
Sammanfattning 

När det kommer till arbete vid skadeområden ställs särskilda 
krav på människans kognitiva förmågor. Ett verktyg som 
kan vara användbart för att underlätta arbetsbördan och fri-
göra mentala resurser är drönare. Användning av drönare 
har stor potential att utveckla det arbete som sker vid dessa 
områden för såväl Försvarsmakten, som räddningstjänsten. 
Syftet med denna studie var att fastställa vilka behov av-
suttna soldater samt räddningstjänstpersonal har av drönare 
vid skadeplatsarbete. De olika gruppernas behov jämfördes 
även. För att undersöka detta utformades två olika worksho-
par som hölls med två deltagargrupper som representerade 
respektive kontext. Dessa workshopar kretsade kring ett 
scenario inom ett skadeområde. Därefter genomfördes en 
semistrukturerad intervju med en deltagare som hade erfa-
renhet inom båda kontexterna. Det insamlade datat analyse-
rades med Content Analysis där genomgående relevanta 
teman identifierades. Resultaten från de olika workshoparna 
inkluderade teman som autonomi, dokumentation, lokali-
sering, situationsuppfattning, säkerhet, tekniska funktioner 
och tillgänglighet. Gemensamma behov var att etablera en 
initial överblick vid skadeområden, och sedan hålla denna 
uppdaterad på ett kontinuerligt vis med kommunikation som 
är flexibel och bestående av relevant information. De drö-
nare som finns att tillgå i dagsläget erbjuder inte en tillräck-
ligt hög grad av automation, vilket förutsätter en teknisk 
utveckling för att behoven ska kunna tillfredsställas. 

1. Inledning och bakgrund 

Vid arbete på skadeområden spelar kontinuerlig lokalisering 

av resurser och människor en vital roll [Socialstyrelsen, 

2001]. Resurser som exempelvis sjukvårdare och vattenkäl-

lor bör enkelt kunna lokaliseras för att räddningsinsatsen ska 

kunna optimeras [Socialstyrelsen, 2001]. Ett verktyg som 

kan användas för detta ändamål är Unmanned Aerial Ve-

hicles (hädanefter: UAV), vanligen benämnt drönare. Ut-

vecklingen av drönare som kan operera i komplexa och dy-

namiska miljöer är pågående, och drönare som resurs blir 

allt mer vanligt förekommande [Doherty & Rudol, 2007].  

Tillgången och utvecklingen av drönare som resurs blir 

alltmer vanligt men tillämpningar av dessa är fortfarande i 

startgroparna. Samtidigt har UAV:er visat sig kunna fungera 

som ett positivt tillskott till bland annat skadeområdeshante-

ring [Doherty & Rudol, 2007; MSB, 2018]. Implemente-

ringen av UAV:er skiljer sig i dagsläget mellan Försvars-

makten och räddningstjänsten och det finns många utveckl-

ingsmöjligheter inom området.  

Genom att identifiera användarens krav och behov vid 

drönar-användning, samt genom att jämföra de båda an-

vändningskontexterna kan tekniken som utvecklas göra det 

med användaren i åtanke. Teknik som tar hänsyn till använ-

darens alla behov leder till teknik som servar människan och 

inte tvärtom. Denna relation mellan människa och teknik är 

att eftersträva då personal som arbetar på skadeområden 

arbetar under pressade former. Genom att undersöka hur 

teknik bör implementeras i dessa pressade arbetssituationer 

utan att störa den naturliga arbetsrytmen så kan implemente-

ringen av drönare vid skadeplatsarbete ske på ett sätt som 

gynnar arbetet.    

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att fastställa vilka behov avsuttna 

soldater samt räddningstjänstpersonal har av drönare vid 

skadeplatsarbete. Vidare var syftet att undersöka likheter 

och skillnader mellan de olika gruppernas behov. Fråge-

ställningarna var därför följande: 

1. Vad är behovsbilden för avsuttna soldater gällande 

användning av drönare vid kontinuerlig lokali-

sering av människor och resurser inom skadeområ-

den? 

2. Vad är behovsbilden för räddningstjänst gällande 

användning av drönare vid kontinuerlig lokali-

sering av människor och resurser inom skadeområ-

den? 

3. Vilka krav och behov är jämförbara mellan dessa 

två användningskontexter? 
 

1.2 UAV:er 

I dagsläget finns ingen enhetlig benämning som sträcker sig 
över kontexterna för det som i folkmun kallas drönare. Där-
för har denna studie valt att använda termen Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV). UAV syftar till en luftfarkost som 
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varken har en pilot eller passagerare ombord. Drönaren 
fjärrstyrs från en position på marknivå eller har förpro-
grammerats att autonomt följa en utsatt rutt [Dalamagkidis, 
2015], och de kan bland annat användas för informationsin-
hämtning i föränderliga miljöer [Försvarsmakten, u.d.]. 

UAV:er skiljer sig i sin uppbyggnad främst gällande 
vingformen som varierar mellan fasta eller roterande vingar. 
Dessutom kan UAV:er även utrustas med olika typer 
av sensorer, såsom kameror, radarsensorer eller utrustning 
för lasttransport [MSB, 2018]. 

1.3 UAV:er inom Försvarsmakten 

Försvarsmakten använder i dagsläget tre varianter av 
UAV:er med kamerasensor. Framförallt används UAV:er 
till att identifiera och följa fiendens position samt att upp-
täcka fientliga UAV:er innan den egna positionen har avslö-
jats. För att få snabb överblick över det närmaste området 
runt en patrull används modellerna Svalan och Korpen som 
är Försvarsmaktens Stridstekniska UAV:er (SUAV). 
SUAV:erna är mobila och passar väl till fältuppdrag [För-
svarsmakten, u.d.].  

Den större modellen Örnen räknas som en Taktisk UAV 
(TUAV) och används för kontinuerlig inhämtning av visuell 
information över ett större område. På grund av sin storlek 
måste Örnen startas genom en startramp och kräver en 
markstation för flygning och informationshantering [För-
svarsmakten, u.d.]. 

1.4 UAV:er inom räddningstjänsten 

Inom räddningstjänsten är användningen av UAV:er inte 
lika utbredd och i dagsläget är det endast ett fåtal enheter 
som använder UAV:er. För tillfället rör det sig om använd-
ning av mindre multikoptrar i motsats till Förvarsmaktens 
UAV:er med fasta vingar. Sådana mindre multikoptrar kan 
användas lättare i samband med de insatser som räddnings-
tjänsten utför. Regelverken tillåter till exempel tillståndsfri 
användning av UAV:er så länge dessa flygs inom synhåll 
för operatören samt under en höjd på 120 meter [MSB, 
2018]. Räddningstjänstens arbetssätt utgår i stor mån från 
ett före-, under-, efter-perspektiv, detta gäller även för an-
vändningen av UAV:er [MSB, 2018]. 

1.5 Skadeområden 

Utöver skadeplatsen där olyckan inträffat innefattar skade-
området även det område där räddnings- och sjukvårdsinsat-
sen leds, organiseras och utförs. Under en insats är det vik-
tigt att bilda sig en överblick över de risker som fortfarande 
är aktiva på och runt om skadeplatsen, samt kontrollera för 
möjligheten att ta sig fram med räddningsfordon [Lennquist, 
2009].  

Arbetsförhållandena inom skadeområden är ofta mycket 
pressade och personal på plats utsätts för hög psykisk be-
lastning. Därmed är det av stor vikt att individerna får rätt 
information vid rätt tidpunkt för att minimera den psykolo-
giska stressen och bilda sig en korrekt situationsuppfattning. 
Genom UAV:er kan information som annars är svår att upp-
fatta levereras till användaren på ett effektivt sätt, samt bidra 
till att avlasta personalen på plats. 

UAV-användning kan vid ett skadeområde bidra med att 
på ett effektivt sätt leverera relevant information om omgiv-
ningen. Detta kan bidra med en alternativ informationskälla 
i situationer där en korrekt överblick är svår att bilda. Sam-
tidigt kan det även fungera som avlastning för de mänskliga 
resurser som är involverade i arbetet på plats. För att få en 
uppfattning kring vilken effekt denna användning kan ha på 
den mänskliga aktören på plats, krävs det en utvidgad för-
ståelse för hur människan påverkas vid interaktion med tek-
nik, vilket beskrivs i nästföljande kapitel. 

2. Teori 

Följande teorier har legat till grund för studien, vilka syftar 
till att belysa människans förutsättningar i pressande och 
dynamiska situationer. Det är av stor vikt att den informat-
ion som når människan i dessa situationer är både lättbegrip-
lig och hanterbar i relation till de mentala resurser som 
människan har att tillgå. Denna studie ämnar att undersöka 
behovet av att implementera tekniska resurser i redan eta-
blerade sociotekniska system. Av denna anledning är det 
viktigt att ta hänsyn till, och ta tillvara på människans för-
mågor, för att på ett effektivt sätt kunna sammankoppla 
dessa med den tillgängliga tekniken. Ett human factors-
perspektiv används som utgångspunkt för att presentera de 
teorier som anses vara relevanta för studiens ändamål. 

2.1 Human Factors 

För att lättare kunna förstå hur behoven av UAV-
användning uppstår och hur den generella behovsbilden ser 
ut har studien riktats till fenomen inom human factors. Detta 
perspektiv är vitalt för förståelsen av hur samspelet mellan 
operatören och systemet bör se ut för att motverka att resul-
taten av detta samspel brister [IEA, 2019]. 

2.2 Sammansatta Kognitiva System  

Ett samspel som uppstår mellan ett kognitivt system och ett 
tekniskt system ger även upphov till ett så kallat Samman-
satt Kognitivt System (SKS). Inom detta perspektiv ses de-
larna inte som enskilda enheter, utan de utgör tillsammans 
ett sammansatt system. Enheterna strävar efter att lösa 
samma uppgift där resultatet upplevs viktigare än enheternas 
individuella prestationer [Woods & Hollnagel, 2005]. 

2.3 Situational Awareness 

För att uppmärksamma vad som är mest relevant i en dyna-
misk situation, måste en berörd individ kunna uppfatta, välja 
samt sålla information från sin omgivning och sedan tolka 
informationen i enlighet med den målbild som eftersträvas. 
Denna uppfattning kallas Situation Awareness. Situation 
awareness måste uppdateras och revideras kontinuerligt 
[Endsley, 2009; Parasuraman, Sheridan & Wickens, 2008]. 
Dessutom påverkas bedömningen av vad som är relevant i 
situationen och omgivningen av individens egen krav- och 
målbild. Detta leder till att situation awareness kan ses som 
något kontextberoende, där uppgiftens omgivning kan moti-
vera individens beteende [Endsley, 2009]. 



2.4 Mental Workload 

Den kravbild som ställs på en individs begränsade interna 
kognitiva resurser benämns mental workload [Wickens, 
2008]. För hög mental workload bör undvikas då detta kan 
leda till att individen i fråga känner sig otillräcklig vilket 
leder till att uppgiften som denne utför blir bristande. För att 
undvika detta kan individer bistås med kognitiv assistans 
som med sina funktioner kan underlätta arbetsbelastningen 
[Bläsing & Bornewasser, 2019]. 

2.5 Information Overload 

Om en individ utsätts för en alltför stor mängd information 
inom en för kort tidsram kan detta leda till Information 
Overload (IO) [Schmitt, Debbelt & Schneider, 2017]. Detta 
fenomen resulterar oftast också i att individen i fråga kan 
känna sig överväldigad samt uppleva psykologisk stress och 
brista i uppgiftens utförande [Schmitt, Debbelt & Schneider, 
2017]. IO kan orsakas av såväl individen själv som inre och 
yttre faktorer [Jackson & Farzaneh, 2012]. 

2.6 Autonomi 

Det har på senare tid visats att automation inte kunnat eli-
minera mänskliga fel vid människa-teknik-interaktion 
[Hollnagel & Woods, 2005]. Inom Manned-Unmanned 
Teaming (MUM-T) ligger fokus istället på att uppnå en bra 
balans i tilliten mellan människa och maskin. Beståndsde-
larna som man bör fokusera på inom detta samspel är bland 
annat kommunikation, automationsgrad, mänskliga aspekten 
i beslutsfattande samt 
interaktionen mellan människa och maskin. Tekniken ska 
således utgöra en del av 
ett eller flera team och ska kunna skifta fritt mellan dessa 
[Bengtsson & 
Woltjer, 2017]. 

3. Metod 

Inledningsvis genomfördes en förstudie hos Livregementets 
Husarer (K3). Under diskussionerna på K3 framgick det 
även att arbetssättet i många fall följer ett före-, under- och 
efter-perspektiv. Dessa perspektiv finns även i det arbetssätt 
som används inom civil räddningstjänst [MSB, 2018]. Då 
detta perspektiv visade sig vara centralt både inom För-
svarsmakten och räddningstjänsten gav resultatet från för-
studien ett ramverk för hur ett scenario till workshoparna 
skulle struktureras. 

Den tillämpade metoden för studien utformades till 
workshoparna för att främja ett problemlösningstänk där 
representativa grupper från både militär och civil kontext 
fick diskutera scenarion om arbetet vid en skadeplats med 
och utan UAV. En kompletterande intervju över telefon 
genomfördes för att diskutera överförbarheten mellan kon-
texterna.                
   Scenariot kretsade kring arbetet inom ett skadeområde och 
var uppdelat i tre faser (Före, Under, Efter en insats). Scena-
riot presenterades successivt för att möjliggöra 

en dynamisk tankegång hos deltagarna. Vid workshoparna 
fick deltagarna även möjlighet att visualisera sina tanke-
gångar med hjälp av kartor och pennor. 
      Deltagarna för den militära kontexten var avsuttna sol-
dater (N = 4) från Markstridsskolan (MSS) i åldrarna 25-29, 
som hade tjänstgjort vid Försvarsmakten mellan 5-8 år, re-
spektive personal (N = 6) från räddningstjänsten i Mjölby i 
åldrarna 33-48 som hade tjänstgjort i 4-21 år. 

Det data som samlades in vid datainsamlingstillfällena 
var i form av anteckningar. Två personer agerade sekrete-
rare och förde anteckningar vid workshoparna och en person 
gjorde detsamma för intervjun. En Content Analysis gjordes 
sedan på det insamlade materialet.  

4. Resultat och diskussion 

Analysen av anteckningarna från workshopen hos rädd-
ningstjänsten i Mjölby resulterade i sju teman samt 16 kate-
gorier. Exempel på teman som fanns under detta tillfälle var 
bland annat autonomi, dokumentation, lokalisering, situat-
ionsuppfattning, säkerhet, tekniska funktioner samt tillgäng-
lighet. Kategorier som uppkom under workshopen på rädd-
ningstjänsten vid Mjölby var följande: automatisk och ma-
nuell, finns ej resurs som kan agera pilot, dela erfarenheter, 
dokumentera utfall, lokalisering av människor, söka 
hotspots, beslutsstöd för ledning, överblick, UAV ersätter 
människan, UAV för transport, livefeed och inspelat, mäta 
avstånd, se hur stort område, värmekamera och vanlig ka-
mera, samarbete mellan organisationer och tillgänglig di-
rekt.  

I diskussionerna med räddningstjänsten i Mjölby fram-
kom det att brist på personalresurser är en vanlig företeelse 
och det därmed inte fungerar att avvara en person som skall 
agera operatör som enbart styr UAV:en. Denna måste 
således vara autonom och inte störa den naturliga arbetsryt-
men, utan fungera som en kompletterande tillgång. En sådan 
autonomi finns ännu ej i dagsläget, framtida utveckling av 
UAV:er måste således fokusera på att implementera UAV:n 
som en del av ett sammansatt kognitivt system [Hollnagel & 
Woods, 2005] där drönaren är ett komplement som bidrar 
med information som användaren vanligtvis 
inte har tillgång till. Dessutom fanns ett behov av att skapa 
en förbättrad första överblick innan ankomst till skadeområ-
den. Informationen som tillkommer av UAV:n bör rikta sig 
mot de ledningsgrupper som strukturerar upp och fördelar ut 
arbetsuppgifter. Dessa grupper kräver en väletablerad situat-
ion awareness [Endsley, 2009] och kan använda sig av 
UAV:n som ett beslutsstöd. Samtidigt måste informationen 
vara hanterbar och balanserad utan att en överbelastning 
sker. Genom att skala ner på yttre faktorer minskas risken 
för information overload [Jackson & Farzaneh, 2012]. Om 
användaren förses med tillräckligt kvalitativ information 
samt om kommunikationen mellan användaren och drönaren 
är välfungerande kan detta förbättra situation awareness 
även för framtida insatser. Detta gynnar även användarens 
mental workload. 
      Analysen av anteckningarna från workshopen hos MSS 
resulterade i sex teman och 13 kategorier. Även här fram-
gick teman, nämligen autonomi, situationsuppfattning, till-



gänglighet, lokalisering, tekniska begränsningar och tek-
niska funktioner. De kategorier som framkom under works-
hopen var följande: Ersätter inte människan, delad upp-
märksamhet, lokalisering av människor, bild av plats, UAV 
kan bidra till information overload, överblick, UAVer tar för 
lång tid att skicka iväg, begränsningar hos värmekameror, 
högljudda UAVer avslöjar plats, UAV snabbare än insats-
styrka, önskar enkel kommunikation med UAV och snabb 
tillgänglighet.  

 Inom den militära kontexten var autonomi ett viktigt 
koncept då deltagarna i denna workshop inte kände att de 
hade nog med resurser att avvara. I denna kontext handlar 
det framförallt om att en UAV-operatör endast kan fokusera 
på flygningen och andra soldater behöver därmed agera 
skydd för operatören. Detta leder i sin tur till att insatsstyr-
kan minskar med flera resurser. För att lösa detta problem 
måste automationen av drönare förbättras, exempelvis ge-
nom att tillåta användaren att sätta ut en rutt som drönaren 
själv följer där drönaren sedan uppmärksammar användaren 
om att en förändring sker i skadeområdet. På så sätt frias 
mentala resurser och tillåter soldaterna att utföra multi-
tasking. Detta kräver dock att det finns en tillit mellan solda-
terna och drönarna vilket kräver att fokus ligger på manned-
unmanned teaming [Bengtsson & Woltjer, 2017] vid ut-
veckling av drönarna. 

För soldaterna på MSS var det viktigt att drönaren kunde 
användas till att skapa sig en initial lägesbild innan den 
första patrullen anlände till platsen. Det krävdes således att 
den information som uppkom från UAV-användningen 
skapade en förbättrad situational awareness. Informationen 
som drönaren bidrar med får alltså inte vara allt för överflö-
dig och får inte upplevas som pushed information då detta 
kommer att öka risken för information overload [Jackson & 
Farzaneh, 2012]. Även kommunikationen mellan använda-
ren och drönaren påverkar användbarheten av informationen 
och måste utformas med hänsyn till de begränsningar som 
finns inom mental workload. För att ytterligare öka situation 
awareness bör kommunikationen även vara utvecklad på så 
sätt att insatsstyrkan kan direkt kommunicera med UAV-
operatören. 
       Intervjun som utfördes resulterade i fyra teman, samt 
nio kategorier. De teman som framkom under analysen var 
följande: Autonomi, organisatoriska skillnader, samarbeten 
och situationsuppfattning. Dessa delades sedan in i katego-
rierna autonom och manuell, räddningstjänsten ovan vid 
UAV, olika organisatoriska strukturer, Försvarsmakten har 
mer erfarenhet av UAV än räddningstjänsten, olika resurs-
tillgångar, teknisk barriär vid delning av data mellan För-
svarsmakten och räddningstjänsten, bra samarbete mellan 
Försvarsmakten och räddningstjänsten.  

De största skillnaderna mellan de två kontexterna var 
strukturen av organisationerna. Försvarsmakten som redan 
implementerat UAV:er har kunnat göra detta då det rör sig 
om en enhetlig verksamhet, medans räddningstjänsten inte 
har någon motsvarighet till detta. Dessa organisatoriska fak-
torer påverkar både skillnaderna mellan den existerande 
kunskapen och erfarenheterna, samt möjligheten att utbilda 
personal. I intervjun bekräftades det dessutom att båda verk-

samheterna ligger på olika implementationsstadier. För-
svarsmakten är i dagsläget ute efter att förbättra och effekti-
visera de nuvarande UAV-systemen, medans räddnings-
tjänsten fokuserar på att identifiera de tekniska lösningar 
som kan behövas för framtida implementation. 

I dagsläget krävs mycket mänskliga resurser för att en 
UAV ska vara användbar i arbetet på skadeområden. Där-
med behöver drönaren anpassas för att vara en del av det 
sammansatta kognitiva systemet och endast bidra med rele-
vant information som inte fanns tillgänglig tidigare. Detta 
kräver att tilliten till systemet fungerar väl och hänger såle-
des även på att kommunikationen är väletablerad redan från 
början. Dessutom finns det fördelar med att tillåta ett sam-
arbete mellan de två kontexterna, dock kan svårigheter upp-
stå vid delning av material mellan dessa. Den framtida 
forskning som kommer beröra detta ämne bör således foku-
sera på båda domänerna då dessa innefattar samma behov. 

5.1 Metoddiskussion 

Då tillfällena för datainsamling var svåra att organisera samt 

tidsbegränsade bestämdes det i ett tidigt skede att dessa 

skulle utformas som workshopar där ett flertal deltagare 

kunde närvara samtidigt. Intervjuer med enskilda deltagare 

kunde inte möjliggöras på grund av tiden detta skulle ta. En 

workshop med ett specifikt scenario skulle ge deltagarna 

möjligheten att rekonstruera tidigare erfarenheter och visa 

hur deras roller samspelade och skulle kunna samspela om 

UAV:er var närvarande. För att jämföra de olika kontexter-

na behövde scenariot vara så likt som möjligt vid båda data-

insamlingstillfällena och enbart anpassas så att igenkän-

ningsfaktorn ökade hos båda grupperna. Då arbete på ska-

deområde var plausibelt för de båda blev det grunden för 

scenariot i workshoparna. Detta är dock inte det enda till-

fället då UAV:er kan vara användbart, vilket kan vidare 

utforskas i framtida studier.  

    På grund av den begränsade tiden togs även beslutet att 

inte genomföra någon form av inspelning vid workshoparna. 

Beslut föranleddes av att inspelningar av workshoparna 

skulle kräva ingående transkriptioner innan analys av data. 

Utöver tiden som begränsning var de krav rörande sekretess 

som Försvarsmakten ställde på eventuellt inspelat material 

något som skulle försvåra arbetet ytterligare. Även detta 

bidrog till beslutet att inte spela in något material. Därmed 

bestämdes det att all data samlades in skriftligt under både 

workshops och telefonintervju. Sådan insamling av data är 

mer begränsad i vilken information som dokumenteras och 

kan därför ha påverkat resultatet. Framtida forskning bör 

åtgärda sådana risker genom att använda någon form av 

inspelningsanordning. Då det även användes fysiskt material 

vid workshoparna videoinspelning kunnat bidra till ytterli-

gare analys. 

    Urval av deltagare avgränsades till endast avsuttna solda-

ter samt räddningstjänstpersonal. Denna avgränsning skedde 

framförallt då tillgången till deltagare var begränsad och 

datainsamlingar var svåra att få till. I framtida studier skulle 

det dock kunna vara av intresse att undersöka om UAV-

användningens behov och krav varierar hos olika enheter 



inom militären, samt hos olika blåljusorganisationer. Genom 

ett större, mer varierat urval hade generaliseringar lättare 

kunnat göras.  

5. Slutsatser 

Inom räddningstjänsten har inte UAV:er implementeras 
systematiskt, som en följd av detta är tillgången till drönare 
begränsad. I dagsläget existerar ett behov av autonoma drö-
nare som kan förse en ledningsgrupp med en överblick både 
initialt och kontinuerligt för att lokalisera människor, resur-
ser och riskzoner inom ett skadeområde. Kommunikationen 
mellan människa och drönare behöver vara av en sådan na-
tur att informationen som förmedlas kan ses som ett besluts-
stöd. Rörlig bild och en möjlighet att spela in insatser med 
hjälp av UAV:er kan vara viktigt vid dokumentation och 
omhändertagande av erfarenheter. 

Inom Försvarsmakten upplevs en del tekniska begräns-
ningar när det kommer till UAV-användning. I dagsläget 
krävs det mycket mänskliga resurser för att styra en UAV, 
och därför finns behovet av en högre grad av automation. 
Drönaren kan då i en annan utsträckning ses som en del av 
teamet, vilket öppnar upp för en större kapacitet till multi-
tasking på skadeområdet. Ett av de stora behoven som en 
drönare kan uppfylla är kopplat till att få en överblick av 
situationen på skadeområdet. Detta gäller såväl initialt, som 
kontinuerligt för att underlätta planering, förberedelser och 
hantering av eventuella hotbilder. Den information som 
drönaren förmedlar till soldaterna i fält bör vara relevant för 
den aktuella situationen, och det är därmed viktigt att onö-
diga detaljer utesluts.    

De behovsbilder som Försvarsmakten och räddnings-
tjänsten uppvisar är likartade när det kommer till UAV-
användning vid skadeområden. De har emellertid kommit 
olika långt i den faktiska implementationen av dem, och 
detta gör att de i dagsläget har olika förutsättningar för an-
vändning. Det finns ett gemensamt behov för att etablera en 
initial överblick vid skadeområden, och sedan hålla denna 
uppdaterad på ett kontinuerligt vis med en kommunikation 
som är flexibel och bestående av relevant information. De 
drönare som finns att tillgå i dagsläget erbjuder inte en till-
räckligt hög grad av automation, vilket förutsätter en teknisk 
utveckling för att behoven ska kunna tillfredställas.  
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