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Sammanfattning: 

En ökande mängd information finns tillgänglig i privatägd smart teknik. Försvarsmakten har 

möjlighet att använda sig av information från befintlig smart teknik. En värdering av möjliga 

användningsområden för tillgänglig information är första steg i en sådan utveckling. 

Denna studie undersöker de praktiska effekterna av att använda positionsdata och bilder från 

smartmobiler i kombination med traditionella berättande rapporter från allmänheten. 

Studien påvisar att tillförandet av information från smart teknik under vissa förutsättningar 

förbättrar positioneringsförmågan när den utförs av försvarsmaktens personal. 
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Augmenting reports from the public with smartphone 

sensor data to improve localization. 

Abstract: 

An increasing amount of information is held by the public in their smart devices. The mili-

tary can make use of the information which smart device technology presents. The benefits 

of using this data therefore needs to be evaluated. 

The study examines the practical effects of using location data and digital photos made avail-

able through smart devices to augment reports from the public as received by members of the 

armed forces. 

The study indicates that the use of smart device information improves the precision of geolo-

cation when performed by members of the armed forces. 
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1 Inledning 

I och med introduktionen av smart teknik har människans möjligheter att kommunicera, sociali-

sera, interagera och även samla ljud, video, bilder och text förändrats. Därför är det intressant att 

undersöka hur Försvarsmakten kan dra nytta av smartmobiler. 

Smartmobilen har en framträdande plats i 2010-talet. Den växte fram ur tidiga smarta mobila 

verktyg såsom Blackberry, Palm Pilot och Nokia Communicator serien som började komma ut 

under 1990-talet. Apple stöpte sedermera om marknaden i och med introduktion av iPhonen 

2007. Apple tog snabbt över ledningen på marknaden från Nokia. Apples iPhone kan sägas ha 

ändrat standarden från att vara en mobil telefon till att vara en smart mobil. (Frommer, 2011; 

Kelly, 2012) 

Smartmobilen utgör idag en högteknologisk artefakt med ett antal olika sensor- och kommunikat-

ionsmöjligheter. Smartmobilen är idag en självklarhet i samhället och den används till mer än att 

bara ringa med. Den samlar flera av de funktionaliteter som det tidigare hade varit nödvändigt att 

ha flera olika produkter och tekniska lösningar för att kunna utföra. Den gör allt det som det tidi-

gare krävdes radio, tv, freestyles, pocketkameror och videokameror, navigationssystem och dato-

rer för att utföra. Utöver att enbart förmedla externa tjänster mot olika företag så är den också ett 

verktyg för att kunna fjärrstyra uppvärmning, belysning, städning, matlagning och musiken i 

hemmet. Funktionerna finns helt plötsligt samlade i var mans hand, eller i alla fall hos över 80 

procent av befolkningen (Findahl, 2017; Statistiska Centralbyrån, 2017).  

Utvecklingen av appar och funktioner är ständigt pågående och företag utvecklar sin förmåga att 

använda insamlingsbar data. Flera myndigheter, landsting och kommuner har utvecklat egna ap-

par eller är anslutna till tredjepartsappar.  

I och med at smartmobilen är vanlig hos gemene man så kommer de sannolikt att använda sin 

smartmobil för att komma i kontakt med Försvarsmakten.  

När allmänheten gör en observation kommer den rapporteras till Försvarsmakten med hjälp av 

smartmobilen. Telefonsamtalet eller mejlet skulle med enkla medel kunna kompletteras med tek-

nisk information från smartmobilens inbyggda sensorer. Dessa utgör en potentiell källa som kan 

bidra till ett bredare informationsläge. Försvarsmakten har av tradition arbetat kvalitativt när det 

kommer till mottagande av rapporter från allmänheten Bearbetningen har i första hand skett ma-

nuellt med bedömning av personen som tar emot rapporten. Försvarsmakten kan med spridningen 
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av smartmobiler få tillgång till ett sensornätverk bestående av alla människor som har en smart-

mobil med sig. Möjligheten till att ta emot rapporter från flera personer av en och samma obser-

vation ökar. Rapporten kan dessutom innehålla mer information än tidigare i form av bilder och 

koordinatpositioner.  
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2 Problemformulering/frågeställning 

Allmänheten uppmuntras av Försvarsmakten att rapportera oftare när de gör observationer. Detta 

kan leda till ett behov att kunna omhänderta flera rapporter. Det blir nödvändigt för Försvarsmak-

ten att kunna ta emot och bearbeta större mängder data. En tillgänglig form av information som 

kan användas är positionsinformation och bilder från exempelvis smartmobiler, 

 

Hur påverkas Försvarsmaktens informationsläge när rapporter från allmänheten kompletteras 

med bilder och position i form av koordinater? 

 

Studien är begränsad i omfattning till den tidpunkt de tas emot av Försvarsmaktens personal för 

första gången. 
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3 Syfte 

Denna studie tar formen som en explorativ undersökning om Försvarsmaktens personals förmåga 

att fastställa en position utifrån traditionella berättande rapporter jämfört med rapporter som kom-

pletteras med positionsdata och digitala bilder. 

Genom att pröva fiktiva rapporter från allmänheten med och utan bilder och position kan vi mäta 

om det finns någon signifikant skillnad. Resultatet från studien kan sedan användas vid framtag-

ning av exempelvis smartmobil stöttade system till Försvarsmakten. Studien behöver även pröva 

vad som händer om felaktig data tillförs. 

 

Syftet med studien är att undersöka påverkan av att inkludera koordinatpositioner och bilder, 

från exempelvis smartmobiler, i rapporter när de tas emot i Försvarsmakten. 

  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 10 (67)  

Johan H Guggenberger 

1MT019 2018  2018-06-01  

4 Teorianknytning 

Smartmobilen utgör en katalysator för både social- och teknisk tillämpning och utveckling genom 

sin snabba spridning. Smartmobilen utgör ett av de mest vitt spridda smarta verktygen i samhället 

och inom Försvarsmakten idag. 

Anledningen till att man vill utnyttja de möjligheter som nya teknologier medger är naturligtvis 

att öka nyttan för Försvarsmakten. Ett av de centrala begreppen i militärtekniken är militär nytta. 

Militär nytta är ett teoretiskt begrepp och utgör en av de centrala militärtekniska forskningsfrå-

gorna: Hur man kan mäta och kvantifiera militär nytta. Att värdera militär nytta är komplicerat 

och samtidigt säger ett av de militärtekniska postulaten att ”Tekniska framsteg har alltid en mili-

tär nytta”. (Axberg m.fl., 2013)  

I andra forskningsdiscipliner har nyttobegreppet kritiserats för att vara ett cirkulärt resonemang – 

nyttan gör något värt att anskaffa och viljan att anskaffa det ger det nytta (Robinson, 1962). 

Försvarsmakten har, när det gäller utvecklingen och utnyttjande av möjligheterna med smart tek-

nik, hamnat efter utvecklingen i samhället. På taktiska och operativa nivåer är det är i huvudsak 

kvalitativa metoder som används och inte kvantitativa metoder. En orsak är att det finns en histo-

rik i att inte använda kvantitativa metoder att göra detta i militära sammanhang. Hos militärer i 

allmänhet och inom underrättelseanalys i synnerhet finns en tradition av att arbete med kvalitativ 

bearbetning och inte använda kvantitativa metoder (Johnson m.fl., 1988).  

I mitten på förra seklet teoretiserade Meehl, (1954) att maskinbearbetning och statistisk analys 

hade högre framgång i att ställa diagnoser än människor. Utifrån Meehl, (1954) och Johnsons 

m.fl. (1988) observationer kan det finnas outnyttjade möjligheter att använda maskinbearbetning 

av kvantitativ information i syfte att kunna öka effektiviteten Användandet av digital information 

från smarta verktyg möjliggör till exempel kvantitativ behandling. 

Som ett led i detta undersöker studien hur Försvarsmaktens effektivitet att positionera händelser 

påverkas med en tillförd möjlighet att använda information från exempelvis smartmobiler.  

Studiens fokus har inte varit på den militära nyttan utan på möjligheten att undersöka effektivite-

ten i att kunna positionera händelser. Resultatet är därför användbart vid exempelvis värdering av 

effekt, som underlag till vidare forskning i området och kan användas vid utveckling och projek-

tering för att prognosticera implementering av ny informationsteknik.  
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4.1 Forskningsläge 

Studier om smartmobiler och militär användning har utförts inom några få områden och koncen-

trerar sig i huvudsak på militära tillämningar med smartmobiler ägda av militären. Till exempel 

utforskade Hansson, (2014) militära mobilappar för indirekt bekämpning i sin magisteruppsats i 

militärteknik. Studier som undersöker nyttjande av allmänhetens smartmobiler som ett sensornät 

för att bidra till rapportering till Försvarsmakten har ej identifierats. Däremot finns relaterad 

forskning inom natur- och samhällsvetenskapen samt utomlands. 

4.2 Bakgrund  

Rapportering till Försvarsmakten 

Den första kontakten med Försvarsmaktens kan ske via myndighetens växel som lotsar samtalet 

vidare i organisationen. Alternativt kan personen gå in på Försvarsmaktens hemsida och där söka 

på ”tips”. Den första förslagna länken är till Militärregion syd (MRS). Längre ner på MRS info-

sida finns en sektion som heter tips och har kontaktuppgifter till MRS och Marinens taktiska stab 

(MTS). Information om tips till övriga försvarsgrenar och regioner saknas. MTS tar utöver tele-

fon emot tips via e-post. MRS tar inte emot telefonsamtal utan har valt SMS/MMS och e-post 

som vägar in på sin tipslinje. (Bohman, 2016) 

Oavsett väg in så kan det ske med hjälp av en smartmobil. Med teknisk data förstås här tekniskt 

utvunnen information såsom tid, position, höjd från någon form av teknisk sensor eller funktion. 

Försvarsmakten har traditionellt hanterat en annan informationstyp, den berättande rapporten i 

formen av beskrivande skildringar av människor. I dagsläget är det ett telefonsamtal eller ett mail 

med berättande rapporter som behöver anpassas till Försvarsmaktens interna mallar. Beskrivande 

talad eller nedskriven rapportering är i och med detta den nu rådande normen. (Försvarsmakten, 

2007; Holmberg, 2018) 

Det grundläggande i Försvarsmakten är att en rapport innehåller ett antal informationselement 

som ska kunna besvaras. Försvarsmakten använder 7S som mallen för rapportering där de 7S står 

för stund, ställe, styrka, slag, sysselsättning, symbol och sagesman (Försvarsmakten, 2010). 

Dessa sju informationselement utgör därmed grunden för vad Försvarsmakten vill ha in för att få 

en tillräcklig helhetsförståelse för den rapporterade händelsen. 
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Vid mottagande av rapporter från allmänheten används den preliminära incidentrapporten (PI) 

som är baserad på baserad på rapportering enligt 7S. Rapporten är oftast berättande varför en ko-

ordinatbaserad position inte medföljer i den initiala rapporten. (Försvarsmakten, 2007) 

Av olika skäl kan ett eller flera av dessa informationselement saknas, vara ofullständiga eller fel-

aktiga. Detta kan leda till att informationen blir missuppfattad eller misstolkad. Skälen till detta 

ligger hos både avsändare och mottagare, särskilt när det är i formen av en berättelse snarare än 

någon form av teknisk bevisning (Thurén, 2013). Enligt Thurén (2013) är teknisk bevisning star-

kare än en berättelse och det är därmed positivt att kunna använd tekniskt insamlad data till att 

komplettera rapporter i form av berättelser. 

Militära staber förväntas inte ha hög lokalkännedom utom när det finns en slumpmässig person-

koppling eftersom militärregionerna och taktiska staberna täcker stora geografiska områden. Där-

emot är det vanligen förekommande att de geografiska referenser som rapportören använder finns 

på fler än ett ställe. Detta leder till att det blir nödvändigt att ställa kompletterande frågor för att 

fastställa en position. 

Smarta verktyg  

En modern smartmobil är utrustad med global navigation satellite system (GNSS)-mottagare, ac-

celerometer, digital kompass, 3 leds gyro och barometer (Apple (SE), 2017). Tillverkare och pre-

standa varierar från modell till modell men utvecklingen är pågående och utvecklas med varje ge-

neration av smartmobiler.  

De typiskt förekommande sensordelarna och deras levererade data är: 

 En GNSS-mottagare som klarar av att geografiskt positionera smartmobilen med GPS, 

GLONASS, GALILEO m.fl. Levererar datum, tid, latitud, longitud, höjd i förhållande till 

referensdatum samt osäkerheten i positionsnoggrannhet; dilution of precision (DOP). 

 En accelerometer och tre-leds gyro som mäter rotation och acceleration i x, y och z led i 

förhållande till geografisk position. 

 En digitalkompass som ger azimut genom att känna av riktningen till magnetiska nordpo-

len.  
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 Ytterligare mjukvarubaserad positionering genom trilaterering från mellan basstationer 

som används av Google eller information från basstationerna, så kallad assisted GPS 

(AGPS). (Van Diggelen, 2009) 

 En digitalkamera med digital zoom som sparar bilder med kompletterande metadata. 

Utveckling av funktioner och appar 

Denna studie har inte för avsikt att utforska möjligheten utveckla en militär smartmobil eller en 

Försvarsmaktsintern smartmobilapp utan syftar till att utforska möjligheter med befintlig civilt 

driven teknik som ägs och abonneras av allmänheten. Hansson (2014) drog slutsatsen att den mi-

litära nyttan skulle bli låg med en smartmobil app för indirekt bekämpning vilket bedöms stå än 

idag om man inte förändrar kommunikationsmöjligheterna för plattformen så det vilar på en mili-

tär kommunikationsinfrastruktur. Hansson (2014) konstaterade också i sin studie om militära mo-

bilappar att Försvarsmakten har en viss skepsis mot att lita på tekniken. Försvarsmakten har valt 

att inte utveckla sådan funktionalitet inom organisationen.  

Mycket utveckling pågår för att merutnyttja den funktionalitet som finns i en smartmobils in-

byggda komponenter. De kan få andra användningsområden än vad de var tänkta för. Cogliati 

m.fl. (2014) konstaterade i sin studie att mobiltelefoner med complementary metal-oxide-se-

miconductor (CMOS) kameror kan användas för att detektera förekomsten av gammastrålning 

vilket skulle kunna användas av myndighetspersonal. 

Kvantitativ data 

Det har uppmärksammats att träningspass registrerade med till exempel GPS-klockor har kunnat 

sammanställas och västländska militära posteringar långt ut på landsbygden har kunnat identifie-

ras genom denna information. Detta skedde inte av en underrättelsetjänst utan av företaget Strava 

(2017) som sammanställer positionsdata från träningsklockor och smartmobiler med GPS och 

tillhandahåller informationen för sina användare. Det är ett exempel på styrkan av att kunna an-

vända stora datamängder så kallad big-data. Big-data definieras som data i stora volymer, av stor 

variation och som snabbt förändras över tiden (Berman, 2013).  
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Positionsnoggrannhet i Sverige idag 

Det finns många genomförda studier som haft för avsikt att kontrollera positioneringsnoggrann-

heten i smartmobiler. Generellt sett så avgränsar sig sådana studier till ett visst geografiskt om-

råde eller till en viss miljö eller ett specifikt ändamål. Det finns få genomförda lands- eller land-

skapstäckande studier på GPS:er och smartmobiler, utan studierna avgränsar sig och fokuserar på 

forskarnas eget intresse- eller verkansområde. För att erhålla en täckande uppfattning om mobil-

prestanda har olika undersökningar valts ut för att på så sätt täcka vanligen förekommande mil-

jöer i Sverige för att på så sätt uppfatta de dimensionerande värdena. De tre studierna kommer 

från olika institutioner men tillsammans utgör de ett ramverk till hur en smartmobils positioner-

ingsfunktion förväntas fungera i Sverige. De kommer från en institution för kartografi och geo-

grafisk information, en institution för skogsbruk samt en undersökning som stöd för turistappli-

kationer. 

Det finns kända begränsningar i vissa miljöer och terräng. Exempelvis behöver ett GNSS-system 

fri sikt mellan mottagare och satellit samt att flera satelliter behöver vara i siktlinjen samtidigt. På 

grund av detta erhålls sämre positionsnoggrannhet i djupa raviner och dalgångar, i tät och hög be-

byggelse och även inomhus. Positionsfelet kan även förstärkas då signaler kan studsa mellan 

byggnader och raviner och ge felaktiga mätvärden trots att det finns tillräckligt många satelliter i 

siktlinjen.  

Zandbergen och Barbeau (2011) argumenterar för att AGPS tillsammans med moderna GPS kret-

sar minskar problematiken i raviner och att noggrannheten var hög redan vid tiden för deras stu-

die. Studier som följer nedan har ej specifikt undersökt AGPS på samma sätt som Zandbergen 

och Barbeau (2011) vilket förklarar varför de ej stödjer varandra.  

I Garnett och Stewarts (2015) studie låg medelnoggrannheten för en iPhone 6 på 6,5 meter med 

en variationsvidd på 44,75 meter i öppen terräng och i bebyggelse motsvarande en mindre ort. 

Studien genomfördes i tre miljöer: Öppen terräng, låg bebyggelse med byggnader på en till två 

våningar och medelhög bebyggelse med byggnader på två till åtta våningar. Att notera är att 

Garnett och Stewart, (2015) i sin redovisning av tidigare forskning anger att Miluzzo och Oakley, 

(2008) fann att iPhone hade en medelnoggrannhet på 759 meter vilket avsåg en modell utan GPS. 

Tidigare genomförd studie av Modsching m.fl. (2006) inne i den tyska staden Görlitz hade diver-

gerande resultat. Studien uppmätte en medelnoggrannhet på två meter på öppna torg men på 
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stadsgator ökade medelnoggrannheten till 15 meter. Modsching m.fl. (2006) noterade även att 

äldre testade GPS-mottagare hade sämre positionsnoggrannhet än nyare testade modeller.  

I skogsterräng är värdet positionsnoggrannheten beroende på skogstyp och säsong. I slovakisk 

blandskog, bestående av en blandning av löv- och barrträd, uppmättes vid försök med smartmobi-

ler cirka tio meters noggrannhet när det var lövfritt på vinterhalvåret och 20 meters noggrannhet 

under sommarhalvåret (Tomaštík m.fl., 2017). 

Sammantaget kan dessa studier anses vara signifikanta för Sverige i och med att de skedde i mil-

jöer som liknar svenska miljöer och terränger. Terränger som inte stämmer in med dessa tre valda 

studier finns i Sverige men utgör inte vanlig terräng. Studierna och sammanvägt resultat är fram-

taget för att kunna föra diskussionen i slutet på studien.  

I denna studie anses att en positionsnoggrannhet på 20 meter är relevant i större delar av Sverige 

vid positionering med smartmobil. Variansvidden kan i enskilda fall vara större och därför accep-

teras att upp till 100 meters positionsnoggrannhet kan förekomma. Ytterligare särfall kan uppstå 

till exempel i direkt anslutning till att smartmobilen kommer ut ur en byggnad eller upp ur en 

väska. 

Positionsnoggrannheten kommer att bli bättre i och med att GNSS-systemen utvecklas och byggs 

ut samt att tekniken i smartmobilerna blir bättre. Företaget Broadcom presenterade vid Institute 

of Navigations GNSS+ konferens i september 2017 ett nytt GNSS-chip för mobiltelefoner som 

ska kunna få ner noggrannheten till 30 centimeter. Detta GNSS-chip kommer finnas i smartmobi-

ler med start från 2018. (Moore, 2017) Mätningar på detta chip har inte förekommit vid tiden för 

denna studie och det kan inte ses som signifikant i dagsläget utan kan ge utslag först om ett par 

år. Vidare kommer platsprecisionen att öka i Europa i och med pågående implementeringen av 

Satellite Based Augmentation System (SBAS) som kommer skicka ut rättningsdata till GNSS-

mottagare i likhet med det DGPS sändarna gör (European Global Navigation Satellite Systems 

Agency, 2016). Positionering inomhus eller där siktlinjen skyms bedöms kunna vara en möjlighet 

i en nära framtid genom att mycket forskning och utveckling sker på området. 
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Felaktig positionering  

Att undersöka positionsnoggrannheten vid rapportering från allmänheten till myndigheter är be-

häftat med svårigheter. Sammanställd statistik är svåråtkomlig. SOS alarm har inte svarat på för-

frågan om att ta del av sådan statistik. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 

statistik för räddningstjänsten men inte för landsting (ambulans) eller polismyndigheten (polisen). 

Andra aktörer som kan bidra med statistik är frivilliga organisationer så som Svenska sjörädd-

ningssällskapet och Fjällräddningen. 

MSB anger att räddningstjänsten 2015 rapporterade att 1058 av 97479 genomförda insatser enligt 

lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fördröjdes på grund av bristfällig eller felaktig adress, 

det vill säga 1,2%. Detta pekar på att felpositionering är ett problem i få fall, särskilt i urban 

miljö. I tätorter finns referenser såsom postnummer, stads- och gatunamn, stadsdelar eller bygg-

nader. I skärgården och ute i landsbygden förväntas antalet försenade insatser bli högre eftersom 

lokalkännedom och referenser inte förekommer i samma utsträckning. Cirka två procent av 1026 

av räddningstjänsten koordinatsatta fall som fördröjdes hamnade av oklar anledning utanför rikets 

gränser. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015) 

Insamling och överföring av positionsdata 

För att positionsdata i mobilen ska kunna användas måste positioneringsfunktionerna vara igång. 

Det behövs också någon form av funktion som lagrar och distribuerar data vidare. Positionstdata 

går att aktivera enligt två huvudsakliga principer: Användaraktiverad positionering och Advanced 

Mobile Location (AML) 

Användaraktiverad positionering innebär att användaren tillser att positionstjänster på smartmobi-

len är tillslagna och har tilldelat behörigheter att registrera positionsdata. Detta kan ske genom att 

användaren aktiverar någon form av app avsedd för ändamålet eller som har en funktionalitet 

som också löser ändamålet. 

En tillämpning av denna princip tillämpas i Finland där Nödcentralsverket rekommenderar ned-

laddning av appen 112 Suomi i vilken man kan ringa 112. Appen visar automatiskt platsinformat-

ion för nödcentralen och är dessutom integrerad med deras stödsystem. Detta ger nödcentralen 

tillgång till latitud, longitud och beräknad positionsavvikelse när någon ringer in med appen. 
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(Nödcentralsverket, 2018) Dessa metod kan också liknas med så kallad participatory sensing 

som beskrivs längre ner.  

Det brittiska systemet AML är systemet som SOS-alarm AB valt. AML är under införande och 

SOS-alarm AB kan idag inte direkt ta del av positionsinformationen från en smartmobil utan kan 

enbart grovt placera ett abonnemang via en basstation. Implementering av AML pågår fortfa-

rande. AML fungerar genom att en webblänk skickas till uppringarens smartmobil som använda-

ren kan klicka på och godkänna att positionen skickas tillbaka till SOS-alarm. Detta system har 

ytterligare funktionalitet som gör att det aktivt kan inhämta en smartmobils position. Denna 

funktion är ännu ej tillåten och kan kräva en lagändring samt att mobil operatörerna måste ge sitt 

medgivande till tjänsten. (SOS Alarm AB, 2016, 2018a) 

Hos SOS-alarm är det endast telefonsamtal som är tillåtet med undantag för SMS eller MMS för 

vissa personer. Dessa personer har särskilt behov, exempelvis att personen är döv, tal- eller hör-

selskadad, och måste vara registrerade för att aktivera tjänsten. (SOS Alarm AB, 2018b)  

Informationsbärare 

Positionsdata kan samlas in med en smartmobils sensorer. Positionsinformationen måste sedan 

överföras till mottagaren på något sätt. Det finns ett antal alternativ för att överföra positionsdata. 

Positionen kan skrivas ner och ringa in, mailas, SMS:as eller MMS:as eller befordras genom en 

app eller tjänst som överför positionen. Denna studie använder sig av bild och position eftersom 

det finns en färdig industristandard där GPS-position kan integreras i en digitalbild. 

När användaren tar en bild med smartmobilen sparas bildfilen lokalt på telefonen eller på en 

lagringstjänst på nätet. Filen sparas enligt industristandarden för utbytesbara digitalfoton som är 

framtagen av Camera & Imaging Products Association (CIPA) och Japan Electronics and 

Information Technology Industries Association (JEITA), (2012). Formatet kallas Exchangeable 

image file format for digital still cameras (EXIF) och nuvarande version är version 2.3. 

Filformatet möjliggör lagring av metadata i bildfilen som innehåller information om kamera, lins, 

blixt, gps-position med mera. GPS-elementen i metadatan är beroende på att användaren ger 

kameran behörighet att använda smartmobilens platstjänster. Om platstjänsterna är tillslagna 

lagras tid, plats och riktning på kameran i bildfilen på telefonen. Denna platsdata medföljer 

bilden när den mailas eller skickas via MMS. Delas bilden genom Facebook eller Instagram har 
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dessa fuktionalitet för att tvätta bort positionsdata vid publicering av bilden. Utöver att det är 

överfört med ett medium som medger att metadatan medföljer behöver mottagaren ha tillgång till 

ett verktyg för att hantera och visa positonsdata. En bild utgör därmed ett enkelt medium för att 

kunna förmedla positonsdata. 

Konceptet frivillig sensordelning 

Utvecklingen i samhället gör att modern avancerad teknik finns tillgänglig för allmänheten. 

Denna teknik kan dessutom kommunicera sömlöst via att antal olika media och överföringstekni-

ker. Ur ett försvarsmaktsperspektiv finns det behov av att undersöka hur smartmobiler och annan 

teknik påverkar och kan användas för att förbättra informationskvalitet och kvantitet. Försvars-

makten kan få tillgång till fler datakällor i takt med att antalet smartmobiler och annan teknik 

ökar, både i samhället och i Försvarsmakten. 

Participatory sensing, i denna studie kallad frivillig sensordelning, är ett koncept som utveckla-

des i samband med att smartmobiler fick en explosionsartad spridning och presenterades i en stu-

die av Burke m.fl. (2006). Smartmobiler ses som ett sensornätverk som kan dela information. På 

så sätt skulle myndigheter som Försvarsmakten kunna ta emot information från ett stort antal 

smartmobilanvändare som kan dela text, bild och platsinformation. Frivillig sensordelning bygger 

på villigheten hos gemene man att samverka och välja att dela information. 
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5 Metod 

I denna studie undersöktes påverkan på förmågan att positionera en händelse hos Försvarsmak-

ten. Utgångspunkten var hur Försvarsmaktens personal utför positionering av en händelse och 

vad resultatet blir.  

Militärteknik är en tvärvetenskaplig forskningsgren där metoderna för forskning varierar men de 

är av tradition kvantitativa. Kvantitativa metoder är matematik, statistik, tekniska experiment, 

modellering och simulering. (Axberg m.fl., 2013) 

Axberg m.fl. (2013) redovisar för ett antal metoder som är tillämpbara i militärteknisk forskning. 

Boken Samhällsvetenskapliga metoder av Bryman (2011) har även gett vidare insikter om olika 

metoders för och nackdelar.  

Nackdelar som identifierades med att använda kvalitativa studier som till exempel intervjuer, 

skriftliga enkäter och fältstudier var behovet av att låta respondenterna värdera sin egen eller and-

ras förmåga att positionera en händelse. Fältstudier kunde förslagsvis ha skett i det militära syste-

met vid taktiska staber på Högkvarteret (HKV) eller vid Militärregionerna (MR) där informat-

ionen hanteras. Relevanta resultat från verkliga händelser sekretessklassificeras i stor grad varför 

det blir svårare att hantera informationen.  

Den experimentella metoden utgjorde därför en möjlighet. Försökspersoner skulle kunna rekryte-

ras bland försvarsmaktens personal, fiktiva scenarion som efterliknar verkliga händelser kan ut-

vecklas och uppgifter kan utföras i en situation som är kontrollerbar.  

5.1 Metodval 

För att undersöka påverkan av att inkludera koordinatpositioner och bilder, från exempelvis 

smartmobiler, i rapporter när de tas emot i Försvarsmakten valdes experimentell metod.  

Positioneringsförmågan operationaliserades som förbättring i positionsnoggrannhet jämfört med 

nuvarande förfarande. Studiens genomförande redovisas i Figur 1. 

 

Figur 1 - Genomförandet av studien. 
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Inledningsvis genomfördes litteraturstudier av tidigare forskning och gällande reglementen. Ef-

terlevnaden av reglementena verifierades genom personlig kommunikation med Holmberg (2018) 

som har personlig erfarenhet i mottagandet av rapporter på taktisk stabsnivå.  

Därefter påbörjades utvecklingen av det praktiska experimentet för att låta försökspersoner posit-

ionera rapporter innehållande olika informationsmängder för att därefter mäta vilka skillnader i 

positionering som uppstår. 

Fördelen med experimentell metod enligt Denscombe (2016) är repeterbarhet, trovärdigheten 

som experimentell vetenskap utgör och precision i mätningar. Av vikt för genomförandet var att 

avgränsa antalet faktorer och påverkbara värden och samt att inte övertolka resultatet. Experi-

mentet behövde dokumenteras väl för att kunna replikeras samt behövde bibehålla sin enkelhet. 

Med den experimentella metoden fanns även risker som behöver omhändertas. 

Denscombe (2016) tar upp fem nackdelar med experiment. Dessa är artificiell miljö, forsknings-

knep och etik, kontroll över relevanta variabler, orsak och verkan samt slumpmässig värdering 

mellan grupperna. 

Kritik mot den experimentella formens externa validitet är också vanlig när mänskliga bedöman-

den är en del av en studie. 

Bias förekommer också bland forskare inom experimentell forskning i formen av konfirmations-

bias och försöksledareffekt. Genom att använda vedertagna statistiska metoder begränsas konfir-

mationsbias och genom att använda skriftliga instruktioner begränsas försöksledareffekten. 

För att kunna hantera en del av riskerna i konstruktionen av experimentet användes tre olika sce-

narier. Förekommer det en konstruktionsbrist i ett scenario så kommer den bristen inte reproduce-

ras i de andra scenarierna.  

För att kunna få ett resultat som gick att generalisera hur miljön påverkar beteendet hos försöks-

personer behövs flera varianter på varje scenario. På motsvarande sätt användes flera försöksper-

soner för att erhålla ett resultat som gick att generalisera över hela den undersökta populationen.  

På grund av studiens omfattning kommer resultatet att begränsas till bearbetning av positionsav-

vikelsen för observatörens faktiska och upplevda position. Övrig data sammanställdes men analy-

serades ej inom ramen för denna studie.  

De relativt enkla funktionerna som beräkning av medelvärde, standardavvikelse, standardfel och 

variationsvidd användes för att påvisa tendenser som kunde utvärderas vidare.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 21 (67)  

Johan H Guggenberger 

1MT019 2018  2018-06-01  

För att säkerställa reliabiliteten i resultat användes vedertagna statistiska verktyg. 

5.2 Design 

Experimentet utformades som en mellangruppsdesign (6x3) med en beroende variabel: informat-

ion och en oberoende variabel: positionsnoggrannhet. 

I samband med utvecklingen av experimentet användes bland annat Forskningshandboken: för 

småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Denscombe, 2016) och Samhällsve-

tenskapliga metoder (Bryman, 2011).  

Deltagare 

Officerare valdes som målgrupp för experimentet. Detta val gjordes då det är den personalkate-

gori som förväntas vara i en befattning som kommer ta emot rapporter från allmänheten. Delta-

garnas arbetserfarenhet i Försvarsmakten är mellan 6-20 år. Ålder, kön eller andra aspekter har 

bedömts vara icke avgörande för studien och har därmed ej dokumenterats. Genomförandemäss-

igt finns risker på grund av att utförandet sker i ett sjökort och det finns olika vana att hantera sjö-

kort. Detta kan komma att påverka provdeltagarna där det kan förekomma variation i tolkning be-

roende på erfarenhet. Detta utgör samtidigt en styrka eftersom det är en spegling av hur det kan 

vara i verkligheten. 

För att hantera eventuella problem med etiska aspekter och tillräcklig randomisering i experimen-

tet tilläts att ämnesdeltagarna kände till ämnet och uppgiften. Däremot delgavs inte information i 

förhand om vilka scenarier de fick utföra. 

Uppgift 

För att kunna mäta påverkan på positioneringsförmågan utformades experimentet för att kunna 

mäta detta. Rapporter tillfördes bild och GPS-information, korrekt eller inkorrekt. Försöksperso-

nerna skulle utifrån tillhandahållen information positionera en tänkt observatör på ett kartun-

derlag. Utifrån observatören skulle riktningen på observationen i ritas ut och kompletteras med en 

eventuell position. Detta gör det möjligt att mäta avstånd, positioner och bäringar. Experimentet 

tar inte sin utgångspunkt i total ovisshet där försökspersonen får arbeta sig ner till en detaljerad 

position. Istället leds försökspersonen direkt till det geografiska område där positioneringen skall 

ske. 

  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 22 (67)  

Johan H Guggenberger 

1MT019 2018  2018-06-01  

Scenarier 

För att minska riskerna för att ett scenario hade en felaktig konstruktion används tre olika scena-

rier. En eventuell brist eller felaktig konstruktion skulle inte reproduceras i de andra scenarierna.  

Flera scenarier användes också för att erhålla ett resultat som är tillräckligt brett för att kunna ge-

neralisera hela miljön. På motsvarande sätt var försökspersoner en förutsättning för att resultatet 

skulle utgöra en generalisering av hela officerskåren.  

De tre scenariona innefattade olika observationsavstånd, olika sjökortskalor och olika terrängty-

per. Detta gjordes för att erhålla en bredd av miljöer i scenarierna.  

Flera scenarier gör också så att den externa valideten stärks.  

Objektet som skall ha observeras har varit irrelevant. Det har inte använts för värdering eller 

identifiering. 

 

Figur 2 - Scenario 1B med text och bild. 

 

Positioner för observatör och observationsriktning grundade sig på miljöer där en observation kan 

ske och de beskrivs utifrån lokala riktmärken som framgår helt eller delvis i sjökortsunderlaget. 
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Till varje scenario togs en beskrivning av observation i textform fram. Denna innehöll observatö-

rens position och riktning till eller plats för själva observationen. 

För scenario nr 1 valdes skala 1:10 000 vid Värtahamnen i Stockholm. För scenario nr 2 valdes 

skala 1:30 000 vid Björkvik i Värmdö kommun i Stockholms skärgård och för scenario nr 3 val-

des ostkusten på Gotland och skala 1:100 000.  

Informationstillgång 

Varje scenario producerades i sex varianter, här kallade provuppgifter, med olika mängd data till-

gänglig för försökspersonerna, se Tabell 1. För varje scenario utvecklades ett sjökortsunderlag 

avsett för skalenlig utskrift i A3-format. Sjökortsunderlaget kompletterades med olika data och 

bild innan utskrift. Samtliga sjökortsunderlag återfinns i Bilaga 2 - Sjökortsutdrag använda i ex-

periment. 

 Provuppgifter 1A, 2A och 3A utgjorde kontrollgrupp och innehöll enbart beskrivningen i text-

form och sjökortsunderlaget.  

Provuppgifter 1B, 2B och 3B innehöll sjökortsunderlag med text och foto. Provuppgifter 1C-1F, 

2C-2F och 3C-3F innehöll sjökortsunderlag med text, foto, position och bäring. Provuppgifter 

1C, 2C och 3C innehöll korrekt data. Provuppgifter 1D-1F, 2D-2F och 3D-3F innehöll felaktig-

heter i bäring och/eller position, se Tabell 1. Grupper 3E och 3F hade ett kraftigt överdrivet posit-

ionsfel för att undersöka om berättelsen överred den tekniska felaktiga positionen.  

För att undvika att försökspersonens färdighet i att lägga ut positioner skulle kunna påverka resul-

tatet var positionskoordinater och bäringar förtryckta. 

  
Enbart 

text 
Text +foto 

Text + foto +  
position +  

bäring 

Text + foto +  
fel position + 

bäring 

Text + foto +  
position + fel 

bäring 

Text + foto +  
fel position +  

fel bäring 

Scenario 1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 

Scenario 2 2A 2B 2C 2D 2E 2F 

Scenario 3 3A 3B 3C 3D 3E 3F 

Tabell 1 - Scenario och gruppfördelning 

Bildunderlag för scenario ett är en till författaren SMS:ad bild på en civil motorbåt som används 

med tillåtelse från fotografen. 

Bilderna från scenario två och tre är tagna av författaren. 
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Bilden för scenario tre innehåller medvetet inga synliga landmassor eller sjömärken som referen-

ser vilket är ett vanligt vid kust utan skärgård. 

Scenario 1-3 skrevs sedan ut i A3 format med mätskalor för avstånd, latitud och longitud för att 

möjliggöra mätningar i sjökorten. Icke skalenliga kartunderlag återfinns i Bilaga 2 - Sjökortsut-

drag använda i experiment.  

En skriven instruktion togs fram för att säkerställa att instruktionerna skulle vara likformiga för 

all försökspersoner. Instruktionen återfinns i Bilaga 1 – Instruktion för genomförande. 

5.3 Procedur 

Experimentet genomfördes under vecka 13 och 14 2018. Det skedde huvudsakligen på Försvars-

högskolan(FHS) med elever ur stabsutbildningen (SU) samt högre stabsutbildningen (HSU). Ex-

perimentet genomfördes utöver detta av personal från Produktionsledning marin på Högkvarteret 

samt Fjärde sjöstridsflottiljen. 

Varje individ tilldelades en skriftlig instruktion och tre stycken sjökortsuppgifter, ett ur varje sce-

nario. 

Fördelning av uppgifter skedde randomiserat. Ett pilotförsök genomfördes med nio individer. Ut-

fallet var positivt och insamlad data tillfördes studien. Experimentet utfördes på ytterligare 60 

försökspersoner för summan 69 försökspersoner. 

Försökspersonerna fick enskilt genomföra scenarierna konsekutivt vid ett tillfälle i valfri ordning. 

Datainsamling och bearbetning 

Ifyllt sjökortsunderlag behandlades genom att mäta i sjökortsunderlaget med passare och trans-

portör. Radiella avstånd i meter mättes mellan faktisk observatörsplats och upplevd observatörs-

plats. I scenario 1 mättes även avståndet mellan upplevd observation och faktisk observation i fö-

rekommande fall. 

Upplevd och faktisk observatörsplats mättes ut i latitud och longitud i formen grader och 

decimalminuter.  

Bäring från observationsriktning från observatör mättes i grader.  

Data analyserades med envägs variansanalys (ANOVA) med INFORMATION som oberoende 

variabel och POSITION som beroende variabel. ANOVA användes för att undersöka om det 
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fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika grupperna i analysen. Levenes test påvi-

sade att det fanns signifikanta variansskillnader mellan grupperna som skulle undersökas (F = 

4,51 fg = 5 p = 0,00065)1 vilket gjorde att Welch-korrektion fick användas i ANOVA. ANOVA 

påvisade signifikanta skillnader mellan grupperna (F = 8,56 fg = 5 p = 1,288e-06) vilket innebar 

att den olika informationen som försökspersonerna fick påverkade positionsnoggrannheten. För 

att resultatet skulle räknas som signifikanta skulle sannolikheten (p) för att resultatet beror på 

slumpen ligga under 0,05 eller 5%. I detta fall var p<0,0001 vilket innebär att risken är mindre än 

en på tiotusen att man slumpmässigt skulle kunna få detta resultat.  

ANOVA påvisar bara att det föreligger skillnader mellan de grupper som ingår i analysen, inte 

mellan vilka grupper som skillnaderna är. För att kunna identifiera mellan vilka par av grupper 

som det förekom skillnader genomfördes post-hoc2 analys på utvalda grupper för att kunna jäm-

föra dem med varandra.  

I linje med målsättningen för studien utgick undersökningen från provgruppen text+bild+position 

(C) och jämförelsen med text (A) samt text och bild (B) samt C gentemot de varianter med felakt-

iga uppgifter (D-E-F). I och med detta jämfördes inte A och B med D, E och F. Paren visas i Fi-

gur 3.  

 

Figur 3 - De sex par som valts ut för analys 

                                                 

1 Probability (p). F och frihetsgrader (fg) används tillsammans för att ta fram p.  

2 Post-hoc. Latin. Efter detta, analysmetoden väljs efter att resultatet framkommit.  
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Post-hoc analysen genomfördes som parvis t-tester mellan oberoende grupper och eftersom Lev-

enes test påvisat variansskillnader i ANOVAN så korrigerades också t-testerna enligt Welch-me-

tod. Eftersom sex stycken parvis tester skulle genomföras och risken att få ett slumpmässigt re-

sultat totalt skulle vara mindre än 5% så fick p-nivån i varje jämförelse justeras för detta 

(0,05/6=0,0083). Detta innebar att p-värdet i de parvisa t-testerna måste vara under 0,0083 för att 

resultatet skulle räknas som signifikant.  

5.4 Källkritik 

I arbetet med teoridelen har LIM 9 (Axberg m.fl., 2013), Military utility: A proposed concept to 

support decision-making (Andersson m.fl., 2015), Clinical versus statistical prediction: A theoret-

ical analysis and a review of the evidence (Meehl, 1954) samt Science of command and control: 

coping with uncertainty (Johnson m.fl., 1988) varit basen för de militärtekniska perspektivet i 

studien.  

LIM 9 är FHS lärobok i militärteknik skriven i populärvetenskapliga stil. Military utility: A pro-

posed concept to support decision-making är en artikel i tidskriften Technology in Society. Clini-

cal versus statistical prediction: A theoretical analysis and a review of the evidence och Science 

of command and control: coping with uncertainty är böcker inom respektive forskningsområde. 

I bakgrunden återfinns ett antal källor, från akademiska studier till tillverkarinformation. De aka-

demiska studierna som använts är ofta i formen av fältstudier och har genomgått referentgransk-

ning (peer review) med undantag av Modsching m.fl. (2006) och Burke m.fl. (2006) där det inte 

kunnat bekräftas. Dessa tas med och accepteras eftersom de redan är frekvent används inom 

forskning och relaterade studier.  

Statistisk information är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 

från Statistiska centralbyrån (SCB) och senast tillgängliga data har använts.  

MSBs statistik är inte allomfattande utan utgörs av data som skickas in av kommunala räddnings-

tjänster men inte polis och ambulans.  

De hänvisningar till myndigheter som används Försvarsmakten (2010), European Global 

Navigation Satellite Systems Agency (2016) och National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) vara relevanta och riktiga i sin kontext men utgör inte vetenskaplig forskning. Det ska 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 27 (67)  

Johan H Guggenberger 

1MT019 2018  2018-06-01  

påpekas att NASAs vetenskapliga artiklar ej genomgått referentgranskning och beskriver system 

från kommersiella företag.  

Tillverkarinformation har återgetts med sparsamhet och med medvetenheten att bias är framträ-

dande. 

Ytterligare material har lästs in och kan därför ha påverkat författaren samt har även lett till att 

använda källor har kunnat upptäckas. 
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6 Resultat  

 A B C D E F 

Medel 182,55 241,82 38,8 1 448,68 110 2 120,29 

Min 25 25 0 20 0 50 

Max 700 1 350 600 12 200 870 12 500 

Range 675 1 325 600 12 180 870 12 450 
Tabell 2 - Avstånd från position; medel, min, max och range 

 

T-testerna visade signifikanta skillnader mellan tre av grupperna A-C, B-C och C-F.  

 

 t fg p-värde 

AC 4,6045 55,84 0,000024 

BC 3,9394 41,24 0,000309 

CF -2,929 33,05 0,006119 

 Just p = 0,05/6 = 0,0083   

Tabell 3 - Resultat med signifikanta skillnader efter Welchs T-test 

 

Påverkan av rapporter från allmänheten kompletterade med bild: Resultatet påvisade ingen signi-

fikant förbättring av positionsnoggrannheten när den berättande rapporten kompletterades med en 

bild. Medelvärdet ökade gentemot A (kontrollgruppen). 

 

Påverkan av rapporter från allmänheten kompletterade med bild och position: Post-hoc analysen 

visar signifikanta skillnader mellan A-C (t = 4,60 fg = 55,8 p = 0,000024) samt signifikanta skill-

nader mellan B-C (t = 3,94 fg = 41,2 p = 0,000309). Medelvärdet minskade gentemot A (kon-

trollgruppen). 

 

Påverkan av rapporter från allmänheten om de innehåller felaktig positionsdata: Resultaten C-D 

och C-E påvisade ingen signifikant förbättring av positionsnoggrannheten.  

Post-hoc-analysen visar signifikanta skillnader mellan C-F  

(t = -2,93 fg = 33,0 p = 0,006119). 

Medelvärdet ökade gentemot C. 
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7 Analys 

Resultatet av att undersöka påverkan av att inkludera koordinatpositioner och bilder, från exem-

pelvis smartmobiler, i rapporter när de tas emot i Försvarsmakten: 

 

Förmågan att placera en position rätt ökar och när bild och position tillförs en berättande rapport. 

Förmågan att placera en position var i princip oförändrad när bild tillförs en berättande rapport.  

Förmågan att placera en position rätt minskade när det förekom felaktiga positionskoordinater. 

Beskrivande text och bild rättade inte upp positioneringsfelet. Det överdrivna positionsfelet i sce-

nario 3 ledde inte till fler fall rättades upp. 

De simulerade felen i scenariona var större än de förväntade felmarginalerna framtagna från tidi-

gare forskning. Resultaten var inte statistiskt signifikanta i de olika fallen med felaktig data vilket 

leder till att slutsatser inte har kunnat dras av resultatet från den delen av experimentet.  

 

Figur 4 - Låddiagram över sammanslagna scenarier grupp A, B och C. 

 = Medelvärde 

 = Utliggare 

Boxen utgörs av övre och undre kvartil samt median. 
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Ett oväntat resultat i studien var att scenarier med text och bild har högre medelpositionsavvi-

kelse i meter än scenarier med enbart text. Welchs T-test påvisade inte statistisk signifikans för 

förändringen varför analys av orsaken var nödvändig. 

Vid genomgång av data separerades scenarierna. Scenario 1 innehöll avvikelse i provgrupp B. 

Vid kontroll av scenario 1 observerades att det finns en enstaka avvikande observation med 1350 

meters radiell avvikelse. Anledningen till denna placering är att försökspersonen passat in sjökor-

tet efter bilden vilket observerades i det ifyllda underlaget. 1350 meters avvikelsen avfärdas där-

för inte utan den utgör ett korrekt resultat. 

Det påvisar behovet att undersöka resultat med flera metoder eftersom ett enskilt extremt värde 

kan få stor påverkan för det sammanställda resultatet och inverkan av bias. 

Vid genomförande av scenario 2 noterades en tendens att flytta observatörspositionen utifrån vad 

försökspersonen ansåg sig kunna utläsa ur bilden (bias). I bilden förekom stenar i vattenbrynet 

som försökspersonen eftersträvade att passa in på sjökortet. Resultaten är därför korrekta då 

denna problematik kan uppstå i ett verkligt fall. 

Scenario3 innehöll en felaktig position som medvetet var kraftigt överdriven. Detta ledde till att 

den något fler gånger rättades fler gånger av försökspersonerna jämfört med scenario 1 och 2. 

Detta innebär att trots den kraftigt avvikande positionen uppfattade försökspersonerna det inte 

positionen som orimligt i en större utsträckning.  

Svar på frågeställningen 

Hur påverkas Försvarsmaktens informationsläge när rapporter från allmänheten kompletteras 

med bilder och position i form av koordinater? 

Den statistiska bearbetningen av resultatet påvisar en möjlighet att signifikant förbättra positions-

noggrannheten vid mottagande av rapporter från allmänheten genom att använda kvantitativ data. 

Utifrån att resultatet påvisar en signifikant förbättring av positioneringsförmågan kan informat-

ionsläget i Försvarsmakten förväntas förbättras med enbart tillförd positionsdata. Med möjlighet-

erna att tillföra bild och annan tillgänglig data kan det finnas möjligheter att förbättra informat-

ionsläget ytterligare.  
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8 Diskussion 

Metod 

Den experimentella metoden lämpar sig väl för att genomföra kvantitativa undersökningar och 

gör det möjligt att kunna generalisera ett resultat på en population.  

Svårigheten i metoden ligger i att utveckla rätt fråga och att identifiera beroende och oberoende 

variabler som bär mot målet. Identifierade fördelar med metoden är att genomförandet av scenari-

erna gick fort, att de var enkla att utföra och inte krävde skriftligt svar. Det är tydligt att experi-

ment inte är vanligt på FHS då många av försökspersonerna därifrån kommenterade att det var 

väldigt mycket enkäter som cirkulerade och få praktiska försök.  

Att underlaget var utformat som sjökort hade påverkan, officerare ur flottan uppfattades känna 

höga krav och prestige i att lyckas med uppgiften. Detta beror sannolikt att de förväntar sig själva 

prestera bättre för de borde ha en större erfarenhet av att arbeta med sjökort. Försökspersonernas 

förutfattade meningar påverkade deras uppfattning om vilka detaljer var viktiga. Vissa försöks-

personer försökte positionera alla detaljer i bilder, vissa ägnade mer tid på koordinater och vissa 

mer tid åt beskrivningen. På samma sätt lade vissa försökspersoner mer vikt på bilden medan 

andra aktivt valde att bara se till GPS data trots tillgång till samma data. Bilden i scenario 2 på-

verkade utfallet eftersom de mindre stenarna som är synliga i bilden inte är tryckta i sjökortsun-

derlaget i den skala det presenterades. Detta ledde till att försökspersonen flyttade positionen för 

att passa in bilden efter kartan. Skala påverkar resultatet så till vida att försökspersonerna ofta 

inte tog hänsyn till skala. En korrigering i sjökortunderlaget som utgjorde en flytt på tio meter i 

en skala var lika lättvindigt gjord som en flytt på några hundra meter i en annan skala. 

Dessa observationer styrker påståendet om att människan har en vedertagen övertro till sin egen 

förmåga att göra bedömanden jämfört med en statistisk värdering av samma underlag (Meehl, 

1954). Denna övertro på egen bedömningsförmåga förväntas öka i samband att mängden data 

ökar. Denna benämns bedömandebias och har förekommit under studien. 

I studien var det relevant att fråga sig om det går att återskapa ett verklighetstroget scenario, i en 

artificiell miljö, både till innehåll och genomförande och samtidigt förebygga bias. Denna studie 
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bygger på möjligheten att generalisera beteendet hos en grupp människor och att kunna generali-

sera utifrån olika scenarier. Detta gör att försökspersonernas bias som uppstår under experimentet 

är en spegling av hur det skulle ha skett i verkligheten och därför utgör ett korrekt resultat.  

Resultat 

Genom inhämtad kunskap från tidigare studier om positioneringsnoggrannheten hos smartmobi-

ler samt empiriska data från denna undersökning kan vi konstatera möjligheten till förbättring av 

positionsangivelser med stöd av positionsinformation från exempelvis smartmobiler.  

Utifrån erhållen empirisk data pekar resultatet på att bilden i sig, utan positionsinformation, inte 

förbättrar positioneringsförmågan. Vidare pekar data från undersökningen på att felaktiga posit-

ionskoordinater inte bidrar till en högre positionsnoggrannhet och att bifogad bild och text inte 

rättar upp felet. De positionsfel som använts i scenarierna överstiger det i studien framtagen me-

delavvikelse och variansvidd i Sverige. Detta innebär de empiriska resultaten från denna del av 

studien inte är uttömmande. 

Bilder har inte förbättrat positionsnoggrannheten om de inte kompletterats med positionskoordi-

nater. Bifogade bilder ska inte avfärdas utan kan ha andra användningsområden än de som under-

sökts i studien.  

Den experimentella metoden lämpar sig väl för denna typ av undersökning och det finns fördelar 

med att använda den vid FHS. Genom FHS är det enkelt att nå ett brett och varierat urval av offi-

cerare genom att välja ut officersprogrammet eller något av de högre officersprogrammen och på 

så sätt kunna generalisera över officerskåren. 

Noggrannhet på en position som har erhållits från en smartmobils GPS kan förväntas vara inom 

20 meter. Undantagsvis kan sämre noggrannhet förekomma men fortfarande inte till en sådan 

grad att positionen generellt bör förkastas. Det är relevant att utgå från erhållen teknisk data i 

första hand och därefter utgå från en berättande rapport. Därför bör det övervägas att enbart för-

kasta GPS positionen som felaktig vid konstaterande att observatörens uppfattning avviker kraf-

tigt eller efter att kompletterande frågor ställts till observatören. Det är viktigt att påpeka att 

smartmobildata i denna studie avser positionsdata från GPS vid observationer där användning 

sker utomhus. 
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Resultateten har varit påverkade av bedömmandebias hos försökspersoner i en del av fallen. 

Detta har lett till att positionsnoggrannheten i vissa fall blivit sämre. 

Studien baserar sig på kvantitativ värdering och ger därför inte möjligheten till en djupare analys 

av handlandet och tänkandet som ledde fram till resultaten.  

Vedertagna statistiska metoder användes för att post-hoc bekräfta signifikans i resultat. Genom 

att använda dessa metoder stärks resultatet i och med att sannolikheten att något skett på grund av 

slumpen eller inte kan påvisas. I det genomförda experimentet var försökspersonerna tagna ur ka-

tegorin yrkesofficerare i Försvarsmakten, ca 9000. Med 69 försökspersoner som genomfört expe-

rimentet så erhålls en svarsfrekvens på 1/130. Sifo-undersökningar ligger ofta på ett par tusen 

svarspersoner och beroende på urval är populationen runt sex miljoner vilket innebär en svarsfre-

kvens på 1:1000-1:5000 invånare. Gränsen för ett signifikant resultat var satt till p ≤ 0,0083. För 

jämförelsen A-C var resultatet p = 0,000024 vilket är långt under gränsen för signifikans. Utifrån 

att antalet svarande i förhållande till mängden yrkesofficerare är hög samt att sannolikheten för 

att resultatet framkommit slumpmässigt är låg ger hög validitet till svaret. 

Slutsatser 

Försvarsmakten kan använda positionsdata och bilder från smartmobiler för att förbättra kvalitén 

på rapporterna och därmed erhålla ett bättre informationsläge. Den initiala positioneringen kom-

mer bli mer korrekt. Informationens riktighet kommer även stärkas i de fall den består av kombi-

nerad berättande och teknisk beskrivning.  

Försvarsmakten förmåga att emot en snabbt ökande mängd rapporter samtidigt innehållande mer 

information är begränsad av antalet personer som är tillgängliga. Detta beror till del på att det inte 

finns stödsystem för att automatiskt ta emot, bearbeta och presentera bilder och positioner från 

smartmobiler. En ytterligare vinst med att kunna använda kvantitativa metoder, utöver förbättrat 

positioneringsförmåga, är att kunna hantera en ökad kvantitet av rapporter som tas emot.  

Effektivitetsvinsten med tillförd möjlighet att använda smartmobildata blir att personal kan rikta 

in sig på att värdera innehållet snarare än att försöka förstå innehållet och manuellt mata in det i 

system.  
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Övriga frågor 

Under studien har det frågats och kommenterats kring säkerheten i att använda smartmobilers 

sensordata. Dessa farhågor berör eventuella säkerhetsluckor i operativsystem, påverkan och ma-

nipulation av data som insamla och hur denna data kan delas eller spridas. 

Denna skepsis förekommer inte bara i Försvarsmakten. Att inte studera smartmobiler som stöd 

till Försvarsmakten av dessa skäl är orimligt. Kunskapsinhämtning om vilka möjligheter och sår-

barheter smartmobiltekniken innebär kommer att förbättra möjligheterna att nyttja tekniken för 

egna syften och motverka att någon annan gör detsamma mot oss. 

En vanligt förekommande farhåga är att GNSS tekniken i smartmobilen är lätt att manipulera el-

ler störa. Påverkan på GNSS-signaler är en reell möjlighet eftersom satellitsignalen är relativt 

svag. Smartmobilen har däremot flera sensorer och positioneringsmetoder att förlita sig på vilket 

gör att blir svårt att påverka alla samtidigt. Det innebär också att en smartmobil kan användas 

som en sensor för att detektera manipulerad GNSS-data. Vid flera rapporter om störning kan ut-

sträckningen av det påverkade området påvisa var källan till störningen befinner sig. 

Manipulation är en möjlighet men med ökat antalet rapporterande enheter blir det komplicerat att 

utföra en bred manipulation av flera rapporterande enheter.  

I experimentdelen där felaktig position försämrade positionsnoggrannheten så öppnar det för att 

styrkan av att kombinera rapporterna är att de har möjlighet att påvisa extern manipulation av till 

exempel GNSS-information genom att rätta upp varandra. Det vill säga är avvikelsen stor så kan 

kontroll ske förutsättningslöst och felkällan kan upptäckas och räknas bort. 

Det är också möjligt att avlyssna rapporter till Försvarsmakten som går via smartmobiler. Detta 

är redan ett förekommande problem då rapporteringen redan idag i huvudsak utgörs av mail och 

telefonkontakter på oskyddade telefoner och smartmobiler. Det sättet Försvarsmakten har idag 

för att ta emot information utan att den går via oskyddade sambandsmedel är att åka till rapportö-

ren och hämta den fysiskt.  

Försvarsmakten kan också försvåra för vilseledande eller falska rapporter genom att använda nå-

gon form av funktion som identifierar rapportören. BankId är vanligt förekommande i Sverige 

och kan användas som ett befintligt, krypterat och skyddat system för att verifiera avsändaren av 

en rapport. 
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Smartmobilbesläktade system är i bruk i Försvarsmakten idag. Exempelvis så används på Visby-

korvetterna ett digitalt handhållet smartverktyg för att stödja och följa upp materielunderhåll om-

bord på respektive fartyg. Dessa används ombord utan trådlös uppkoppling.  

I dagsläget finns det inte en reglerad Svensk myndighetsstandard som styr utformningen och utveckl-

ing av smartmobilappar. Standarderna är till stor del de som tillhandahålls av app- och smartmobiltill-

verkarna. Flera myndigheter har utvecklat egna appar med olika funktionalitet och säkerhetslös-

ningar. Viss erfarenhet finns i Försvarsmakten i form av Försvarsmaktens Träningsklubb (FMTK) ap-

pen även som följt Försvarsmaktens IT-process (Försvarsmaktens träningsklubb, 2018). 

En statlig standard för appar och kommunikation mellan myndigheter som omfattar funktionalitet 

och säkerhetslösningar för smartmobiler och appar kommer vara en nödvändighet.  
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9 Fortsatta studier 

Utvecklingen i smartmobilområdet går fort vilket gör att företrädesvis korta studier som snabbt 

kan ge användbara resultat är lämpliga. Det finns även väl utvecklade civila funktioner som kan 

identifieras och undersökas för omedelbar användning eller som lämpar sig att utveckla inom om-

rådet.  

Med studien som utgångspunkt finns fortsatt möjlighet att bygga upp mer kunskap om använd-

ningen av smart teknik och hur dessa påverkar rapportering till Försvarsmakten. Studier om tidsa-

spekter och hantering av flera positioner och bilder samtidigt är nödvändiga för en fullständig 

värdering av påverkan. 

Möjligheten att använd ny teknik och nya metoder för att hantera och bearbeta kvantitativ in-

formation och ett ökande antal rapporter kommer att behöva analyseras för att på bästa sätt om-

händerta denna. Forskning riktad mot möjliga tillämpningar av kvantitativa metoder för att bidra 

till Försvarsmaktens informationsläge är därför nödvändig. Parallellt med denna forskning behö-

ver det undersökas hur bedömmandebias hos officerare påverkas vid tillförsel av stora mängder 

data kombinerat med maskinbearbetning.  

Försvarsmakten behöver bygga upp kunskap om på marknaden befintliga militära smartmobiler 

och militära appar för att veta hur en motståndare kan använda dessa.  

Det finns idag system i den amerikanska armén där militära smartmobiler för indirekt bekämp-

ning som är baserade på ruggade Android smartmobiler och som används på truppnivån och som 

integrerar kartor, databaser, video och skyddad sambandsfunktion (Mcclellan, 2013; Owens, 

2017).  

Inom Försvarsmakten finns motsvarande möjligheter med appar till de tjänstesmartmobiler som 

finns hos personalen. Även enkla verksamhetsnära system är relevanta såsom enkla appar för 

kunna inventera en plutons eller kompanis vapenmateriel genom att skanna dem med smartmobi-

lens kamera. 

En reflektion är att FHS bör, särskilt inom området militärteknik, utveckla samarbetet med För-

svarsmakten, Försvarets materielverk och även Totalförsvarets forskningsinstitut för att identifi-

era forskningsämnen som kan användas vid studier vid Försvarshögskolan.  
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Bilagor 

I bilaga 1 används de beteckningar för provgrupperna som användes vid utförandet. I uppsatsen 

förenklas för läsaren och scenarierna är numrerade 1-3 och provgrupperna A-F. Vid utförandet 

skilde sid dessa benämningar åt för att vilket är synligt i bilagorna. 
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Text + foto +  
fel position +  

fel bäring 

Scenario 1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 

Scenario 2 2L 2K 2J 2I 2H 2G 

Scenario 3 3M 3N 3O 3P 3Q 3R 
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Bilaga 1 – Instruktion för genomförande 
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Bilaga 2 - Sjökortsutdrag använda i experiment 
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Bilaga 3 – Resultat från experiment 
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1 40 59 21,25 18 7,71 218 -6 165 59 21,02 18 7,71 40 59 21,26 18 7,68 225 1 340 59 20,98 18 7,03 0 59 21,27 18 7,72 224 0 30 59 21,1 18 7,32

2 80 59 21,285 18 7,64 198 -26 515 59 20,81 18 7,26 40 59 21,24 18 7,71 228 4 40 59 21,09 18 7,3 0 59 21,27 18 7,72 224 0 0 59 21,085 18 7,32

3 25 59 21,27 18 7,69 232 8 80 59 21,11 18 7,24 40 59 21,283 18 7,76 214 -10 120 59 21,03 18 7,37 0 59 21,27 18 7,72 224 0 10 59 21,085 18 7,32

4 70 59 21,235 18 7,72 230 6 490 59 20,965 18 6,98 30 59 21,25 18 7,7 224 0 30 59 21,09 18 7,34 0 59 21,27 18 7,72 224 0 90 59 21,05 18 7,25

5 40 59 21,245 18 7,7 226 2 60 59 21,06 18 7,26 110 59 21,33 18 7,7 211 -13 40 59 21,081 18 7,7 95 59 21,23 18 7,85 232 8 40 59 21,075 18 7,3

6 160 59 21,312 18 7,58 226 2 295 59 21,12 18 7,12 85 59 21,284 18 7,63 214 -10 90 59 21,119 18 7,37 0 59 21,27 18 7,72 224 0 20 59 21,09 18 7,33

7 40 59 21,26 18 7,74 214 -10 210 59 20,985 18 7,32 90 59 21,285 18 7,62 218 -6 50 59 21,115 18 7,33 0 59 21,27 18 7,72 224 0 80 59 21,111 18 7,385

8 85 59 21,23 18 7,77 232 8 EB - - - - 25 59 21,26 18 7,71 219 -5 45 59 21,06 18 7,33 0 59 21,27 18 7,72 224 0 35 59 21,075 18 7,285

9 50 59 21,25 18 7,7 218 -6 EB - - - - 60 59 21,34 18 7,77 226 2 120 59 21,026 18 7,26 0 59 21,27 18 7,72 224 0 100 59 21,12 18 7,4

10 50 59 21,45 18 7,77 228 4 EB - - - - 1350 59 20,75 18 8,715 201 -23 1490 59 20,597 18 8,57 0 59 21,27 18 7,72 224 0 40 59 21,7 18 7,29

11 70 59 21,28 18 7,73 210 -14 EB - - - - 120 59 21,21 18 8,81 235 11 30 59 21,07 18 8,81 0 59 21,27 18 7,72 224 0 EB - - -

12 50 59 21,27 18 7,67 232 8 EB - - - 0 59 21,27 18 7,72 224 0 EB - - -
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1 200 59 13,23 18 32,33 121 4 59 12,51 18 34,35 670 59 13,24 18 32,86 129 12 59 12,37 18 34,72 0 59 13,209 18 32,148 117 0 59 12,34 18 35,06

2 200 59 13,31 18 32,31 126 9 59 12,31 18 34,66 180 59 13,23 18 32,31 121 4 59 12,63 18 34,11 0 59 13,209 18 32,148 115 -2 59 12,96 18 33,06

3 200 59 13,24 18 32,33 119 2 59 12,44 18 34,52 200 59 13,24 18 32,36 127 10 59 13,18 18 32,5 0 59 13,209 18 32,148 117 0 59 12,64 18 34,1

4 180 59 13,24 18 32,3 121 4 59 12,43 18 34,59 670 59 13,23 18 32,82 134 17 59 12,76 18 33,69 0 59 13,209 18 32,148 117 0 59 12,52 18 34,43

5 340 59 13,11 18 31,85 109 -8 59 12,485 18 34,74 50 59 13,23 18 32,2 117 0 59 11,77 18 37,82 100 59 13,24 18 32,06 117 0 59 12,72 18 33,82

6 249 59 13,26 18 32,16 122 5 59 12,35 18 34,8 150 59 13,25 18 32,32 121 4 59 12,68 18 33,87 300 59 13,32 18 32,4 112 -5 59 12,17 18 37,16

7 700 59 13,24 18 32,79 113 -4 59 13,07 18 33,93 30 59 13,22 18 32,11 115 -2 59 12,66 18 34,04 0 59 13,209 18 32,148 117 0 59 12,64 18 34,03

8 60 59 13,23 18 32,09 115 -2 59 12,64 18 34,05 300 59 13,32 18 32,41 150 33 59 12,85 18 32,84 0 59 13,209 18 32,148 117 0 59 12,61 18 34,18

9 210 59 13,27 18 32,35 117 0 59 12,745 18 34 50 59 13,24 18 32,17 121 4 EB - - - 0 59 13,209 18 32,148 117 0 EB - - -

10 50 59 13,3 18 32,17 119 2 59 12,49 18 34,4 140 59 13,26 18 32,26 090-180 - EB - - - 0 59 13,209 18 32,148 117 0 EB - - -

11 50 59 13,245 18 32,2 119 2 - - - - 600 59 13,3 18 32,81 122 5 EB - - -

12 0 59 13,209 18 32,148 117 0 EB - - -
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1 200 57 42,55 18 56,79 173 41 57 41,75 18 56,8 400 57 43,4 18 50,67 180 48 57 41,7 18 50,69 0 57 43,53 18 56,88 132 0 57 41,8 19 0,3

2 100 57 43,47 18 56,85 129 -3 57 42,32 18 59,2 400 57 43,55 18 56,6 202 70 57 43,27 18 56,4 0 57 43,53 18 56,88 132 0 57 41,85 19 0

3 100 57 43,5 18 56,8 156 24 57 39,25 18 59,7 100 57 43,5 18 56,85 164 32 57 42,9 18 57 0 57 43,53 18 56,88 132 0 57 42,55 18 58,6

4 300 57 43,45 18 56,75 179 47 57 39,05 18 56,4 300 57 43,55 18 56,7 146 14 57 42,87 18 57,3 300 57 43,4 18 56,5 180 48 57 42,4 18 56,6

5 500 57 43,35 18 56,7 193 61 57 41,2 18 55,4 250 57 43,61 18 56,7 139 7 57 43,75 18 57,9 0 57 43,53 18 56,88 132 0 57 43,26 18 57,2

6 350 57 43,47 18 56,6 179 47 57 41,59 18 56,45 300 57 43,6 18 56,7 137 5 57 43,05 18 57,7 0 57 43,53 18 56,88 132 0 57 43,35 18 57,3

7 300 57 43,65 18 56,7 137 5 57 41,6 18 58,8 200 57 43,6 18 56,9 134 2 57 41,93 18 59,8 0 57 43,53 18 56,88 141 9 57 41,59 18 59,4

8 300 57 43,66 18 56,9 146 14 EB - - - - 150 57 43,55 18 56,9 145 13 EB - - - 0 57 43,53 18 56,88 132 0 57 42,15 18 59,35

9 25 57 43,5 18 56,95 139 7 EB - - - - 200 57 43,6 18 56,9 127 -5 EB - - - 0 57 43,53 18 56,88 132 0 57 42,7 18 58,3

10 300 57 43,6 18 56,7 090-180 - EB - - - - 300 57 43,52 18 56,7 095-175 - EB - - - 0 57 43,53 18 56,88 132 0 EB - - -

11 400 57 43,45 18 56,65 090-180 - EB - - - - 900 57 43,8 18 56,2 090-180 - EB - - - 0 57 43,53 18 56,88 132 0 EB - - -

12 ej bedömd 0 57 43,53 18 56,88 132 0 EB - - -
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110 59 21,21 18 7,85 233 9 35 59 21,08 18 7,35 0 59 21,27 18 7,72 165 -59 640 59 20,88 18 7,86 280 59 21,15 18 7,9 174 -50 710 59 20,83 18 7,92

280 59 21,15 18 7,9 224 0 490 59 20,84 18 7,23 0 59 21,27 18 7,72 171 -53 640 59 20,86 18 7,82 280 59 21,15 18 7,9 174 -50 710 59 20,83 18 7,92

300 59 21,14 18 7,91 244 20 100 59 21,04 18 7,37 390 59 21,15 18 7,9 174 -50 835 59 20,84 18 7,93 280 59 21,15 18 7,9 174 -50 840 59 20,835 18 7,93

40 59 21,26 18 7,69 221 -3 25 59 21,087 18 7,33 65 59 21,235 18 7,76 227 3 55 59 21,05 18 7,32 280 59 21,15 18 7,9 174 -50 780 59 20,76 18 7,93

375 59 21,155 18 7,9 259 35 50 59 21,115 18 7,325 0 59 21,27 18 7,72 166 -58 820 59 20,82 18 7,88 280 59 21,15 18 7,9 174 -50 730 59 20,84 18 7,93

410 59 21,85 18 7,95 214 -10 485 59 21,9 18 7,66 115 59 21,3 18 7,61 217 -7 85 59 21,132 18 7,325 160 59 21,325 18 7,59 211 -13 60 59 21,075 18 7,25

280 59 21,15 18 7,9 224 0 315 59 20,915 18 7,4 0 59 21,27 18 7,72 165 -59 715 59 20,835 18 7,88 90 59 21,23 18 7,79 234 10 30 59 21,07 18 7,29

280 59 21,15 18 7,9 224 0 590 59 20,85 18 7,11 0 59 21,27 18 7,72 226 2 10 59 21,09 18 7,32 150 59 21,205 18 7,82 170 -54 1190 59 20,535 18 7,69

280 59 21,15 18 7,9 249 25 55 59 21,65 18 7,36 0 59 21,27 18 7,72 165 -59 720 59 20,825 18 7,85 280 59 21,15 18 7,9 174 -50 750 59 21,835 18 7,3

150 59 21,315 18 7,59 221 -3 520 59 20,93 18 6,83 30 59 21,25 18 7,7 171 -53 380 59 21,07 18 7,72 280 59 21,15 18 7,9 174 -50 770 59 20,815 18 7,9

120 59 21,33 18 7,76 218 -6 10 59 21,087 18 7,32 20 59 21,26 18 7,73 164 -60 690 59 20,865 18 7,91 600 59 21,5 18 7,7 181 -43 160 59 21,65 18 7,23

60 59 21,295 18 7,68 225 225 595 59 20,915 18 6,8
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200 59 13,26 18 32,31 99 -18 59 13,05 18 33,91 720 59 12,95 18 31,54 167 50 59 10,88 18 32,2 250 59 13,21 18 32,37 117 0 59 12,49 18 34,74

240 59 13,32 18 32,23 116 -1 59 13 18 33,43 0 59 13,209 18 32,148 107 -10 59 12,94 18 32,87 150 59 13,223 18 32,3 120 3 59 12,62 18 34,07

1050 59 12,802 18 31,401 86 -31 59 12,8 18 34,19 870 59 12,97 18 31,37 96 -21 59 12,71 18 34,07 1400 59 12,77 18 31 176 59 59 12,74 18 33,74

1050 59 12,802 18 31,401 88 -29 59 12,85 18 34,1 100 59 13,225 18 32,04 154 37 59 10,77 18 32,15 140 59 13,2 18 32,05 113 -4 59 12,75 18 33,7

100 59 13,22 18 32,06 116 -1 59 12,39 18 34,84 760 59 13,33 18 32,92 191 74 59 13,2 18 32,75 1050 59 12,802 18 31,401 178 61 59 10,99 18 31,3

1050 59 12,802 18 31,401 112 -5 59 12,25 18 33,32 0 59 13,209 18 32,148 127 10 59 12,95 18 32,72 730 59 12,99 18 31,57 155 38 59 10,84 18 33,12

730 59 12,95 18 31,6 99 -18 59 12,18 18 38 0 59 13,209 18 32,148 176 59 59 10,78 18 32,15 1410 59 12,715 18 31 86 -31 59 12,72 18 34,03

1050 59 12,802 18 31,401 269 152 59 12,745 18 34 250 59 13,16 18 31,9 174 57 59 12,54 18 31,93 650 59 12,98 18 32,16 168 51 59 11,02 18 32,16

1100 59 12,84 18 31,2 160 43 59 11 18 32,19 0 59 13,209 18 32,148 175 58 59 10,76 18 32,19 1050 59 12,802 18 31,401 175 58 59 10,95 18 31,66

190 59 13,225 18 32,34 295 178 59 12,735 18 34,08 0 59 13,209 18 32,148 175 58 EB - - - 50 59 13,21 18 32,1 175 58 EB - - -

150 59 13,17 18 32 112 -5 59 11,46 18 39,24 0 59 13,209 18 32,148 176 59 EB - - - 560 59 13.23 18 32,73 135 18 EB - - -

1050 59 12,802 18 31,401 89 -28 59 12,65 18 35,79 610 59 13 18 32,78 103 -14 EB - - -

ej bedömd - - - - - - - EB - - -
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300 57 43,5 18 56,75 126 -6 57 42,6 18 58,7 0 57 43,53 18 56,88 99 -33 57 43,2 18 59,2 200 57 43,5 18 56,85 122 -10 57 42,55 18 59,35

300 57 43,6 18 56,7 129 -3 57 41,5 19 0,5 0 57 43,53 18 56,88 114 -18 57 43,25 18 57,5 400 57 43,5 18 56,7 180 48 57 42,2 18 56,4

12200 57 39,29 18 47,69 132 0 57 38,8 18 48,8 0 57 43,53 18 56,88 99 -33 57 42,8 19 2,8 12200 57 39,29 18 47,69 99 -33 57 39,15 18 48,8

12200 57 39,29 18 47,69 132 0 57 38,6 18 49,1 250 57 43,47 18 56,7 177 45 57 40,5 18 56,6 12500 57 39,4 18 47,15 95 -37 57 38,65 18 55

20 57 43,6 18 56,9 133 1 57 41 19 1,3 0 57 43,53 18 56,88 99 -33 57 43,35 18 58,15 12200 57 39,29 18 47,69 99 -33 57 39,22 18 48,6

12200 57 39,5 18 47,4 132 0 57 38,1 18 50 0 57 43,53 18 56,88 132 0 57 41,9 18 59,6 200 57 43,45 18 56,8 103 -29 57 41,3 19 10,01

400 57 43,45 18 56,7 129 -3 57 42,87 18 57,9 0 57 43,53 18 56,88 99 -33 57 42,4 19 6,35 400 57 43,6 18 56,6 133 1 57 40,65 19 1,7

300 57 43,45 18 56,7 137 5 57 42,75 18 57,8 0 57 43,53 18 56,88 94 -38 57 43,45 18 58,2 12200 57 39,29 18 47,69 99 -33 EB - - -

250 57 43,45 18 56,8 126 -6 EB - - - 0 57 43,53 18 56,88 99 -33 57 42 19 9,85 350 57 43,6 18 56,79 128 -4 EB - - -

250 57 43,6 18 56,7 128 -4 EB - - - 0 57 43,53 18 56,88 102-136 EB - - - 50 57 43,5 18 57 136 4 EB - - -

250 57 43,5 18 56,7 135 3 EB - - - 12200 57 39,29 18 47,69 99 -33 EB - - -

ej bedömd 300 57 43,3 18 56,75 120-205 EB - - -
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Medel 64,545 21,279 7,7045 221,09 -2,909 259,29 21,01 7,27 170 21,23 7,8729 220,58 -3,417 217,73 21,023 7,5827 7,9167 21,267 7,7308 224,67 0,6667 44,5 21,149 7,32

STDAV.S 36,909 0,0616 0,0554 10,672 10,672 183,97 0,1059 0,225 372,94 0,1554 0,4183 9,6527 9,6527 431,35 0,1473 0,5711 27,424 0,0115 0,0375 2,3094 2,3094 34,193 0,1946 0,0449

STDfel 11,128 0,0186 0,0167 3,2177 3,2177 69,534 0,04 0,085 107,66 0,0449 0,1208 2,7865 2,7865 130,06 0,0444 0,1722 7,9167 0,0033 0,0108 0,6667 0,6667 10,813 0,0615 0,0142

Range 135 0,22 0,19 34 34 455 0,31 0,73 1325 0,59 1,19 34 34 1460 0,522 1,78 95 0,04 0,13 8 8 100 0,65 0,15
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Medel 221,73 13,243 32,262 118,27 1,2727 12,547 34,404 244 13,246 32,382 126,11 9,1111 12,613 34,199 83,333 13,228 32,217 116,83 -0,167 12,575 34,48

STDAV.S 182,18 0,0518 0,2284 4,6495 4,6495 0,2236 0,3161 238,71 0,0284 0,2577 10,764 10,764 0,4099 1,6264 185,05 0,0394 0,2029 2,2088 2,2088 0,2394 1,2195

STDfel 54,93 0,0156 0,0689 1,4019 1,4019 0,0707 0,1 75,487 0,009 0,0815 3,588 3,588 0,1449 0,575 53,418 0,0114 0,0586 0,6376 0,6376 0,0846 0,4312

Range 650 0,2 0,94 17 17 0,76 0,87 640 0,1 0,75 35 35 1,41 5,32 600 0,111 0,75 10 10 0,79 4,1
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Medel 261,36 43,423 56,763 159 27 40,966 57,536 318,18 43,571 56,165 152,67 20,667 42,781 56,684 25 43,519 56,848 136,75 4,75 42,406 45,228

STDAV.S 142,02 0,304 0,1072 22,677 22,677 1,2852 1,6645 214,79 0,0973 1,8336 24,627 24,627 0,7263 2,8492 86,603 0,0375 0,1097 13,864 13,864 0,626 25,575

STDfel 42,821 0,0917 0,0323 7,559 7,559 0,4857 0,6291 64,763 0,0293 0,5528 8,2091 8,2091 0,2745 1,0769 25 0,0108 0,0317 4,0021 4,0021 0,2087 8,5248

Range 475 1,11 0,35 64 64 3,27 4,3 800 0,4 6,23 75 75 2,05 9,11 300 0,13 0,38 48 48 1,76 59,4
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Medel 238,64 21,26 7,8409 230,09 6,0909 243,18 21,136 7,2986 56,667 21,259 7,725 186,33 -19 515,42 20,932 7,6346 269,09 21,21 7,8364 183,09 -40,91 611,82 21,007 7,6627

STDAV.S 116,84 0,2079 0,1125 14,411 14,411 236,65 0,3356 0,2036 111,16 0,0384 0,066 27,9 80,837 303,84 0,1177 0,3584 129,8 0,1109 0,1049 20,31 20,31 365,95 0,3935 0,3212

STDfel 35,227 0,0627 0,0339 4,3452 4,3452 71,351 0,1012 0,0614 32,088 0,0111 0,019 8,0541 23,335 87,71 0,034 0,1035 39,137 0,0334 0,0316 6,1237 6,1237 110,34 0,1186 0,0969

Range 370 0,71 0,36 45 45 580 1,06 0,83 390 0,15 0,29 63 285 825 0,312 1,13 510 0,35 0,31 64 64 1160 1,3 0,7
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Medel 663,33 13 31,729 136,75 19,75 12,426 34,758 245,45 13,172 32,06 156,18 39,182 11,948 32,559 670,83 12,991 31,905 141,75 24,75 11,902 33,169

STDAV.S 441,22 0,2178 0,4242 70,866 70,866 0,6285 2,0137 355,34 0,1123 0,3948 31,682 31,682 1,1063 0,6555 476,84 0,1975 0,618 33,208 33,208 0,908 1,1948

STDfel 127,37 0,0629 0,1225 20,457 20,457 0,1814 0,5813 107,14 0,0339 0,119 9,5526 9,5526 0,3688 0,2185 137,65 0,0596 0,1784 9,5862 9,5862 0,3027 0,3983

Range 1000 0,518 1,14 209 209 2,05 7,05 870 0,38 1,55 95 95 2,44 2,14 1360 0,508 1,78 92 92 1,91 3,44
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Medel 3515,5 42,385 54,248 130,82 -1,182 40,778 40,513 25 43,524 56,862 112,44 -19,56 42,539 40,917 5266,7 41,751 52,95 117,55 -14,45 40,531 39,98

STDAV.S 5578,5 1,9442 4,2752 3,5445 3,5445 1,9994 24,794 79,057 0,019 0,0569 26,917 26,917 0,9601 26,012 6174,5 2,1544 4,7417 25,893 25,893 1,5616 23,756

STDfel 1682 0,5862 1,289 1,0687 1,0687 0,7069 8,7658 25 0,006 0,018 8,9724 8,9724 0,32 8,6706 1782,4 0,6219 1,3688 7,8072 7,8072 0,5902 8,9789

Range 12180 4,31 9,5 11 11 4,77 58,2 250 0,06 0,18 83 83 2,95 56,8 12450 4,31 9,85 85 85 3,9 57,65
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Bilaga 4 – Positionsfel i meter scenario 1-3 
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Bilaga 5 – Positionsfel i meter summerade alla scenarion 
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Bilaga 6 – Statistisk analys  

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median) 

       Df F value    Pr(>F)     

group   5  4.5101 0.0006511 *** 

      195          

 

One-way analysis of means (not assuming equal variances) 

 

data:  AVST and INFO 

F = 8.5603, num df = 5.000, denom df = 86.281, p-value = 1.288e-06 

 

Pairwise comparisons using t tests with non-pooled SD  

 

data:  scen$AVST and scen$INFO  

 

  A       B       C       D       E       

B 0.33923 -       -       -       -       

C 2.4e-05 0.00031 -       -       -       

D 0.03853 0.04769 0.02110 -       -       

E 0.12642 0.04527 0.08775 0.02895 -       

F 0.01043 0.01264 0.00612 0.44132 0.00808 

 

Adj p-level= 0.05/6=0.0083 

 

A-C Welch Two Sample t-test 

data: AVST by INFO 

t = 4.6045, df = 55.838, p-value = 2.433e-05 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

87.78859 223.01498 

sample estimates: 

mean in group A  mean in group C  

186.68750  31.28571  
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B-C Welch Two Sample t-test 

data: AVST by INFO 

t = 3.9394, df = 41.241, p-value = 0.0003085 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

102.6221 318.4428 

sample estimates: 

mean in group B  mean in group C  

241.81818  31.28571  

 

C-F - Welch Two Sample t-test 

data: AVST by INFO 

t = -2.929, df = 33.045, p-value = 0.006119 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

-3631.6625 -654.5896 

sample estimates: 

mean in group C  mean in group F  

31.28571  2174.41176  

  

 

 


