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Vilka har skapat underlaget?

Den 31 januari samlades runt 180 deltagare från 
myndigheter, näringsliv, akademi och andra 
intresseorganisationer för att diskutera trender, 
utmaningar och möjligheter i svensk drönarbransch.

Workshopen arrangerades av Transportstyrelsen i 
samråd med VINNOVA och RISE.

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 192

Anmälda deltagare (n=181)

Myndighet 25,4%

Näringsliv 70,7%

Övrigt 3,9%

Kvinnor 12,2% 

Män 87,8% 
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Metod

De insamlade anteckningarna har analyserats 
och den insamlade informationen har först över i 
en STEEP-analys som kategoriserar 
informationen i 5 trendområden. 

Baserat på de huvudfrågor som ställts i 
workshop och dessa kategorier har vi sedan 
skrivit ihop och sammanställt de trender som 
framkommit under dessa perspektiv i detta 
dokument.

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 193

STEEP-analysens områden
• Sociala trender

• Teknologiska trender

• Miljömässiga trender

• Ekonomiska trender

• Politiska trender
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Ordlista

• BVLOS - Beyond Visual Line Of Sight

• UAV - Unmanned aerial vehicle

• UTM - Unmanned air trafic management

• ATM – Air traffic management. 

• Spridningstillstånd - Lantmäteriet hanterar vad som kallas 
spridningstillstånd - som du behöver ansöka om innan du 
delar, laddar upp, sprider eller säljer bilder, video eller annat 
material som på något sätt avbildar Sveriges landområden 
från luften.

• NOTAM - A Notice to Airmen, 
https://en.wikipedia.org/wiki/NOTAM

• EASA - European Union Aviation Safety Agency

• ICAO - International Civil Aviation Organization

• U-space - https://www.sesarju.eu/U-space

• AFIS: (Aerodrome Flight Information Service, 
flyginformationstjänst för flygplats) verksamhet med uppgift 
att bedriva flyginformationstjänst vid okontrollerad flygplats.

• AIP: Aeronautical Information Publication.

• ATZ: (Aerodrome Traffic Zone, trafikzon) avgränsat luftrum 
upprättat omkring flygplats för skydd av flygplatstrafik.

• CTR: Kontrollerat luftrum runt en kontrollerad flygplats som 
sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns.

• TIZ: Traffic Information Zone, område med 
flyginformationstjänst som sträcker sig från jordytan upp till 
en angiven övre gräns.

• TMA: Terminal Control Area. Kontrollområde upprättat för 
en eller flera flygplatser.

4 Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 19
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Trender och utveckling

Kort sikt
• Drönare är på väg att bli ett arbetsredskap som vilket 

som helst - alla kommer att använda det och 
användningen kommer normaliseras.

• Många brukare i förhållande till
rapporterade olyckor. Det finns en hög risk pga. 
okunniga användare av UAV-flyg. Både gällande 
materiella och mänskliga skador. 

• Risk och rädsla för terrorism och annan kriminell 
verksamhet med hjälp av drönare. 

• Sjukvårdsåtgärder och räddningstjänst verkar ha extra 
potential ur samhällsperspektiv.

• Allmänhetens uppfattning av drönare, riskerna och 
integritetsfrågor kommer att bli allt viktigare.

Lång sikt
• Då ökningen av drönare i urbana miljöer kommer att 

öka måste bullerfrågan hanteras. Detta är något som 
kommer påverka människors vardag och kan på sikt få 
konsekvenser för tillämpningen av drönare. 

• Hur ställer sig allmänheten till att ha autonoma 
drönare som servar dem. 

• Arbeten som idag är riskfyllda eller som kostar mycket 
kan komma att ersättas av drönare som t ex. 
kartläggningar, mätning av trafik och 
underhållsarbeten i svåråtkomlig miljö. Detta kan både 
ha positiva och negativa effekter gällande 
sysselsättning och arbetsmiljö.

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 196
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Möjligheter och hinder

Möjligheter
• Kan överta farliga uppgifter som idag innebär risk för 

mänskliga skador.

Hinder
• Ett hinder kommer bli allmänhetens uppfattning gällande 

drönare och hur drönare kan inskränka integritet av privatliv 
t ex. vid fotografering av privata områden. 

• Effektivisering med hjälp av drönare i vissa branscher 
kommer ta bort eller förändra arbetsuppgifter och 
människor kan förlora jobb. Viktigt att samhällets aktörer 
anpassar sig till detta och tar höjd för konsekvenserna

• Övertro på att drönare kommer lösa många problem

• Okunskap kring hantering av insamlad data från olika 
sensorer, kan få konsekvenser gällande både allmän 
uppfattning och reglering nationellt av myndigheter.

• Normativa och kulturella motsättningar gällande mänskliga 
och automatiserade beslut.

• Okunskap hos allmänheten gällande risk och nytta samt hur 
drönare får användas. 

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 197
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Hur frigör vi potentialen?

• Kontrollsystem som kan upptäcka och stoppa olovliga 
flygningar kan stärka allmänhetens uppfattning om 
nyttan av att använda drönare i samhället.

• Spårbarhet och certifiering av användare och drönare.

• Utbildning av piloter, kontrollerande verksamheter 
samt allmänhet. I riskanalys, säkerhet, regelverk, 
användning och ansvar.

• Visa på nyttan för allmänheten t ex. genom att 
pilottesta pizza-leveranser, tillämpning av 
blåljusverksamhet osv.

• På längre sikt kan Drönarflygplatser behöva finnas i 
både urbana och motsatta miljöer för att koordinera 
var drönare får starta och landa.

• Säkerställa jämställdhet bland användande branscher 
och tillämpningsområden

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 198
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Trender och utveckling – Kort sikt

• Sensorer kommer bli mer avancerade och kunna hämta in 
olika typer av information (data).

• Flygtider och flygsätt kommer förändras, bland annat 
BVLOS. Även styrning av multipla drönare via ett 
system/pilot.

• Användarvänlighet för användning av drönare kommer 
förbättras vilket kommer skapa större drivkrafter för att 
påverka marknad och regelverk.

• Kommunikation mellan pilot och drönare:

– Styra drönare via mobilnätet (ATM).

– System för styra multipla drönare

• Kommunikation mellan drönare och datautnyttjare direkt 
utan mänsklig påverkan:

– t ex. analys av grödor ger direkt info till traktor för att 
leverera rätt mängd gödning på rätt plats.

• Begränsa i hårdvara och mjukvara för tillverkare vad gäller 
maxhöjd, avstånd från pilot osv. gällande användning. 

• Använda drönare för att utöva våld sker redan i 
militärverksamhet, och kan komma att bli del av civil och 
kriminell/terrorverksamhet.

• Hantering och analys av data kommer bli viktigare, då man 
frångår film, bild och rådata som viktigaste produkt av 
drönarens användning.

– Molnprocessering av data

– AI och maskininlärning

– 3D-visualisering, kartering

• Krav gällande certifiering och underhållning av drönare

• Real Time Kinematic GPS

• Kameraorientering tillsammans med GPS då GPS kan bli 
medvetet utstörd.

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1910
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Trender och utveckling - Lång sikt

• Kommer bli allt viktigare med ATM (Air traffic

management) av drönare tillsammans med bemannade 

flyg. Även UTM – Unmanned traffic management då 

det troligen blir svårt med mänsklig monitorering.

• Hårdvaran för drönare kommer att stabiliseras och det 

blir ett skifte till mer fokus på mjukvarutjänster för 

drönare. 

• Frekvensspektrumet kommer behövas ses över.

• Utveckling av radar och andra sensor system som kan 

övervaka och upptäcka olovliga flygningar.

• Drönare utvecklas till multidimensionella plattformar 

(flera användningsområden, delad användning av olika 

användare för olika typer av informationsinhämtning).

• Utveckling av navigation, positionering och 

kommunikation för säker flygning. 

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1911
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Möjligheter och hinder - Möjligheter

• Kvalitetssäkra och certifiera farkoster

• Anmälnings- och spårningssystem för att se vart 
drönare är aktiva. T ex. transpondrar så att flygledning 
kan hålla reda på all UAV:er.

• ATM – Air traffic management för drönare samt UTM -
Unmanned traffic managment samt teknisk lösning för 
detta.

• BVLOS flygning

• Att operera flera UAV:er samtidigt

• Testområden och bäddar i urbana och landsbygd för 
att utveckla hårdvara, olika applikationer och kan 
simulera olika situationer.

• Införa best european practise gällande säkerhet och 
säkerhetsteknik.

• Säkerhetsutrustning för drönare, t ex. fallskärm för att 
minimera skada vid fall.

• Möjlighet att flyga i mörker

• Automatiserade uppdrag

• Samordning med autonoma markgående fordon

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan -
1912



logo

Möjligheter och hinder - Hinder

• Utveckling av processer samt programvaror för 
mätning av massor och mängder är dock idag 
begränsande.

• Ett hinder för BVLOS är att säkerställa att 
kommunikation och navigering inte kan störas ut. 

• Svårt att hitta kompetent personal (certifierade 
tekniker, ingenjörer med erfarenhet från att designa, 
bygga och operera saker i verkligheten).

• Inga utbildningar gällande regelverk och operation av 
UAV i lufthavet. 

• Avsaknad av standardisering och certifiering av teknik 
samt användning

• Avsaknad av testområden

• För lågt luftrum (till 300m)

• För korta flygtider

• Behov av pilot, vilket medför att det inte går att 
genomföra flygning utan befälhavare/pilot/operatör.

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan -
1913
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Hur frigör vi potentialen?

• En europagemensam produktstandard som sätter tekniska 
krav på kommunikation, -emission, immunitet etc. krav på 
vibrationsnivåer, vatten (regn) tålighet. Samt krav på service 
och underhållsmanual.

• Utbildningar, certifieringar och standarder för produktion och 
underhåll men också gällande operation, ”körkort”.

• Lösning för att låsa och upplysa ett viss område att drönare 
kommer förekomma.

• Utveckla metodiken kring riskanalys

• System som skapar transparens gällande vem som opererar 
en drönare man ser. T ex. som flightradar24. (Finns tydligen 
studier som argumenterar för detta)

• Identifiering, spårbarhet av drönare, T ex. transpondrar som 
man kan särskilja och säkerställa vid användande.

• Utveckla luftrumsbevakningen och utveckla stöd till 
flygledarna så att de kan leda även drönare.

• Säkerhetsutrustning för drönare, t ex. fallskärm för att 
minimera skada vid fall och antikollisionssystem både mellan 
drönare men också mellan drönare och bemannat flyg.

• System för att skapa mobila och dynamiska geofences runt 
reguljära flygplan (prioriterade luftkorridorer/-rum t ex. 
blåljus)

• Testområden och –bäddar i olika miljöer som möjliggör säker 
utveckling och simulation av verkliga förlopp. 

• Lösning för att enkelt kunna flyga i luftrummet:

– BVLOS och långt bort

– Flyga lågt

– Flyga högt

– Flyga inom CTR

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1914
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Trender och utveckling

Kort sikt
• Kan användas för kontroll och övervakning av aktörer 

som bedriver verksamhet som kan skada miljö eller 
kontrollera ifall miljös skadas av skadedjur 

• Kan ersätta produkter och tjänster som idag genererar 
fossila utsläpp och riskerar skada på miljö vid 
användning där drönare blir ett miljövänligare 
alternativ. T ex. vid övervakning av skog eller grödor. 

Lång sikt
• Kan komma att påverka djurliv och bli en allt större 

utmaning då användningen av drönare ökar. Fåglar tas 
upp av flera men otydligt i av vilken anledning. 

• En ökad användning av UAV: er kan leda till ökad 
bullernivå. Detta kan komma att bli ett miljöproblem i 
främst urbana men också landsbygdsområden. 

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1916
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Möjligheter och hinder

Möjligheter
• Underlätta för byggindustri att bygga smartare, 

snabbare och billigare vilket leder till minskad 
miljöpåverkan. 

• Minska risk för mänskliga skador vid farliga 
arbetsuppgifter t ex. klätteruppgifter för att inspektera 
tak, elledningar m m. 

Hinder
• Fågelliv är ett hinder för drönare och kan leda till 

skador på fåglar och utrustning.

• Sveriges klimat kan påverka hårdvaran och möjlighet 
att utnyttja drönare. 

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1917
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Hur frigör vi potentialen?

• Krav på underhållsprogram på drönare baserat på vikt och användning.

• Drönarkarta som inkluderar naturvårdsreservat, kommungränser andra lager som kan vara relevanta ur 
miljösynpunkt.

• Dedikerade områden för drönartester som har låg påverkan på miljö.

• Kan behöva pröva om bullernivåer från UAV:er kan vara brott mot miljöbalken.

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1918
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Trender och utveckling - Kort sikt

• Hobbybruk minskar och professionellt bruk ökar

• Användning av UAV kommer att ske i 
underhållsverksamhet: cementkonstruktioner, broar, 
kraftledningar, kraftnät och kontaktledningar järnväg.

• Försäkringsbranschen är en stor marknad idag.

• DJI är världsledande leverantör av drönare men 
Sverige tillhandahåller marknadsledande hårdvara till 
drönare. T ex. innehåller DJI:s produkter svensk 
hasselbladskamerateknik och FLIR IR Sensorer.

• Växande branscher är: 

– Blåljusverksamhet

– Lantbruk

– Bygg och konstruktion

– Fastighet

– Skogsindustri

– Media och kultur

• Växande användning för kommuner - kartering, 3D-
modellering, deponibevakning, snöhögsbevakning 

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1920
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Trender och utveckling - Lång sikt

• Mätning av massor/mängder med hög precision

• Logistik kommer störst marknad i framtiden först gods men senare även människor.  Dock är inte regelverk och hårdvara 
tillräckligt utvecklade ännu. Finns regelverken kommer utvecklingen gå fort. 

• Inspektion, spaning och övervakning genom BVLOS användning.

• Motmedel mot drönare är en marknad som kommer bli stor.

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1921
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Möjligheter och hinder - Möjligheter

• UAV är en marknad som är mycket lönsam och som 
har stora samhälls- och andra ekonomiska vinster. 

• Sverige har god möjlighet att ta täten. Bra 
teknikkunnande och bra multihelix samarbeten

• Nya tjänster kommer kunna skapas, t ex. drönarkonsult, 
rådgivare för användning och underhållstjänster och 
UAV-provning (”Bilprovningen”). 

• Att kunna flyga BVLOS är ett förutsättning för 
skalbarhet. Samma gäller autonom flygning. Finns bred 
vilja att kunna flyga obemannade luftfartyg BVLOS, 
och lösa olika uppgifter inom flertalet branscher. 

• Luftfartsverket skulle kunna ha egna drönare som går 
att leasa

• Samutnyttjande av UAV mellan olika användande 
verksamheter.

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1922
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Möjligheter och hinder - Hinder

• Svårt idag att bedriva kommersiell 

yrkeshögskoleutbildning av piloter av UAV om 

skolområdet inte ligger i närheten 

• För att kunna använda drönare som transportmedel 

behöver man kunna flyga bortom 100 m och med hjälp 

av BVLOS för att det ska bli lönsamt.

• Inga krav eller certifieringar på utbildningar vilket kan 

leda till otydlighet vilka utbildningar som är trovärdiga 

eller ej. 

• Handläggningstider hos myndigheter, t ex. lantmäteriet 

för spridningstillstånd skapar kostsamma problem för 

kommersiell film och fotoverksamhet. 

• Länsstyrelserna ger idag direkt avslag vid ansökan om 

utvecklingsstöd till l drönarverksamhet oavsett 

anledning. 

• Ej samordnade och otydliga regelverk samt brister i 

kunskap och kompetens hos kravställande myndigheter 

är ett hinder. 

• Låg efterfrågan på drönaruppdrag

• Även om marknadspotentialen är stor för UAV behövs 

affärsmodellerna utvecklas och kunskap om vilka 

tjänster som accepteras av civilsamhället. 

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1923
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Hur frigör vi potentialen?

• Stöd till forskning och innovationer inom området via 
t ex. Vinnova.

• Utveckla affärsmodeller för användning av drönare.

• Utreda behovet och konsekvenserna av avgifter från 
Transportstyrelsen för handläggning av tillstånd. 

• Ökad support och rådgivning gällande tillståndsfrågor

• Förändra regler för regionalt utvecklingsstöd från 
länsstyrelserna för att tillåta att stöd kan gå till 
drönarverksamhet. 

• Möjliggöra för kompetensutbyte och samverkan mellan 
UAV-bransch och flygbranschen.

• Att myndigheter själva investerar i användning av 
drönare och undersöker samhällsnytta för att utnyttja 
drönare

• Öka medvetenhet kring möjligheterna med drönare.

• Transportstyrelsen behöver vara innovativa och jobba 
nära branschen. Transportstyrelsen öppnar upp för att 
vara villiga att delta i att lösa regelverk och hinder för 
att bygga fungerande testmiljöer där vi tillsammans kan 
utveckla nya UAV-lösningar.

• Behövs tränings- och testområden för utbildning och 
utveckling.

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1924
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Trender och utveckling

Kort sikt
• Drönaranvändning är förhållandesevis oreglerad, allt 

mer komplex och varierad data som för t.ex. 
beslutsunderlag skapas

• Certifiering av UAV och operatörer allt viktigare, men 
regler och lagar begränsar, allt för ojämn takt 
entreprenörer och myndigheter

• Fler ansökningar till myndigheter, längre 
handläggningstider.

Lång sikt
• Allt större efterfrågan BVLOS och autonom flygning

• Behov av att finna rätt organisationsförmåga

• Finns troligen behov av kontrollzoner och körkort

• Behov av luftrum för autonoma uppgifter

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1926



logo

Möjligheter och hinder - Möjligheter

• Att kunna flyga BVLOS

• Klart och tydligt regelverk definierat för 

professionellt respektive privat flyg, särskilt för 
BVLOS och autonom flygning, men också för när 

och var, och hur lågt/högt man får/får inte flyga.

• Utbildning av piloter, där kravstege liknar vanligt 

flyg.

• Finns behov av tydligare och enklare regelverk, 
samt snabba tillståndsprocesser, för kommersiell 

som privat flygning. Inklusive försäkringar.

• En myndighet samlingspunkt för UAV-flygning

• Område för övningsflygning /testbäddar

• Mer effektiv luftfartskoordinering, som klarar 

gränsland med vanligt flyg

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1927
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Möjligheter och hinder - Hinder

• Otydligt regelverk för BVLOS, väldigt svårt att få 
tillstånd med riskanalys och hantering av ansökningar 
som kritiska punkter.

• Saknas regler för t ex underhåll och foto- och 
filmtillstånd och procedurer för hantering och lagring.

• Oklara ansvarsförhållanden mellan myndigheter, 
otydlig informationsspridning till yrkesutövare. Olika 
regler för kommunikation med varje 
flygplats/flygledning.

• Förbud för operatör att använda flera drönare 
samtidigt

• Integritets- (GDPR) och säkerhetspolitiska hänsyn

• Krav på utbildning av piloter svårtillämpade på BVLOS 
och autonom flygning

• 10-minutersregeln begränsar t.ex. fotografering inom 
fastighetsbranschen

• Låg flyghöjd

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1928
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Hur frigör vi potentialen?

• Få ordning på regelverket:

– Gällande BVLOS, 

– Skapa/utse en samordnade myndighet

– Separera vad som gäller för kommersiell och privat 
användning. (tex krav-specifikation för olika 
drönarklasser, körkort, typgodkännande, krav på 
tillverkare och operatör, besiktning, utbildning, 
räddningsskärm, haveri, tillståndsgivning, synlighet 
t.ex. transponder, ersättning vid olyckor, policy hos 
kommersiellt flyg) samt nytta kontra risk.

• Tydliggör kommunikation kring regelverket och 
tillståndsprocesser.

• Förenkla tillstånd för enkla/säkra bedömningar, för kort 
tid, för flygradio

• Registrering för alla kategorier

• Flygledning som involverar bemannat och obemannat 
flyg. Luftrumsamordning civilt / militärt. I övrigt ”fritt” 
luftrum.

• Statliga medel för FoU av drönarteknik och användning

• Revidera avståndszoner runt flygfält

• Identitetsmärkning

• Gör det möjligt för en operatör att använda flera 
drönare samtidigt.

• Skapa regionala flygsäkerhetsforum, bedriv opinion.

• Ta fram gemensamma standarder för teknik, 
användning och underhåll

• Utreda säkerhetsproblem och hantering av integritet

Sammanställning av resultat från workshop 31 jan - 1929





Workshop för att framtidssäkra 
det nationella regelverket för 
obemannade luftfartyg s.k drönare
Nästa aktiviteter inom regeringsuppdraget fokuserar 
på att låta ansvariga myndigheter för utveckling och 
bruk av drönare i Sverige ta del av sammanställningen 
från idag och ge inspel gällande deras roll, möjligheter 
och utmaningar för att framtidssäkra dagens 
regelverk på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Måndag 25 mars 09:30 – 13:00

Workshop med myndigheter ansvariga för att 
säkerställa Sveriges totalförsvar och säkerhet.

Tisdag 26 mars 09:30 – 16:00

Workshop med myndigheter ansvariga för det 
nationella regelverket för utveckling och bruk av 
drönare i samhället.

Var: Vinnova


