterView, der giver en metodisk indgangsvinkel til det at foretage interviews. 

Nærmere bestemt fokuserer vi på forskningsinterviewet. Forskningsinterviewet er en 

interpersonel situation, en samtale mellem to parter om et emne af fælles interesse. I interviewet 

skabes der viden mellem interviewerens og den interviewedes synspunkter (2009, Kvale & 

Brinkmann: 143). Vores intention med interviewet er at skabe en samtale, der tager 

udgangspunkt i den teknik en militær drone indeholder. Vi har derfor læst os ind på feltet, med 

målet om at foretage et interpersonelt interview, og vi vil derfor bestræbe os på at gøre 

interviewet til en samtale om et emne, mere end et interview. Spørgsmålene til interviewet bør 

være vejledende og skal være en hjælp til at bibeholde en flydende samtale (2009, Kvale & 

Brinkmann: 159). Af samme grund er forskningsinterviewet typisk semistruktureret, hvilket er 

en interviewform, hvor vi har en formodning om tematikkerne og forslag til spørgsmål. 

Samtidig er det præget af åbenhed og spontanitet (2009, Kvale & Brinkmann: 143-144). 

Validitet er et essentielt begreb indenfor det kvalitative interview. Kvale & Brinkmann 

argumenterer for, at kvalitet er essentielt for at skabe validitet. Validitet refererer i almindelig 

sprogbrug til sandhed, rigtighed og styrkerne heraf. En gyldig slutning er en korrekt udledning 

af emnets opstillede præmisser (2009, Kvale & Brinkmann: 271). Karl Popper argumenterer 

for, at opfattelsen af validitet har taget et skift fra at have til formål at verificere, til at falsificere. 

Det handler ikke om at opnå en endegyldig sandhed, men i højere grad at at fremstille 

argumenter, og tilskrive disse validitet i kraft af deres argumentation. Jo mere falsifikation et 

argument har overlevet, desto stærkere bliver argumentet (2009, Kvale & Brinkmann: 273).  
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2.1.2 Typer af Interviewspørgsmål 

Til vores forskningsinterview har vi bidt mærke i forskellige typer af spørgsmål. Vores 

introduktionsspørgsmål er især vigtigt, da det sætter rammerne for resten af interviewet. Her er 

det essentielt at vi med spørgsmålet, opnår en balance mellem at være konkrete og lade 

informanten udfolde sig i sin besvarelse. Dermed kender vi informantens erfaring og 

fokusområder til de efterfølgende spørgsmål. Undervejs vil vi stille uddybende spørgsmål, for 

blandt andet at få informantens syn på militære droner og teknologiens potentiale fremadrettet. 

Uddybende spørgsmål kan også være en hjælp for at sikre sig, at informantens budskab er klart 

kommunikeret for at undgå misforståelser og mistolkninger. Tavshed er desuden et redskab vi 

tiltænker at vil gøre brug af. Ved ikke at stille et spørgsmål kan der opstå  et frirum for 

informanten til at reflektere over sit svar og komme med betydningsfulde inputs og- eller 

uddybende forklaringer (2009, Kvale & Brinkmann: 156). Tilligemed  må vi være klar på at 

stille strukturerede spørgsmål, hvis informanten drejer samtalen af sporet (2009, Kvale & 

Brinkmann: 156). 

 

2.2 Automatik, adfærdsbaserede systemer og autonomi 

I de følgende afsnit bestræber vi os på, at tydeliggøre grænsen mellem adfærdsbaserede 

systemer og autonomi. Senere vil vi undersøge hvilket af begreberne der er mest retvisende for 

at klassificere den militære drone MQ-9 Reaper.  

2.2.1 Automatik  

For at forklare hvad automatik er, tager vi 

udgangspunkt i figuren til højre, som illustrerer 

automatik i en kodekontekst. Med et automatisk 

system menes der, hvordan en struktureret kode 

udfører en handling på baggrund af en 

betingelse (condition). Betingelsen kunne være, 

om en brugers indtastet tal er 50. Betingelsen 

kan enten være sand eller falsk. Hvis 

betingelsen er sand eksekveres if-koden og 

systemet printer eksempelvis ”sandt”, ellers 
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eksekveres else-koden da betingelsen er falsk, og systemet printer ”falsk” (2019; Perl 

Tutorial). 

 

Dette leder os til følgende udtryk: 

Er brugerens indtastede tal 50? (betingelse)  

(If) hvis det er sandt: 

             =  udskriv ”sandt” (if-code) 

(else) hvis det er false:  

=   udskriv ”falsk” (else-code) 

 

Denne struktur kaldes et regelbaseret system, som er grundstenen i et automatisk system. if-

then-else-udtrykket vil senere blive anvendt i projektet, hvormed der refereres til denne 

struktur.  

2.2.2 Adfærdsbaserede systemer 

Et simpelt eksempel på et adfærdsbaseret system, som oftest forveksles med et autonomt 

system, kunne fx være en robotstøvsuger. Robotstøvsugeren er det man kalder situated. Det vil 

sige, at den er i stand til at registrere og påvirke sine omgivelser (2002, Mataric: 01). For at et 

system kan betragtes som et situated system, kræver det at den indeholder tre ting: sensorer, 

behaviors og aktuatorer.  

 

Sensorer er i overført betydning tilsvarende menneskets sanser - det er den måde systemet kan 

forstå og sanse verdenen på. Ser vi på robotstøvsugeren som eksempel, er en afgørende sensor 

den infrarøde sensor, som registrerer modstående objekter, der forhindrer robottens fremdrift. 

Den infrarøde sensor, blandt flere, opsamler data - også kaldet inputs til systemets behaviors 

(2004, Jones:09). 

 

Behaviors er simulationer af forskellige former for adfærd, som systemet er programmeret til 

at kunne udføre. Man kan nærmest kalde det systemets arsenal af handlinger, som alle aktiveres 

forskelligt ud fra sensorernes input. Med udgangspunkt i robotstøvsugeren, kunne en behavior 

være, at når den infrarøde sensor registrerer et tæt- og foranstående objekt, vil 

robotstøvsugerens bakke i to sekunder, rotere 90 grader og fortsætte fremad. Dette kan 

betragtes som et (if-then-else)-udtryk (jf. 2.2.1 Automatik). Denne adfærd kan illustreres som 

følger: 
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Registrerer den infrarøde sensor et tæt- og foranstående objekt? (betingelse)  

(If) hvis det er sandt: 

            = bak i 2 sekunder, rotér 90 grader og forsæt derefter fremad (if-code) 

(else) hvis det er false:  

= forsæt fremad 

 

Det er altså en behavior som sørger for, at robotten altid kan komme videre i situationer, hvor 

objekter forhindrer dens fremdrift. For at systemet rent fysisk kan interagere med omverdenen, 

kræver det at systemet er udstyret med aktuatorer. 

 

Aktuatorerne er den måde systemet kan interagere med omverdenen på. For robotstøvsugeren 

er de primære aktuatorer motorerne, som gør bevægelse muligt. Uden aktuatorer ville 

robotstøvsugeren ikke være i stand til at bevæge sig eller støvsuge. Sensorernes inputs 

stimulerer behaviours, der sender et elektrisk signal til aktuatorerne, som konverterer signalet 

til en fysisk kvantitet, fx fremdrift (2004, Jones:10).  

 

Mere komplekse adfærdsbaserede systemer, indbefatter ligeledes en arbiter, som kan forstås 

som systemets hjerne eller beslutningstager  (2004, Jones: 50). Arbiterens funktion forklares 

bedst ved at beskrive systemets handlingsforløb. Sensorerne opsamler inputs, der stimulerer 

behaviours. Det er efter stimuleringen af behaviors at arbiteren indgår. Arbiteren vurderer, 

hvilken behavior der er mest hensigtsmæssig at udføre. Det er bl.a. nødvendigt at have en 

arbiter i tilfælde af at der opstår konfliktende behaviors, som reagerer på samme sensorinput. I 

den situation vælger arbiteren den behavior som har højest prioritet. Prioriteten af behaviors 

bliver angivet i en præ-programmeret 

rækkefølge, så systemet altid kan 

vælge den rigtige behavior ud fra 

sensorinputtet. Med prædefineret 

menes der, at udvikleren af systemet 

har lavet prioriteringslisten, ikke 

systemet selv. Figur 2 illustrerer et 

eksempel på et adfærdsbaseret system 

med en arbiter. Vi vil bruge denne 

figur til at eksemplificere adfærdsbaserede systemer generelt, og derfor ikke hvad det 

specifikke system i figur 2  kan foretage sig. Vi har nogle sensorer (bump force, photo cells, 
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IR dectors), der alle indsamler inputs konstant. Behaviours (escape, dark-push, anti-moth, 

avoid, home, cruise), bliver aktiveret baseret på inputs fra sensorer og på en prædefineret 

prioriteringsliste. Lad os antage at listen af behaviours går fra top til bund, hvor toppen er dén 

behavior af højest prioritet. Arbiteren tager nu et valg om hvad den skal foretage sig. Hvis 

‘escape’ ikke er stimuleret, går arbiteren ned til ‘dark-push’ osv. indtil den finder en behavior 

der er stimuleret af sensorinputtet. Dermed ikke sagt at en behaviour der ikke bliver aktiveret, 

ikke er stimuleret af noget sensor-input. Det vigtige her er, hvori prioritering ligger. Man kunne 

forestille sig et scenarie, hvor en robotstøvsuger er ved at køre ud over et trappetrin. Dens 

infrarøde sensor sender et input, der indikerer at distancen mellem støvsugeren og jorden 

forøges, hvilket tyder på at den er ved at falde ud over noget. På samme tid bliver den behavior 

der sørger for at støvsugeren kører fremad også stimuleret, fordi der ikke er noget i vejen for 

støvsugeren. Her er prioriteringen vigtig, fordi udvikleren af støvsugeren har prædefineret, at 

det er vigtigere ikke at falde ned ad trappen end det er at fortsætte fremad. Arbiteren sender, 

efter at have besluttet at vende om,  et signal til motoren, der foretager en manøvre.  

 

Figur 2 illustrerer sammenhængen mellem sensorer, behaviors, arbiter og aktuatorer. Et hidtil 

uforklaret fænomen, i denne sammenhæng, er loopet. Loopet betyder at processen fra 

sensorinput til den endelige handling, gennemgås igen og igen - ofte mange gange i sekundet 

Den tid det tager at komme igennem loopet kaldes tidskridt, som også kan forstås som 

systemets reaktionstid (2004, Jones: 05). 

2.2.3 Autonomi og kunstig intelligens 

En stor del af forskningen på området kunstig intelligens, har gennem de sidste tyve år taget 

udgangspunkt i simple biologiske organismer. Idéen har været at undersøge organismens 

overlevelsesrelaterede adfærd, for at kunne simulere adfærden i robotter (1998, Arkin: 39). Ved 

at efterligne organismernes overlevelsesrelaterede adfærd, er det blevet muligt at simulere 

kunstig intelligens. Her er der dog tale om kunstig intelligens, og ikke autonomi. Autonomi 

indgår først i ligningen, når en høj grad af fornuft implementeres i systemet (1998, Arkin: 39). 

Når et system bliver tilstrækkeligt sofistikeret, kan man fristes til at betragte systemet som 

autonomt, dvs. systemet er selvregulerende på en hensigtsmæssig måde (1998, Arkin: 40). Dog 

er det her at en gråzone opstår, for der er ikke nogen singulær definition på, hvad autonomi 

præcist indbefatter. For at danne os en bedre forståelse for autonomi, finder vi det nødvendigt, 

at beskrive autonomi ud fra to opfattelser. Den ene opfattelse omhandler hvilke faktorer der 

skal opfyldes, før man kan tale om et oprigtigt autonomt system. Opfattelsen er udformet af 
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David P. Watson and David H. Scheidt, som leder “Applied Physics Laboratorys thrust in 

autonomous systems” (2005, Watson). De beskriver nogle punkter der skal opfyldes, før der er 

tale om et autonomt system. Den anden opfattelse er udformet af M. L. Cummings der i sit 

research paper for International Security Department US, beskriver autonomi ud fra 

menneskelig intelligens og sætter nogle rammer for, hvordan non-humane systemer kan blive 

autonome (2017, Cummings: 06). 

2.2.4 David P. Watson og David H. Scheidts opfattelse 

2.2.4.1 Planlægning  

For at man kan tale om autonom adfærd, kræver det at systemet selv kan etablere en plan til at 

imødekomme et givet mål (2005, Watson: 371). Det er dertil også en betingelse for at system 

kan betragtes som autonomt, at det fungerer i et åbent og ikke-modelleret miljø, dvs. et miljø 

som er foranderligt (2005, Watson: 375). Når et system skal agere på en hensigtsmæssig måde 

i et foranderligt miljø, kræves det at planlægningen til opnåelsen af det overordnede mål, sker 

parallelt med udførelsen af handlingerne. Sagt på en anden måde, er det nødvendigt at 

planlægningen sker kontinuerligt, så der kan tages forbehold for uforudsete scenarier, der 

potentielt kan interferere med det overordnede mål (2005, Watson: 372). Ud fra denne 

opfattelse af hvad autonomi er, ville en førerløs bil eksempelvis være et autonomt system. 

Systemet vil således selvstyrende og selvregulerende, kontinuerligt og parallelt med kørslen, 

planlægge ruten til en destination uden menneskelig involvering. Lad os fx antage at der opstår 

et trafikuheld foran den førerløse bil. I den situation ville den førerløse bil hurtigt etablere en 

ny plan, til at nå den ønskede destination. Det foregår ved at den oprindelige plan termineres 

og den nye plan etableres (2005, Watson: 372). Dette vil ske igen og igen alt efter hvor mange 

forhindringer der må være på ruten til destinationen. Der er dog en grund til de førerløse biler 

ikke køre på vores veje endnu, da planlægningsmekanismen generelt forsøger at tage forbehold 

for global optimalitet, hvilket kræver ekstrem kompleks computerkraft (2005, Watson: 372).  

2.2.4.2 Kommunikation mellem domæner 

Det er samtidig afgørende at forstå, at der findes forskellige aspekter inden for funktionel 

behavior, som egner sig til forskellige domæner. Hvad der menes er, at et domæne har sine 

egne tilknyttede sensorer, behaviors og aktuatorer. Et eksempel på et domæne kunne være 

mobilitet. Med udgangspunkt i den førerløse bil ville domænet mobilitet betyde at bilen, via 

dens sensorer og tilhørende behaviors, kan manøvrere uden om forskellige forhindringer via 
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dens aktuatorer. Dette er blot ét domæne ud af flere, som hver især kræver deres eget sæt af 

sensorer, behaviors og aktuatorer (2005, Watson: 372). Domænet navigation, som man ofte 

forbinder med et GPS signal, tager ikke højde for forhindringer, som mobilitetsdomænet gør. 

I stedet fokuserer domænet udelukkende på at nå fra A til B via sensorer, behaviors og 

aktuatorer. Der kan opstå situationer hvor nogle domæner bør prioriteres højere end andre. Det 

er derfor essentielt for et autonomt system, at disse domæner kan koordinerer og kommunikere 

på tværs af hinanden, hvilket man stadig ikke har opnået i fuld grad endnu (2005, Watson: 

373).  

2.2.4.3 Intelligens  

Udover de ovenstående faktorer, som skal indvilliges, før der er tale om et autonomt system, 

betegnes et autonomt system også som intelligent. Vi finder det derfor nødvendigt at forklare 

intelligens i denne sammenhæng. I autonome systemer forstås intelligens på flere niveauer, 

som det udledes i figur 3. Denne 

omhandler droner og deres grad 

af autonomi. Højere niveauer af 

autonom intelligens, baseres på 

gruppeadfærd. Gruppeadfærd 

skal forstås som flere 

uafhængige autonome droner, 

som sammen kan interagere og koordinere med hinanden om et fælles mål (2005, Watson: 

375). Lavere rangerende betegnelser for intelligens i droner, går fra alt mellem delvist 

fjernstyret, til at dronen selv kan varetage den kontinuerlige planlægningen, til at nå frem til 

destinationen.  

 

2.2.5 M. L. Cummings opfattelse 

M. L. Cummings præsenterer i sit research paper Artificial intelligence and the Future of 

Warfare, modellen Relative strengths of computers vs human information processing (figur 4). 

Modellen egner sig til at forstå dynamikkerne mellem teknologi og menneske, og hvordan de 

supplerer hinanden. Det er først og fremmest vigtigt at bemærke ’uncertainty’ på y-aksen og 

’relative strengths of computer vs human information processing’ på x-aksen. Dette indikerer 

hvordan computere og mennesker i høj grad besidder forskellige kvaliteter, når det kommer til 

at træffe valg. De fire punkter på den grønne pil der går fra det nedre venstre hjørne mod det 
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øvre højre hjørne, indikerer usikkerheden der er forbundet med de fire punkter: skills, rules, 

knowledge og expertise (2017, Cummings: 05). Skills er forbundet med lav usikkerhed. Lav 

usikkerhed er forbundet med primitive 

teknologiske systemer, som fx 

robotstøvsugeren. Med primitiv menes 

der, at robotstøvsugeren har få behaviors, 

og altså kun fungere til dens specifikke 

jobbeskrivelse: at støvsuge gulve (jf. 

afsnit: 2.2.2). Et system der betragtes som 

at have ekspertise, fungerer i et miljø 

præget af høj usikkerhed. Hermed et 

system der har mange behaviors, som kan 

tage forbehold for et hav af uforudsete scenarier og reagere hensigtsmæssigt på dem. 

Computere er stærke i miljøer der er præget af lav usikkerhed, da de dermed ikke skal tage 

forbehold for alt for mange scenarier.  Mennesker er derimod eksperter i at gebærde sig i 

miljøer der præges af  høj usikkerhed.  De fire kategorier: skills, rules, knowledge og expertise 

(2017, Cummings: 06).  

 

Pilen starter ved ’skills’, som er evnen til at indsamle og bearbejde data (2017, Cummings: 06).  

Hos teknologiske systemer gør disse sig gældende ved (if-then-else)-udtrykket (jf. afsnit: 

2.2.1). Processen foregår i loops, der hele tiden behandler sensorens data (jf. afsnit: 2.2.2). Hos 

mennesker gør denne proces sig gældende ved perception-kognition-aktion (2017, 

Cummings:05). Her er der ikke tale om et binært valg, men derimod et spektrum af valg. I 

’skills’ er computere derfor gode, fordi de hurtigt kan konvertere sensoriske inputs til 

analyserbare outputs, som for eksempel et billede. Dette står i kontrast til mennesker, der ville 

tage meget lang tid om at foretage de samme matematiske udregninger, som computeren kan 

(2017, Cummings: 05). ’Knowledge’ handler om at tage beslutninger udover de prædefierede 

behaviors. Her begynder de non-humane systemer for alvor at komme i problemer, fordi 

systemet er begrænset til, hvor mange behaviors det indeholder. I modellen ses det at vi 

bevæger os mere mod højre på x-aksen. Det er her hvor fx en dronepilots viden og erfaringer 

indenfor sit felt, er værdifuld for hensigtsmæssig styring af flyet. Dette gør dronepiloten 

overlegen ift. nonhumane computersystemer (2017, Cummings: 06). ’Expertise’ kommer til 

udtryk i en udvidelse af ’knowledge’. Forskellen ligger i ekspertviden. Eksempelvis har 
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droneoperatøren en viden, der gør ham i stand til at reagere hensigtsmæssig i nogle situationer, 

som nonhumane systemer og mennesker uden for fagområdet ikke kan. 

2.3 Delkonklusion  

Et primitivt adfærdsbaseret system indeholder sensorer, behaviors og aktuatorer, som den via 

(if-else-then)-udtrykket, handler ud fra. Robotstøvsugeren var et eksempel på en primitivt 

system, der indholdte disse mekanismer. Med et mere advanceret adfærdsbaseret system, 

tilføjes der en arbiter, som afgør hvilke behaviors der skal udføres ud fra en prædefineret 

rækkefølge. Ud fra kriterierne opsat af David P. Watson og David H. Scheidts, skal et autonomt 

system kunne varetage planlægning kontinuerligt med eksekvering, kommunikere imellem 

domæner og betragtes som et intelligent system. M.L. Cummings uddyber intelligens ved at 

opdele systemer i 4 punkter: ’skills’, ’rules’, ’knowledge’ og ’expertise’. Disse punkter 

klassificerer systemer alt efter hvordan de trives i usikre miljøer. Nonhumane systemer har, 

modsat mennesker, overvejende svært ved at trives i usikre miljøer, grundet et hav af 

uforudsigeligheder. Disse opfattelser sætter udgangspunktet for udarbejdelsen af vores analyse.  

 

3. Empiri 

3.1 Interviews 

Vi har foretaget et forskningsinterview (jf. Afsnit: 2.1.1) af Lasse Jonasson, senior futurist og 

director ved Institut for fremtidsforskning. Lasse er primært involveret i områderne: teknologi, 

urban udvikling og den finansielle sektor (2019, Institut for fremtidsforskning). 

Transskriptionen af interviewet er vedhæftet som bilag 1. 

 

Vi har foretaget et interview af  Anders La-Cour, lektor ved Institut for elektroniske systemer 

og Automation & Control ved Aalborg U Robotics. Interviewet er besvaret skriftligt, hvilket 

har givet os nogle metodiske udfordringer i forhold til udførelsen af interviewet. Konkret 

betyder det, at vi vil foretage interviewet med udgangspunkt i forskningsinterviewet, med 

enkelte modifikationer. Et skriftligt svar vil ikke give os de samme metodiske muligheder som 

et mundtligt ville. Det semistrukturerede interview fra metoden er ændret til et fuldt struktureret 

interview. Interviewet  med Anders La-Cour er vedhæftet som bilag 2. 
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3.2 Udvalgt sensor i MQ-9 Reaper 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i en sensor i MQ-9 Reaper, med henblik på at undersøge om 

denne sensor indikerer nogen form for autonomi (jf. afsnit: 2.2.3). Da vi ikke er ingeniører, og 

komponenten er meget kompleks, har vi vedlagt et bilag til sensoren, der uddyber teknikken 

som ligger til grund for komponenten. Sensoren, Lynx Multi-mode Radar, er vedlagt som bilag 

3. Det er vigtigt at bemærke at sensoren er baseret på radarteknologien Synthetic Aperature 

Radar (SAR). Kilden til uddybning af sensorens funktionalitet vil derfor tage udgangspunkt i 

at forklare SAR, som en måde at forstå Lynx Multi-mode Radar som sensor på (2019, Sandia). 

4. Kampflyets indtræden i det amerikanske militær  

Ser man tilbage i tiden før det 20. århundrede, blev krige hidtil udkæmpet på jorden. Man havde 

på det tidspunkt kun forsøgt sig med få luftbårne militære fartøjer (2013, Smith: 11). 

Luftballonen var én af disse teknologier. Den blev primært anvendt til rekognoscering i den 

amerikanske civil krig i 1862 (2014, Marshall). 

Luftballonen var svær at manøvrere, hvorfor den 

var uegnet til offensive militære aktioner. I stedet 

fungerede den bedre i en defensiv sammenhæng, 

nærmest som et øje i luften, som observerede 

fjendes lokalitet og bevægelse (2013, Smith: 11). 

Det var først i starten af det 20. århundrede, at man 

begyndte at se en ny æra udfolde sig i form af 

luftfartsteknologier.  

  

De amerikanske Wright Brothers var pionererne bag det teknologiske gennembrud: 

flyvemaskinen, som blev opfundet i 1903 (2013, Smith: 12). Det varede ikke længe før det 

amerikanske militær anså flyvemaskinen som en fordelagtig teknologi til militær brug, hvorfor 

de i 1907 tog den i brug til militære formål. Militær luftfart havde dog, i begyndelsen, ikke høj 

status i den amerikanske kongres og militæret, grundet konservative holdninger til krigsførelse. 

Med konservative menes, at man i høj grad stadig prioriterede tropper på jorden, og som en 

konsekvens af det, blev investeringer i fly nedprioriteret (2013, Smith: 13). På trods af den lave 

investering, fik det amerikanske militær alligevel anskaffet sig et par fly. Flyene blev i de næste 

ti år kun anvendt som rekognosceringsværktøj, ligesom luftballonen var blevet, og fungerede 
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som assisterende rolle til artilleriet og landtropperne (2013, Smith: 11). Der var altså ikke tale 

om kampfly udstyret med sprængstof, som vi kender dem i dag.  

 

Piloterne og andre involverede i luftfartsoperationerne – de såkaldte airmen, var utilfredse med 

flyets strategiske rolle i militæret. De mente at flyet havde langt større potentiale i krigsførelse 

end hvad det blev anvendt til (2013, Smith: 13). Denne uenighed blandt airmen og det 

traditionelle militær bidrog til at gruppen airmen, efterhånden begyndte at betragte sig selv som 

en selvstændig enhed i militæret, hvori deres egne perspektiver og militære taktikker bestod 

(2013, Smith: 14). De såkaldte airmen mente at de strategiske beslutninger, vedrørende 

luftfartsangreb, skulle træffes internt blandt airmen, og ikke af det traditionelle militær, der 

manglede erfaring med flyet og dens kapacitet (2013, Smith: 14). På trods af uenigheden, blev 

der ikke ændret på flyets rolle i militæret før flere år senere. Det var først da USA, sammen 

med andre allierede, deklarerede krig mod Tyskland i 1917 under 1. verdenskrig, at det for 

alvor gik op for militærets ledelse, at flyet havde en langt vigtigere rolle at spille (2017, Berg). 

Den første flytype med udstyret maskinpistol, som blev implementeret i det amerikanske 

militær i 1918, gik under navnet fighter squadron. Intentionen med denne type var at assistere 

artilleriet og landtropperne ved likvidering af fjendens landtropper, ødelæggelse af fjendens 

artilleri og nedskydning af fjendens fly. De amerikanske fly indgik blandt andet i kampen om 

St. Mihiel i Frankrig i 1918, hvor de i fællesskab 

med franske, britiske, italienske fly, sikrede 

dominans over luftrummet over St. Mihiel og det 

nærliggende område. Det var en stor drivkraft ift. 

at forhindre tyskerne i deres offensive operationer 

(2017, Berg) Det var også på det tidspunkt at 

bombeflyet bomber squadron blev etableret. 

Bombeflyets primære formål var at smide bomber ned i fjendens artilleri og forårsage 

ødelæggelser på fjendens logistiske og strategiske knudepunkter (2017, Berg: punkt 4). Ud 

over flyenes kapacitet for destruktion, havde de også en afgørende rolle for militær intelligens, 

i form af rekognoscering. Udviklingen af fighter squadron og bomber squadron i 1918 (2017, 

Berg: punkt 4), ændrede slagmarkens natur, ved at tilføje en tredje dimension: angreb fra oven. 

Angreb fra oven skulle der nu, for første gang, tages højde for, i de strategiske overvejelser.  

 

”The day has passed when armies on the ground or navies on the sea can be the arbiter of a 

nation’s destiny in war. The main power of defense and the power of initiative against an enemy 
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has passed to the air.” (2013, Smith: 18) Dette citat af William “Billy” Mitchell, general i det 

amerikanske militær og bredt anerkendt som værende den afgørende rolle for det amerikanske 

luftvåbens tilbliven, illustrerer det militære flys indflydelse på krigsførelse. 

 

Naturligvis er er der sket meget siden 1918 i forhold til militære luftfartøjer. En af de største 

udviklinger ved flyteknologien er, at flyet nu fjernstyres af piloten. Der har været mange 

videreudviklinger af kampfly gennem årene, men dronen anser vi som den største. Den 

teknologi, der betrages som den første drone blev i 1935 udviklet i Storbritannien (2018, IWM). 

Dronen var radiostyret og blev ikke brugt af militæret. Første gang droner blev brugt militært, 

var under Vietnamkrigen, hvor man hovedsageligt brugte droner i overvågningsoperationer 

(2018, IWM). Under krigen brugte man dem dog også som distraktioner for fjenden, samt til 

at bombe stationære mål (2018, IWM). Siden terroristangrebet 9/11 har USAF øget deres brug 

af UAV’er til overvågning og destruktive formål (2018, IWM). 

4.1 Delkonklusion 

Kampflyets indtræden i det amerikanske militær i 1917, bør blive betragtet som et 

militærhistorisk højdepunkt. Man havde hidtil kun udkæmpet krige på jorden, hvorfor man 

med kampflyets indtræden, skabte nye strategiske muligheder. Således blev den måde man 

hidtil havde ført krig på revolutioneret, med tilføjelsen af den tredje dimension: angreb fra 

oven, hvilket understreger kampflyets skelsættenhed for samtiden. Siden de første kampfly 

har der været en stor teknologiudvikling,  som har muliggjort at piloten nu kan fjernstyre 

militære luftfartøjer som MQ-9 Reaper. 
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5. MQ-9 Reaper 

I vores projekt har vi valgt at tage udgangspunkt i den militære dronemodel MQ-9 Reaper, som 

er udviklet og fremstillet af det amerikanske firma: General Atomics Aeronautical. Luftfartøjet 

kaldes en drone, da der ikke er en pilot fysisk til stede i flyet. I stedet kan piloten sidde i et 

kontrolrum fra en afstand på op til 12.000 km. (2012, Singer). Når dronen fjernstyres, sker det 

fra et 50 Ground Control System (GCS) cockpit (2015, General Atomics). Her sidder 

droneoperatøreren med et overblik over dronens datainputs, vist i et softwareprogram på 

displayet.  

  

MQ-9 Reaper anvendes i forbindelse med moderne krigsførelse. Dronen er hovedsageligt 

blevet brugt i forbindelse med Operation Inherent Resolve, hvis hovedformål er at befri Syrien 

og Iraq fra ISIS (2014, Combined Joint Task Force: 01). Indtil januar 2015 har MQ-9 Reaper 

udført 950 angreb (2017, Military.com). 

6. TRIN-modellen 

TRIN-modellen, eller Teknologi og Radikalt og Inkrementelt Design i Netværk, er en model, 

der har til formål at give en metodisk tilgang til at beskrive og analysere teknologier, med 

hovedvægt på deres teknisk-videnskabelige aspekter (2018, Jørgensen: 02-03). Vi bruger 

modellen til at undersøge den militære drone MQ-9 Reaper som teknologi. Ved at kigge på 

teknologiens tekniske kapaciteter, får vi et større indblik i, hvilke muligheder og begrænsninger 

teknologien rummer, samt en teknisk forståelse af teknologien. Modellen er vejledende og 

trinene har forskellig relevans, alt efter hvilken teknologi der arbejdes med.  
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6.1 Indre mekanismer og processer 

I dette trin præsenteres de centrale processer og mekanismer i MQ-9 Reaper. I trinnet redegøres 

der for, hvad der ligger til grund for at MQ-9 Reaper kan fungere som teknologi. (2018, 

Jørgensen: 06). 

 

MQ-9 Reaper er et turboprop propelfly, der drives af en Honeywell TPE331-10, som er en 4-

cylinders benzinmotor (2015, Engineering). Turboprop er en betegnelse for at flyets propel er 

koblet til en turbine. Turbinen skaber rotationsenergi, der roterer propellen. Dette skaber 

dronens fremdrift. Motoren er også dronens hovedaktuator (jf. afsnit: automatik). Dronen 

holder sig i luften ved hjælp af sine vinger, der ved hjælp af principper om aerodynamik, samt 

vingens indfaldsvinkel, holder sig i luften. For at holde dronen i luften, skal luftstrømmen være 

nogenlunde parallel med vingens overflade. Dette kaldes laminar strømning, og gør det muligt 

for dronen at holde sig i luften (2019, Københavns Universitet:01). MQ-9 Reaper har en normal 

flyvehastighed på 230 km/h og en maks flyvehøjde på 15,2 km. Den kan styres fra 12000 km 

afstand og kan være i luften i 27 timer ad gangen (2018, General Atomics:02). MQ-9 Reaper 

er udstyret med to Hellfire laser-guided supersonic missiler (2018, General Atomics:02). 

6.3 Teknologiske artefakter 

Dette trin handler om menneskeskabte objekter, også kaldet artefakter. Tit forholder det sig 

sådan, at en teknologi er opbygget af flere forskellige under-teknologier. Disse vil vi betegne 

som artefakter. Vi vil zoome ind på to kerneartefakter, som vi mener er relevante at belyse i 

forhold til MQ-9 Reaper (2018, Jørgensen:07). 

 

Avancerede teknologier som droner er oftest opbygget af flere forskellige delelementer, der 

kaldes artefakter. Artefakter er udtrykt ved at de er menneskeligt konstrueret, og dermed er 

kunstigt fremstillet, i modsætning til produkter af naturen (2009, Jørgensen). MQ-9 Reaper kan 

anskues som et produkt af et antal af teknologiske artefakter, der tilsammen skaber det nye 

teknologiske artefakt: MQ-9 Reaper. Her kan man tale om intentionalitet. Intentionalitet kan 

forstås som de intentioner der har været forud for, at en teknologi er blevet skabt. Artefakter er 

altså tilvirket af mennesker med et bestemt formål, der er udtrykt ved intentionalitet (Jelsøe, 

2018). Ser man på MQ-9 Reaper dronen, har General Atomics haft en intention om at tage 

dronen som teknologi, og omforme den til militærdronen. Tilmed kan man tale om 

intentionalitet i forskellige dele af teknologien. MQ-9 Reaper-dronen har en overordnet 
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intentionalitet som består i at bevæge sig fra a til b, foretage overvågning eller bombninger (jf. 

afsnit: 5). Denne overordnede intentionalitet kan kun lade sig gøre i kraft af at dronen har nogle 

indbyggede artefakter, der sammen bidrager til den samlede intentionalitet. Et eksempel på 

dette kan være SAR (jf. Lynx-multi-mode radar), som er et radarsystem, der registrerer og 

kortlægger terrænet under dronen, som kan give piloten vigtige oplysninger i forhold til at 

opfylde intentionaliten.  

 

Et andet perspektiv på, hvordan man kan se på teknologier, er i forbindelse med deres 

potentiale. Ulrik Jørgensen, forfatter af værket I Teknologiens Laboratorium, taler om 

potentiale i teknologiske produkter. Potentiale betyder at en teknologi kan have forskellige 

muligheder for anvendelse (2009, Jørgensen). Eksempelvis kan vi kigge på, hvordan 

civildronen som enhver kan erhverve sig, faktisk har potentialet til at bruges til andre ting end   

civile anliggender, som fx pakkelevering (2016, Computer World). For at forstå MQ-9 Reapers 

muligheder og begrænsninger som helhed, mener vi det er nødvendigt at undersøge de enkelte 

teknologiske artefakter.  Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i to artefakter Lynx multi-

mode radar og Automatic Identification System (IAS) i MQ-9 Reaper, med henblik på senere 

at undersøge, hvordan dronens funktioner som teknologi kommer til udtryk gennem disse. 

6.3.1 Lynx multi-mode radar 

Lynx multi-mode radar, som er udviklet af ingeniør- og videnskabslaboratoriet Sandia i 

samarbejde med General Atomics, er en synthetic aperature radar, eller SAR (Sandia, 2019). 

SAR er en teknologi, der bruges til at kortlægge store områder, ved hjælp af en antenne på 

undersiden af MQ-9 Reaper dronen. SAR er i stand til at skabe højopløsningsbilleder af store 

arealer, hvilket kan være brugbart til forskellige militære formål. Teknologien kan også bruges 

i andre henseender, blandt andet til at monitorere og kortlægge ressourcer i jorden, da de 

radiobølger, som SARs antenne udsender, kan trænge igennem noget materie, hvilket også er 

hvorfor teknologien virker i al slags vejr og på alle tider af døgnet (Sandia, 2019: 01). SAR 

virker ved at generere todimensions billeder af jorden under enheden. Den ene dimension er 

’range’ og beskriver hvor langt der er fra enheden til dét, man ønsker at måle. Dette kaldes 

også line-of-sight, som er den direkte vej fra SAR-enheden til det ønskede mål (Sandia, 2019: 

01). Måden den beregner disse afstande, er på samme måde som andre Dopplerbaserede 

radarteknologier. En Dopplerradar er en radar, hvor enheden udsender radiosignaler, og 

efterfølgende modtager et ekko fra selvsamme signal. En antenne på undersiden af dronen, 

laver en ’beam’ eller stråle af radiobølger. Jo smallere strålen er, desto bedre virker SAR-
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teknologien. Strålens tykkelse afhænger af størrelsen af antennen på dronen. (Sandia, 2019: 

01). Den anden dimension kaldes for ’azimuth’, og er en teknik, der normalt bruges til at 

udregne hvilken retning et himmellegeme befinder sig i, ved hjælp af de fire verdenshjørner 

(Sandia, 2019: 01). I tilfældet med MQ-9 Reaper bruges metoden, hvor dronen ses som 

himmellegemet. ’Azimuth resloution’ er et udtryk for kvaliteten og opløsningen af de data, der 

bliver indfanget. Kvaliteten af Azimuth resolution afhænger af størrelsen af antennen på 

dronen, da det afgør tykkelsen af den udsendte radiobølgestråle (Sandia, 2019: 01). Tilsammen 

skaber de to dimensioner SAR, der giver dronen mulighed for at indsamle store mængder data 

om områder under den, og gennem processer i teknologien, fortolke denne data som billeder. 

6.4 Utilsigtede effekter  

Utilsigtede effekter er det der ved teknologien, forbindes med at være negative. Dette trin står 

i kontrast til trinnet om indre mekanismer, der tager højde for de tilsigtede effekter (2018, 

Jørgensen: 08). 

 

Militære droner er et fremragende våben i den forstand, at de eliminerer risikoen, der typisk er 

forbundet med krig for operatørerne. På trods af at operatørerne sidder i trygge omgivelser, 

langt distanceret fra krigszonen, så har det ikke betydet at færre menneskeliv går tabt. Som det 

fremgår af Bureau of Investigave Journalism undersøgelse af droneangreb i Yemen, Somalia 

og Pakistan, er der blevet dræbt mellem 450 og 830 civile under droneangreb foretaget af USAF 

mellem 2002 og 2012 (2012, Woods et. al.). Droner er bedst anvendelige til specifikke mål, 

hvor fjenden er monitoreret over længere tid og distancen til civile er betydelig (2012, Harris: 

02). I forhold til Yemen har der været 41 angreb som man ved af, og op til 55 som ikke er 

verificeret (2012, Harris: 01). Ifølge Robert Grenier, som var hovedansvarlig i en C.I.A station 

i Pakistan, var droneangrebene forbundet med stor vilkårlighed, hvormed civile blev dræbt som 

resultat. Dette førte til at de civile i Pakistan blev oprørte, hvilket medførte et større had overfor 

USA (2012, Harris: 01). Som konsekvens kan det lede til at flere fra den civile population i 

landet, bliver ledt ind i terrorisme og støtter fjenden som resultat (2012, Harris: 01). 

  

En anden utilsigtet effekt ved brug af militære droner, kan opstå i sjældne tilfælde som resultat 

af software- eller hardwarefejl. Siden droner er et luftfartøj, kan en softwarefejl eller 

hardwarefejl have katastrofale følger i form af nedstyrtning. En nedfalden drone kan potentielt 

ramme civile (2018, Petritoli et al.: pkt. 3). 
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Noget andet man ikke havde forudset, i forbindelse med militære droner, er at droner muligvis 

underminerer demokratiet. Det mener Peter W. Singer, som er direktør for Defense Initiative 

at the Brookings Institution (2012, Singer: 01). I USA’s forfatning er det beskrevet, at det kun 

er nødvendigt at involvere præsidenten i krigsbeslutninger, når amerikanske menneskeliv er på 

spil. Med fjernstyrede droner som MQ-9 Reaper, bliver præsidentens rolle i nogen grad 

undermineret, og det giver mulighed for at andre agenter som C.I.A kan føre krig uden 

præsidentens involvering (2012, Singer: 02). Problematikken ligger i at angreb i den ene eller 

anden form, bør være nøje debatteret og uigennemsigtig for offentligheden, før de udføres – 

hvilket ikke er tilfældet med droneangreb. Man kan diskutere om utilsigtede effekter som disse, 

er direkte konsekvenser af droner som MQ-9 Reaper. 

  

Da droneteknologien, taget andre militære fartøjer i betragtning, er forholdsvis billig at 

producere, risikofri for operatører og særdeles effektiv, kan det betyde at regeringer som førhen 

fravalgte krig, grundet den tilknyttede risici, nu vælger krig via droneteknologi som løsning 

(2013, Posner). Det kan potentielt øge frekvensen af beslutninger der udfalder i krigsførelse 

frem for diplomatiske tilgange. Det paradoksale ligger i, at selvom droneteknologien er 

risikofri for operatørerne, kan den stigende hyppighed af anvendelsen af teknologien, i det store 

billede, skabe flere fjender end de eliminerer. Den største årsag er at flere civile drages ind i 

terrorisme og begynder at støtte fjenden, på baggrund af droneangrebene (2012, Harris:01).  

 

Endnu en utilsigtet effekt er cyberangreb, som kan udledes af artiklen: How Can Military 

Drones be So Vulnerable to Hacking Attacks (2015, Schouber). Her fremlægges eksempler på 

episoder, hvor henholdsvis irakiske- og iranske hackere er lykkedes med cyberangreb på 

militære droner. Med cyberangreb menes der, hvordan man med destruktiv software 

(malware), kan gå ind og interferere data på andre systemer (2018, IBM Services). Man kan 

dermed udlede informationer eller i værre tilfælde overtage (spoofe) systemet (2018, IBM 

Services). De to væsentligste former for cyberangreb er, ud fra vores interview med Lacour, 

henholdsvis jamming og spoofing  (Bilag 2: 01). Med jamming menes der, hvordan malware 

tillader at afbryde signalet mellem dronen og operatøren, hvilket ifølge Lacour er en forholdsvis 

simpel process. Dette kan skyldes, at de programmeringssprog der bruges i forbindelse med 

militære softwares, ikke er specifikt udviklet til militæret (2015, Schouber). Dog er det langt 

mere komplekst at spoofe en drone (Bilag 2: 01).  



23 

 

6.5 Teknologiske systemer  

Teknologiske systemer søger at beskrive hvilke sammenhængende systemer af teknologiske 

artefakter, der indgår i teknologien. Trin 2 om artefakter er et mikro-punkt, hvor dette trin 

prøver at beskrive nogle større sammenhænge mellem de teknologiske artefakter i teknologien, 

altså et makro-punkt (2018, Jørgensen:08). Vi har valgt at afgrænse os fra dette punkt, da vi 

berører trinnet i afsnittet om Automatik, adfærdsbaserede systemer og autonomi (jf. afsnit: 2.2).  

6.6 Modeller af teknologier 

Modeller af teknologier kan være både visuelle, fysiske og abstrakte (for eksempel numeriske). 

De repræsenterer typisk særlige egenskaber ved teknologien, der er værd at undersøge 

nærmere. (2018, Jørgensen:09). Vi har valgt at afgrænse os fra dette punkt, da vi berører trinnet 

i andre afsnit, da det hamonerer bedre med projektets struktur (jf. afsnit: 2.2 og 2.2.5). 

6.7 Teknologier som innovation 

Dette trin undersøger implementeringen af teknologier og handler om, hvilke forhold der driver 

en teknologi frem. Trinnet har til hensigt at beskrive drivkræfterne og barriererne for 

udbredelsen af en teknologi (2018, Jørgensen: 10). 

 

Der kan være forskellige årsager til, at en teknologi bliver udbredt inden for et felt. Med dette 

afsnit vil vi undersøge, hvordan det forholder sig med militære droner som teknologi. Everett 

M. Rogers taler om en diffusionsprocess, som nye teknologier og innovationer skal gennemgå, 

før de kan få en plads i det intenderede felt.  Rogers diffusion skal forstås som den process en 

teknologi skal gennemgå for at den kan implementeres i det intenderede felt (1995, Rogers: 

05). Denne vurdering er baseret på kommunikation mellem skaberen af teknologien og 

modtageren og det intenderede felt. I denne proces kan der enten skabes konvergens eller 

divergens. Teknologien konvergerer (nærmer) eller divergerer (fjerner) sig fra feltet. Gennem 

kommunikation og informationsudveksling mellem producenter og modtagere i feltet, afgøres 

det med tiden, om teknologien bør implementeres. Hvis feedback fra feltet er overvejende 

negativ over for teknologien, vil teknologien naturligt blive udfaset af det pågældende felt 

(1995, Rogers:05). 
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Andrea og Mauro Gilli, begge med PhD i Social and Political Science diskuterer i deres værk  

The Diffusion of Drone Warfare? Industrial, Organizational, and Infrastructural Constraints, 

hvordan UAV’s har gjort deres indtog (Andrea Gilli et. al.). Ifølge dem er der en stigende 

konsensus om dronediffusionens succes, i og med militære droner er forholdsvis billige at 

producere (Andrea Gilli et. al: 01). Dette bliver belyst i en artikel fra The Conversation. Her 

præsenteres der at en MQ-9 Reaper enhed koster 6,48 mia. dollars, og omkring 3250 dollars 

pr. times flyvetid. I kontrast til dette koster det bemandede kampfly F-35 Joint Striker Fighter 

91 mio. dollars og 16,500 dollars at operere i timen (2014, The Conversation: 01). Her er altså 

tale om markante besparelser ved brug af militære droner, frem for bemandede militære 

kampfly. 

 

Grundet de lave omkostninger ved droner, er det relativt nemt for en større gruppe af aktører, 

herunder civile, at anskaffe sig droner, hvilket også har indflydelse på teknologiens 

diffusionsproces (Andrea Gilli et. al.: 07). Fra at have investeret markant i bemandede kampfly, 

er USAF nu gået over til nærmest udelukkende at investere i droneteknologi og de uddanner i 

langt højere grad dronepiloter end piloter til konventionelle kampfly (jf. 1.1). Joseph L. Bower 

og Clayton M. Christensen berører denne udvikling i artiklen, Disruptive Technologies: 

Catching the Wave. Her beskriver de disruptive teknologier. Disruptive teknologier er en 

teknologi, der ved sin indførsel nedsætter værdien eller vigtigheden af eksisterende teknologier 

og ændrer dynamikken indenfor det givne teknologiske felt (1995, Bower et. al.: 02). I forhold 

til den militære drone, er det tydeligt, at den er ved at udkonkurrere det konventionelle kampfly, 

da dronen fremsætter et bedre alternativ til en allerede-eksisterende teknologi. Med piloten ude 

af ligningen, elimineres store risici og beslutningsprocesser.  

 

7. Er MQ-9 Reaper autonom? 

General Atomics, som producerer MQ-9 Reaper, skriver i deres beskrivelse af modellen, at 

dronen kan være fuldstændig autonom (2019, General Atomics: 02). I dette afsnit vil vi med 

udgangspunkt i vores tilegnede viden om automatik, adfærdsbaserede systemer og autonomi, 

undersøge hvorvidt man kan tale om MQ-9 Reaper som et autonomt system.  For at 

konkretisere analysen vil vi både kigge på MQ-9 Reaper som helhed, men også tage 

udgangspunkt i en indgående sensor. Sensoren er det radarbaserede kortlægningsystem, Lynx 

multi-mode radar (jf. 6.3.1).  
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7.1 Lever MQ-9 Reaper op til de opstillede kriterier af David P. Watson og 

David H. Scheidts og M.L. Cummings opfattelse? 

Ét af kriterierne for at MQ-9 Reaper kan betragtes som et autonomt system er, at den 

selvstændigt kan varetage planlægningen til at opnå et givet mål (2005, Watson: 371). MQ-9 

Reaper er som tidligere nævnt styret af en dronepilot, som planlægger hvordan målet skal 

opnås. Der er altså ikke tale om selvstændig planlægning. For at MQ-9 Reaper kan bestå dette 

punkt, vil det kræve at man kan specificere et mål, som dronen selvstændigt etablerer planen 

til at opnå. Et mål i militær kontekst kunne fx være: bomb fjendtlige køretøjer, med retning 

imod den amerikanske base. En drone i stand til at udføre dette, ville parallelt med flyvningen, 

kontinuerligt planlægge og vurdere, hvordan dette mål skulle opnås. Dette er en opgave som i 

dag kun kan varetages af dronepiloten - ikke maskinen selv. Til gengæld skal det nævnes, at 

dronen har domæner, som fx navigation, der kan varetage planlægning uden menneskelig 

involvering. Navigation skal forstås i denne kontekst, som at dronen via dens GPS, er i stand 

til at flyve fra A til B automatisk, uden menneskelig involvering. Forsimplet går det ud på, at 

GPS-sensoren opfanger data omkring dronens placering, hvorefter dronens placering sættes i 

relation med destinationen. Ud fra denne data, er dronen i stand til konstant at planlægge, og 

til sidst nå den ønskede destination. Det er hvad der menes med at navigationsdomænet selv 

kan varetage planlægning. På trods af dette, er det ikke tilstrækkeligt til at MQ-9 Reaper ud fra 

planlægningskriteriet kan betegnes som et autonomt system, da dronen som helhed og på tværs 

af domæner, bør være i stand til at varetage planlægning, uden menneskelig involvering (2005, 

Watson: 372). 

 

Kigger man på det andet kriterium, er det en betingelse at MQ-9 Reapers domæner, kan 

kommunikere og koordinere hensigtsmæssigt med hinanden. Navigationsdomænet, som blev  

beskrevet i ovenstående afsnit, er blot ét af MQ-9 Reapers domæner. Et domæne som fungerer 

i samspil med navigationsdomænet, er payloadsdomænet (2005, Watson: 372). Dette domæne 

har sin primære opgave i at opretholde balancen mellem dronens vægt og højde i luften. Dette 

foregår gennem domænets tilhørende sensorer, behaviors og aktuatorer. Navigationsdomænet 

og payloadsdomænet kan kommunikere med hinanden, hvilket skaber en form for intelligens 

og lav grad af autonomi. Nogle domæner prioriteres i højere grad end andre. Eksempelvis er 

mobilitetsdomænet i en førerløs bil, rent sikkerhedsmæssigt, højere prioriteret end 
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navigationsdomænet, fordi det er vigtigere for den førerløse bil at undgå trafikuheld, end det 

er at nå hurtigt fra A til B. Når mobilitetsdomænet bliver udløst for at undgå en anden bil, 

interfereres der i navigationsdomænets signal (2005, Watson: 372). Denne koordination 

mellem domæner, kræver beslutningstagen på højt niveau, hvilket er en stor udfordring for 

ethvert system. For at MQ-9 Reaper kan betegnes som et autonomt system ud fra dette 

kriterium, er det nødvendigt at alle domænerne i MQ-9 Reaper kan koordinere og kommunikere 

med intelligent beslutningstagen (2005, Watson: 373). 

 

Det sidste kriterium, der i samspil med de øvrige kriterier, udgør definitionen på et autonomt 

system, er intelligens. Her inddrages M. L. Cummings opfattelse til at belyse dette kriterie 

yderligere. Ifølge denne opfattelse bør MQ-9 Reaper lægge i ‘knowledge’ og ‘expertise’ i pilen, 

for at betragtes intelligent.  

 

Hvad der kendetegner ‘knowledge’ og 

‘expertise’, er at systemet bør kunne fungere 

i miljøer præget af høj usikkerhed. Det vil 

sige et miljø, hvor en lang række uforudsete 

scenarier kan opstå. Mennesket trives i en 

kompleks verden med høj usikkerhed, hvor 

der ofte opstår uplanlagte og uforudsete 

situationer. Mennesket er i stand til træffe 

sofistikerede beslutninger i uforudsigelige 

situationer. MQ-9 Reaper indgår i et kompliceret miljø, præget af høj usikkerhed, når den er 

ude på militære aktioner. Hvis dronen var i stand til at fungere hensigtsmæssigt uden 

dronepiloten, så ville man ud fra M. L. Cummings opfattelse, betragte dronen som værende 

intelligent og autonom. Det er dog ikke tilfældet som det ser ud i dag, da dronen styres af en 

dronepilot. 

 

Som nævnt tidligere, har dronen automatiske processer i sig i forbindelse med fx 

navigationsdomænet. Navigationsdomænet vil ud fra figur 4 befinde sig i det andet punkt 

‘rules’ i figuren, da dette domæne er regelbaseret efter (if-then-else)-udtrykket (jf. afsnit: 2.2). 

Automation er derved muligt i dette domæne, fordi dronen flyver i luftrummet - et miljø, der 

er præget af lav usikkerhed, idet chancen for at kollidere med andre fly/droner er minimal. I en 

militær aktion kræves der ‘knowledge’ og ‘ekspertise’ til at planlægge og vurdere, hvordan 
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missionen skal eksekveres. Denne planlægning og vurdering er på nuværende tidspunkt 

overladt til den menneskelige dronepilot, der netop har viden og ekspertise. En særlig brugbar 

sensor for dronepiloten er Lynx Multi-mode radar, som bruges til at skabe overblik over 

terrænet under MQ-9 Reaper (jf. afsnit: 6.3.1). Her er der tale om en sensor, hvis eneste formål 

er at forsimple dronepiloten arbejdsprocesser. Det er vigtigt at pointere, at gældende for Lynx 

multi-mode radar er, at den konverterer sensoriske data til output, der er forståeligt for 

mennesket, som så har mulighed for at agere. Idet formålet med Lynx Multi-mode radar, er at 

skabe brugbare inputs til dronepiloten, understøtter dette ikke, at der er tale om autonomi i MQ-

9 Reaper. 

7.2 Delkonklusion 

Ud fra opfattelser af David P. Watson, David H. Scheidts og M. L. Cummings, kan der 

konkluderes, at MQ-9 Reaper ikke kan forstås som et autonomt system. Præmissen for at 

dronen kan betragtes som et autonomt system, er at MQ-9 Reaper selv kan varetage 

planlægningen, kommunikere mellem domæner og have viden og ekspertise, som den ikke kan 

og har. I stedet, vil vi fortolke MQ-9 Reaper som et adfærdsbaseret system, der simplificerer 

processer og overblikket for dronepiloten, der så på den baggrund kan træffe bedre beslutninger 

i komplekse situationer. 

 

8. Diskussion 

8.1. Er MQ-9 Reaper en skelsættende teknologi sammenlignet med kampflyet? 

Tager man kampflyets indtrædelse i det amerikanske militær i 1917 i betragtning, kan der 

argumenteres for, at dronen blot er en optimering af kampflyet, og derfor ikke en skelsættende 

teknologi. Det er derfor nødvendigt først og fremmest at forstå hvad der, efter vores mening, 

gjorde kampflyet skelsættende. 

  

Kampflyene som blev opdelt i de to typer: fighter squadrons og bomber squadrons, skabte en 

tredje dimension i krigsførelse: angreb fra oven (jf. afsnit: 4). som fik stor indflydelse på det 

amerikanske militærs succes i 1. verdenskrig. Man kan argumentere for, at udvidelsen af 

slagmarken, ved at tilføre angreb fra oven, er hovedårsagen til at man kan betragte kampflyet 
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som skelsættende på daværende tidspunkt. Kampflyets stadie i 1917 var imidlertid ikke det 

man i dag ville betegne for en optimal teknologi. Det skyldtes dels at teknologien var meget 

manuelt betinget, hvilket betød at piloten havde et større ansvar for sin egen sikkerhed, men 

også for at styre flyet hensigtsmæssigt. Piloten påtog sig altså en stor risiko ved, selv at være 

tilstede i flyet. Flyet kunne blive nedskudt af fjenden, eller der kunne opstå fejl i flyets mekanik, 

som kunne have en livsbetingede konsekvens for piloten. 

 

Udviklingen af militære droner med udgangspunkt i MQ-9 Reaper, eliminerer de før beskrevne 

risici der er forbundet med pilotens sikkerhed. Hvis man med kampflyet tilføjede en tredje 

dimension til krigsførelse, kan man argumentere for at denne udvikling i pilotens sikkerhed, 

også kan betragtes som værende skelsættende. Lasse Jonasson, fremtidsforsker hos institut for 

fremtidsforskning, udtaler følgende som svar på om dronen er skelsættende: “Ja det mener jeg, 

for der sætter du ligesom mennesket ud af ligningen. Så det mener jeg bestemt har et kæmpe 

potentiale” (bilag 1: 03). Dronen tilbyder risikofri manøvrering af et kampfly, hvilket i sig selv 

er en stor udvikling, ihvertfald set fra USAF’s synspunkt, ift. sikkerhedsmæssige 

omkostninger. Til gengæld er der ikke tale om en banebrydende udvikling på andre parametre 

end sikkerhed. Droneoperatøren har omtrent den samme funktion som en pilot i et kampfly, og 

bliver dermed kun fjernet fra dronens virke i en fysisk forstand. I denne forbindelse mener vi 

ikke, at dette giver indikationer på en skelsættende teknologi. Pilotens sikkerhed kan fra vores 

synspunkt, ikke betegnes som værende skelsættende, i samme omfang som at gå fra kun at 

kunne føre krig på jorden, til krigsførelse i luften. Med det i mente, kan man fristes til at nævne, 

at dronen blot er en videreudvikling af kampflyet. Men i hvilket omfang skal kampflyet 

udvikles, så det kan betragtes som en ny skelsættende teknologi? 

 

General Atomics underretter os i MQ-9 Reapers specifikationer (2015, General Atomics: 02), 

at MQ-9 Reaper kan opereres fra ca. 12000 km afstand, hvilket er relativt højt taget 

forgængeren MQ-1 Predator i betragtning. Denne var blot i stand til at blive opereret fra ca. 

1200 km. afstand (2015, U.S Air Force). Det er altså tydeligt, at der er sket en udvikling i 

kvaliteten af det fjernstyrede redskab, ligesåvel som motoren, dronens flyvehøjde og andre 

specifikationer. Herunder er overblikket og kontrollen for piloten, ligeledes overskredet alle 

aspekter ift. det traditionelle kampfly. Udviklingen herunder er konstant ifølge Jonasson (Bilag 

1: 03). Disse forbedringer er dog ikke nok til, at vi vurderer dronens helhed som skelsættende. 

Som førnævnt, mener vi i stedet at dronen først er skelsættende, når droneoperatørens rolle 

bliver overflødig, og dronen er autonom. Med vores projekt afkræfter vi at der, med MQ-9 
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Reaper, er tale en autonom drone. Dette gør vi på baggrund af at den ikke lever op til de 

opstillede kriterier for et autonomt system (jf. afsnit: 2.2.4). I stedet lægger MQ-9 Reaper, 

ifølge analysen, sig mere opad et adfærdsbaseret system, end et autonomt system, grundet 

domænernes mangel på selvstændig koordinering og kommunikation med hinanden.  

Set ud fra et politisk perspektiv, kan den militære drone vurderes skelsættende, idet den i et 

vist omfang underminerer demokratiet. Ser man tilbage i tiden inden udviklingen af militære 

droner, var det kutymen at militæret først skulle forhøre sig med den amerikanske kongres og 

præsident, for at få tilladelse til at sende amerikanske soldater og piloter på militære aktioner. 

Det var nødvendigt at debattere nøje, da det involverede stor risiko for amerikanske 

menneskeliv. Siden den militære drone ikke har nogen fører, betyder det idag at kongressen og 

præsidenten ikke impliceres i militære aktioner med droner i områder, hvor USA allerede fører 

krig. I stedet er det C.I.A - Central Intelligence Agency, der er ansvarlige for droneangrebene. 

Det har den betydning, at droneangrebene bliver mindre transparente over for offentligheden - 

med andre ord, man ved ikke helt præcist hvor og hvordan de militære droner bruges i de 

militære aktioner. Det er dog noget som man forventer laves om, ved at implementere 

blockchain-teknologi (Bilag 1: 02). 

8.2 Hvordan ser udsigterne ud for fremtidig luftfartsteknologi? 

“There is not a single new manned combat aircraft under research and development at any 

major Western aerospace company, and the Air Force is training more operators of unmanned 

aerial systems than fighter and bomber pilots combined” (2012, Singer: 02). Dette citat 

pointerer USAF’s fremtidsplaner, som har fokus på droner. Udsigterne for arbejdet med 

udviklingen af militære droner afspejles, blandt andet, af artiklen Dansk Drone Industri mødtes 

med Forsvaret, med underoverskriften: I januar blev der afholdt inspirationsseminar om 

droner på Antvorskov Kaserne i Slagelse med det formål at bringe den danske droneindustri 

sammen med Forsvaret for afdækning af behov og muligheder (2019; Forsvarsministeriet). Her 

berettede Lasse Jonasson, fremtidsforsker ved Institut for Fremtidsforskning, om en fordobling 

af teknologiske muligheder hvert andet år, samt kunstig intelligens vigtighed for 

implementeringen i droner, på baggrund af en revolutionær forøget beregningskraft herunder. 

“Dronteteknologien kan ikke tænkes udført eller anvendt optimalt uden kunstig intelligens. Der 

hersker en stigende (teknologi-)kompleksitet og specialisering bliver i stigende grad nødvendig 

– men det samme gør tværgående forståelse[...] Evnen til at innovere og udtænke nye løsninger 

bliver vigtigere og vigtigere for at få styringen tilbage og få kontrol” (2019; 
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Forsvarsministeriet). Vi har på baggrund af denne artikel interviewet Johansson, som 

understregede vigtigheden i, at indtænke den udviklende samfundetstruktur og 

teknologikompleksitet, i den fremtidige droneproduktion (Bilag 1: 01). I en sådan udvikling, 

er det ikke nok at sætte én mand til at gennemskue, hvilket teknologiarsenal der muliggør 

droners potentiale. Tværtimod må arbejdsgangen ændres, ved at lade folk fra forskellige 

teknologiområder samarbejde. Herunder i et forsøg på at forstå, hvordan de kan være med til 

at bidrage og således gøre dronen mere kompleks (Bilag 1: 02). Jonasson nævnte nogle 

teknologier, der potentielt set kunne bidrage til den fremtidige drone. Herunder kunstig 

intelligens, hvilket falder i god jord med, hvad vi har undersøgt i projektet. En af kriterierne 

for en drone kan blive autonom, er nemlig intelligens (jf. afsnit: 2.2.4.3). Jonasson nævner 

ligeledes andre teknologier der ideelt set bør indarbejdes i forhold til dronen: “Det er vigtigt at 

se på, hvordan IoT (læs: Internet of Things) udvikler sig, hvordan at det, skal kommunikere 

med en lang række enheder.”(Jonasson, Interview). Internet of Things er en kompleks 

teknologi, som vi blot inddrager i en overordnet forstand. Kort sagt er begrebet et udtryk for, 

hvordan man kan forbinde elektroniske enheder i et Internet-lignende netværk. Således bliver 

enhederne i stand til, at indsamle og dele data med hinanden (2019, Internet of Things). I 

afsnittet Intelligens beskrives der hvordan gruppeadfærd med droner, skaber en højere grad af 

intelligens og dermed autonomi. Ved at indarbejde IoT i henhold til droner, kunne man, i en 

vis grad, realisere en intelligent gruppeadfærd mellem droner, der sender data og 

kommunikerer med hinanden. Ifølge Jonasson kan der udledes at fremtidige droner har et højt 

potentiale. At udnytte dette, kræver dog at man ved en tværfaglig tilgang formår at indarbejde 

de forskellige teknologier i et samspil. 
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9. Konklusion 

Kampflyet blev i det amerikanske militær i 1917 betragtet som skelsættende, da det 

introducerede en tredje dimension til krigsførelse. En videreudvikling af kampflyet resulterede 

i dronen, der mulliggjorde fjernstyring og derved unødvendiggjorde pilotens fysiske 

tilstedeværelse i flyet. Selvom dette er et landmærke, betragter vi ikke dronemodellen MQ-9 

Reaper som en skelsættende teknologi, som kampflyet var det i 1917. Vi mener derimod at 

præmissen for at dronen kan være skelsættende, kræver at dronen er autonom. Selvom der ikke 

findes nogen præcis og singulær defination på hvad autonomi er, har vi med inddragede 

kriterier for autonomi og betegnelser for intelligens, afkræftet MQ-9 Reaper som et autonomt 

system. MQ-9 Reaper kan på nuværende tidspunkt ikke, selvstændigt varetage planlægningen 

til at opnå et mål, kommunikere mellem domæner og agere selvstændigt i miljøer, præget af 

høj usikkerhed. I stedet er det dronepiloten der foretager de komplekse beslutninger, og vi vil 

ydermere argumentere for, at dronen og dronepiloten komplementerer hinanden, i deres 

forskellige styrker og svagheder. Dronen simplificerer overblikket for piloten, hvorved 

rammerne for hensigtsmæssig beslutnignstagen for dronepiloten forbedres. Vi kan konstartere, 

at der efter mange års kamp med at kunne begribe sammenhængen mellem teknologi og 

autonomi, stadig ikke er en teknologi, der synes værende autonom. 

Visuel præsentation 

I vores visuelle præsentation, vil vi bestræbe os på at 

illustrere forskellene i begreberne fra afsnittet: 

Adfærdsbaserede systemer og autonomi. Til dette vil 

vi benytte vores viden fra dimensionen: Teknologiske 

Systemer og Artefakter, og kode et program i 

Processing. Her vil vi tage udgangspunkt i et realistisk 

militærscenarie, hvor en drone hensigtsmæssig skal 

forsøge at navigere, ved mindst muligt input fra 

droneoperatøren (brugeren af programmet). 
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