Rapportstatistik 2014
Nedanstående statistik bygger på det sammanlagda antalet registrerade rapporter som
inkommit under 2014. Kasserade rapporter samt bilagor till andra rapporter (som
inkommit som enskilda rapporter) har exkluderats ur beräkningen. Även vid sådana
tillfällen då flera rapporter kommit in kring samma händelse så har dessa klassats som
en rapport då de berör samma event varpå samtliga utöver en av rapporterna i de fallen
har exkluderats. Registrerade rapporter syftar här till de rapporter som registrerats i
rapportdatabasen vilket innebär att även ett flertal rapporter som endast mottagits över
telefon, Facebook eller mail har exkluderats från beräkningen då dessa inte alltid
registreras i databasen*.
Inkomna rapporter: 164
Pågående/under utredning: 26
Ifo: 53
Troligt ifo: 36
Psykologisk förklaring: 2
Skämt/medveten bluff: 2
Ej bedömbar: 26
Svårbedömd: 17
Ufo: 2
* Att en rapport via de här kontaktvägarna inte registreras kan exempelvis bero på att den med
en gång kan ges en förklaring och därmed inte förs vidare i systemet alternativt att den
saknar den nödvändiga information som behövs för att en närmare utredning/utvärdering ska
vara möjlig (avsaknad av datum/tid/plats eller en alltför diffus beskrivning) och det därmed
inte anses nödvändigt att registrera rapporten.

Vid den statistiska beräkningen inkluderas endast avslutade och väl
undersökta/utvärderade rapporter. Pågående rapporter samt rapporter där väsentlig
information saknas varvid en närmare undersökning eller utvärdering inte kunnat
göras (=ej bedömbar) exkluderas därmed ur statistiken.
Pågående/ej bedömbara rapporter = 52
164 - 52 = 112
Beräkningsgrund 112 rapporter
Ifo: 53 (47.3%)
Troligt ifo: 36 (32.1%)
Psykologisk förklaring: 2 (1.8%)
Skämt/medveten bluff: 2 (1.8%)
Svårbedömd: 17 (15.2%)
UFO: 2 (1.8%)
Antal förklarade rapporter: 93 (83%)
Antal oförklarade rapporter: 19 (17%)
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Förklaring till beteckningar
Ifo = Identified flying object
Ufo = Unidentified flying object
Uträkningar genomförda av RPC-Johan Gustavsson 2015-01-02.
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