Rapportstatistik 2015
Nedanstående statistik bygger på det sammanlagda antalet rapporter som inkommit
under 2015. Kasserade rapporter har exkluderats ur beräkningen. Även vid sådana
tillfällen då flera rapporter kommit in kring samma observation dvs. tillfällen då vittnen
som varit i sällskap med varandra vid en observation har skickat in varsin rapport
kring händelsen så har dessa klassats som en rapport då de berör samma iakttagelse
varpå samtliga utöver en av rapporterna i de fallen har exkluderats ur statistiken.
Statistiken bygger huvudsakligen på de rapporter som registrerats i rapportdatabasen
men även ett flertal rapporter som endast mottagits över telefon, Facebook, mail eller
brev har inkluderats i beräkningen*. Exkluderingar har gjorts i några enstaka fall där
informationen har varit så pass vag så att den inskickade beskrivningen inte kunnat ses
som en fullständig redogörelse över en observation. De rapporter som under det gångna
året samlades in vid dörrknackningarna under UFO-Sveriges projekt Kolmården har
exkluderats helt ur statistiken då dessa rapporter är föremål för en egen statistisk studie
och kommer att utvärderas i samband med uppföljningen av projektet. Det uppföljande
arbetet kring projektet var inte färdigställt vid årsskiftet.
Inkomna rapporter: 250
Ifo: 90
Troligt Ifo: 56
Psykologisk förklaring: 1
Avsiktlig bluff: Svårbedömd: 19
Ej bedömbar: 56
Under utredning: 28
* Enstaka rapporter av det här slaget kan däremot ha hamnat utanför statistiken då dessa
rapporter inte per automatik registreras i systemet och enstaka rapporter kan därmed ha
missats när den här rapportskörden manuellt fördes in i statistiken.

Vid den statistiska beräkningen inkluderas endast avslutade och väl
undersökta/utvärderade rapporter. Pågående rapporter samt rapporter där väsentlig
information saknas eller där en närmare undersökning eller utvärdering inte kunnat
göras av andra orsaker* (=ej bedömbar) exkluderas därmed ur statistiken.
Pågående/ej bedömbara rapporter = 84
250 - 84 = 166
Beräkningsgrund 166 rapporter
Ifo: 90 (54%)
Troligt Ifo: 56 (34%)
Psykologisk förklaring: 1 (1%)
Svårbedömd: 19 (11%)
Antal förklarade rapporter: 147 (89%)
Antal oförklarade rapporter: 19 (11%)
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Förklaring till beteckningar
Ifo = Identified flying object
Uträkningar genomförda av RPC-Johan Gustavsson 2016-01-05.
*Ytterligare orsaker till varför en närmare undersökning eller utvärdering inte kunnat göras
kan exempelvis vara att vittnet ej är samarbetsviligt.

