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Sammanfattning 

En drönare är ett luftfartyg som kan flyga sig själv eller fjärrstyras 
av en förare på annan plats samtidigt som den samlar in data av 
olika slag. Detta verktyg används allt mer i skogsbruket då 
utbudet av olika modeller ökar. I skogsbruket används drönare 
både av yrkesverksamma och av privata skogsägare. Syftet med 
denna studie var att svara på 1) Hur används drönare i 
skogsbruket idag? 2) Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
har drönare? 3) Vilka utvecklingsområden finns för drönare? 
Frågorna besvarades genom telefonintervjuer med nio 
respondenter verksamma i olika delar av landet och med olika 
erfarenheter av drönare.  

Vad gäller användningsområden identifierades kategorierna 
planering, uppföljning, inventering, kommunikation, 
dokumentation, utbildning och övervakning. Flest svar hamnade 
inom kategorin planering.  

I SWOT-analysen fanns flest svar i kategorin styrkor. Exempel på 
styrkor många såg var den effektivisering av arbete och planering 
som kan göras. Den främsta möjligheten var den snabba 
utvecklingen av tekniken. Svagheter som nämndes var att de 
saknar utrustning, att det är en dyr investering och att flygtiden är 
för kort. Det största hotet som respondenterna såg var 
myndigheterna. 

Vad gäller utvecklingsområden gavs flest förslag inom 
produktutveckling. Respondenterna ville se en utveckling av 
bland annat appar och program, som kan automatisera flygningen 
eller automatiskt scanna bilder och sudda olämpliga delar, så som 
människor och privata tomter. Många fördelar kan uppnås om 
utveckling sker i den riktningen som respondenterna lyfter. 
Fördelar som att skogen sköts bättre, vilket i sin tur leder till 
bättre ekonomi. 

 

 
 

  



 

 

Abstract 

A drone is an aircraft that can fly itself or be remotely controlled 
by a driver elsewhere while collecting data of various kinds. In 
Swedish forestry drones are used today both by professionals and 
by private forest owners. The aim of this study was to find out 
how drones are used in Swedish forestry today, describe their 
strengths, weaknesses, opportunities and threats, and find out 
what developmental areas there are for drones. Data was collected 
through telephone interviews with nine respondents with different 
geographical locations in Sweden and with different practical 
experiences. 

Drones are primarily used in forestry planning. In the SWOT 
analysis, most responses were in the category of strengths. 
Examples of strengths many saw were more effective work and 
planning. The main opportunity was the rapid development of 
technology. Weaknesses mentioned were that they lacked 
equipment and the largest threat was the authorities. Many 
respondents wanted to see development of apps and program. 

Keyword: Drone, Area of use, SWOT-analysis, Development 
area, Forestry in Sweden 

Nyckelord: Drönare, Användningsområde, SWOT-analys, 
Utvecklingsområde, Skogsbruk i Sverige 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Förord 

Denna rapport är utformad med tankar och idéer tillsammans med 
lärare från Linnéuniversitet och sakkunnig på området. Detta var 
ett ämne som jag själv inte hade någon erfarenhet av vid start. I 
takt med flertalet samtal och faktaletande ökade graden av 
intresse. Respondenternas entusiasm gjorde stor inverkan på mig 
och nu har jag också blivit hänförd av denna teknik.  

Stort tack till alla som medverkat på ett eller annat sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion _______________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund __________________________________________ 1 
1.2 Drönaren i dag ______________________________________ 1 
1.3 Regelverk __________________________________________ 2 
1.4 Problematisering ____________________________________ 3 
1.5 Syfte och frågeställningar _____________________________ 3 
1.6 Avgränsningar ______________________________________ 3 

2. Material och metod __________________________________________ 4 
2.1 Metodik ___________________________________________ 4 
2.2 Urval _____________________________________________ 4 
2.3 Intervjufrågor _______________________________________ 5 
2.4 Intervjuer __________________________________________ 5 
2.5 Databearbetning och analys ____________________________ 6 

2.5.1 Kvalitativ innehållsanalys __________________________ 6 
2.5.2 SWOT-analys ___________________________________ 7 

3. Resultat och diskussion _______________________________________ 9 
3.1 Hur ser användningen av drönare ut idag? _________________ 9 
3.2 Styrkor, svagheter, möjligheter och hot __________________ 11 

3.2.1 Styrkor ________________________________________ 11 
3.2.2 Svagheter ______________________________________ 14 
3.2.3 Möjligheter ____________________________________ 15 
3.2.4 Hot ___________________________________________ 16 

3.3 Utvecklingsområden ________________________________ 18 
3.3.1 Produktutveckling _______________________________ 19 
3.3.2 Teknikutveckling ________________________________ 19 
3.3.3 Företagsutveckling ______________________________ 20 
3.3.4 Sammanfattning av analys _________________________ 20 

3.4 Metoddiskussion ___________________________________ 21 
3.5 Slutsatser _________________________________________ 22 
3.6 Förslag på ytterligare studier __________________________ 23 

5. Referenser ________________________________________________ 24 

6. Bilagor ___________________________________________________ 26 
BILAGA 1. Intervjuguide _______________________________ 26 
BILAGA 2. Mail till respondenterna _______________________ 27 
BILAGA 3. Transkribering med dramadialogiska modellen _____ 28 
BILAGA 4. Kvalitativ innehållsanalys _____________________ 29 





 

1 
Katrin Magnusson 

 

 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Drönare är den vanligaste benämningen på ett luftfartyg som kan flyga sig självt 
eller fjärrstyras av en förare på annan plats. Andra benämningar som 
förekommer är modellflyg, multikopter, UAV (Unmanned Aerial Vehicle), UAS 
(Unmanned Aircraft System) och RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) 
(Transportstyrelsen, u.å.). I Sverige finns idag ungefär 200 000 drönare enligt en 
uppskattning av branchorganisationen UAS Sweden (Datainspektionen, 2017).  

Redan 1920 började utvecklingen av drönare. År 1959 lyfte den första drönaren i 
Sverige som användes inom militären (Petersson, 2009), ett område där 
användningen dominerat. Eftersom drönare har egenskapen att flyga sig själv 
eller fjärrstyras och samtidigt samla in data öppnar den emellertid upp för ett 
flertal tillämpningsområden inom olika branscher. Förutom inom försvarsmakten 
används drönare idag inom skogsbruket, lantbruket, kraft- och energibranschen 
samt av räddningstjänsten. Vetenskapliga studier har tidigare utförts för att i 
skogsbruket bland annat med drönare kartlägga skogar, göra mätningar av 
trädkronorna, spåra och inventera viltstammar. Dessa studier visar på att det 
finns en mängd olika vinster med att inventera och samla in data med drönare. 
Vinster är exempelvis att inventeringsarbetet blir mer tidseffektivt jämfört med 
att inventera manuellt från marken samt att kostnaden för datainsamlingen blir 
lägre (Tang & Shao, 2015). 

1.2 Drönaren i dag 

I dag samlas data in med hjälp av drönare i skogsbruket för ett flertal olika 
syften. Det kan till exempel handla om att få en överskådlig bild av ett 
skogsområde, att samla in data för inventering, uppföljning eller planering 
(Thunander, 2017). Sveriges lantbruksuniversitet samlar in data med hjälp av 
drönare i forskningssyfte och även på uppdrag av olika myndigheter och 
organisationer. Traditionellt sett har satelliter och bemannade flygplan 
tillhandahållit dessa uppgifter och gör det än i dag i stor utsträckning. Men i takt 
med teknikutvecklingen så har nu alltså en viss del av datainsamlingen övertagits 
av drönare (SLU, 2016).  

Det finns två huvudtyper av drönare: de som startar och landar vågrätt och de 
som startar och landar vertikalt (Tang & Shao, 2015). Inom dessa två huvudtyper 
finns det en mängd olika utföranden. De drönarna som används främst i 
skogsbruket har klass 1a eller 1b (Eriksson, 2017). 
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Tranportstyrelsen (u.å.) delar in drönare i fyra olika klasser:  

Klass 1a   

- 1,5 kg eller mindre. 
- Inom synhåll för piloten. 
- Drönaren får högst utveckla 150 J kinetisk energi. 

Klass 1b   

- 1,5 – 7 kg. 
- Inom synhåll för piloten. 
- Drönaren får högst utveckla 1000 J kinetisk energi. 

Klass 2   

- 7 kg eller mer. 
- Inom synhåll för piloten. 

Klass 3 

- Alla drönare som har till syfte att flygas utom synhåll. 

Drönare som används i skogsbruket är utrustad med en digitalkamera där 
pixelstorleken varierar beroende på drönare. Det är inte alltid flygning behöver 
ske högt upp ovanför trädtopparna, utan ibland räcker det med att, för att få ett 
bättre perspektiv, en flyghöjd ett par meter ovan markytan. En drönare som 
flyger på 100 meters höjd med en 12 MPix kamera kan generera högupplösta 
ortofoton med en upplösning på 3 x 3 cm. Detta kan jämföras med Lantmäteriets 
ortofoton, som har en upplösning på 0,5 x 0,5 m. Med ortofoton från drönare kan 
en gren urskiljas på marken som är 3 cm tjock, medan i ortofoton från 
Lantmäteriet måste grenen vara 25 cm för att upptäckas (Holmström, 2017). 

1.3 Regelverk 

I oktober 2016 kom de första reglerna kring flygning. Högsta 
Förvaltningsdomstolen beslutade att drönare med kameror klassas som 
övervakningskameror och kräver därför tillstånd från Transportstyrelsen för att 
få flygas. Drönare som används i privat syfte för nöjes skull och där bilder/filmer 
inte publiceras på webben för ospecifika mottagare är undantagsfall från lagen 
och kräver därför inte tillstånd. Flygning med drönare som enligt 
Transportstyrelsen (u.å) kräver tillstånd i dag är: 

- All flygning utom synhåll, max 120 meter upp i luften och max 500 
meter bort från föraren. 

- Flygning i forskningssyfte. 
- Kommersiell flygning. 



 

3 
Katrin Magnusson 

 

- All flygverksamhet som bedrivs inom en organisation eller inom ett 
yrke. 

- Flygfotografering på uppdrag där det finns en specifik mottagare 
oavsett om ersättning tillhandahålls eller inte. 

Beroende på vilken modell av drönare som används är tillståndet giltigt mellan 1 
till 2 år och kostnaden är mellan 1 200 – 3 600 kr. Detta har resulterat i att 
flertalet mindre entreprenörer i dagsläget har lagt drönaren på hyllan och 
inväntar en revidering av regelverket som sker i årsskiftet 2017/2018 
(Transportstyrelsen, u.å.).  

1.4 Problematisering 

Drönaren har den senaste tiden blivit allt mer populär i skogsbruket eftersom den 
är lätt att använda med avseende på flygning, datainsamling och analys. Det 
krävs heller inga omfattande förkunskaper för att komma igång (Thunander, 
2017). Användningen har ökat (Transportstyrelsen, u.å.), men det finns ingen 
samlad nulägesbild över skogsbrukets drönaranvändning. En nulägesbild över 
användningen skulle vara av värde för skogsbruket och då också kunna peka på 
prioriterade områden för utveckling. 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att göra en nulägesanalys av drönaranvändningen i 
svenskt skogsbruk samt att identifiera områden för utveckling. 

Frågeställningarna som skulle besvaras var: 

- Hur ser användningen av drönare ut idag? 
- Vilka styrkor och möjligheter finns? 
- Vilka svagheter och hot finns? 
- Vilka utvecklingsområden finns? 

1.6 Avgränsningar 

Avgränsning gjordes till en SWOT-analys med intervjusvar från ett urval 
personer. I studien ingick representanter som använder drönaren i sitt yrke och 
representanter som använder drönaren i det privata skogsbruket. 

 
  



 

4 
Katrin Magnusson 

 

2. Material och metod 

2.1 Metodik  

En kvalitativ metod användes genom att samla in primärdata genom 
telefonintervjuer. En kvalitativ metod användes för att skapa en djupare 
förståelse för ett specifikt problem eller en situation. Resultatets 
generaliserbarhet är dock mindre med en kvalitativ metod jämfört med en 
kvantitativ metod (Björklund & Paulsson, 2013). 

Det finns flera olika sätt att samla in data för en kvalitativ studie och 
telefonintervju är ett. För studiens avsikt, som var att kartlägga ett stort 
geografiskt område med stor spridning på respondenterna, bedömdes denna 
metod lämplig. Jämfört med besöksintervjuer, är det dessutom med 
telefonintervjuer möjligt att samla in mer data under samma tidsperiod (Patel & 
Davidsson, 2011).   

Telefonintervjuer kan utföras på olika sätt: som strukturerad, ostrukturerad eller 
som semistrukturerad intervju. Intervjufrågorna kan i sin tur varieras i form 
genom att ha öppna frågor, fasta svarsalternativ eller båda delarna. I denna studie 
valdes strukturerad intervju med öppna frågor. Genom att ställa öppna frågor kan 
respondenten tala fritt och på så sätt ges möjlighet att beskriva och förklara på 
sitt sätt (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Med öppna frågor skapades ett större djup 
och en förståelse som inte infinns i jämförelse med fasta svarsalternativ (Ahrne 
& Svensson, 2011). 

2.2 Urval 

Urval av respondenter gjordes genom ett subjektivt tvåstegsurval. Först 
identifierades två grupper av drönaranvändare i skogsbruket. Detta resulterade i 
grupperna privatpersoner och yrkespersoner. I gruppen privatpersoner ingick 
dem som använder drönare för eget bruk på egen skogsfastighet. I gruppen 
yrkespersoner ingick de som använder drönare i sin yrkesroll hos myndigheter, 
skogsbolag och i entreprenadföretag. Det andra steget var att hitta respondenter 
till dessa grupper. För detta kontaktades Thunander (2017), som genom kunskap 
inom området och ett stort nätverk, kunde förmedla kontaktuppgifter till 
lämpliga respondenter. Även Olofsson (2017) hjälpte till med möjliga 
respondenter. Dessutom tillfrågades respondenterna om de i sin tur kände någon 
eller några som kunde bidra till studiens frågeställningar.  

Totalt samlades 21 namn in och kontaktades, varav sju i den grupp där 
respondenterna använder drönaren i det privata skogsbruket och fjorton stycken 
där respondenterna använder drönaren i sitt yrke. Av dessa 21 intervjuades till 
slut nio stycken där antalet yrkesverksamma var sex stycken och privata var tre 
stycken (tabell 1). Bland respondenterna fanns privatpersoner, en myndighet 
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samt större och mindre skogsföretag representerade. Spridningen på deltagarna 
var från mitten av Sverige ner till södra Skåne.  

Tabell 1. Respondenternas geografiska spridning och fördelning över 
användarkategorier. 
Yrkesverksamma användare Antal Län 
 1 Skåne 
 1 Kalmar 
 2 Kronoberg 
 2 Östergötland 
   
Privata användare Antal Län 
 1 Skåne 
 1 Västra Götaland 
 1 Kalmar 

2.3 Intervjufrågor 

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide (bilaga 1) med frågor och 
stödord för att kunna hjälpa respondenten. Intervjuguiden sammanställdes för att 
alla intervjuer skulle bli så likvärdiga som möjligt och för att intervjuaren inte 
skulle påverka respondentens svar på olika sätt. Privatpersonerna svarade utifrån 
deras användning i det privata skogsbruket och de yrkesverksamma gav svar 
utifrån deras erfarenhet från sin yrkesroll. Totalt formulerades sex stycken:  

- Hur använder ni drönaren i ert privata skogsbruk/ i er yrkesroll? 
- Vilka styrkor anser ni att drönaren har? 
- Vilka svagheter anser ni att drönaren har? 
- Vilka möjligheter anser ni att det finns med drönare? 
- Vilka hot anser ni finns för drönare? 
- Vilka utvecklingsområden anser ni finns för drönaren? 

2.4 Intervjuer 

Den första kontakten med de utvalda personerna gjordes via mail. Mailet 
innefattade sådan information så att personerna kunde ta ställning till deltagande 
i studien (bilaga 2). Mailet innehöll även information om hur intervjun skulle gå 
till, uppskattad tid och kontaktuppgifter till författaren. Personerna uppmanades 
att returnera svar med telefonnummer som hen kunde nås på samt förslag på tid 
och datum för intervju. Om en person inte svarade skickades en påminnelse efter 
ca en vecka. Ytterligare en påminnelse skickades efter två veckor. Om en person 
inte svarat efter tre veckor gallrades denna bort från studien.  

Intervjuerna genomfördes under april 2017. Intervjuerna förbereddes så att det 
inte fanns några störande bakgrundsljud, telefon och dator var fullt laddade samt 
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genom att starta inspelningsappen TapeACall. Varje intervju inleddes med att 
upprepa den information som stod i mailet, hur intervjun skulle gå till och 
studiens syfte. För att respondenterna skulle svara obehindrat poängterades att 
svaren på intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt. Eftersom alla intervjusvar 
behandlas konfidentiellt anges i rapporten olika respondenters svar med till 
exempel R1, R2 och R3, där R står för respondent och siffran står för i vilken 
turordning intervjun genomfördes.  

2.5 Databearbetning och analys 

För databearbetning och analys gjordes först en transkribering av alla intervjuer 
som spelats in med appen TapeACall. Transkribering utfördes med den 
dramadialogiska modellen (Forsblom-Nyberg, 1995). Denna modell går ut på att 
hela intervjun skrivs ner som en dramatext där tystnad, skratt och liknande inte 
nedtecknas. Exempel på transkriberad text för R5 ses i bilaga 3. Enligt 
Forsblom-Nyberg (1995) gör den dramadialogiska modellen 
transkriberingsarbetet enkelt och lättöverskådligt.  

2.5.1 Kvalitativ innehållsanalys 

För frågorna Hur använder ni drönaren i ert privata skogsbruk/ i er yrkesroll? och 
Vilka utvecklingsområden anser ni finns för drönaren? (bilaga 1) analyserades 
det transkriberade materialet med kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av 
Graneheim & Lundman (2003). Kvalitativ innehållsanalys går ut på att det 
transkriberade materialet först komprimeras till 1-2 meningar som tolkas som 
svaret på frågan. Dessa komprimeras ytterligare till en meningsbärande enhet 
(komprimerad mening). Därefter plockades nyckelord (koder) ut från den 
komprimerade meningen. Koderna placeras till slut i olika kategorier (bilaga 4, 
figur 1) (Graneheim & Lundman, 2003).  

Resultatet av innehållsanalysen redovisades sedan med hjälp av 
kartläggningsmetoden. Den innebär att kategorierna presenteras en i taget 
tillsammans med dess nyckelord. På så sätt ges en tydlig bild av resultatet 
(Esaiasson, Oscarsson & Wängnerud, 2017). 

Frågorna 2-4 (bilaga 1) analyseras också genom kvalitativ innehållsanalys enligt 
ovan. De framtagna nyckelorden (koderna) placerades dock i de förutbestämda 
kategorierna styrka, svaghet, möjligheter och hot (bilaga 4, figur 2). Resultatet på 
dessa frågeställningar redovisas med SWOT-analysens matris. Detta för att 
presentationen ska vara enkel att överskåda.  
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2.5.2 SWOT-analys 

SWOT-analysen är en mångsidig analysmodell som kan användas i flera 
situationer. Den kan användas för att göra inköpsprocesser enklare eller 
effektivare, anpassa en produkt eller tjänst, överväga nya affärsidéer eller 
introducera nya produkter på marknaden (Kotler, 2001). Analysen består av en 
intern och en extern del för att belysa eventuella fel och brister i den nuvarande 
affärsidén eller produkten (Karppi, Kokkonen & Lähteenmäki-Smith, 2001) 
(figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. SWOT-modellens delar styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

SWOT-analysen pekar på grundläggande saker som kan generera i olika utfall 
för en produkts framtid på marknaden. Genom denna analys kan strategiska 
alternativ bedömas utefter antalet ord och dess innebörd i de olika kategorierna. 
Strategin kan därefter korrigeras för att få bästa utfall (Johnson, Scholes & 
Whittington, 2008). I den här studien har SWOT-analysen genomförts utifrån 
Karppi, Kokkonen & Lähteenmäki-Smith (2001) definitioner (figur 4). 
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A strength = a resource or 
capacity the organisation can use 
effectively to achieve its objectives 

A weaknes = a limitation, fault or 
defect in the organisation that will 
keep it from achieving its 
objectives 

An opportunity = any favourable 
situation in the organisation’s 
environment 

A threat = any unfavourable 
situation in the organisation’s 
environment that is potentially 
damaging to its strategy 

Figur 4. Karppi, Kokkonen & Lähteenmäki-Smiths (2001) definitioner av SWOT-
modellens olika delar. 

Den interna delen består av kategorierna styrka och svaghet. I kategorin styrka 
placerades respondentsvar där drönaren bedömdes som en resurs eller kapacitet 
och kunde användas på ett effektivt sätt för att uppnå mål. Svagheter var svar 
som innebar en begränsning, fel eller defekter hos drönaren och som motverkar 
uppfyllelse av mål. I den externa delen finns kategorierna möjligheter och hot. 
Möjligheter var svar som på något sätt uppgav en gynnsam miljö för drönaren. I 
kategorin hot placerades svar som antydde att drönarens miljö potentiellt kan 
skada användningen.  

Resultatet av SWOT-analysen användes tillsammans med respondenternas svar 
på frågan Vilka utvecklingsområden anser ni finns för drönaren? för att 
identifiera områden för utveckling.  

I kapitel 3 Resultat och diskussion presenteras resultatet i samma ordningsföljd 
som intervjuguiden. Alla resultat presenteras inte i detalj, men kan utläsas i 
figurer. Presenterade resultat i löpande text är sådana som var vanligt 
förekommande, resonemangen varit utmärkande eller särskilt intressanta. Citaten 
används för att förstärka olika exempel.  
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3. Resultat och diskussion 

3.1 Hur ser användningen av drönare ut idag?  

De privata och yrkesverksamma respondenterna använder drönaren för en mängd 
olika syften. Genom analysen identifierades sju huvudkategorier 
avdrönaranvändning: planering, uppföljning, inventering, kommunikation, 
dokumentation, utbildning och övervakning (figur 5).  

Vissa av kategorierna i figur 5 kan ses vara snarlika, men det finns skillnader. I 
exempelvis kategorin planering hamnade svar där respondenten tolkas planera 
åtgärd som ska utföras. I kategorin inventering hamnade svar där respondenten 
undersöker hur mycket som ska utföras. Exempelvis hur många hektar som ska 
röjas eller planteras. I kategorin uppföljning hamnade svar där respondenten 
utförde kontroll av utfört arbete eller uppföljning av åtgärd.  

Andra likvärdiga koder är överblick av objekt och överblick av fastigheten. I 
överblick av objekt ingår svar där respondenten använder drönaren för att 
planera åtgärder i olika delar av skogen eller specifika bestånd. Överblick av 
fastighet handlar här om att respondenten ville ha en tydligare bild av en 
fastighet inför ett köp. I koden kontroll av träds kondition placerades svar där 
respondenten vill se om träd angripits av svamp eller insekter.  

Flest respondenter använde drönare inom kategorin planering. Där användes den 
främst till inventering för att planera kommande åtgärder. Till exempel användes 
drönaren för bedömning av hur mycket som ska åtgärdas vid röjning. Den 
användes också för att få en överblick över hänsynsområden innan åtgärd. Detta 
för att optimalt kunna planera hänsynsområden och i vilken del av objekten som 
är lämpligast att påbörja arbetet. R4 sa: ”Det är framförallt för att få en överblick 
över områdena och kunna då visa mina gubbar vart man kan lämna hänsyn”. 
Respondenterna ansåg också att drönaren är ett bra verktyg för att få en tydlig 
och samlad bild över objektet, för att kunna ge kunden bästa möjliga utförda 
åtgärd. 

Vad gäller kategorin uppföljning handlade den om uppföljning av utförda 
åtgärder och kontroll av genomfört arbete. Respondenterna ville snabbt få svar 
om körskador uppkommit eller om personalen som utfört röjning verkligen röjt 
hela den planerade arealen. Om kvalitén på utförd åtgärd inte var enligt avtalat 
ansåg respondenterna det var utmärkt att med hjälp av drönaren direkt kunna 
fotografera eller filma beståndet. Detta för att sedan kommunicera informationen 
till berörd personal. De ansåg att foton och film ger ett sådant bra och konkret 
material att både personal och respondent inte behöver bege sig ut till fots 
tillsammans.  

Vid analys av respondenternas svar på användningsområden blev svaren många 
och varierande. En förklaring till detta kan vara respondenternas geografiska 
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spridning och utgångsläge. De yrkesverksamma gav svar utifrån sina 
erfarenheter i yrket och de privata gav svar utifrån sina erfarenheter i det privata 
skogsbruket. Olika intresse och möjligheter att utforska kapaciteten hos drönaren 
bidrar troligtvis också till att respondenterna har olika uppfattning om verktyget.  

En drönare är dessutom inte ett verktyg endast för ett specifikt 
användningsområde och är därför väldigt mångsidigt (Tang & Shao, 2015). R9 
uttalade sig också tydligt kring detta och menade att ger du samma verktyg till en 
snickare och en elektriker så kommer de inte att använda den till samma sak. De 
kommer att använda verktyget på olika sätt eftersom de har olika yrken och 
behov. Samma sak gäller studiens respondenter. De är verksamma inom samma 
sektor, men skälet till varför de använder drönare skiljer sig åt. Behoven hos 
skogsbolag kan skilja sig från behoven hos en myndighet. Olika utgångspunkter 
och behov har troligtvis bidragit till den stora variationen av framkomna 
användningsområden. 

 

Figur 5. De tematiserade svaren av drönaranvändningen i dag av privata och 
yrkesverksamma i skogsbruket. 
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3.2 Styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

3.2.1 Styrkor 

De styrkor som respondenterna främst lyfte var effektivisering av arbetet, 
fördelar vid planering, tekniken i sig och användarvänligheten (figur 6). 
Tekniken och drönarens användarvänlighet gör att du snabbt och enkelt kan få en 
dagsaktuell översiktlig bild av en fastighet eller ett objekt. Detta leder i sin tur till 
att en bedömning snabbt kan ske och en planering inför kommande åtgärd eller 
inventering. 

Att flyga med en drönare är ett ypperligt sätt att få ett fågelperspektiv av ett 
objekt. Respondenterna ansåg att de blir mer effektiva i sitt arbete genom att 
flyga drönare istället för att gå till fots över objekt. Dessutom ökar säkerheten 
vid inventering av stormfällen. Om de utifrån drönarbilden ändå bedömer att de 
behöver se objektet från marken har de ändå en vinst eftersom de då vet att de 
inte går i onödan.  

Att kunna fotografera och filma för utvärdering eller för att sprida information 
var också något som uppskattades mycket. Här kan till exempel markägare och 
medarbetare lättare ta del av information och bli mer insatta i skogen och 
aktuella åtgärder. Respondenterna tror att detta i sin tur kan leda till en bättre 
skogsskötsel och att markägare kan uppnå de skogsbruksmål de har satt upp. 
”Skogsmässigt sätt blir det jättemycket bättre utfört i skogen, allting”, 
kommenterade R9. R4 sa ”Tanken är att jag ska kunna gör en översikt och kolla 
över så att allt är gjort och planerar, det tror jag att vi tjänar på att lägga upp 
arbetet på rätt sätt istället för att sedan komma på att man skulle ha börjat i andra 
änden”  

Andra faktorer som lyftes var möjligheten till den snabba återkopplingen som 
kan ske efter uppföljning av åtgärd eller kontroll av ett maskinlags eller ett 
röjningslags arbete. R8 sa: ”Vill man då visa snabbt till exempel återkoppling till 
ett maskinlag att det blev faktiskt såhär titta det ser kanske inte jättesnyggt ut ni 
borde ha kört där i stället”. Eftersom kontroll och återkoppling kan ske snabbt 
efter avslutat åtgärd, eller till och med under tiden åtgärden utförs, kan foto och 
film raskt samla in. Detta i sin tur kan leda till att ekonomin förbättras, eftersom 
det finns mer material än tidigare att beräkna priser utifrån. Ytterligare styrkor 
som nämndes var priset för drönaren och arbetsglädjen. R5 svarade: ”Det är 
mycket roligare än att ta bilder med mobilen”.  

En annan aspekt som framkom var att drönaren inte är områdesspecifik. Den kan 
användas inom många olika områden och kan även bidra till utveckling av 
företaget. Flera respondenter såg en nytta med drönaren att kunna utveckla nya 
tjänster och tillhandahålla bättre material för att underlätta arbete. 

Kategorin styrkor var den som fick flest tematiserade svar i SWOT-analysen. 
Detta kan tyda på att respondenterna ser en ljus framtid och stor nytta med 
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drönaren. De ansåg att drönaren bidrar till ökad kunskap om skogen och bättre 
kvalitet på utförda åtgärder.  

 

Styrkor 

Utvärdering  
- För att se om resultaten 

blir likvärdiga med 
insamlade data till fots. 

- Med foto och film se om 
åtgärd utförts korrekt. 

- Insamling av material för 
senare analys. 

- Filma för att senare 
analysera. 

 
Beslutsfattande 
- Viktigt att undersöka 

skogen i förväg för att 
inte utsätta maskiner och 
människor för onödiga 
risker. 

- Att hänsynsytor hamnar 
på lämplig plats. 

- Säkerställa kvalitén 
genom att flyga upp med 
drönaren och se efter så 
inte något surhål med 
mycket stammar missas. 

- Vill veta säkert hur det 
ser ut, svårt att se större 
arealer från marken. 

- Kontrollera om åtgärd 
behövs. 

 

Företagsutveckling 
- Snabba förändringar 

bidrar till många 
affärsmöjligheter. 

- Marknadsföring. 
- Ta hjälp av kalkyler för 

rimligt betalt, rimliga och 
bra förhållanden. 

- Att kunna göra extremt 
högupplösta ortofoton. 

- Alla våra arbetsuppgifter 
hade en nytta med 
drönaren. 

 
Skogsvård  
- Åtgärderna blir väsentligt 

bättre utfört. 
 
Ej områdesspecifik 
- Drönarens 

arbetsuppgifter är väldigt 
breda och öppna, inte 
specifika. 

 
Arbetsglädje 
- Roligare att ta bilder med 

drönaren än med 
mobilen. 

Nöje  
- Det är roligt. 

Inventering 
- Inventering av åtgärder. 
- Med en värmekamera 

kan inventering utföras.  
 
Ekonomi 
- Priset är rimligt. 
- Kunna ge ett säkrare pris. 
- Drönaren är extremt 

billig. 
 
Säkerhet 
- Människor utsätts inte för 

fara eftersom drönaren är 
i luften och inte 
människan. 

- Säkert vid tillsyn med 
drönare av områden där 
vindfällen finns. 

 
Information 
- Snabbheten i att ge en 

överblick till markägaren. 
- Kunna visa foton för 

markägaren så hen ser 
vad som är utfört. 

 
Nuläge 
- Få en snabb överblick. 
- Ser skogen i realtid. 

 

Figur nr 6. Redovisning av SWOT-analysens styrkor. 
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Styrkor 

Tekniken 
- Flygsystem som är 

genialiskt. 
- Oberoende av vind är 

bilden stadig. 
- Hög upplösning ger god 

kvalitet på filmen. 
- Tappas kontakten med 

drönaren hittar den hem 
automatiskt. 

- Alltid trott på drönaren för 
att de är små. 

- Drönare som går med el. 
- Svårt att få överblick på 

annat sätt. 
- Inget hindrar drönaren att 

ta sig fram. 
- Dagsfärska bilder. 
- Fågelperspektiv. 
- Bra med bilder och film. 
- Bra flygtid på den vi har 

nu. 
 
Användarvänlighet 
- Navigering är otroligt 

enkelt. 
- Det tar 5 min att lära sig 

flyga. 
- Drönaren har praktiska och 

högpresterande grejer så att 
den fungerar i fältarbetet. 

- Den är lättanvänd och har 
kort uppstartstid. 

- Du får vara vårdslös om det 
ska gå dålig. 

- Drönaren är stabil och 
lätthanterad i 
manövreringen. 

- Vem som helst kan flyga. 
 

Effektivisering 
- En snabb översiktlig 

bild, bara fantasin som 
begränsar. 

- Kan göra en snabb 
bedömning om det är 
värt att gå ut i fält. 

- Sparar tid vid 
undersökning av objekt. 

- Gå över till fots tar lång 
tid, från luften kan du se 
tillräckligt.  

- Kan se längst in i 
bestånd utan att springa 
in själv. 

- Ett beslutsverktyg som 
ger tillräckligt underlag 
från luften. 

- Vi blir mer effektiv. 
- Stora vinsten är den 

snabba överblicken. 
- Effektiviserar sökning 

av vindfällen. 
- Med kameran är det lätt 

att se där du inte kan gå. 
 
Hjälpmedel 
- Ett komplement och ett 

hjälpmedel, inte en 
ersättare. 

- Väldigt bra hjälpmedel. 
 
Kvalitetskontroll 
- Du ser insektsskador. 
 
Utbildning 
- Kan använda den i 

utbildning. 
- Skapa 

utbildningsmaterial. 
 

Planering 
- Undersöka vägar. 
- Med dagens teknik är det 

betydligt smidigare att 
hantera stormar. 

- Ta en bild för att senare 
ta kloka beslut. 

- Bättre upplösning gör att 
man ser vindfällen. 

- Snabb översiktlig bild på 
hur marken ser ut där du 
är. 

- Ger ett perfekt perspektiv 
när vi jobbar med skog. 

- Bra arbetssätt för att hitta 
skador och i tidigt stadie 
kan åtgärda. 

- Planera åtgärder på bästa 
sätt. 

- Ta bilder då ser man om 
det finns torra träd. 

 
Avsyning 
- Ser tydligt hur 

markberedarna jobbar 
och dess resultat. 

- Kolla så att arbetarna har 
röjt hela arealen. 

- Kunna göra en översikt 
och se efter att åtgärd är 
utförd. 

- Snabb återkoppling till 
ett maskinlag. 

- Följa upp för 
kvalitetsaspekter 

- För att se hur jobb 
påbörjats, fungerar och 
avslutas. 

Fortsättning av figur nr 6. Redovisning av SWOT-analysens styrkor. 
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3.2.2 Svagheter 

Av antalet tematiserade svar i kategorin svagheter går det att utläsa att 
respondenterna ansåg att det finns mycket färre svagheter än styrkor med 
drönaren. 

Tekniken i sig ansågs vara en svaghet då det i dagsläget finns tekniska hinder 
och saknas utrustning på marknaden (figur 7). Flertalet respondenter påpekade 
till exempel att batteritiden är för kort eftersom de inte hinner med den tänka 
flygningen innan batteriet måste bytas eller laddas. Batterierna, som då utgör en 
väsentlig del av användningen, har lett till att det uppstått nya arbetsuppgifter de 
måste ta hänsyn till i planeringen. Respondenterna menade att det tar fokus från 
det skogliga arbete som egentligen ska utföras. Det blir helt enkelt mindre tid till 
arbetsuppgifter som har skoglig anknytning. Istället ägnas tid åt att se till att 
batterierna är laddade och att de har en temperatur för att fungera optimalt.   

Några respondenter ansåg att kostnaden för drönaren är ett hinder. Det är inte 
alla som har råd då de anser att priset innebär är en stor investering. Det är inte 
bara en investering i själva drönaren, utan också i utbildning om hur den ska 
användas. Generellt går det relativt snabbt att komma igång med flygningen, 
men att bestämma höjd och flygstråk kräver övning. Tid för detta är något som 
måste avsättas från det dagliga arbetet för att kunna använda drönaren på bästa 
sätt.  

Den tekniska utvecklingen går hela tiden framåt. Den gör att drönaren snabbt blir 
omodern och den behöver ständig uppdateras. Den senaste tekniken är också den 
en dyr investering. Genom den nya tekniken blir drönaren också mer 
områdesspecifik, och tekniken och dess data blir svårläst enligt R9: ”Om vi tittar 
på en skoglig tillämpning då måste du fortfarande ha en skoglig kompetens för 
att göra bra bedömning utifrån vad du ser i bilden”. Informationen anser 
respondenterna borde vara lätt att tolka för alla, även för dem utan skoglig 
utbildning.  
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Svagheter 

Teknik 
- Batteritiden är begränsad. 
- Om drönaren trillar ner. 
- Kollisionsrisk finns. 
- Känner sig obekväm om man har den 

längre bort än 500–600 meter. 
- Svårt att ladda i fält. 
- Under vissa ljus förhållanden kan det vara 

svårt att se på plattan. 
- Måste ha batterierna i varm bil för att de 

ska fungera. 
- Flygningen är årstidberoende, framförallt 

när vi tittat på röjning. 
- Finns inga möjligheter att göra 

kvalificerade mätningar. 
- Flygtiden är för kort. 
- Det går åt mycket batteri. 
- Inventeringsmässigt negativt vid täta 

bestånd eftersom det blir svårt att se. 
- Du ser inte ner på marken. 
 
Ekonomi 
- Investera tid för att hantera verktyget. 
- Inköpskostnaden är det enda hindret för att 

alla skulle kunna köpa en. 
 

Områdesspecifik  
- Krävs en skogligkompetens för att göra 

bedömning utifrån bilden. 
- Informationen ska vara lätt att tolka för 

alla. 
 
Utbildning 
- Som nybörjare är det svårt att bestämma 

höjd och var man ska flyga utan att 
kollidera. 

 
Utveckling 
- Tekniken är endast en kostnadsfråga. 
 
Beslutsfattande 
- I ojämna bestånd med exempelvis kärr 

och berg är det svårt att sätta pris endast 
till fots. 

 
Nya arbetsuppgifter 
- Rutiner krävs kring batterierna vid 

laddning, temperatur och rotation. 
 

Figur 7. Redovisning av SWOT-analysens svagheter. 

3.2.3 Möjligheter 

Tekniken i sig och dess snabba utveckling ansåg respondenterna som de främsta 
möjligheterna hos drönaren (figur 8). De yrkesverksamma hoppades på att 
genom drönaren kunna ge kunden ett ökat utbud av tjänster. De vill exempelvis 
erbjuda inventeringar för kontroll av sjukdomar och skador, dagsfärskt 
kartmaterial och flygfoton. Respondenterna menade också att nya arbetsuppgifter 
och användningsområden kommer att upptäckas ju mer de använder drönaren. 
R2 sa: ”Vi börjar få värmekameror, multispektral kameror och du har vanlig 
RGB-kamera. Det innebär att det växer fram väldigt fort olika områden man kan 
använda de här i”. 

Möjligheter var den kategori som fick minst tematiserade svar, men där visade 
respondenterna samtidigt på en nyfikenhet. De ville se mer och snabbare 
utveckling av program och teknik hos drönaren. Detta visar på ett intresse och 
nyfikenhet som kanske till och med är ett måste med ny teknik. Ska verktyget bli 
bättre och mer användbart är det en fördel med optimistiska användare som 
gärna testar nya uppdateringar eller kameror. Det relativt låga antalet svar kan 
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också tyda på att respondenterna i dagsläget är förhållandevis nöjda med 
drönaren idag.   

 

Möjligheter 

Tekniken 
- Att koppla på andra kameror. 
- Snabb utveckling är en styrka för mig. 
- Framtidens teknikutveckling och där med 

prissättning ger utrymme för planering 
inom snar framtid. 

- Ny teknik tar sig fram oavsett hinder. 
- Drönarens uppbyggnad, hantering och 

utveckling. 
- Finns jättemycket bra utrustning. 
- Skett en otrolig utveckling. 
- Vi börjar få värmekameror, 

multispektrumkameror och du har vanlig 
RGB-kamera vilket innebär att det växer 
fort fram olika användningsområden. 

Nya arbetsuppgifter 
- Räkna kubikmetrar genom flygfoto. 
- Alla användningsområden är inte 

upptäckta ännu. 
 
Utveckling 
- Finns mycket olika delar att bara lägga 

ihop till ett paket. 
- Drönaren är mer lättåtkomligt i dag och 

utvecklingen bara fortsätter. 
 

Användarvänlig 
- Tillverkarna har tagit ansvar och gjort de 

mer användarvänliga. 
- Tillverkarna har tagit ansvar och gjort de 

mer säkra. 
 
Effektivisering 
- En planläggare släpper ut drönaren i ett 

bestånd och den sköter sig själv. 
 
Planering 
- Skulle kunna identifiera tex röta i träd. 
 
Egen materiel 
- Kunna göra egna kartor. 
 
Företagsutveckling 
- Hjälpa till med åtgärder. 
 
Hjälpmedel 
- Den har jättefina möjligheter. 

Figur 8. Redovisning av SWOT-analysens möjligheter. 

3.2.4 Hot 

De hot respondenterna främst lyfte finns inom kategorierna tekniken och 
myndigheter (figur 9). Främst ansågs drönaren vara en osäker produkt på 
marknaden och att den saknar viss utrustning som kan ersätta dagens manuella 
uppgifter. Det är exempelvis svårt att se ner till marken om bestånden är täta. 
Vid sådana tillfällen behövs en inspektion till fots. Ytterligare något som 
framkom var att drönaren inte klarar av att samla in bättre data än vad de redan 
har tillgång till. På så sätt ansåg de att drönaren är överflödig.  

Drönaren ansågs som en ny produkt på marknaden. Respondenterna menade att 
tekniken är osäker, eftersom de inte vet om den kommer att finnas kvar om fem 
år. De har svårt att motivera den investering i tid och pengar som behövs för att 
drönaren ska bli en tillgång. I dag finns en del tilläggsutrustning, men den är för 
de flesta respondenter för dyr. Detta gör att drönaren inte används fullt ut.   
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Myndigheter som formulerar regler för drönaranvändningen såg ett antal 
respondenter som ett hot. De ansåg att myndigheter är ett hot eftersom de har 
makten att bestämma reglerna fast än de inte är insatta i området. Detta sätter 
stopp för maximal användning för både privata användare och yrkesanvändare i 
skogsbruket. R2 ”Hotet är att det fortfarande är väldigt få beslutsfattare som 
förstår vilka hjälpmedel man besitter med när man kan använda denna teknik 
tycker jag”. De har formulerat ett regelverk som alla drönaranvändare ska följa 
trots att användningen ser olika ut inom olika områden. En respondent tror att 
lagstiftningen har blivit till för att skydda oroliga privatpersoner. De är oroliga 
för att förarna ska bruka drönarna felaktigt. Detta genom att inkräkta på 
allmänhetens privata sfär. Samtidigt fanns optimistiska tankar R9: ”En okunskap 
om ny teknik kan göra att beslut kan tas på väldigt hög ort eller på en politisk 
nivå som stoppar tillämpningen av ny teknik… om man titta bakåt i historien, jag 
tror inte att det har funnits något sådant tillfälle där det inte har funnits ett 
farthinder. Det har gått långsamt ett litet tag men ny teknik tar sig fram i alla fall. 
Så hoten mot drönaren är bara små fartgupp. Drönare kommer att användas så 
enkelt är det”. 

Jämförs antalet tematiserade svar i kategorierna styrkor och hot som är dess 
motsats till varandra syns det att respondenterna är eniga om att det är ett verktyg 
de kommer fortsätta avvända sig utav. Enligt SWOT-analysen kan hoten som 
respondenterna uppgett ses som käppar i hjulet, men inget som kommer stoppa 
drönaren permanent.  
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Hot 

Tekniken 
- Olycksrisk finns. 
- Man behöver människor som är 

intresserad av skog och duktig på data. 
- Det som kommer att krävas är väldigt 

mycket datorkraft och tid. 
- Den klarar inte konkurrens med 

laserdata som annars finns att tillgå. 
- Är skogen tät ser du inte marknivån. 
- Den har inte inom rimlig prisklass 

bärbara mätutrustningar. 
- Du vet inte om drönaren finns kvar om 5 

år. 
- Det blir endimensionellt med en bild. 
 
Lagstiftningen 

- Man måste alltid se drönaren och 
det är svårt. 

- Lagstiftningen är inkorrekt. 
- Så länge man inte flyger i 

stadsplanerade områden finns inga 
bekymmer. 

- Leta vindfällen, då behöver man 
komma upp på höjden men då är det 
flygförbud. 

- Lagen är skriver så att allt är 
förbjudet. 

- Regelverket är ett hot mot 
användningen. 

- Får bara flyga inom synhåll. 
- Får bara flyga inom ett visst avstånd 

från där du står. 
- Finns ett lagsystem som säger att du 

måste kunna se maskinen. 
 

Allmänheten 
- Människor som är rädda för teknik 

lägger fälben för 
teknikimplementeringen. 

- Folk som bryter mot lagen. 
 
Ekonomi 

- Drönaren får inte bli för dyr. 
- Dyr pryl för något som är lätt att göra 

manuellt. 
 
Stagnation 

- Det finns innovationsresistensen i 
bransch.  

 
Nya arbetsuppgifter 

- Filma och ta bild kan alla men är det 
alltid lönsamt? 

 
Arbetsuppgifter försvinner 

- Det behövs mindre folk i skogen. 
 
Myndigheter 

- Myndigheterna. 
- Få beslutsfattare som förstår vilka 

hjälpmedel man besitter med denna 
teknik. 

 

Figur 9. Redovisning av SWOT-analysens hot. 

3.3 Utvecklingsområden  

Respondenterna hade varierande svar på frågan om drönarens 
utvecklingsområden. Genom svaren identifierades tre kategorier: 
teknikutveckling, produktutveckling och företagsutveckling (figur 10). 
Teknikutveckling innebär att den befintliga produkten behöver förbättras. 
Produktutveckling innebär att något nytt behöver skapas eller konstrueras. 
Företagsutveckling innebär en möjlighet till nya arbetsuppgifter eller nya tjänster 
att erbjuda kunder.  
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3.3.1 Produktutveckling 

Den kategori som fick flest tematiserade svar var produktutveckling. Gällande 
koden programutveckling ville respondenterna se en utveckling av program som: 

- Med foton eller film kan jämföra hur olika åtgärder påverkar skogens 
utveckling. 

- Kan göra flygningen mer autonom och på distans. 
- Har digitala spärrar. Automatisk scanning av foton och filmer, som 

suddar sådant som är olämpligt såsom personer, privata tomter eller 
militärområden. 

Kod drönaren fick näst mest tematiserade svar. Respondenterna vill se en 
utveckling av drönaren där: 

- Det finns möjlighet till plantinventering. 
- Den flyger över skördarföraren och uppdaterad information kontinuerligt 

kring beståndets täthet och vilka träd som är lämpligast att avverka.  
- Den startar och landar automatiskt samt att det finns en laddningsstation 

som drönaren placerar sig i. 
- Transport av plantor från avlastning till planteringsområde kan ske.  

För resterade koder bildhantering, appar, kameror och tekniken angavs följande: 

- Teknik för igenkänning och urskiljning av olika föremål som till exempel 
torrträd, eller att kunna identifiera vad som är gräsvegetation och 
barrplantor. 

- Appar som känner av höjden från marken där drönaren befinner sig för 
stunden. 

- Appar som kan utföra inventeringsuppgifter. Till exempel en app för 
utläggning av provytor för att räkna planantal.   

- IR-kameror som kan skilja på löv- och granplantor. Då blir det möjligt att 
inventera vid olika årstider. 

- En kamera och sensor som kan mäta vitalitet hos plantor. 
- Tilläggsutrustning som kan utföra olika tjänster, till exempelmätverktyg. 

3.3.2 Teknikutveckling 

Teknikutvecklingskategorin innefattar koderna appar, flygtid, tekniken, 
bildhantering och kameror. Respondenterna ville se utveckling av: 

- Fler användarvänliga appar.  
- Flygtiden, genom bättre batteritid. Idag är flygtiden ofta otillräcklig för 

den flygning som är tänkt. 
- Batterier som laddar snabbare eller kan ladda sig självt. 
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- Tekniken. Mindre teknikstrul, mer attraktiv för andra än skogsbranschen 
och lättare utrustning. 

- Funktioner för lättare import av drönarfoton och filmer exempelvis 
skogsbruksplansprogram. 

- Kameror som inte bara kan filma och fota. 

3.3.3 Företagsutveckling 

Företagsutveckling var den huvudkategori som fick minst tematiserade svar. En 
respondent ville se en utveckling av tjänster där drönaren ingick, drönartekniken 
i sig ansågs inte behöva utvecklas eftersom den är tillräckligt bra som den är i 
dagsläget. 

3.3.4 Sammanfattning av analys 

SWOT-analysens resultat visar att de positiva interna faktorerna överväger de 
negativa interna faktorerna. 78 tematiserade svar i kategorin styrkor som är den 
positiva interna faktorn och 21 tematiserade svar som placerades i kategorin 
svagheter. Bland de externa faktorerna var det 19 tematiserade svar i kategorin 
möjligheter och 27 i kategorin hot. 

Av SWOT-analysen går det att utläsa att tekniken är den kategori som 
sammanlagt fått flest tematiserade svar. Det visar på att tekniken har en stor 
betydelse för respondenterna och att det finns en del områden som bör utvecklas. 
Utvecklingsområden enligt SWOT-analysen är till exempel förbättring av 
existerande produkter så som batterier som ger längre flygtid. Program och 
kameror som underlättar och kan ersätta åtgärder som till exempel inventering av 
olika slag.   

Det finns i dag återförsäljare som arbetar med helhetslösningar och formar 
drönaren efter olika kundens önskemål och behov, både för företag och 
privatpersoner (Eriksson, 2017). Att ta tillvara på de synpunkter som kunderna 
har ger utvecklarna viktig information för drönarens utveckling. Detta eftersom 
de får reda på vad konsumenten syfte med verktyget är och på så sätt kan 
förbättra den. 

Utifrån respondenternas svar verkar batteriernas hållbarhet och flygtiden vara 
den främsta svagheten med drönaren. Detta är en väsentlig del av användningen 
och något som borde ses över av utvecklarna. Om batteritiden förbättras kan svar 
som i dagsläget ses som en svaghet istället utvecklas till en styrka eller 
möjlighet. Så kan tänkas med flertalet av de tematiserade svaren. En liten 
justering av drönarens teknik eller pris kan göra att svar kan placeras in i en 
annan kategori. 
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Figur 10. Tematiserade svar över vilka utvecklingsområden som finns. 

3.4 Metoddiskussion 

Att i denna studie använda kvalitativa intervjuer ansågs lämpligt eftersom syftet 
var att få en djupare bild och förståelse för respondenternas drönaranvändning, 
uppfattning om drönaren och dess utvecklingsbehov. Med denna intervjumetod 
och eventuella kompletterande frågor för förtydligande och utveckling av 
respondentens svar ökade förståelsen. Med Graneheim & Lundmans (2003) 
analysmetod kunde resultaten analyseras på ett djupare plan eftersom 
intervjuerna ökade förståelsen. Detta bidrog till att svaren kunde tematiseras med 
större säkerhet utifrån det respondenterna verkligen menade och inte det som 
intervjuaren trodde sig uppfatta eller tolkade. 

I jämförelse med besöksintervjuer innehåller troligtvis resultatet nu mer data då 
telefonintervjuer genomförts. Detta eftersom intervju via telefon gör att 
respondenterna inte behöver lägga ner mer tid än nödvändigt på intervjun 
förutom den tid som själva samtalet tar. Deltagandet blir på så sätt inget 
ansträngande moment och bidrar förmodligen till att fler ställer upp. 
Kroppsspråk som kan studeras vid besöksintervjuer ansågs inte avgörande för 

Vilka utvecklingsområden anser ni finns för drönaren

Teknik-
utveckling

Appar

Kameror

Flygtid

Tekniken

Bildhantering

Utrustning

Produkt-
utveckling

Appar

Kameror

Bildhantering

Drönaren

Programutveckling

Företags-
utveckling

Nya arbetsuppgifter
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den här studiens syfte. Det material som studien ville samla in var vad 
respondenten säger och inte hur hen säger (Patel & Davidsson, 2001). 

Urvalet av respondenter bidrog till en god geografisk spridning och en 
representation av olika verksamheter innefattande både privata skogsägare och 
yrkesverksamma. Antalet intervjuade yrkesverksamma var dock fler än antalet 
privata skogsägare. Samtidigt finns det också fler olika kategorier i yrkesrollen: 
myndigheter och företag av olika storlek. Bland de privata fanns representerade 
både stora och små skogsägare och bland de yrkesverksamma fanns respondenter 
från myndigheter samt små och stora företag. Respondenternas erfarenheter 
inom de olika verksamhetsområdena tillförde olika insikter kring drönaren. 
Angående användare bedömdes ingen kategori av respondenterna saknas. Dock 
hade studien blivit än mer heltäckande med fler respondenter och/eller 
respondenter lokaliserade längre norrut i landet.  

Vid analys av respondenternas svar på styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
uppkom ibland svårigheter kring hur svaren skulle tematiseras. Denna svårighet 
uppkom trots att analysen utgick från de fastställda definitionerna. Detta kan ha 
orsakat felaktiga tematiseringar av svaren. För att undvika eventuella 
feltematiseringar hade SWOT-analysen kunnat utföras av fler personer, t.ex. tre 
stycken. Om fler personer går igenom samma material, borde risken minska för 
feltolkningar eftersom materialet då kan diskuteras fram och tillbaka och ur olika 
perspektiv.   

3.5 Slutsatser 

Utifrån studien kan konstateras att drönaren har många olika 
användningsområden i skogsbruket idag. Drönaren är ett mångsidigt verktyg där 
endast fantasin sätter stopp för vad den kan användas till. Idag används drönaren 
framförallt inom kategorin planering. Många respondenter, både yrkesanvändare 
och privata, visade på nyfikenhet och intresse. Drönarens främsta styrka är att 
den kan effektivisera arbetet och möjliggöra bättre planeringar. Detta kan i sin 
tur kan leda till bättre skogsskötsel och ekonomi. Idag saknas fortfarande en del 
vad gäller tekniken. Områden som behöver utvecklas är appar, program och 
batterier. Batterier och flygtid är drönarens främsta svaghet. Hot som 
myndigheters regelverk sätter käppar i hjulet. Respondenterna är ändå 
optimistiska och hoppas på en revidering av regelverket till det bättre. 

Antalet svar kring utvecklingsområden var lägre än mängden svar kring 
användningsområden. Detta skulle kunna tolkas som att många respondenter är 
nöjda. De anser att de har vad de behöver. Samtidigt visar svaren på att det finns 
områden som kan utvecklas eller förbättras. Att utveckling sker i den riktning 
som respondenterna efterfrågar är viktigt. Det kan vara en avgörande del som gör 
att drönaren stannar kvar i skogssektorn eller inte.   
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3.6 Förslag på ytterligare studier 

Det vore intressant att mer i detalj studera de beskrivna användningsområdena 
respondenterna har. Vad gäller kategorin planering fanns inventering av 
stormfällning. En intressant studie hade varit att undersöka hur drönaren för detta 
ändamål fungerar i praktiken jämfört med fältinventering. 

I kategorin utbildning fanns utformning av utbildningsmaterial. Här vore det 
intressant att undersöka och jämföra resultat av olika åtgärder. Att till exempel 
personal får utföra en åtgärd under tiden en drönare filmar. Efter avslutat jobb får 
personalen se filmen, reflektera kring den och diskutera utfallet. Vad blir 
resultatet efter att de sett filmen? 
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6. Bilagor 

BILAGA 1. Intervjuguide 

1. Hur använder ni drönaren i ert privata skogsbruk/ i er yrkesroll? 
Stödord: 
Till vad? (I vilket syfte) 
Varför? 
Hur? (Metodik/teknik) 
När? (I vilka sammanhang, när i tid) 
 

2. Vilka styrkor anser ni att drönaren har? 
Stödord: 
Internt i verksamheten (i privatskogsbruket/i yrkesrollen) 
Fördelar 
 
Ekonomiska, miljömässiga, sociala aspekter, arbetsmiljö 

3. Vilka svagheter anser ni att drönare har? 
Stödord: 
Internt i verksamheten (i privatskogsbruket/i yrkesrollen) 
Nackdelar 
 
Ekonomiska, miljömässiga, sociala aspekter, arbetsmiljö 

4. Vilka möjligheter anser ni att det finns med drönare? 
Stödord: 
Externt 
Omvärldsfaktorer som kan påverka, politik, regelverk, media, miljö och 
klimat, teknisk utveckling. 
Påverkansfaktorer ”utifrån” 
 

5. Vilka hot anser ni finns för drönar? 
Stödord: 
Externt 
Omvärldsfaktorer som kan påverka, politik, regelverk, media, miljö och 
klimat, teknisk utveckling.  
Påverkansfaktorer ”utifrån” 
 

6. Vilka utvecklingsområden anser ni finns för drönaren? 
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BILAGA 2. Mail till respondenterna 

Ämne:  

Examensarbete om drönare 

Mail: 

Hej 

Mitt namn är Katrin Magnusson och är student vid Linneuniversitetet i Växjö, 
Skogskandidatprogrammet. Jag skulle vilja göra en telefonintervju med dig 
eftersom jag ska skriva ett examensarbete kring drönare och dess användning i 
skogsbruket. Syftet med studien är att ta reda på hur användning av drönaren ser 
ut i dagsläget och identifiera intressanta områden för utveckling. Totalt kommer 
20 stycken personer att intervjuas, 10 stycken som använder drönare i det privata 
skogsbruket och 10 stycken som använder den i sitt yrke. Intervjun består av 6 
frågor och uppskattas att ta ungefär 1 timma. 

Vänligen återkoppla till mig om ditt intresse för att delta i studien. Ditt 
deltagande i studien är mycket värdefullt, men du avgör själv om du vill 
medverka eller inte. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. När du 
svarar på mailet föreslå gärna en dag och tid för intervju som passar dig. Är du 
inte intresserad eller vill veta mer hör gärna av dig via mail eller telefon.  

Mvh 

Katrin Magnusson 

Mailadress 

Telefonnummer 
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BILAGA 3. Transkribering med dramadialogiska modellen 

Exempel på transkription av den dramadialogiska modellen. Utdrag av 
telefonintervjun med respondent nr 5 det vill säga R5.  

Intervjuaren: Vilka styrkor anser ni att drönaren har? 

R5: Det är snabbheten att få en överblick och sen är det möjligheten att 
kunna kommunicera den överblicken till skogsägaren. Man kan 
visa det från perspektiv de inte tidigare har sett. Man kan gå in och 
kolla längst in på ett område utan att springa in där själv. En styrka 
till är att det är säkert också om det finns vindfällen tillexempel. 
Det är ju onödigt att vara i de områdena och på så sätt säkrare att 
stanna utanför.  

 

Intervjuaren: Vilka utvecklingsområden anser ni finns för drönaren? 

R5: Skogsbranschen är ganska liten så det krävs gärna att det är andra 
aktörer och gärna ickekommersiella aktörer som tar fram något 
som även den stora massan vill köpa för att den har ju det. Vi har 
en konsumentversion. Tidigare var de väldigt dyra fram tills de 
blev konsumentversioner och jag tror att utvecklingen kommer att 
fortsätta. Jag hoppas på att det kommer någon typ av laserscanning. 
Sen finns det ju lite annat som är mer special värmekamera 
tillexempel. Laserscanningen är ju väldigt stora fortfarande men de 
har blivit betydligt mindre för att ta tillexempel till skogstaxering, 
mäta virkesvolymen och sådana grejer. 
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BILAGA 4. Kvalitativ innehållsanalys 

Exempel på kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2003), 
respondent R5. 
  

Fråga: Hur använder ni drönaren i er yrkesroll? 

Respondent Meningen i sin helhet 
Komprimerad 
mening 

Kod Kategori 

5 Det kan också vara när vi 
kör accordsröjning, vi 
säger att arbetarna har 
betalning per ackord då 
vill vi ju kolla att de har 
fått med hela arealen som 
ska röjas som de har 
betalt för. 

Kolla att de 
har röjt hela 
arealen  
 

Avsyning av 
arbete 
 

Kvalitetskontroll 
 

5 När det har varit som 
mest intensivt har ett 
skogsbolag upphandling 
på sina röjningar en gång 
om året då kommer alla 
deras röjningar ut som 
ska utföras under ett år. 
Då kan de ligga väldigt 
nära varandra, ett par 100 
meter, då stacka vi ut 
men om det låg precis vid 
vägen, annars gjorde vi 
inte det men nu kan vi få 
en bra uppfattning 
därifrån. 
 

Beslutsfattande 
underlagt i 
upphandlingar 
 

Beslutsfattande 
 

Beslutsfattande 
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Fråga: Vilka styrkor anser ni att drönaren har? 

Respondent Meningen i sin helhet 
Komprimerad 
mening 

Kod SWOT 

5 Man kan gå in och kolla 
längst in på ett område 
utan att springa in där 
själv.  
 

Kolla längst in 
i beståndet 
utan att 
springa in 
själv 
 

Effektivisering Styrka 

5 En styrka till är att det är 
säkert också om det finns 
vindfällen tillexempel. 
Det är ju onödigt att vara 
i de områdena och på så 
sätt säkrare att stanna 
utanför.  
 

Säkert vid 
tillsyn med 
drönare av 
områden där 
vindfällen 
finns 
 

Öka 
arbetssäkerheten  
 

Styrka 
 

Exempel på kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2003) med 
förbestämda kategorier, respondent R5. 
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