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I 
 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att belysa de egenskaper hos drönare som är av störst vikt att inkludera i 

en klassificering av drönare, detta utifrån ett säkerhetsperspektiv. Uppsatsen redogör för de 

kunskapsluckor som finns gällande klassificeringar av drönare genom en litteratur-

undersökning där litteraturen samlades in genom ett antal fastställda sökord som användes i 

ett antal ämnesspecifika databaser. En genomgång av litteraturens relevans för uppsatsens 

ämne genomfördes sedan för att avgränsa mängden litteratur. Litteraturundersökningen har 

utförts systematiskt utifrån Okoli och Schabrams (2010) metod och det empiriska materialet 

från undersökningen fungerar som vägledning för hur en klassificering av drönare bör 

utformas. Det funna resultatet i litteraturundersökningen ligger till grund för det 

klassificeringsförslag som presenteras i uppsatsens slutsats. 

 

Nyckelord 

Drönare, klassificering, litteraturundersökning, säkerhet, autonom. 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to highlight the properties of a drone that are most significant to 

include in a classification of drones from a safety perspective. The thesis accounts for the gap 

of knowledge surrounding drone classification through a literature review. The literature was 

procured with the help of a few selected search words and subject specific databases. A 

review of the literature’s relevance for the thesis’ subject was conducted to limit the volume 

of literature. The literature review was conducted in a systematic manner based upon the 

method of Okoli and Schabram (2010) and the empirical material from the review acts as 

guidance to how a classification of drones should be designed. The result of the literature 

review is the basis of the proposed classification that is presented in the conclusion of the 

thesis. 
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1. Inledning 

Från att tidigare nästan uteslutande användas i militära syften används drönare numera inom 

en stor variation av områden (Watts, Ambrosia & Hinkley, 2012). Det kan idag handla om 

paketleverans eller rent hobbysyfte men i framtiden kan exempelvis även byggnadsbranschen 

utnyttja drönare för mer riskfyllda moment. Eftersom drönarutvecklingen under senare tid har 

gjort stora framsteg och nya användningsområden identifierats skrivs nya lagar för 

användandet av drönare kontinuerligt. Detta beskriver Smith (2015, s. 425) på följande sätt: 

”Listan av statliga lagar görs ständigt inaktuell på grund av det ständigt pågående stiftandet av 

nya statliga drönarlagar” [egen översättning]. Lagstiftning är ett tidskrävande arbete och det 

kan ta lång tid att implementera lagar, något som gör det svårt för lagstiftningen att följa med 

i den takt utvecklingen av drönare sker i. Då utvecklingen sker parallellt i olika länder finns 

ett behov för någon typ av standardiserat underlag för lagstiftning kring användandet av 

drönare. Denna utvecklade kunskap kring drönare och deras egenskaper kan då ge stöd i 

arbetet med att stifta lagar. 

 

1.1 Bakgrund 

En drönare är en apparat som används eller är avsedd att användas för flygning utan någon 

pilot ombord (Clarke, 2014).  En mer teknisk term för drönare är UAV från engelskans 

Unmanned Aerial Vehicle. Drönare har genom åren använts mest frekvent i militära syften, så 

som spanings- och rekognoseringsuppdrag, men har på senare tid även bestyckats. Dessa 

beväpnade drönare kallas UCAV och är inte att förväxlas med en kryssningsrobot. Berns 

(2016b) beskriver skillnaden mellan en drönare och en kryssningsrobot på så sätt att drönaren 

landas och återanvänds efter avslutat uppdrag medan en kryssningsrobot inte går att 

återanvända efter avslutat uppdrag.  

Det är denna bestyckning av drönare som har gjort att de har uppmärksammats allt mer efter 

USAs krig mot terrorn i Mellanöstern (Berns, 2016a). Det är därför lätt att tro att drönare är 

en modern innovation men dess historia sträcker sig hela vägen till 425 före vår tideräkning 

(Dalamagkidis, 2015a). Utvecklingen av drönare och kryssningsrobotar har dock sedan början 

av 1900-talet skett parallellt. 

Idag har även drönare slagit sig in hos icke-militära organisationer och myndigheter, som till 

exempel NASA. Dessa drönare har ofta varit av mindre storlek och försedda med rotorer, 

vanligtvis fyra till antalet, placerade på farkostens armar utanför dess kropp istället för den 

flygplansliknande design som militären ofta använder (Berns, 2016a). De drönare som är 

försedda med flera rotorer har fått namnet multikopter. De flesta multikoptrarna styrs med 

hjälp av fjärrkontroll men det finns även multikoptrar som är försedda med GPS vilket ger 

möjligheten att förprogrammera en rutt som drönaren skall flyga efter (Berns, 2016a).  

Eftersom drönare under de senaste åren har utvecklats från stora flygplan till små multikoptrar 

har en explosionsartad utveckling av hobbydrönare i alla möjliga prisklasser uppstått. Det 

finns uppenbara skillnader mellan de drönare som används i hobbysyfte och de som används 

inom krigföring och övervakning. Dessa skillnader begränsas inte enbart till dess utseende 

utan även dess egenskaper. Det kan handla om skillnader som rör drönarens räckvidd, altitud, 

hastighet och dess grad av autonomitet. Eftersom drönarens utveckling främst har styrts av 

militära syften, gör det att de klassificeringar som finns idag oftast är skapade och avsedda för 

militära ändamål. 
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1.2 Problembeskrivning 

Enligt Dalamagkidis (2015b, s. 83) är det inte troligt att lagar och regler som passar för 

samtliga typer av drönare kommer att utvecklas och implementeras. Detta kan till stor del vara 

på grund av de olika system som finns hos drönare. Som en följd av detta kan det bli så att 

olika krav kommer att ställas på olika kategorier av drönare baserat på deras egenskaper. 

Dalamagkidis (2015b, s. 84) menar att många av de klassificeringsmått som används i 

existerande klassificeringar har minimal effekt på de säkerhetskrav som ställs på drönarnas 

system. Författarna till denna uppsats ser det som troligt att säkerhetskrav är det som kommer 

att ligga till grund för lagar kring användandet av drönare. Eftersom allmänhetens acceptans 

av drönare i vardagen är ett stort hinder för utvecklingen ses säkerheten kring drönare som en 

viktig fråga. Säkerhetsrisken en drönare utgör bygger dels på dess utförande men även på hur 

dess system är utformat. Det kan då vara av intresse att använda sig av andra måttenheter än 

de som används idag.  

Det är ett rimligt antagande att regleringen för användandet av drönare kommer att skilja sig 

länder emellan, precis som regler för vanlig luftfart. Om istället en standardiserad 

klassificering används som underlag för ländernas regleringar kan multinationella företag 

lättare anpassa sin utveckling för flera länder samtidigt. Detta istället för att enbart fokusera 

på den inhemska marknaden.  

I nuläget finns det ett tiotal klassificeringar för drönare som har föreslagits. Dessa 

klassificeringar skiljer sig åt i vilka egenskaper de baseras på. Van Blyenburghs klassificering 

baseras på drönarnas vikt, räckvidd, altitud och flygtid. Cloughs baseras på drönarnas grad av 

autonomitet (Dalamagkidis, 2015b). Drönare blir mer frekvent förekommande och nya 

användningsområden identifieras kontinuerligt. Det finns ett behov av en klassificering av 

drönare för att myndigheter skall kunna utforma och implementera lagar och regler på 

effektivt sätt. Dessa lagar och regler kommer att sätta restriktioner för vilka typer av drönare 

man som privatperson och/eller företag har rätt att införskaffa och bruka. Det är därför viktigt 

att ha en tydlig standardiserad klassificering av drönare. I nuläget finns ingen sådan 

klassificering (Dalamagkidis, 2015b). 

Utvecklingen av standarder för drönare är ett globalt problem och de besvär som rör 

harmonisering och koordinering mellan internationella parter kan visa sig vara det ultimata 

hindret för att göra verklighet av globalt erkända standarder för drönare (Cork, Clothier, 

Gonzalez & Walker, 2007, s. 32). 
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1.3 Syfte & Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka egenskaper som bäst lämpar sig att grunda en 

generell klassificering av drönare på. Uppsatsens resultat kan komma att fylla en viktig 

funktion för hur myndigheter förhåller sig till användandet av drönare och hur lagar kring 

användandet av drönare utformas. Därför finns anledning att omvärdera de klassificeringar 

som redan existerar och lyfta fram de egenskaper som kan hjälpa myndigheter att öka 

säkerheten vid användandet av drönare. 

Uppsatsen kommer att kretsa kring följande forskningsfråga: 

 Drönare skiljer sig från varandra inte bara till utseende utan även till hur de fungerar 

och vilket underliggande system de använder sig av. En klassificering av drönare kan 

baseras på en mängd olika egenskaper beroende på vilket perspektiv den skapas ur. 

Vilka egenskaper är mest väsentliga att inkludera i en klassificering av drönare 

utifrån ett säkerhetsperspektiv?  

1.4 Kunskapsbidrag 

Kunskapsbidraget från uppsatsen kommer att vara den kunskap som ligger till grund för det 

klassificeringsförslag av drönare som författarna ämnar att upprätta. Med detta menas de val 

som görs för vad författarnas klassificeringsförslag kommer att baseras på, alltså vilka 

egenskaper hos drönare som är viktiga för ett klassificeringsförslag. Kunskapsbidraget 

kommer även att bestå av kunskap kring innebörden av drönares autonomitet och vilken 

inverkan sådana egenskaper kan ha på drönares system och användningsområden. En 

fördjupad kunskap kring säkerhetsfrågor rörande användandet av drönare kommer också att 

utvecklas. 

 

1.5 Kunskapsprodukt 

Kunskapsprodukten från uppsatsen kommer att vara ett förslaget klassificeringsförslag av 

drönare. Detta klassificeringsförslag kan komma att användas av myndigheter som ett 

gemensamt underlag för bestämmelser kring användandet av drönare.  

 

1.6 Kunskapskaraktärisering 

Den kunskap som kommer att utvecklas i uppsatsen är mestadels klassificerande kunskap då 

det klassificeringsförslag av drönare författarna ämnar att utveckla kommer att vara uppbyggt 

av olika kategorier och subkategorier. Dessa kategorier grundas på egenskaper hos drönarna 

där dessa egenskaper kommer att leda till en hierarkisk indelning av drönare i super- och 

subklasser (Goldkuhl, 2011).  

Under identifieringen av olika egenskaper hos drönare så kommer även karaktäriserande 

kunskap att utvecklas. Goldkuhl (2011, s. 13) menar att karaktäriserande kunskap ”... 

beskriver egenskaper hos en kategoriserad och studerad företeelse”. Med detta menas att man 

tolkar och klargör vilka egenskaper som en klass av företeelser har. Kunskapen kommer även 

att vara kategoriell eftersom det finns ett tydligt samspel mellan kategoriell och 

karaktäriserande kunskap. Goldkuhl (2011) menar att kategoriell kunskap beskriver 

innebörden i en klass och karaktäriserande kunskap tillför egenskaper till denna klass och kan 
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på så sätt tydligare klarlägga klassens innebörd. Den kategoriella kunskapen som uppsatsen 

kommer att leda till är huvudsakligen en förklaring till vad en drönare är. 

 

1.7 Avgränsning 

Det går att argumentera för att icke luftburna autonoma fordon så som robotgräsklippare och 

självkörande bilar kan betraktas som drönare. Ett argument för att till exempel en 

robotgräsklippare skulle kunna betraktas som en drönare är dess grad av autonomitet, den 

egenskap som Cloughs klassificering av drönare grundas på (Clough, 2002). Den tydligast 

märkbara skillnaden är att de lagar som appliceras på luftburna drönare inte har någon 

relevans för icke luftburna fordon. Transportstyrelsen anger på sin hemsida vissa riktlinjer för 

användandet av drönare som till exempel att man skall ha koll på flygplatsernas kontrollzoner. 

För att flyga inom en flygplats kontrollzon krävs tillstånd och dessa kontrollzoner kan sträcka 

sig flera mil ifrån flygplatsen (Transportstyrelsen, 2016). Det skulle med största sannolikhet 

inte behövas ett tillstånd för att använda en robotgräsklippare inom en av dessa kontrollzoner. 

Mycket av den funktionalitet som luftburna drönare har finns heller inte hos icke luftburna 

vilket gör att man inte kan se samma typ av explosiva utvecklingskurva hos de icke luftburna. 

Detta gör att författarna anser att deras medverkan i klassificeringen blir överflödig. Denna 

avgränsning innebär en uteslutning av dokument som inte behandlar luftburna drönare. 

Ytterligare en avgränsning som kommer att göras är att i viss utsträckning inte behandla de 

etiska aspekterna vid användandet av drönare. Detta på grund av att etik inte är huvudfokus 

för den typ av kategorisering som kommer att göras. Etiska aspekter är mer relevant om 

användningsområdena för drönare skulle kategoriseras. Denna avgränsning gör att uppsatsen 

inte kommer att behandla böcker och artiklar som främst fokuserar på hur drönare används i 

krigföring eftersom dessa dokument ofta behandlar just etiken bakom användandet. 

 

1.8 Kunskapsintressenter 

Det kunskapsbidrag och den kunskapsprodukt som uppsatsen resulterar i är tänkt att ligga till 

grund för hur myndigheter och lagstiftare ser på användandet av drönare och hur de utformar 

regleringar för användandet. Det är således myndigheter som i första hand är kunskaps-

intressenter. Genom kunskapsbidraget ämnar uppsatsen att belysa de brister som finns i 

nuvarande klassificeringar av drönare. De regleringar som finns eller i framtiden kommer att 

stiftas kommer indirekt att påverka både organisationers och privatpersoners användande av 

drönare. Kunskapsprodukten kan således även vara av intresse för dessa grupper om en 

djupare insikt än själva regleringarna eftersöks.  

 

1.9 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex avsnitt: 1. Inledning, 2. Metod, 3. Tidigare forskning & begrepps-

definitioner, 4. Litteraturgenomgång, 5. Analys och slutsats, 6. Diskussion. Uppsatsen 

kommer även att innehålla två bilagor. 

I inledningen beskrivs bakgrunden till uppsatsens ämne. I metodavsnittet beskrivs de metoder 

som använts för att genomföra uppsatsarbetet. I avsnittet för tidigare forskning beskrivs 

tidigare klassificeringar av drönare och begrepp som tas upp i uppsatsen definieras. I avsnittet 

för litteraturgenomgång presenteras resultatet från uppsatsens litteraturundersökning. I analys- 
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och slutsatsavsnittet presenteras den analys som genomförs utifrån uppsatsens empiri och 

tidigare forskning. Slutsatsen dras sedan utifrån analysen. Slutligen ges ett klassificerings-

förslag av drönare. Efter detta följer en diskussion kring vidare efterforskningar.  
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2. Metod 

Nedan följer en detaljerad beskrivning av den systematiska litteraturundersökningen som för 

uppsatsen genomfördes. 

 

2.1 Forskningsparadigm 

Oates (2006) beskriver den interpretativa paradigmen som en forskningsparadigm som söker 

att identifiera, utforska och förklara hur samtliga faktorer inom en social miljö är relaterade 

och beroende av varandra.  

Forskare inom den interpretativa paradigmen är inte neutrala. ”Their own assumptions, 

beliefs, values and actions will inevitably shape the research process and affect the situation” 

(Oates, 2006, s. 292). Detta avspeglas i uppsatsen då det initialt gjordes antaganden med 

grund i det forskningsmaterial som samlats in. Vidare beskriver Oates (2006) att man som 

forskare inom denna paradigm kommer att komma fram till flera olika förklaringar/modeller. 

Sedan diskuterar man vilken förklaring/modell som stärks tydligast av materialet. 

I uppsatsen  gjordes det en kvalitativ dataanalys. Oates (2006) menar att det ofta finns en stark 

preferens att generera och analysera kvalitativ data inom den interpretativa paradigmen. Oates 

(2006) beskriver att undersökningsstrategin kan associeras med den interpretativa paradigmen 

då man söker efter mönster och generaliseringar. Eftersom det i uppsatsen eftersöktes mönster 

inom litteraturen genomfördes uppsatsen inom den intepretativa forskningsparadigmen. 

 

2.2 Forskningsansats 

Oates (2006) beskriver forskningsstrategin litteraturundersökning som ett sätt att finna 

liknande data från flera olika källor, ofta större grupper av personer, för att sedan finna 

skillnader och/eller likheter i datan. Utifrån denna definition valdes denna forskningsstrategi 

för uppsatsen. När man gör en litteraturundersökning måste man bestämma exakt vad det är 

för information man eftersöker inom litteraturen (Oates, 2006).  Utifrån detta resonemang 

gjordes litteraturundersökningen för att finna information som handlar om drönare, drönares 

egenskaper och klassificeringar av drönare. 

För att välja ut relevanta dokument  skapas en urvalsgrupp som fungerar som en typ av lista 

med alla dokument som skulle kunna ingå i undersökningen. Detta är ett tillvägagångssätt om 

man jobbar med till exempel enkäter men går till viss del även att tillämpa på andra typer av 

dokument så som vetenskapliga artiklar (Oates, 2006). Ur den lista som skapats tas sedan de 

dokument som är de mest relevanta ut. För att dokument skall vara relevanta för denna 

uppsats krävs det att de behandlar drönare, drönarens historia, drönares egenskap, 

användningsområden, klassificeringar av drönare, klassificeringar av andra fordonstyper 

och/eller lagar kring användandet av drönare. 

 

2.3 Datainsamlingsmetodik 

Det finns ett antal olika metoder för datainsamling när man genomför undersökningsstrategisk 

forskning. Exempel på dessa metoder är enkäter, intervjuer, observationer och dokument. 

Uppsatsens datainsamlingsmetod gjordes i form av en litteraturundersökning med insamling 
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av tidigare publicerade dokument. Valet av denna metod gjordes för att mycket av den 

information som behövdes till uppsatsen fanns publicerat i form av vetenskapliga artiklar. 

Detta innebar granskning av så kallade funna dokument och inte generering av några nya 

dokument. Från dessa funna dokument kom sekundärdata av tidigare forskning inom ämnet 

drönare att granskas. Oates (2006) beskriver tillgången till det stora antalet redan publicerade 

verk och faktumet att de är lättillgängliga som en av fördelarna med dokumentbaserad 

forskning. Vidare beskriver Oates (2006) att dokument ofta är permanenta och tillgängliga för 

allmänheten vilket gör det enkelt för andra personer att hitta de dokument som ens forskning 

bygger på. Detta ger ens forskning större transparens. 

Vid genomförandet av en litteraturundersökning finns det enligt Okoli och Schabram (2010) 

åtta steg man bör gå igenom. Här följer dessa steg med tillhörande förklaringar utifrån 

författarnas tillämpning av stegen.  

1. Syfte med litteraturundersökning. Det första steget i en litteraturundersökning är att 

tydligt formulera syftet och det avsedda målet med undersökningen på ett uttryckligt 

sätt för läsaren. 

- Syftet med litteraturundersökningen var att samla in relevant data som behandlar 

ämnet drönare och deras egenskaper. Målet med litteraturundersökningen var att 

litteraturen kommer att innehålla tillräcklig information för att kunna skapa en 

klassificering av drönare. 

 

2. Protokoll och träning. För varje undersökning som utförs av flera undersökare måste 

det finnas ett tydligt syfte och mål uppsatt så att undersökningen genomförs 

konsekvent av samtliga undersökare. Detta kräver dels ett skrivet och detaljerat 

protokoll samt träning för alla undersökare för att garantera en konsekvent 

undersökning. 

- För att undersökningen skulle vara konsekvent skapade och följde författarna en 

tabell med utvalda söktermer och databaser. 

 

3. Litteratursökning. Undersökaren måste uttryckligt beskriva detaljerna för sökningen 

efter litteraturen och måste även förklara och berättiga hur omfattningen av sökningen 

har säkerställts. 

- För denna uppsats sattes en avgränsning för hur många källor som skulle 

behandlas. 

 

4. Praktisk filtrering. Detta steg är även känt som filtrering för inkludering, ett steg som 

kräver att undersökaren är tydlig kring vilka studier som övervägs för undersökningen, 

och vilka som exkluderats utan vidare examinering (en nödvändig del av 

litteraturundersökningen). För exkluderade studier måste undersökaren klargöra för de 

praktiska anledningarna som låg till grund för uteslutningen och berättiga hur den 

resulterande undersökningen fortfarande är tillräckligt omfattande givet de praktiska 

uteslutningskriterierna. 

- För att göra en praktisk filtrering av samtlig litteratur som hittades i databaserna 

gjordes en filtrering utifrån typ av litteratur, publiceringsår, artiklarnas 

sammanfattning och en bedömning av publikationens trovärdighet. 

 

5. Kvalitetsbedömning. Detta steg är även känt som filtrering för exkludering, 

undersökaren måste tydligt förklara kriterierna för bedömning av vilka artiklar som är 

av otillräcklig kvalitet för att inkluderas i undersökningen. Alla inkluderade artiklar 
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måste poängsättas baserat på sin kvalitet, beroende på forskningsmetoden som använts 

i artiklarna. 

- Ett antal kvalitetskriterier ställdes upp för att säkerställa den funna litteraturens 

kvalitet. 

 

6. Dataextrahering. Efter att alla studier som skall inkluderas i undersökningen har blivit 

identifierade, måste undersökarna på ett systematiskt sätt extrahera den applicerbara 

informationen från varje studie. 

- Extraheringen av data från litteraturen kom att ske genom en grundlig genomgång 

av litteraturen där relevant information markerades. 

 

7. Sammankoppling av studier. Även känt som analys, detta steg involverar en 

sammankoppling av den data som extraherats ur studierna med hjälp av passande 

tekniker, oberoende om det är en kvalitativ eller kvantitativ teknik. 

- Sammankopplingen av studier kom att ske genom att statistik fördes över vilka 

delar av ämnet drönare som litteraturen behandlade. 

 

8. Skriva undersökningen. Utöver de vanliga principerna som bör följas vid skrivandet av 

en undersökning, bör processen av en systematisk litteraturundersökning 

dokumenteras med tillräcklig detaljrikedom för att undersökningens resultat skall 

kunna oberoende reproduceras. 

- Dokumentationen som skapades beskrivs i detalj i sektion 2.4. 

 

2.4  Tillvägagångssätt för litteraturundersökningen 

Dokumentationen av litteraturundersökningen presenteras i sex detaljerade punkter nedan. 

 

2.4.1 Protokoll 

Initialt valdes ett antal sökord för att genomföra litteratursökningen. Dessa sökord valdes ut 

för att identifiera relevant litteratur för uppsatsens forskningsfråga. Lämpliga databaser 

identifierades för att med hjälp av de utvalda sökorden söka relevant litteratur. Databaserna 

valdes på grund av att de innehåller stora mängder litteratur som behandlar det valda ämnet 

för uppsatsen. Samtliga sökord användes i samtliga databaser. Nedan visas en tabell över de 

sökord och en lista över de databaser som valdes. 

 

Sökord Drone Category Technology 

Synonymer 

och 

närliggande 

termer 

UAV Type Engineering 

Unmanned aerial vehicle Class System 

UAS Taxonomy Regulation 

Amazon Species Requirements 
Tabell 1 Sökord 

Databaser: 

- Google Scholar 

- Scopus 

- IEEE Explore Digital Library 

- Web of science core collection 
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2.4.2 Litteratursökning 

Eftersom en sökning baserat endast på de angivna sökorden ger för stor mängd litteratur att 

undersöka behövdes avgränsningar i sökningen. Dessa avgränsningar gjordes i form av 

urvalskriterier som presenteras nedan.  

För att begränsa mängden litteratur formulerades ett antal frågor och teman. Dessa frågor och 

teman fungerade som urvalskriterier för att endast söka litteratur som kunde vara relevant för 

uppsatsen. De delades sedan upp i tre olika grupper, grupp 1-3, baserat på dess relevans för 

uppsatsen med grupp 1 som viktigast och grupp 3 som minst viktig. Ett antagande att det var 

rimligt att hantera cirka 50 källor inom tidsramen för uppsatsarbetet gjordes, vilket ledde till 

avgränsningar inom grupperna. Grupp 1 skulle innehålla maximalt 15 källor per fråga/tema, 

grupp 2 maximalt 10 källor per fråga/tema och grupp 3 maximalt 5 källor per fråga/tema. 

Nedan förklaras motiven till grupperna och deras tillhörande frågor och/eller teman. 

1. Denna grupp innehåller litteratur med essentiell relevans för forskningsfrågan. Temat 

som tillhör denna grupp är: 

- Tidigare klassificeringar av drönare. Detta tema ansågs essentiellt för 

forskningsfrågan eftersom det utgör grunden för det klassificeringsförslag som 

uppsatsen ämnade att leda till. 

2. Denna grupp innehåller litteratur som är betydelsefull för forskningsfrågan. De frågor 

och teman som tillhör denna grupp är: 

- Drönares egenskaper. Anledningen till att detta tema ansågs betydelsefullt och 

inte essentiellt för uppsatsens forskningsfråga var att många av drönares 

egenskaper omnämns i de tidigare klassificeringarna vilket gjorde att kravet på 

mängden litteratur inom detta tema inte var lika stort. 

- Lagar och restriktioner. För att bedriva uppsatsarbetet ur ett säkerhetsperspektiv 

krävdes en förståelse för de lagar och restriktioner som föreligger kring 

användandet av drönare. Temat ansågs betydelsefullt på grund av att det inte är 

uppsatsen huvudsakliga fokus men berör ämnet i tillräckligt hög grad. 

3. Denna grupp innehåller litteratur med mindre relevans för forskningsfrågan men som 

är betydelsefull för uppsatsen som helhet. Denna grupp innehåller litteratur som inte 

nödvändigtvis är av akademisk kvalitet. Anledningen till att ändå inkludera denna typ 

av litteratur är att exempelvis litteratur som behandlar nuvarande användningsområden 

för drönare inte kräver en referentgranskning för att verka trovärdig. De frågor och 

teman som tillhör denna grupp är: 

- Vad är en drönare?  

- Drönarens historia 

- Nuvarande användningsområden 

- Potentiella användningsområden 

Anledningen till att dessa frågor och teman ansågs ha mindre relevans för uppsatsens 

forskningsfråga var att de inte var kritiska för att kunna skapa ett 

klassificeringsförslag. 

 

2.4.3 Praktisk filtrering 

Litteraturen som valdes ut till uppsatsen skulle vara publicerad år 2000 eller senare. Detta 

kriterium sattes på grund av att utvecklingen sker i sådan takt att äldre litteratur inom området 

drönare inte har samma relevans.  
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 Är litteraturen publicerad inom det bestämda tidsintervallet? 

Initialt söktes litteratur med hjälp av sökord som ”drone” och ”drönare” vilket gav väldigt 

många sökträffar med litteratur som handlar om insekter. Vid sökning i Scopus databas 

hittades över 5000 träffar med sökordet ”drone” och i Google Scholar hittades över 100 000 

träffar med samma sökord. Dessa sökningar gav även många träffar med litteratur inom det 

ämnesområde som uppsatsen bygger på men som inte behandlade uppsatsens forskningsfråga. 

Denna litteratur kunde till exempel handla om de etiska aspekterna vid användandet av 

drönare. Eftersom denna litteratur inte är relevant för uppsatsen sattes detta kriterium. 

 Verkar titeln och sammanfattningen relevant för litteratursökningens frågor och 

teman? 

Detta kriterium sattes för att ge högre validitet till uppsatsen. Publikationernas trovärdighet 

bedömdes utifrån hur länge de har existerat, inom vilket ämnesområde publikationen är 

verksam och hur ofta författare av publikationen blivit citerade. 

 Är litteraturen publicerad i en trovärdig publikation? 

 

2.4.4 Kvalitetsbedömning 

Utifrån de tidigare urvalskriterier som sattes bedömdes innehållet i den funna litteraturen med 

hjälp av ytterligare avgränsningar. Dessa avgränsningar berör litteraturens kvalitet och hur 

ofta litteraturen har citerats inom annan litteratur. Följande kriterier sattes: 

 Behandlar litteraturen uppsatsens forskningsfråga? 

Ett kvalitetskrav var i vilken utsträckning litteraturen berör uppsatsens forskningsfråga. 

 Verkar författaren trovärdig? 

Detta kriterium bygger på hur trovärdig en författare uppfattas. Denna bedömning gjordes på 

författarens yrkesområde, titel och om författaren tidigare publicerats inom uppsatsens 

ämnesområde. 

 Är litteraturen citerad i annan litteratur? 

Det sista kriterium som sattes var hur ofta litteraturen som hittades har citerats inom samma 

eller liknande ämnesområden. Hänsyn togs till att nyare publikationer ofta är mindre citerade 

men detta betyder inte nödvändigtvis att de har mindre trovärdighet. 

I Bilaga 1 återfinns en tabell som visar hur urvalet av litteratur genomfördes. 

 

2.4.5 Dataextrahering 

Dataextraheringen skedde med hjälp av ett antal uppställda frågor och teman som berörde 

olika ämnen inom ämnet drönare. Frågor och teman med tillhörande förklaringar följer här: 

 Vad är en drönare? - Litteratur som behandlar förklaringar kring vad en drönare är. 

Information kring vad en drönare är, var viktigt för att skapa en djupare förståelse för 

vad som klassificerades. Eftersom drönares system gör att de i sitt beteende påminner 

mycket om andra typer av mer eller mindre autonoma ting var det viktigt att en 

distinktion gjordes. Denna fråga underlättade den distinktion som gjordes. 
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 Drönarens historia - Drönarens ursprung och tidigare användningsområden. Denna 

fråga valdes ut för att klargöra hur drönare har utvecklats och använts ur ett historiskt 

perspektiv, vilket i sin tur gav en inblick i hur drönare kan komma att användas i 

framtiden. Denna fråga skapade även en förståelse för varför de tidigare 

klassificeringarna av drönare är framtagna ur särskilda perspektiv. 

 Nuvarande användningsområden – Områden som drönare används inom i dagsläget. 

För att kunna skapa en generell klassificering av drönare där så många typer av 

drönare som möjligt skulle rymmas, krävdes en förståelse för hur drönare används.  

 Potentiella användningsområden – Framtida områden som drönare kan komma att 

nyttjas inom. Liksom det ovan nämnda temat fungerar detta tema som hjälpmedel för 

att inkludera så många drönartyper som möjligt i en klassificering. Eftersom 

utvecklingen av drönare och deras användningsområden sker kontinuerligt var detta 

tema viktigt men inte essentiellt för uppsatsen. 

 Drönares egenskaper – Exempelvis vikt, storlek, räckvidd, hastighet, grad av 

autonomitet med flera. Drönares egenskaper som är omnämnda i litteraturen var en bra 

riktlinje att utgå ifrån vad gäller arbetet med skapandet av en generell klassificering av 

drönare.   

 Tidigare klassificeringar av drönare – Vad eventuella klassificeringar grundar sig på. 

Detta tema valdes ut eftersom en granskning av tidigare exempel på klassificeringar 

krävdes för att avgöra hur en generell klassificering av drönare ur ett säkerhets-

perspektiv bör utformas. Temat var ämnat att ge en uppfattning kring hur en 

klassificering kan göras och hur man kan förbättra en klassificering. 

 Lagar och restriktioner – Eventuella förbud kring användandet av drönare. Eftersom 

den generella klassificeringen av drönare som uppsatsen avsåg att leda till skulle 

skapas ur ett säkerhetsperspektiv var det viktigt att inkludera de lagar och restriktioner 

som föreligger kring användandet av drönare.  

2.4.6 Sammankoppling av studier 

Den sammanställda statistiken över vilken litteratur som kommer att ingå i uppsatsens 

presenteras i Tabell 14 i avsnitt 4. I denna statistiska tabell anges de frågor och teman som 

angivits i dataextraheringssektionen och vilken litteratur som tar upp dessa frågor och/eller 

ämnen. 

 

2.5 Analysmetod 

Den dataanalys som genomförts var av kvalitativ karaktär. Denna analysmetod valdes på 

grund av att den information som samlades in från dokument mestadels var kvalitativ även 

om det kan fanns anlag på en del kvantitativ data. Med anlag på en del kvantitativ data avses 

hur ofta en egenskap förekom i tidigare klassificeringar av drönare. Det var alltså 

förekommande av mönster i materialet som analyserades. När man blandar olika typer av 

dataanalyser kallas det för blandade metoder. Det finns enligt Johnson, Onwuegbuzie och 

Turner (2007) olika grader av blandande på en skala från rent kvantitativ till rent kvalitativ 

analys. Uppsatsens analys var av mer kvalitativ dominans. 

För analysen sågs dokument som objekt på grund av att samtliga dokument granskades utifrån 

vem som skrev dem, vilka dokumenten riktade sig till och hur de var framtagna. Detta på 

grund av att många av de klassificeringar av drönare som finns idag är framtagna utifrån en 

specifik agenda eller för en specifik kund/myndighet. Dokumenten sågs även som behållare 

eftersom att de analyserades baserat på de olika ämnena inom dokumenten. 
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Oates (2006) beskrivning av en tematisk analys av kvalitativ data är att den kan bygga på 

antingen en deduktiv eller en induktiv ansats. 

 Deduktiv ansats bygger på att man utgår ifrån kategorier i redan existerande teorier 

eller teorier man har skapat själv. En viktig del att tänka på vid användandet av en 

deduktiv ansats är att inte förbinda sig för mycket till en teori och på så sätt förbise 

andra teman som finns i litteraturen.  

 Induktiv ansats bygger på att man utgår ifrån kategorier som observerats i datan eller 

kategorier som uppkommer under tiden man läser materialet. Att kategorier 

uppkommer under tiden man läser materialet innebär att man som läsare inte på 

förhand har fastställt några kategorier. Man bör som läsare försöka vara så fördomsfri 

som möjligt och inte låta ens subjektiva bild av ämnet styra valet av kategorier. 

En induktiv ansats vid analysen av den kvalitativa datan användes för denna uppsats men med 

vissa deduktiva inslag. De deduktiva inslagen bestod av de redan existerande teorierna kring 

hur en klassificering av drönare tidigare gjorts. Enligt Oates (2006) kan redan existerande 

teorier förvränga den fördomsfria bild av datan som bör finnas men tanken är dock att ur de 

teman som återfinns i materialet skapa egna kategorier.  
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3. Tidigare forskning & begreppsdefinitioner 

De klassificeringar av drönare som finns idag skiljer sig åt i vilka egenskaper de baseras på 

och vilka värden som anges för respektive egenskap. Detta beror till stor del på för vem/vilka 

klassificeringen är skapad av/för. Majoriteten av de klassificeringar som tas upp i detta avsnitt 

är skapade av militära organ eller för militära syften. Den uppdelningen som gjorts av 

klassificeringarna bygger på den uppdelning som Dalamagkidis (2015b) har gjort och vilka 

egenskaper inom klassificeringarna som får anses vara centrala. Variabler och värden som är 

angivna i klassificeringarna kan fungera som riktlinjer för hur en generell klassificering av 

drönare kan utformas. Det är därför viktigt att från de tidigare klassificeringarna ta med sig 

vilka egenskaper som kan vara vitala för en generell klassificering av drönare. I förlängningen 

är det de egenskaper som omnämns/inkluderas oftast som är de mest väsentliga egenskaperna. 

Utöver detta finns en viss problematik med att tidigare klassificeringar är skapade utifrån en 

viss agenda vilket leder till att de inte är tillämpbara på samtliga typer av drönare, vilket torde 

vara ett krav för en generell klassificering av drönare. De klassificeringar som presenteras i 

detta avsnitt är samtliga klassificeringar som anskaffats genom litteraturundersökningen. I fall 

där samma eller snarlika klassificeringar presenteras i olika artiklar har valet gjorts att endast 

presentera en utav dem för att undvika upprepning. Tabellerna i detta avsnitt är uppdelade 

efter typ av klassificering och beskrivs i detalj vid respektive tabell.  

 

3.1 Begrepp 

De begrepp som tas upp i detta avsnitt är egenskaper som omnämns i uppsatsen som helhet 

och/eller i de tabeller som presenteras i sektion 3.2 till och med 3.6. 

 

Autonomitet 

En definition av autonom är självständig eller oberoende. Ett vanligt misstag som många gör 

är att förväxla orden autonom och automatisk. Clough (2002) menar att automatisk innebär att 

ett system kommer agera precis så som det är programmerat, det har inget val. Ett autonomt 

system har möjligheten att ta egna beslut utan utomstående påverkan. Exempelvis är en 

kryssningsrobot automatisk eftersom alla val har gjorts innan uppskjutning.  

 

MTOW 

Maximum takeoff weight är drönares totala vikt inklusive lastvikt vid start. (Dalamagkidis, 

2015b). 

 

Sense & Avoid 

Visar på en viss grad av autonomitet hos drönare då de kan känna av hinder och undvika 

kollisioner under flygning. (Valavanis & Vachtsevanos, 2015). 
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TGI 

Minimum time between ground impact accidents är det kortast accepterade tidsspannet mellan 

kraschlandningar. Används för att avgöra vilken säkerhetsrisk en drönare utgör. 

(Dalamagkidis, 2015b). 

 

UAS 

Unmanned aerial system innefattar dels själva drönaren men även all utrustning runt omkring 

som är nödvändig för att starta, flyga och landa. (Watts m. fl. 2012). 

 

UAV 

Unmanned aerial vehicle är en obemannad luftfarkost. (Clarke, 2014). 

 

UCAV 

Unmanned combat aerial vehicle är en bestyckad drönare som används vid krigföring. 

(Sullivan, 2006). 

 

VTOL 

En ”vertical takeoff and landing”-farkost är en luftfarkost som kan hovra, lyfta och landa 

vertikalt. Exempel på sådan farkost är helikoptern. (Dalamagkidis, 2015b). 

 

2 way ATC communication 

Tvåvägskommunikation mellan drönare och kontrolltorn vilket innebär att operatören ständigt 

har kontakt med drönaren och drönaren ständigt har kontakt med operatören. ATC står för air 

traffic control. (Dalamagkidis, 2015b). 
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3.2 Generella klassificeringar av drönare 

Van Blyenburghs klassificering från 2006 bygger på drönarens vikt, räckvidd, altitud och 

uthållighet (Dalamagkidis , 2015b). I Tabell 2 presenteras ett antal olika drönarkategorier med 

värden för dessa egenskaper. Tre huvudkategorier, tactical, strategic och special task, 

identifieras som bygger på vilken typ av användningsområde drönaren har. Dessa kategorier 

är i sin tur uppdelade i subkategorier. Kategorierna Micro och Mini anges inte inom någon av 

huvudkategorierna enligt Dalamagkidis (2015b) men granskar man originaltabellen av Van 

Blyenburgh bör det tolkas som att kategorierna tillhör tactical-kategorin. Därför presenteras i 

Tabell 2 subkategorierna Micro och Mini som tactical. 
 

 Mass (kg) Range (km) Flight alt. (m) Endurance (h) 

Tactical     

Micro <5 <10 250 1 

Mini <20/25/30/150* <10 150/250/300 <2 

Close range (CR) 25-150 10-30 3000 2-4 

Short range (SR) 50-250 30-70 3000 3-6 

Medium range (MR) 150-500 70-200 5000 6-10 

MR endurance (MRE) 500-1500 >500 8000 10-18 

Low altitude deep penetration 

(LADP) 

250-2500 >250 50-9000 0.5-1 

Low altitude long endurance (LALE) 15-25 >500 3000 >24 

Medium altitude long endurance 

(MALE) 

1000-1500 >500 3000 24-48 

Strategic     

High altitude long endurance (HALE) 2500-5000 >2000 20000 24-48 

Stratospheric (Strato) >2500 >2000 >20000 >48 

Exo-stratospheric (EXO) TBD TBD >30500 TBD 

Special task     

Unmanned combat AV (UCAV) >1000 1500 12000 2 

Lethal (LET) TBD 300 4000 3-4 

Decoys (DEC) 150-250 0-500 50-5000 <4 

Tabell 2 UAV kategorisering för differentiering av befintliga system (Dalamagkidis, 2015b) 
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Tabell 3 innehåller flera aspekter som återfinns i Tabell 2, med liknande värden för 

avgränsningar. Dock lägger den större vikt på distans medan uthållighet och altitud inte längre 

är förekommande.  

Category Subcategory Mass (kg) Maximum range of action (km) 

with return w/o return 

Tactical (Close 

Range Flights) 

(Nano, η) 0.025 <1  

(Micro, µ) <5 <10 <20 

(Mini) <20-150 <30 <60 

Close Range (CR) 25-150 10-30 30-80 

Operatively-

tactical (Short 

Range Flights) 

Short Range (SR) 50-250 30-80 90-160 

Operative 

(Medium 

Range Flights) 

Medium Range 

(MR) 

150-500 80-200 240-400 

Medium Range 

Endurance (MRE) 

500-1500 200-500 600-1000 

Low Altitude Deep 

Penetration (LADP) 

250-2500 250-300 700-800 

Operatively-

strategic (Long 

Endurance 

Flights) 

Low Altitude Long 

Endurance (LALE) 

150-250 500-800 1500-1600 

Medium Altitude 

Long Endurance 

(MALE) 

1000-1500 500-800 1500-1600 

Strategic High Altitude Long 

Endurance (HALE) 

2500-5000 <2000 <2000 

Special Unmanned Combat 

Aerial Vehicle 

(UCAV) 

>1000 >1500 <1500 

(Lethal/LETH) 

(Decoy/DEC) 

Stratospheric 

(STRATO) 

Exostratospheric 

(EXO) 

(SPACE) 
Tabell 3 Summeringstabell över kategorier, vikt, räckvidd och flygradie (Korchenko & Illyash, 2013) 
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3.3 Klassificering baserad på maximal startvikt 

Tabell 4 bygger på drönarens maximala startvikt och vilken risk drönaren innebär vid 

eventuell kraschlandning. Egenskapen TGI är den minimala tiden mellan kraschlandnings-

olyckor. Dalamagkidis (2015b) menar att maximal startvikt, eller MTOW, är en bra måttenhet 

för att klassificera flygande fordon i regleringssyfte. Detta eftersom måttenheten korrelerar 

väl med den förväntade kinetiska energin som överförs vid krasch. Ur ett säkerhetsperspektiv 

menar Dalamagkidis (2015b) att denna måttenhet anses vara den primära faktorn. 

Category  TGI MTOW Name Notes 

0 10
2 

Less than 1 kg Micro Most countries do not regulate this category since these 

vehicles pose minimal threat to human life or property 

1 10
3 

Up to 1 kg Mini These two categories roughly correspond to R/C model 

aircraft 

2 10
4 

Up to 13.5 kg Small  

3 10
5 

Up to 242 kg Light/ultralight Airworthiness certification for this category may be 

based either on ultralights (FAR Part 103), LSA (Order 

8130) or even normal aircraft (FAR Part 23) 

4 10
6 

Up to 4.332 kg Normal Based on MTOW these vehicles correspond to model 

aircraft (FAR Part 23) 

5 10
7 

Over 4.332 kg Large These vehicles best correspond to the transport category 

(FAR Part 25) 

Tabell 4 Föreslagen UAV klassificering baserad på MTOW och kraschlandningsrisk. TGI är den minimala tiden mellan 

kraschlandningsolyckor (Dalamagkidis, 2015b) 

 

Tabell 5 visar en liknande klassificering som i Tabell 4, med skillnaden att klassificeringen i 

Tabell 5 huvudsakligen baseras på kinetisk energi. Detta är en funktion baserad på drönarens 

hastighet och maximala startvikt. I tabellen presenteras även vilka certifikatskrav som krävs 

för varje klass av drönare. Klassificeringen är framtagen av Civil Aviation Authority of New 

Zealand (Dalamagkidis, 2015b). 

Class Maximum 

energy 

UAV Requirements  

Operator UAV Pilot 

1 Up to 10kJ No certification requirement Regulated by 

UAV association 

Must have pilot license when flying beyond 

line of sight or in controlled airspace 

2 Up to 1 MJ Flight permit required Certificated by 

CAA 

Pilot license, type rating and in some cases 

instrument rating 

3 Over 1 MJ Type and airworthiness 

certificates, maintenance release 

and continuing airworthiness 

Certificated by 

CAA 

Pilot license, type rating and in some cases 

instrument rating 

Tabell 5 Föreslagen klassificering av UAV:er baserad på MTOW av CAA, Nya Zeeland (Dalamagkidis, 2015b) 
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Ytterligare en klassificering som bygger på drönarens maximala startvikt presenteras i Tabell 

6. Klassificeringen är framtagen av tyska IABG 2001 (Dalamagkidis, 2015b). Utifrån 

egenskapen maximal startvikt tilldelas de olika kategorierna en förväntad räckvidd och vanlig 

altitud vid flygning. 

Class MTOW (kg) Range category Typical max altitude (ft) 

0 ≤25 Close range 1000 ft 

1 25-500 Short range 15000 ft 

2 501-2000 Medium range 30000 ft 

3 >2000 Long range Above 30000 ft 

Tabell 6 Klassificering av UAV:er baserad på MTOW (Dalamagkidis, 2015b) 

 

3.4 Klassificering baserad på altitud och luftkollisionsrisk 

Klassificeringen som presenteras i Tabell 7 bygger på vilken typ av luftrum drönaren används 

inom. Det är den amerikanska luftrumsklassificeringen som används i denna klassificering, 

vilket i förlängningen innebär altitud. Kategorin VLA/LOS står för very low altitude och 

innefattar drönare som flygs inom operatörens siktlinje. Drönare som tillhör kategorin 

VLA/BLOS flyger likt den tidigare kategorin på väldigt låg altitud men med skillnaden att 

den får flygas bortom operatörens siktlinje. MA står för medium altitude. MA/A rör sig endast 

inom klass A luftrum medan MA rör sig i luftrum mellan klass A-E. VHA står för very high 

altitude, där drönare flygs inom luftrumsklass E över FL600, vilket innebär över 60.000 ft. 

Egenskapen S&A betyder sense-and-avoid vilket anger om luftrummet som drönaren flygs i 

kräver denna teknik. Transponder avgör ifall drönaren behöver ha någon sändare ombord. 2-

way ATC communication är en egenskap för om drönaren behöver ha en funktion för 

tvåvägskommunikation med flygledningen.  

Class Airspace class S&A Transponder 2-way ATC 

communication 

VLA/LOS Class G Not required Not required Not required
a 

VLA/BLOS Class G Required
b 

Required
b
 Not required

a
 

MA Class A-E Required Required Required 

MA/A Class A Required
b 

Required Required 

VHA Above FL600 Required
b 

Required Required
b 

a
Communication with ATC before operation may still be required 

b
May be waived for certain types of operations or under certain conditions 

Tabell 7 Föreslagen klassificering baserad på vilken luftrumsklass som används (Dalamagkidis, 2015b) 
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Följande tabell bygger på hur snabbt och effektivt en drönare kan korrigera sin flygväg vid 

förändringar i altitud. Även denna klassificering är framtagen av tyska IABG 2001 

(Dalamagkidis, 2015b). 

Category 
Grade of deviation from 

planned/required flight path 
Explanation/definition 

I No deviations  

II More deviations 

Deviations in altitude of not more than 100 ft. Lateral 

deviations of not more than a nautical mile. UAV is able to 

correct deviation within 10 s. 

III Remarkable/considerable deviations 

Deviations in altitude of not more than 500 ft. Lateral 

deviations of not more than one nautical mile. UAV is able 

to correct deviation within 30 s. 

IV Extreme deviations 

Deviations in altitude of more than 500 ft. Lateral deviations 

of more than one nautical mile. UAV is not able to correct 

deviation within 30 s. 

Tabell 8 Källa: Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (Dalamagkidis, 2015b) 

 

3.5 Militär klassificering 

NATOs klassificering av drönare är baserad på vikt, normal operationsaltitud och normal 

operationsradie. Klassificeringen ger exempel på olika typer av drönare som ingår i varje 

kategori (Dalamagkidis, 2015b). 

Class  Category Normal 

operating 

altitude 

Normal mission 

radius 

Example platforms 

Class I (less 

than 150kg) 

Small >20 kg Up to 5000 ft 

AGL 

50 km (LOS) Luna, Hermes 90 

Mini 2-20kg Up to 3000 ft 

AGL 

25 km (LOS) Scan Eagle,Skylark, 

Raven, DH3, Aladin, 

Strix 

Micro <2kg Up to 200 ft 

AGL 

5 km (LOS) Black Widow 

Class II (150-

600kg) 

Tactical Up to 10,000 ft 

AGL 

200 km (LOS) Sperwer, Iview 250, 

Hermes 450, Aerostar, 

Ranger 

Class III 

(>600kg) 

Strike combat Up to 65,000 ft 

AGL 

Unlimited 

(BLOS) 

 

HALE Up to 65,000 ft 

AGL 

Unlimited 

(BLOS) 

Global Hawk 

MALE Up to 45,000 ft 

AGL 

Unlimited 

(BLOS) 

Predator B, Predator A, 

Heron, Heron TP, 

Hermes 900 
Tabell 9 NATO UAV klassificeringsguide från september 2009 JCGUAV möte (Dalamagkidis, 2015b) 
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Klassificeringen i Tabell 10 bygger på egenskaperna flyghastighet, vikt och operationell 

altitud. Flyghastigheten är angiven i knop. Klassificeringen är skapad av US Department of 

Defense (Dalamagkidis, 2015b). 

Level Airspeed (KIAS) Weight /kg) Operating altitude 

0 ≤250 ≤0.9 ≤1,200 

1 ≤250 0.9-9 ≤3,000 

2 ≤250 10-594 ≤18,000 

3 ≤250 595-5,625 ≤18,000 

4 ≥250 ≤5,625 ≤18,000 

5 Any ≥5,625 ≥18,000 
Tabell 10 UAV nivåer för inhemskt använda UAV:er och korresponderande systemattribut definierade enligt JUAV CoE 

(Dalamagkidis, 2015b) 

 

Klassificeringen i Tabell 11 är även den skapad av US Department of Defense. Egenskaper 

som ingår i denna klassificering är vilket luftrum som används, flyghastigheten mätt i knop 

och vilka regleringar som FAA har satt (Dalamagkidis, 2015b). FAA är den amerikanska 

myndigheten Federal Aviation Administration som administrerar all luftfart inom USA. 

Category FAA regulation Airspace usage Airspeed limit (KIAS) 

Cat I – R/C model 

Aircraft 

None (AC 91-57) Class G 100
a
 

Cat II – 

Nonstandard 

aircraft 

FAR Parts 91, 101, 

and 103 

Class E, G, and non-joint-use 

D 

250
a
 

Cat III – Certified 

aircraft 

FAR Part 91 All None 

a
Proposed 

Tabell 11 Militär UAV kategorier och relevanta UAV regleringar (Dalamagkidis, 2015b) 

 

3.6 Klassificering baserad på autonomitet 

Cloughs (2002) klassificering av drönare bygger på dess grad av autonomitet. Varje grad av 

autonomitet beskrivs utifrån fyra förmågor hos drönaren. Observation syftar på drönares 

situationsuppfattning, orientering syftar på drönares förmåga att analysera och koordinera, 

beslut syftar på drönares förmåga till beslutsfattande och agerande syftar på drönarens 

förmåga att utföra uppgifter. Förkortningen ACL står för autonomy control level, på svenska 

autonomitetskontrollnivå. 
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Level Level 

descriptor 

Observe Orient Decide Act 

Perception/Situational 

awareness 

Analysis/Coordination Decision 

making 

Capability 

10 Fully 

autonomous 

Cognizant of all within Battle 

space 

Coordinates as necessary Capable of total 

independence 

Requires little guidance to 

do job 

9 Battle space 

Swarm 
Cognizance 

Battle space inference- Intent of 

self and others (allies and foes). 
Complex/Intense environment – 

on-board tracking 

Static group goals assigned. 

Enemy strategic inferred 

Distributed 

tactical group 
planning. 

Individual 

determination of 
tactical goal. 

Individual task 

planning/executio
n. Choose tactical 

targets. 

Group accomplishment of 

strategic goal with no 
supervisory assistance 

8 Battle space 

Cognizance 

Proximity inference – Intent of 

self and others (allies and foes). 
Reduced dependence upon off-

board data 

Strategic group goals assigned. 

Enemy tactics inferred. ATR 

Coordinated 

tactical group 
planning. 

Individual task 

planning/executio
n. Choose targets 

of opportunity 

Group accomplishment of 

strategic goal with minimal 
supervisory assistance 

7 Battle space 

Knowledge 

Short track awareness – History 

and predictive battle space data in 
limited range, timeframe and 

numbers. Limited inference 

supplemented by off-board data 

Tactical group goals assigned. 

Enemy trajectory estimated 

Individual task 

planning/executio
n to meet goals. 

Group accomplishment of 

tactical goal with minimal 
supervisory assistance 

6 Real Time 
Multi-Vehicle 

Cooperation 

Ranged awareness – on-board 
sensing for long range. 

Supplemented by off-board data 

Tactical group goals assigned. 
Enemy location 

sensed/estimated 

Coordinated 
trajectory 

planning and 

execution to meet 
goals – group 

optimization 

Group accomplishment of 
tactical goal with minimal 

supervisory assistance. 

Possible close air space 
separation 

5 Real Time 

Multi-Vehicle 
Coordination 

Sensed awareness – Local sensors 

to detect others. Fused with off-
board data 

Tactical group plan assigned. 

RT health diagnosis; Ability to 
compensate for most failures 

and flight conditions. Ability to 

predict onset of failures (e. g 

prognostic health mgmt). 

Group diagnosis and resource 
management 

On-board 

trajectory 
replanning – 

optimizes for 

current and 

predictive 

conditions. 
Collision 

avoidance 

Group accomplishment of 

tactical plan as externally 
assigned. Air collision 

avoidance. Possibly close 

air space separation for 

AAR, formation in non-

threat conditions. 

4 Fault/Event 

Adaptive 
Vehicle 

Deliberate awareness – allies 

communicate data 

Tactical plan assigned. 

Assigned rules of engagement. 
RT health diagnosis; Ability to 

compensate for most failures 

and flight conditions – inner 
loop changes reflected in outer 

loop performance 

On-board 

trajectory 
replanning – event 

driven. Self 

resource 
management. 

Deconfliction 

Self accomplishment of 

tactical plan as externally 
assigned. Medium vehicle 

airspace separation 

3 Robust 

Response to 
Real Time 

Faults/Events 

Health/status history & models Tactical plan assigned. RT 

health diagnosis. Ability to 
compensate for most control 

failures and flight conditions (i. 

e. adaptive inner-loop control) 

Evaluate status vs 

required mission 
capabilities. 

Abort/RTB if 

insufficient 

Self accomplishment of 

tactical plan as externally 
assigned. 

2 Changeable 
Mission 

Health/status sensors RT health diagnosis. Off-board 
replan. 

Execute 
preprogrammed or 

uploaded plans in 

response to 
mission and health 

conditions 

Self accomplishment of 
tactical plan as externally 

assigned. 

1 Execute 

Preplanned 
Mission 

Preload mission data. Flight 

control and navigation sensing 

Pre/post flight BIT. Report 

status 

Preprogrammed 

mission and abort 
plans 

Wide airspace separation 

requirements. 

0 Remotely 

Piloted Vehicle 

Flight control (attitude, rates) 

sensing. Nose camera 

Telemetered data. Remote pilot 

commands 

N/A Control by remote pilot 

Tabell 12 ACL diagram (Clough, 2002) 
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4 Litteraturgenomgång 

Den litteratur som genomgått urvalsprocessen och som används i undersökningen listas i 

Tabell 13 nedan efter vilket ämnesområde som behandlas i texten. De ämnesområden som är 

angivna i tabellen är de ämnesområden som identifierats för att kunna besvara under-

sökningens forskningsfråga. Numret utanför parentesen är det antal källor som behandlar 

respektive ämnesområde och numren innanför parentesen hänvisar till Bilaga 2 där samtliga 

referenser är listade. 

Ämnesområde Antal källor och referens till bilaga 2 

Vad är en drönare? 5 (11, 13, 14, 15, 20) 

Drönarens historia  6 (2, 11, 13, 14, 15, 20) 

Nuvarande användningsområden 5 (2, 3, 8, 21, 23) 

Potentiella användningsområden 5 (4, 8, 26, 35, 38) 

Drönares egenskaper 13 (1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 37) 

Tidigare klassificeringar av drönare 7 (1, 2, 5, 6, 7, 9, 37) 

Lagar och restriktioner  9 (1, 2, 6, 9, 29, 30, 32, 37, 38) 

Tabell 13 Litteraturgenomgång 

 

4.1 Vad är en drönare? 

En drönare är en obemannad större flygfarkost som landas och återanvänds efter avslutat 

uppdrag (Berns, 2016a). De styrs autonomt, med fjärrkontroll eller både och (Guilmartin, 

2016). Det faktum att drönare går att återanvända efter avslutat uppdrag ger en tydlig 

distinktion från kryssningsrobotar som de annars vanligen förväxlas med (Sullivan, 2006). 

 

4.2 Drönarens historia 

Ordet drönare går att härleda från den brittiska målroboten Queen Bee som användes för 

första gången 1933, en anspelning på de drönare som finns i en bikoloni. Drönarens historia 

börjar år 425 före vår tideräkning i södra Italien där Archytas påstås ha byggt en mekanisk 

fågel av trä som flög med hjälp av luft, mest troligt ånga, inkapslad i buken. Denna 

flyganordning går att kalla drönare på grund av att den flög av egen kraft utan mänsklig 

inverkan. Drönarens historia präglas av dess relation till militären som tidigt upptäckte dess 

potential. Redan under Mingdynastin användes dåtidens primitiva drönare, i form av en 

konstgjord kråka, för militära ändamål. Under slutet av 1400-talet designade Leonardo Da 

Vinci en luftfarkost, kallad luftskruv eller luftgyroskop, som var kapabel till att hovra. Denna 

uppfinning anses även av många idag vara urmodern till dagens helikopter. (Dalamagkidis, 

2015a).  

1916 började man i USA experimentera med obemannade flygfarkoster, detta bara 15 år efter 

att bröderna Wright hade lyckats flyga för första gången. Den första moderna obemannade 

flygfarkosten tillskrivs amerikanerna Elmer Sperry och Peter Cooper Hewitt. Deras 

innovation skapade ett intresse hos den amerikanska militären där deras kunskap blev mer 
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riktad mot framställningen av något som liknar dagens kryssningsrobotar. Den amerikanska 

skådespelaren Reginald Denny öppnade 1934 en hobbybutik, ”Reginald Denny Hobby 

Shops”, som sålde radiostyrda flygplan. Detta gav honom idén att demonstrera sitt arbete för 

den amerikanska militären som ledde till en lyckad utveckling av målrobotar.  (Dalamagkidis, 

2015a).  

Fram till andra världskriget användes drönare främst som målrobotar för att träna luftvärn, 

men 1944 initierade de allierade Project APHRODITE som var tänkt att använda obemannade 

flygande farkoster för att bomba fienden. Något som misslyckades då ingen av bomberna 

någonsin träffade deras mål (Sullivan, 2006).   

Efter andra världskrigets slut ökade intresset för rekognoseringsuppdrag, vilket ledde till en 

vidareutveckling av Dennys målrobot som resulterade i den drönare som kallas SD-1. Denna 

drönare började tillverkas under 1950-talet och togs ur bruk under 1970-talet. Under denna tid 

producerades närmare 1500 stycken exemplar. Efter förlusten av två amerikanska 

spaningsflygplan, ett över Sovjetunionen och ett över Kuba, under 1960 så ökade trycket att 

utveckla drönare för rekognoseringsuppdrag. (Dalamagkidis, 2015a). 

Fram till 1960-talet förekom drönare nästan uteslutande  i flygplansform. Det var under 1960-

talet som man började utveckla den mer helikopterliknande drönaren med VTOL-förmåga 

men utvecklingen tog inte fart förrän slutet på 1980-talet på grund av tekniska begränsningar. 

(Watts m.fl., 2012). 

Israel började, som följd till Oktoberkriget 1973, utveckla de första moderna drönarna för 

spaning och vilseledning. Dessa drönare var utrustade med kameror som kunde sända 

information till mottagaren under uppdragets gång. De togs sedan i bruk under kriget mot 

Libanon 1982. (Berns, 2016a). Andra militärmakter som USA utnyttjade Israels framsteg och 

påbörjade sedan egen utveckling under licens av den Israeliska staten (Guilmartin, 2016). 

1998 påbörjade det amerikanska företaget Boeing arbetet med att utveckla en UCAV. Denna 

drönare är tänkt att ersätta de bemannade attackflygplan som används av den amerikanska 

militären. (Sullivan, 2006). 

 

4.3 Nuvarande användningsområden 

Under de senaste två decennierna har USA varit den ledande användaren av drönare med 

cirka 7500 drönare i bruk. Dessa sträcker sig från små övervakningsdrönare till de mer 

välkända Predator och Reaper modellerna som används för målinriktat dödande i 

Mellanöstern. (Boyle, 2014). Drönare har en lång tradition inom militärväsenet eftersom 

militären tidigt såg potentialen i dem för att understödja krigföringen (Watts m.fl., 2012). De 

amerikanska drönarutvecklarna fokuserar en stor del av sin utveckling inom just krigföring till 

skillnad från europeiska utvecklare som har lagt sitt fokus på att utveckla drönare för civila 

ändamål. Europeiska unionen har nyligen godkänt Perseus programmet där drönare skall 

övervaka hav- och landgränser runt kontinenten. (Boyle, 2014). 

Utöver krigföring, som är det mest förekommande användningsområdet, är drönare vanligt 

förekommande inom jordbruk. Drönare används till exempelvis besprutning av skadedjur och 

ogräs (Watts m.fl., 2012). De används även för bevattning och gödsling vilket underlättas av 

att drönare kan identifiera med stor precision var dessa resurser behövs och leverera dem dit. 

Yamaha RMAX är en drönare som använts i Japan under 20 års tid i jordbrukssyfte. Eftersom 

mycket av Japans jordbruk förekommer i branta sluttningar kan drönaren utföra uppgifter som 

traktorer inte klarar av. (Handwerk, 2013).  



24 
 

De flesta myndigheterna använder sig, precis som privatpersoner vid till exempel foto-

grafering, av små multikoptrar men det finns även myndigheter som använder samma typ av 

drönare som militären. NASA har i samarbete med Northrop Grumman och NOAA använt sig 

av en drönare av typen Global Hawk för att observera och studera orkaner då drönare kan 

flyga igenom dem utan att riskera någons liv (Handwerk, 2013).  

 

4.4 Potentiella användningsområden 

Webhandeln Amazon.com har utvecklat ett leveranssystem, Amazon Prime Air, som är tänkt 

att nyttja mulitkoptrar med ”sense and avoid”- teknologi vid leverans av paket som väger 

mindre än 25 kg. Tanken är då att ha distributionsanläggningar där drönarna hämtar paketen 

ifrån och levererar dessa till kunder inom 30 minuters avstånd (Amazon, 2016). Den tyska 

post- och logistikgruppen Deutsche Post DHL har nyligen auktoriserat deras Parcelcopter att 

leverera medicinska förnödenheter på en bilfri ö utanför Tysklands kust (Murray & Chu, 

2015). Inom akutvården finns problem med tillgång till exempelvis blod eller motgift, där 

mindre sjukhus vanligtvis inte har dessa medicinska förnödenheter i lager. Eftersom det för 

akutvården inte är kostnadseffektivt att via flygplan eller helikopter förse mindre sjukhus med 

enbart en medicinsk förnödenhet vid nödfall finns det utrymme för drönare att fylla denna 

funktion. (Thiels, Aho, Zietlow & Jenkins, 2015). 

Ett annat potentiellt användningsområde för drönare har nämnts i samband med att Facebooks 

grundare Mark Zuckerberg anskaffat ett företag som tillverkar solpanelsdrivna drönare. Dessa 

drönare är ämnade att tillgängliggöra internet på avlägsna platser runt om i världen.  De 

solpanelsdrivna drönarna kan uppskattningsvis vara luftburna i fem år och kommer att 

fungera som knutpunkter för trådlösa nätverk. (Dussault, 2014). 

Det finns många potentiella användningsområden för drönare men de tydligaste framstegen 

ser man inom distributionsbranschen. Douglas Davis, före detta chef för FAA’s Unmanned 

Aircraft Program Office, påpekar dock att  allmänheten inte skall vänta sig luftburna 

pizzaleveranser inom någon snar framtid (Valavanis & Vachtsevanos, 2015). Faktum 

kvarstår, att i det långa loppet kommer drönare att ersätta bemannade luftfarkoster för att 

utföra de så kallade tre D:na, uppdrag som anses vara ”dull, dirty and dangerous” 

(Dalamagkidis, Valavanis & Piegl, 2008). 

  



25 
 

4.5 Drönares egenskaper 

Följande tabell är en kvantitativ sammanställning av vilka egenskaper som förekommer i den 

undersökta litteraturen. I de fall där egenskaper förekommer fler än en gång nämns 

egenskaperna i separata tabeller i litteraturen. Värdena i kolumnen för totalvärdet är det värde 

som är av störst intresse i denna tabell. Utöver totalvärdet är spridningen av egenskaper i 

litteraturen av intresse. 

Källnummer 
1 2 3 5 7 9 10 11 16 17 18 19 39 Total 

Egenskaper 

Altitud 6 1 1 1 1 - 1 1 1 2 - - 1 16 

Räckvidd 3 1 1 - 1 - - - 1 1 - - 1 9 

Uthållighet 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 9 

MTOW 2 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 8 

Autonomitet 1 - - 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 7 

Hastighet 2 1 - - 1 - - - 1 1 - 1 - 7 

Massa 3 1 - - 1 - - 1 - - - - 1 7 

Sense & Avoid 1 1 1 1 - - 1 - - - 1 - - 6 

Lastvikt - - - - - - - - 1 2 1 1 - 5 

Storlek - 1 - - - - - - 1 1 - 1 - 4 

Vingspann - 1 - - - - - - 1 1 - 1 - 4 

VTOL - 1 - - 1 - - 1 - - - - - 3 

Maximal 

energi 
1 - - - - - - - - - - - 1 2 

Motortyp - - - - 1 - - - - - - 1 - 2 

TGI 1 - - - - - - - - - - - 1 2 

2-way ATC 

communication 
1 - - - - - - - - - - - - 1 

Tabell 14 Egenskapssammanfattning 

 

4.6 Tidigare klassificeringar av drönare 

De tidigare klassificeringarna som presenteras i avsnitt 3 kan delas in i fem olika 

klassificeringskategorier. Dessa är generella klassificeringar, klassificeringar baserade på 

maximal startvikt, klassificeringar baserade på altitud och luftkollisionsrisk, militära och 

klassificeringar baserade på drönares autonomitet.  

De egenskaper som  sammankopplar de generella klassificeringarna av drönare är massa och 

räckvidd. I båda de generella klassificeringarna presenteras både massans och räckviddens 

värde som ett spann.  
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De klassificeringar som baseras på maximal startvikt har inte nödvändigtvis egenskapen 

MTOW som en variabel utan kan istället ha maximal energi, som är en funktion av drönarens 

MTOW och hastighet, som variabel. Utöver den maximala startvikten, oberoende av vilken 

variabeltyp som anges, finns egentligen inga likheter. 

De klassificeringar som i första hand baseras på altitud och luftkollisionsrisk sammankopplas 

endast genom egenskapen altitud. Dock skiljer sig de altituder som omnämns i Tabell 7 och 8. 

Klassificeringen i Tabell 8 är egentligen indirekt kopplad till luftkollisionsrisker eftersom den 

bygger på maxavvikelser i altituder utifrån bestämd flygrutt medan klassificeringen i Tabell 7 

inkluderar luftrumsklasser som egenskap där luftrumsklasserna tolkas som altitud. 

Luftrumsklasserna anger inom vilka områden en drönare får flygas. 

De militära klassificeringarna sammankopplas genom egenskapen altitud eftersom denna 

egenskap inkluderas i samtliga dessa klassificeringar. Hastighet och massa inkluderas i två av 

klassificeringarna. 

Klassificeringen som baseras på autonomitet går inte att sammankoppla med någon av de 

tidigare nämnda klassificeringarna förutom klassificeringen i Tabell 7 som inkluderar 

egenskapen sense & avoid. Dock skall denna egenskap inte tolkas som ett mått på drönares 

autonomitet utan endast som ett steg i att främja en drönares autonomitet. 

 

4.7 Lagar och restriktioner 

Det är inte enbart ett tekniskt problem att genomföra en total tillämpning av drönare utan 

allmänhetens acceptans, försäkringsproblem, etiska aspekter och lagar spelar också en stor 

roll (Valavanis & Vachtsevanos, 2015). För närvarande ligger den största problematiken i de 

restriktioner som föreligger för att införa drönare i det civila luftrummet. Dessa restriktioner 

beror generellt på den nuvarande regulatoriska miljön, en brist på operationell erfarenhet och 

vissa fundamentala brister i drönarteknologin. (Cork, Clothier, Gonzalez & Walker, 2007).  

Under många år fanns ett starkt motstånd mot införandet av robotteknik inom industrin. Detta 

motstånd går att jämföra med det motstånd som finns mot införandet av drönare i civilt 

luftrum. (Valavanis & Vachtsevanos, 2015). Dalamagkidis (2015b) menar att drönare med 

hög grad av autonomitet kan framvisa ett oförutbestämt beteende, något som kan komma att 

förbjudas baserat på hur nuvarande regleringar utformas. Mycket tyder i nuläget på att de 

drönare som är designade att vara helt autonoma, utan möjlighet till någon pilots inverkan, 

kommer vara de sista att auktoriseras för användning i amerikanskt luftrum (Valavanis & 

Vachtsevanos, 2015). 

De flesta organen som reglerar luftrum för bemannad luftfart inkluderar även obemannad 

luftfart i sina regleringar. Anledningen till dessa regleringar är skydd mot missbruk av drönare 

samt säkerhet för allmänheten både i luften och på marken. Regleringarna utvecklas i respons 

till teknologiska framsteg och potentiella olyckor. (Watts m.fl., 2012). 

I USA krävs det i de flesta delstaterna att polisen erhåller en speciell fullmakt innan de 

använder drönare för att samla in information. Kravet på fullmakt skiljer sig åt mellan 

delstater på så vis att i vissa delstater krävs en fullmakt oavsett i vilken situation information 

samlas in. I andra delstater är det tillåtet att samla in information med hjälp av drönare vid en 

eventuell terroristattack eller för att förhindra att en gärningsman undkommer. (Smith, 2015). 

Det krävs även ett certifikat för varje drönare som påvisar dess luftvärdighet när de skall 

flygas inom amerikanskt luftrum (Dalamagkidis m.fl., 2008). 

Transportstyrelsen (2016) anger på sin hemsida vissa restriktioner för vilka drönare man får 

använda med erhållet tillstånd. De kategorier som restriktionerna bygger på är vikt, kinetisk 
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energi och ifall drönaren flygs inom eller utom synhåll. Kameraförsedda drönare måste även 

ta hänsyn till kameraövervakningslagen. Filmning på allmänna platser kräver därför tillstånd 

från länsstyrelsen, men även med ett tillstånd finns det villkor som till exempel vilken tid på 

dygnet det är och vilka platser som är tillåtna att följa. (Datainspektionen, 2015).  
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5 Analys och slutsats 

Analys och slutsats presenteras tillsammans i detta avsnitt då de lämpar sig bäst att läsas i 

anslutning till varandra. 

 

5.1 Analys 

Här analyseras, utifrån de frågor och teman som tas upp i litteraturgenomgången, uppsatsens 

resultat. 

 

5.1.1 Drönarens historia, nuvarande och potentiella användningsområden 

Historiskt sett har drönare endast varit stora förarlösa flygplansliknande farkoster som använts 

för rekognosering eller krigföring. Detta ger en djupare förståelse kring varför klassificeringar 

av drönare har utformats så som de har. Eftersom det historiskt sett inte har förekommit något 

kommersiellt bruk av drönare i större utsträckning så existerar egentligen inga klassificeringar 

som kan appliceras på detta bruk. Numera kommer drönare i många olika utföranden som till 

exempel centimeterstora drönare eller multikoptrar. Det faktum att drönare idag kommer i så 

många olika utföranden och används för så många olika ändamål gör det svårt att skapa en 

klassificering som alltid är aktuell. I takt med att drönares utförande ökar i variation 

tillkommer även nya egenskaper och funktioner som måste tas i beaktning. Detta syns inte 

minst i den litteratur som beskriver drönares grad av autonomitet, något som utvecklas 

konstant. Från att nästan uteslutande ha varit fjärrstyrda utvecklas drönare till att ha ett mer 

självständigt beteende, detta för att undvika kollisioner och minska den mänskliga faktorn. 

Denna utveckling syns främst inom leveransbranschen där en minskning av den mänskliga 

faktorn ökar produktiviteten och skapar en kostnadseffektivisering.  

Med nya användningsområden tillkommer en viss problematik för lagstiftare och ibland även 

ett starkt motstånd från allmänheten. Införandet av robotteknik inom tillverkningsindustrin 

som ersättare för människor för att utföra monotona uppgifter går att jämföra med sättet 

drönare kan komma att ersätta människor inom till exempel paketleverans. Detta kan, som 

tidigare nämnts, leda till kostnadseffektivisering och ökad produktivitet men även till att 

anställda inom paketleveranssektorn blir överflödiga, något som säkerligen kommer skapa ett 

stort motstånd (Valavanis & Vachtsevanos, 2015). 

 

5.1.2 Tidigare klassificeringar av drönare och drönares egenskaper 

Man kan se en tydlig skillnad i vad de tidigare klassificeringarna presenterar för egenskaper 

och vad tillverkarna publicerar för specifikationer. De egenskaper som tillverkare väljer att 

publicera är inte nödvändigtvis någon del i en klassificeringsprocess utan endast de 

egenskaper som de anser viktiga för att beskriva drönarens prestanda. Dock påvisar både 

litteraturen och tillverkarnas publiceringar att altitud är en väsentlig egenskap för att beskriva 

drönare då det är den vanligast förekommande egenskapen och den egenskap som 

förekommer i flest antal artiklar. Altitud är en viktig egenskap eftersom den avgör inom 

vilken luftrumsklass en drönare får framföras i. Ur ett säkerhetsperspektiv är altitud en viktig 

egenskap för att reglera drönarens framfart inom luftrumsklasser som även kommersiell 

flygplanstrafik befinner sig i. Genom att sätta restriktioner kring vilken altitud en drönare får 
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framföras på minskar man på så sätt risken för kollisioner med till exempel 

passagerarflygplan. I litteraturen framgår det att räckvidd är ytterligare en viktig egenskap för 

att beskriva drönare. Denna egenskap är inte minst viktig för lagstiftningen eftersom många 

stater bygger sin lagstiftning kring mindre drönare baserat på om de används inom 

operatörens synhåll eller inte. Vikten av att drönare hanteras inom operatörens synhåll är stor 

på grund av de potentiella risker drönaren kan utsätta allmänheten för och även för effektiv 

luftrumstillsyn (Transportstyrelsen, u. å). Andra egenskaper som är av stor vikt när det gäller 

säkerhet är drönarens massa, MTOW och hastighet. Dessa egenskaper är de som utgör risken 

vid eventuella olyckor och kraschlandningar. Exempelvis krävs, enligt CAA, inget certifikat 

för drönare med en kinetisk energi, beräknas enligt formeln  
     

 
          2

), som är 

mindre är 10 kJ men certifikat krävs för drönare mellan 10 kJ och 1 MJ (Dalamagkidis, 

2015b). För att sätta detta i perspektiv kan 10 kJ jämföras med ett 20 kilosobjekt som rör sig 

115 km/h och 1 MJ jämföras med ett 2 ton tungt fordon som rör sig i 115 km/h.  

En egenskap som inte nämns så ofta i de klassificeringar som gjorts av drönare är deras grad 

av autonomitet. Militärens uteslutning av parametern autonomitet i sina klassificeringar av 

drönare motiveras av att de drönare som används av militären oftast är fjärrstyrda för att ge en 

ökad kontroll över uppdragens resultat. Däremot kan autonomitet vara en viktig parameter i 

klassificeringar av drönare som används för industriella syften, främst på grund av att det 

finns ett intresse i denna sektor för att helt undvika att varje drönare styrs av en enskild 

person. Ett viktigt steg i utvecklingen inom autonomitet har varit tekniken sense & avoid, 

vilket är en funktion som är ett krav för många drönare idag. Även om denna teknik inte 

betyder total autonomitet så möjliggör tekniken drönare att fatta vissa egna beslut, utifrån 

förprogrammerade inställningar, så som att anpassa sin färdrutt beroende på yttre 

omständigheter. 

En egenskap som inte omnämns i någon av de tidigare klassificeringarna men som omnämns i 

annan litteratur är VTOL. VTOL innebär att drönaren kan starta och landa vertikalt och även 

hovra. I förlängningen avgör denna egenskap, med en viss generalisering, ifall en drönare är 

en multikopter eller en flygplansliknande farkost. Med detta menas att en multikopter oftare 

än en flygplansliknande farkost har egenskapen VTOL. Denna egenskap gör att en drönare 

har större möjlighet att undvika hinder på den rutt den färdas eftersom att drönaren kan stanna 

och hovra framför hinder för att sedan ändra färdrutten. Ur ett säkerhetsperspektiv är denna 

ökade mobilitet intressant eftersom man med hjälp av denna egenskap kan minimera 

säkerhetsrisken som drönaren utgör. 

 

5.1.3 Lagar och restriktioner 

Ett av de största problemen för verksamheter vad gäller att ersätta mänskligt utförande av 

vissa arbetsuppgifter med att istället använda drönare är allmänhetens acceptans. Detta visar 

sig tydligast när det handlar om drönare med hög grad av autonomitet då det från 

allmänhetens håll finns stor skepsis. En stor del av debatten kring drönare handlar om 

eventuella kränkningar av personers privatliv samt de säkerhetsrisker som uppstår vid 

användandet av drönare. (Valavanis & Vachtsevanos, 2015).  Lagar stiftas för att skydda 

allmänhet och egendom, vilket också stämmer in på de lagar som tillämpas för drönare. 

Eftersom de tidigare klassificeringarna av drönare är skapade för vissa ändamål tas det inte 

lika stor hänsyn till säkerhetsriskerna med användandet av drönare. 
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5.2 Slutsats 

Nedan besvaras forskningsfrågan. 

 

5.2.1 Vilka egenskaper är mest väsentliga att inkludera i en klassificering av drönare 
utifrån ett säkerhetsperspektiv? 

Ur den litteraturundersökning vi har genomfört för uppsatsen tog vi ut ett antal olika 

egenskaper som vi anser vara väsentliga för en klassificering av drönare ur ett säkerhets-

perspektiv. Valet av egenskaper i en klassificering bygger till stor del på för vilket ändamål 

klassificeringen skapas och/eller vem den skapas för. Eftersom vår klassificering är en 

klassificering konstruerad ur ett säkerhetsperspektiv för att inkludera alla typer av drönare 

baserat på vilken säkerhetsrisk den utgör anser vi att altitud, MTOW, hastighet, VTOL och 

autonomitet är väsentliga egenskaper att inkludera. 

 

Egenskaper som altitud, massa och hastighet är egenskaper som nämns ofta i litteraturen och 

tolkningen blir då att dessa är viktiga egenskaper hos en drönare. Tillsammans utgör 

egenskaperna massa och hastighet den kinetiska energin hos en drönare. Vilken skada en 

drönare kan åsamka vid en kollision bedöms utifrån dess kinetiska energi, därför är massa och 

hastighet viktiga egenskaper att ha med i en klassificering som skall fungera som vägledning 

för hur myndigheter sätter restriktioner kring användandet av drönare. Eftersom allmänhetens 

acceptans av drönare till stor del bygger på att överkomma en rädsla för vilken säkerhetsrisk 

de utgör är just säkerheten viktig att ta hänsyn till.  

 

5.3 Klassificeringsförslag 

Då de myndigheter klassificeringen är konstruerad för mestadels skriver lagar och 

restriktioner är  klassificeringen designad utifrån ett säkerhetsperspektiv. Utifrån analysen av 

empirin framkom kollisioner som den tydligaste säkerhetsrisken vid användandet av drönare. 

Klassificeringsförslaget som vi anger kan användas av myndigheter för att minimera 

eventuella skador som kan uppstå vid en kollision eller kraschlandning. Klassificerings-

förslagets värden för dess olika variabler bygger på de värden som finns angivna i tidigare 

klassificeringar men som har tolkats för att inkludera så många typer av drönare som möjligt 

och för att anpassas till ett säkerhetsperspektiv. Om en eventuell kollision inträffar på grund 

av ett systemfel eller att någon utomstående gör intrång i drönarens system så finns det genom 

klassificeringen vägledning för hur lagliga begränsningar kan utformas för hur en drönare får 

framföras för att minimera eventuella skador. 

De variabler som har valts ut förklaras i detalj nedan med tillhörande motivering. Tanken med 

att dela in drönare i så många klasser är att lagstiftningen på ett noggrant sätt skall kunna 

tillämpas på alla olika typer av drönare utan att behöva generalisera över drönare som skiljer 

sig åt både i utförande och beteende. Värdena V och A i slutet av klassnamnet anger ifall 

drönaren har egenskapen VTOL och är autonom. 

 

Altitud 

Eftersom altitud är den egenskap som nämns flest gånger i litteraturen förefaller den viktig att 

inkludera i en klassificering. Altitudrestriktioner är av stor vikt eftersom drönare kan fram-
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föras inom samma luftrum som vanlig flygtrafik och risken för kollision ökar. I vårat 

klassificeringsförslag anger vi värden för drönarnas tillåtna altitud. 

 

MTOW 

Istället för att inkludera både massa och lastvikt i klassificeringen har vi valt att inkludera 

MTOW som är drönarens vikt tillsammans med lastvikten detta för att minska antalet 

egenskaper i klassificeringsförslaget.  

 

Hastighet 

Tillsammans med egenskapen MTOW utgör hastighet drönarens kinetiska energi vilket gör 

att egenskapen kinetisk energi inte behöver inkluderas. Kinetisk energi är en viktig egenskap 

att inkludera utifrån ett säkerhetsperspektiv därför har vi valt MTOW och maxhastighet för att 

indirekt inkludera kinetisk energi.  

 

VTOL 

VTOL avgör ifall en drönare kan hovra eller inte vilket i sin tur kan sätta restriktioner för 

användandet av drönaren. Om en drönare kan hovra kan exempelvis kameraövervaknings-

lagen tas i beaktning. 

 

Autonom och icke-autonom 

Då tekniken sense & avoid blir mer och mer ett krav hos drönare finns det anledning att 

inkludera autonomitet i en klassificering. Även fast tekniken inte gör en drönare helt autonom 

lämnar tekniken ändå utrymme för drönaren att fatta vissa egna beslut som rör sin egen och 

omgivningens säkerhet, exempelvis för att undvika kollisioner. Därför har vi valt att dela in 

de autonoma drönarna i en subklass till respektive superklass. 
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Altitud (m) MTOW (kg) Hastighet (km/h) VTOL Icke-autonom Autonom 

<250 

<1 <50 
Nej Klass A Klass AA 

Ja Klass AV Klass AVA 

<5 <75 
Nej Klass B Klass BA 

Ja Klass BV Klass BVA 

<1500 

<20 <100 
Nej Klass C Klass CA 

Ja Klass CV Klass CVA 

<150 <300 
Nej Klass D Klass DA 

Ja Klass DV Klass DVA 

<3000 

<150 <500 
Nej Klass E Klass EA 

Ja Klass EV Klass EVA 

<600 <750 
Nej Klass F Klass FA 

Ja Klass FV Klass FVA 

<10000 

<600 <1000 
Nej Klass G Klass GA 

Ja Klass GV Klass GVA 

<2500 <1000 
Nej Klass H Klass HA 

Ja Klass HV Klass HVA 

>10000 

<2500 Obegränsad 
Nej Klass I Klass IA 

Ja Klass IV Klass IVA 

>2500 Obegränsad 
Nej Klass J Klass JA 

Ja Klass JV Klass JVA 

Tabell 15 Klassificeringsförslag av drönare 
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6. Diskussion 

Inledningsvis bestämde vi oss för att inkludera ett visst antal källor i litteraturundersökningen 

som gjorde för uppsatsen. Detta kan i efterhand ses som något begränsande på grund av att vi 

avsåg att skapa ett klassificeringsförslag av drönare utifrån ett säkerhetsperspektiv och mycket 

av den litteratur vi anskaffade inte behandlade ämnet ur detta perspektiv till den grad vi hade 

önskat. Det tåls att fundera kring vilket resultat som hade uppstått om man hade valt andra 

källor eller ett större antal källor än de vi valde för undersökningen. Man skulle rimligtvis få 

ett annat resultat än vårat om man också valde andra frågor och teman att utgå ifrån i 

datainsamlingsfasen. Det svåraste med att använda en litteraturundersökning som 

datainsamlingsmetod har varit att hålla sig kvar vid det perspektiv vi valde från början 

eftersom den litteratur vi anskaffade till stor del behandlade de militära aspekterna av drönare. 

Om vi hade valt att inte avgränsa oss mot de etiska aspekterna vid användandet av drönare 

hade det säkerligen även då blivit ett annat resultat. 

Vidare efterforskningar vad gäller vilka egenskaper som är mest väsentliga att inkludera i en 

klassificering av drönare kan med fördel göras ur ett juridiskt perspektiv. Detta skulle ge 

möjlighet att mer djupgående granska de lagar som berör användandet av drönare vilket i sin 

tur kanske skulle leda till andra val av egenskaper att inkludera i en klassificering. 

Vårat klassificeringsförslag bygger på de egenskaper som vi anser vara viktigast att inkludera 

utifrån ett säkerhetsperspektiv, detta med grund i den litteratur vi anskaffade. Svårigheten 

med att skapa detta förslag var de avväganden vi var tvungna att göra angående samtliga 

värden för de olika egenskaperna. Eftersom de tidigare klassificeringarna skiljer sig åt i vilka 

värden de har fanns vissa svårigheter med att jämföra de med varandra för att sedan avgöra 

hur våra värden skulle se ut. Det finns i nuläget utrymme för att bearbeta och vidareutveckla 

dessa värden för att bättre överensstämma med hur verkligheten ser ut. 

Vi förde längre diskussioner kring utformandet av de olika klasserna och hur vi skulle gå 

tillväga för att lyckas inkludera så många drönartyper som möjligt. Vi landade till slut i att det 

var bättre att ha så många klasser som vi har för att så få generaliseringar som möjligt skulle 

göras. Genom att ha så många klasser vi har i vårat förslag anser vi att de flesta drönartyperna 

kan inkluderas i klassificeringen. 
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