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1 Inledning 
I Sverige finns stora naturresurstillgångar, inte minst i form av mineraler. Idag är Sverige 

ledande i Europa när det gäller produktion av malm och metall (Sveriges mineralstrategi 

2013, 3), och näringen har på senare år befunnit sig i en stark tillväxtperiod (Sveriges 

mineralstrategi 2013, 8). I Sveriges mineralstrategi från 2013 konstateras gruvnäringens 

betydelse för såväl ekonomi som tillväxt i Sverige: ”Den skapar arbetstillfällen i det 

omgivande samhället, bidrar till stärkt attraktionskraft och skapar tillväxt i delar av landet 

som under en lång period har haft en nedåtgående befolkningsutveckling” (Sveriges 

mineralstrategi 2013, 8). 

Många av de gruvor som nu planeras ligger i Norrbotten och Västerbotten. Inom samma 

områden återfinns samerna och deras traditionella land Sápmi. Samerna har i egenskap av 

ursprungsbefolkning genom urminnes hävd rätt till mark och vatten i de svenska delarna av 

Sápmi, och denna rätt är en förutsättning för den samiska kulturen (Sveriges mineralstrategi 

2013, 26). När även andra näringar gör anspråk på samma mark uppstår konflikter om vem 

som ska få företräde till marken, det vill säga vilket intresse som ska prioriteras. I en kontext 

där flera aktörer med olika intressen gör anspråk på samma mark brukar vikten av en mer 

inkluderande förvaltning betonas för att öka legitimiteten och effektiviteten i förvaltningen 

(Sandström, Hovik & Falleth 2008, 14-16). Genom att involvera lokalbefolkningen i 

naturresursförvaltningen skapas en arena för aktörer med olika intressen i frågan att jämka 

samman sina åsikter och därigenom öka acceptansen hos aktörerna (Sandström, Crona och 

Bodin 2014, 61). 

Konsultation och deltagande från lokalsamhället anses även nödvändigt för att ett socialt 

tillstånd för en gruva ska uppstå. Utöver det rent juridiska tillståndet att bedriva en gruva visar 

forskning att just ett socialt tillstånd måste uppnås för att en lyckad verksamhet ska vara 

möjlig (Hojem 2014, 35-36). Deltagande anses kunna lösa även en annan typ av problem som 

kan uppstå vid en eventuell gruvetablering. Det verkar finnas mekanismer som gör att 

människor tenderar att ställa sig negativa till etableringar i sin närmiljö, men genom att delta i 

själva etableringsprocessen anses dessa mekanismer kunna motverkas (Egelund Olsen 2010,  

239). 

Denna uppsats utgörs av en kvantitativ studie av lokalbefolkningens inställning till en 

eventuell gruvetablering i en urbefolkningskontext. För att förstå detta kommer inställningen 

att studeras i relation till tre olika förklarande teorier. Dessa teorier kommer att ligga till grund 

för tre hypoteser som sedan testas empiriskt och analyseras i uppsatsens analysdel. Teori om 
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inre kolonialism ger grund för ett antagande att de som tillhör den samiska 

ursprungsbefolkningen är mer negativt inställda till en eventuell gruvetablering, eftersom de 

undersökta etableringarna alla ligger inom Sápmi, samernas traditionella land. För att få till 

stånd en lyckad förvaltning i en sådan kontext säger tidigare forskning att deltagande från 

lokalbefolkningen är av yttersta vikt. Detta leder till ett antagande att de som deltagit i 

tillstånds- och etableringsprocessen på något vis, också ställer sig mer positiva till den 

eventuella etableringen. Slutligen, som ett komplement till de två föregående teorierna, 

kommer även avståndets effekt på inställningen att studeras. Det brukar talas om en så kallad 

not in my back yard-effekt som gör att människor i regel motsätter sig etableringar om de 

planeras i deras hemmamiljö, vilket i uppsatsen leder fram till antagandet att sannolikheten 

för en negativ inställning ökar ju närmare hemmet den eventuella gruvan ligger. Även vid 

denna typ av konflikt brukar deltagande ses som en viktig lösningsfaktor. 

Trots att mycket forskning inom naturresursförvaltning i en ursprungskontext bedrivits, är en 

kvantitativ ansats ovanlig. Med en kvantitativ ansats möjliggörs inte bara studiet av vilka 

faktorer som faktiskt påverkar inställningen till en eventuell gruva, utan även om och hur 

dessa faktorer samspelar med varandra. Denna uppsats ämnar undersöka inställningen till 

eventuella gruvetableringar i Storumans, Jokkmokks och Kiruna kommuner. Detta görs 

genom en binär logistisk regressionsanalys där tre huvudområden undersöks, utifrån tre 

förklarande teorier. För att förstå ursprungskontexten i de tre kommunerna undersöks 

tillhörighet till den samiska ursprungsbefolkningen. Därutöver undersöks även betydelsen av 

deltagande för inställningen till en eventuell etablering. Som ett komplement eller en 

alternativ förklaring kommer även vilken inverkan avståndet mellan hemmet och den 

eventuella gruvan har, att undersökas. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka deltagandets inverkan på inställningen till 

eventuella gruvetableringar i en urbefolkningskontext. Även det geografiska avståndet mellan 

hem och eventuell gruvetablering och dess inverkan på inställningen till densamma kommer 

att undersökas. Resultatet kan vara användbart vid framtida etableringsprocesser och 

utformandet av dessa. Uppsatsen är avgränsad till tre eventuella gruvetableringar i Storumans, 

Jokkmokks respektive Kiruna kommun. För att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande 

frågor undersökas och besvaras: 

- Hur ställer sig ursprungsbefolkningen till en eventuell gruvetablering, jämfört med 

övrig lokalbefolkning? 
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- Hur påverkas inställningen till en eventuell etablering av deltagande i den tillstånds- 

och etableringsprocess som föregår etableringen? 

- Vilken roll spelar avståndet mellan hemmet och den eventuella gruvan, för 

inställningen till densamma? 

- Hur samspelar de olika faktorerna ursprungstillhörighet, deltagande och avstånd 

mellan hemmet och den eventuella gruvan? 

2 Teori 
För att uppfylla uppsatsens syfte kommer inställningen till en eventuell gruvetablering att 

undersökas utifrån tre teoretiska utgångspunkter. För att få en förståelse för 

ursprungskontexten som gör historien extra viktig i just detta sammanhang används teori om 

inre kolonialism. För att få en förståelse för samrådets roll i just denna kontext appliceras 

därefter deliberativ teori och slutligen som ett komplement till detta undersöks avståndets 

betydelse för inställningen med hjälp av NIMBY-teori (not in my back yard). I litteraturen 

anges lokalsamhällets deltagande som den mest användbara metoden för att hantera såväl en 

ursprungskontext som NIMBY-effekten. Deltagandet anses därmed som ett mål i sig för att få 

till stånd en lyckad förvaltning, men det ses även som en metod för att öka acceptansen hos de 

som annars skulle motsätta sig den eventuella etableringen. Därmed är det relevant att studera 

hur dessa tre faktorer (deltagande, ursprungstillhörighet och avstånd till den eventuella 

etableringen) samverkar och gestaltar sig när alla tre beaktas.  

2.1 Inre kolonialism 

Teorin om inre kolonialism används för att förklara den kontext som de gruvetableringar som 

uppsatsen behandlar sker inom. Med hjälp av denna teori ges en förståelse för och 

tillbakablick till hur Sverige har behandlat sin ursprungsbefolkning historiskt, något som även 

kan bidra till ökad förståelse för relationen mellan samiska folket och den svenska staten idag. 

Denna förståelse kan utgöra en förklaring till att ursprungsbefolkningens inställning till en 

eventuell gruvetablering kanske skiljer sig från övrig lokalbefolknings. 

Teorier om inre kolonialism berör maktstrukturer inom länder, som gör att kontakter mellan 

centrum och periferi inte grundar sig i ömsesidighet utan i en obalans där centrum är politiskt 

dominant över periferin och där centrum även exploaterar periferin materiellt (Lantto 2000, 

14). Till skillnad från vid yttre kolonialism så existerar kolonialmakten och kolonin på samma 

territorier (Tully 2000, 39). Begreppet refererar till de processer där västerländska stater och 
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ursprungsbefolkningar bor och verkar inom samma områden (Lawrence 2014, 1039). 

Motsättningen består alltså i samexistensen mellan majoritetssamhället och 

ursprungsbefolkningen på områden som majoritetssamhället har ensamrätt till, trots att 

ursprungsbefolkningen vägrar lämna ifrån sig dem (Tully 2000, 39-40). Inre kolonialism 

handlar såväl om maktstrukturerna i sig som de processer som har lett fram till dessa 

maktstrukturer (Tully 2000, 37-38), och ursprungsbefolkningens motstånd riktar sig mot 

maktstrukturerna i sig parallellt med en kamp för utökat självbestämmande inom dem (Tully 

2000, 42). 

Medan målet för ursprungsbefolkningen är självbestämmande, så är målet för kolonialmakten 

att få ursprungsbefolkningen att upphöra som ursprungsbefolkning och istället uppgå i 

majoritetssamhället Det övergripande målet för kolonialmakten är att säkerställa ensamrätt till 

samtliga områden som ligger under dess styre, så att inflytande och exploateringar kan ske 

fritt och på ett legitimt och effektivt sätt (Tully 2000, 40-41). Flera strategier finns för detta: 

Antingen genom regelrätt utrotning eller genom att försvaga ursprungsbefolkningens 

identiteter och livskraft till den grad då de inte längre kan stå emot inflytandet från 

majoritetssamhället. Strategier för detta har genom historien varierat: En metod har varit att 

förneka ursprungsbefolkningen rätten till självstyre, antingen genom att hävda kronans 

suveränitet eller genom att hävda ursprungsbefolkningens underlägsenhet som folk (Tully 

2000, 40). En annan metod har varit att assimilera ursprungsbefolkningen i 

majoritetsbefolkningen genom omskolning, för att på så sätt få dem att förlora kontakten med 

sin identitet och sina traditioner (Tully 2000, 41).  

Flera forskare har applicerat teorier om inre kolonialism på Sveriges övertagande av Sápmi. 

Den svenska statsmakten har övertagit marker som tidigare nyttjats av samerna, och i och 

med det har den samiska befolkningen inte bara trängts undan geografiskt utan även tilldelats 

en underordnad roll rent hierarkiskt, gentemot majoritetsbefolkningen (Lantto 2000, 14). I 

Sverige intensifierades denna process i mitten av 1700-talet då svenska staten ville säkra och 

legitimera statens gränser och därigenom utöka kontrollen över naturresurserna i Sápmi. I och 

med denna process skapades en bild av att de delar av Sápmi som införlivats i Sverige 

tillhörde just Sverige och den svenska kronan, och inte samerna själva. Vid slutet av 1800-

talet hade samernas sedvanerätt till Sápmi reducerats till en nyttjanderätt av statens marker 

(Reimerson 2015, 21-22). Från slutet av 1800-talet och framåt blev även rasbiologiska 

argument för kolonialismen allt vanligare. Statens politik byggde då på en bild av samerna 

som oförmögna att förvalta de delar av Sápmi som kronan lagt under sig (Reimerson 2015, 
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22). Mot bakgrund av denna historiska behandling av samerna finns teoretisk grund för att 

samerna ska ha en mer negativ inställning än övriga, när det kommer till gruvor och 

gruvetablering. Detta förstärks ytterligare av att Sametinget i ett ställningstagande säger nej 

till ytterligare mineralexploatering av Sápmi till dess att samernas ställning som urfolk stärkts 

(Sametinget 2014, 8).  

Hypotes 1: Den samiska ursprungsbefolkningen är mer sannolikt negativt inställd till en 

eventuell gruvetablering, än lokalbefolkningen i övrigt. 

2.2 Deltagande 
I Sverige har naturförvaltningen länge präglats av en toppstyrning där medborgarnas 

inflytande och deltagande har varit begränsat (Sandström, Hovik & Falleth 2008, 13). 

Numera pågår dock en trend inom förvaltning där NGOer, företag och andra aktörer i allt 

större utsträckning bjuds in att delta i, och sköta, beslutsprocesser (Hojem 2014, 30). Detta 

sker inte minst inom naturresursförvaltning där bland annat Agenda 21, antagen vid FN:s 

konferens i Rio 1992, slår fast att det lokala samhället bör bjudas in att delta i 

naturförvaltningen för att målet om ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av naturresurser 

ska kunna uppnås (Sandström, Hovik & Falleth 2008, 9). I Agenda 21 uttrycks även att icke-

offentliga aktörer så som individer, grupper och organisationer bör inkluderas i de beslut som 

berör de områden där de lever och verkar. Speciellt betonas ursprungsbefolkningars rätt till 

inflytande över beslut som rör deras traditionella marker. Även i Sverige frångås nu i allt 

större utsträckning den tidigare toppstyrda förvaltningsmodellen, och istället riktas ökat fokus 

mot att bjuda in lokalbefolkningen till beslutsprocesserna (Sandström, Hovik & Falleth 

2008,  13-14). 

En mer inkluderande förvaltning brukar antas öka såväl legitimiteten som effektiviteten i 

förvaltningen, inte minst då det gäller förvaltning av gemensamma resurser eller förvaltning 

av områden som nyttjas av många aktörer med vitt skilda intressen. Detta aktualiseras inte 

minst inom naturresursförvaltningen i Sverige där Sápmi, samernas traditionella land, sträcker 

sig över norra Sverige och där traditionella samiska näringar så som rennäringen ofta hamnar 

i konflikt med andra näringar när de vill verka inom samma områden (Sandström, Hovik & 

Falleth 2008, 14-16). 

Tidigare forskning har visat att juridiskt tillstånd att bedriva en gruva inte är tillräckligt. Ett 

gruvföretag måste även uppnå ett socialt tillstånd att bedriva sin verksamhet. För att ett sådant 

socialt tillstånd ska uppstå är samråd i form av konsultation och deltagande från 
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lokalsamhället nödvändigt (Hojem 2014, 35). Samförvaltning avser en process där ansvaret 

och inflytandet över förvaltningen delas mellan staten och de lokala användarna av resursen i 

fråga (Zachrisson 2008, 156). Teorier kring samråd vid naturresursförvaltning brukar ofta 

lyfta fram att samråd leder till ökad legitimitet, vilket är kärnan i all lyckad förvaltning. 

Legitimitet kan ses dels som aktörernas acceptans för såväl processerna i sig som de beslut de 

leder fram till, men ses också ibland som ett resultat av samråd och samarbete. Den senare 

synen på legitimitet har sitt ursprung i deliberativa demokratiideal som går ut på att 

samrådsprocesser kan utgöra en arena för aktörer att diskutera och så småningom jämka 

samman sina åsikter och därigenom nå acceptans för resultatet av samrådet (Sandström, 

Crona och Bodin 2014, 61). Den teoretiska utgångspunkten är att samråd ökar acceptansen 

hos aktörerna, inte minst då aktörerna i fråga har vitt skilda intressen.  

 

Hypotes 2: Deltagande i tillstånds- och etableringsprocessen ökar sannolikheten för att vara 

positivt inställd till en eventuell gruvetablering. 

2.3 Not in my back yard (NIMBY) 

Not in my back yard (NIMBY) är en teori som förklarar beteendet hos invånare som vill 

försvara sitt hemområde från ovälkomna etableringar. Not in my back yard, inte på min 

bakgård, refererar som namnet antyder till inställningen att en viss typ av etableringar 

visserligen är nödvändiga, bara de inte sker i närheten av ens egen hemvist. Begreppet täcker 

in både den negativa inställningen i sig och de taktiker som lokalbefolkningen använder för 

att förhindra närliggande etableringar (Dear 1992, 288). NIMBY-effekten kan uppstå vid alla 

typer av etableringar som kan ses som ovälkomna, såväl sociala stödfunktioner såsom 

rehabilitering för missbrukare och boende för hemlösa som naturresursexploateringar 

exempelvis vindkraftsparker (Dear 1992 och Egelund Olsen 2010). Endast en liten del av det 

välstånd som skapas av gruvverksamheter hamnar i det omgivande lokalsamhället. Samtidigt 

kan de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av gruvverksamhet slå hårt mot 

just lokalbefolkningen (O’Faircheallaigh 2013, 20). 

Det är en stor skillnad mellan att acceptera en viss typ av etableringar, och att se dem som ett 

önskvärt inslag i ens egen närmiljö. De boende i närområdet kan känna oro inför sjunkande 

huspriser, påverkan på djurlivet, den rent visuella påverkan, oljud och så vidare (Egelund 

Olsen 2010, 242). Michael Dear har identifierat tre stadier som alla konflikter kring placering 

verkar gå igenom. I det första steget är det endast en liten högljudd grupp i etableringens 

absoluta närhet som protesterar mot etableringen. Här används ofta irrationella och 



7 
 

känslomässiga argument mot etableringen. I steg två har opinionen polariserats till två mer 

tydliga för- och emotsidor. Debatten som förs är mer rationell och objektiv. Det tredje och 

sista steget är den utdragna processen, där segern oftast går till den som orkar hålla ut längst 

(Dear 1992, 290). 

Det finns ett gemensamt drag i alla NIMBY-konflikter: Det geografiska avståndet. Ju närmare 

människor bor en ovälkommen etablering, desto större sannolikhet att de kommer att motsätta 

sig den. Även andra faktorer spelar in, exempelvis hur stor inverkan de boende tror att 

etableringen kommer att få på deras vardagliga liv. Exempelvis kommer, allt annat lika, en 

etablering som är stor till ytan att möta större motstånd än en liten. Ett undantag för detta är 

dock om en stor etablering förväntas ha en starkt positiv effekt på arbetsmarknaden i 

närområdet (Dear 1992, 291-292). 

För att motverka NIMBY-effekten anses allmänhetens deltagande i såväl besluts- som 

etableringsprocessen vara av stor vikt. Allmänheten bör involveras i ett tidigt stadium för att 

därigenom få en möjlighet att yttra sig och bidra med idéer i etableringsprocessens tidiga 

skeden (Egelund Olsen 2010, 239). 

Eftersom en gruvetablering är en till ytan stor etablering, som dessutom omgärdas av 

störningar på såväl djur- och naturliv som i form av damm och oljud, finns teoretisk grund för 

att NIMBY-effekten ska ha en påverkan på inställningen till en eventuell gruvetablering. 

 

Hypotes 3: Ju närmare den eventuella gruvetableringen någon bor, desto mindre sannolikt är 

det att personen är positivt inställd till en eventuell gruvetablering. 

3 Material och metod 
Denna uppsats kommer att utgöras av en kvantitativ studie av lokalbefolkningens inställning 

till en eventuell gruvetablering. Materialet kommer från ett pågående forskningsprojekt som 

bedrivs vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 

Projektet finansieras av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten och en del av 

projektet innefattar en enkätundersökning som efter ett obundet slumpmässigt urval skickats 

ut till totalt 6000 invånare i Storumans, Jokkmokks och Kiruna kommuner (2000 invånare i 

vardera kommun). De enkätsvar som kommit in har därefter datoriserats, varpå jag fått 

tillgång till materialet för att genomföra statistisk analys. I en etableringsprocess erbjuds 

tillfällen till såväl formellt som informellt deltagande. När ett undersökningstillstånd har blivit 

beviljat ska den som beviljats tillståndet utforma en arbetsplan. Innan undersökningsarbetet 
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inleds måste berörda mark- och sakägare (exempelvis berörd sameby) delges arbetsplanen. 

Dessa har sedan tre veckor på sig att inkomma med eventuella invändningar mot 

arbetsplanen. Om så görs ska detta antingen lösas mellan den som beviljats 

undersökningstillståndet och den som kommit med invändningarna, eller genom att en 

arbetsplan fastställs av bergmästaren. Innan bergmästaren fastställer en arbetsplan ska alla 

berörda parter få tillfälle att yttra sig (SGU 2016). Kontinuerligt under etableringsprocessen 

finns tillfällen till indirekt inflytande genom medborgarmöten, insändare i tidningen, 

demonstrationer och dylikt. 

Tack vare att ett obundet slumpmässigt urval (OSU) har använts är datamaterialets reliabilitet 

hög. OSU innebär att alla invånare i de tre kommunerna har haft samma chans att bli valda att 

delta i undersökningen, och att ingens chans att komma med har försämrats av att några andra 

har gjort det (Edling & Hedström 2003, 39-40). Det gör att det inte finns någon systematisk 

skevhet i vilka som tillfrågats att svara på enkäten. Dock är svarsfrekvensen för enkäten låg: 

mindre än en tredjedel (27,5 %) av de tillfrågade har svarat. Trots att OSU använts för att 

välja ut vilka som ska tillfrågas, så gör en så pass låg svarsfrekvens att det ändå kan uppstå 

skevhet i svaren. Det går inte att vara säker på att de som valt att svara på enkäten också är 

representativa för hela populationen. Det finns med andra ord en risk att de som svarat 

systematiskt avviker från lokalbefolkningen generellt. Som grundregel är det viktigt att 

komma ihåg att det inte är den låga svarsfrekvensen i sig som utgör ett problem, så länge de 

som svarar är representativa för den undersökta populationen.  Huruvida så är fallet är dock 

svårt att veta, och därför bör alla resultat tolkas med försiktighet. För att göra en ytlig kontroll 

av eventuella skevheter bland respondenterna har jag jämfört genomsnittsålder och 

könsfördelning bland enkätsvaren med motsvarande siffror från statistiska centralbyrån och 

sett att några större avvikelser inte står att finna.  

Vad gäller validiteten är det all tid svårt att kvantifiera människors personliga åsikter och 

uppfattningar. Två människor som angett samma svarsalternativ kanske inte menar samma 

sak med sina svar. Detta faktum är svårt att göra något åt, och därmed bra att ha i bakhuvudet 

då subjektiva åsikter kvantifieras. Av denna anledning kodas den beroende variabeln om till 

binär i denna undersökning. Hur människor tolkar frågan och deras subjektiva bedömning av 

svarsalternativen avgör hur de svarar. Respondentens exakta svar beror alltså på hur hen 

bedömt frågan; däremot torde svaret bottna i en grundläggande uppfattning huruvida 

respondenten ställer sig positiv eller inte. Därmed är risken för validitetsproblem inte lika stor 

då inställningen mäts i så pass generella termer som positiv eller inte positiv. 
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Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka inställningen till en eventuell gruvetablering 

är den kvantitativa ansatsen ändå att föredra, eftersom den möjliggör att uttala sig generellt 

om populationerna. Eftersom detta ämnesområde i regel undersöks med kvalitativa metoder 

kan en kvantitativ studie utgöra ett komplement till dessa, men även ifrågasätta eller bekräfta 

dem. Eftersom uppsatsens beroende variabel handlar om inställningar uppstår den typ av 

validitetsproblem som diskuterades i föregående stycke. Däremot möjliggör den kvantitativa 

ansatsen jämförelser inom populationen, exempelvis jämförelser mellan de som tillhör den 

samiska ursprungsbefolkningen och de som inte gör det. För samtliga variabler som 

undersöks kan jag inte enbart uttala mig om huruvida ett samband existerar eller inte, utan 

även om hur sambandet ser ut. I denna uppsats gör det att jag kan säga om ett samband ökar 

eller minskar sannolikheten att vara positivt inställd till en eventuell gruvetablering. 

Förutom datamaterialet från enkätundersökningen är det framförallt vetenskapliga artiklar och 

andra publikationer som ligger till grund för uppsatsen.  

3.1 Metoddiskussion 
I denna uppsats används kvantitativ metod för att studera inställningen till en eventuell 

gruvetablering. En kvantitativ metod möjliggör för ett större antal observationsenheter 

(Edling och Hedström 2003, 10-11), i detta fall individer i de tre kommunerna. Däremot finns 

inget utrymme för större djup eller bredd i informationen om varje enskild enhet. Det finns 

information om ett stort antal individer, men om varje enskild person är tillgänglig 

information inte vidare djupgående (Edling och Hedström 2003, 10-11). Det faktum att 

enkäten redan var genomförd innan min hantering av materialet påbörjades gör att min 

undersökning begränsats till att utgå ifrån de frågor som finns i enkäten. Om jag själv hade 

varit med och utformat enkäten utifrån syftet med denna uppsats hade jag kunnat påverka 

vilka frågor som ställs, och därigenom kunnat undersöka mer specifika variabler. Exempelvis 

hade jag gärna haft med en variabel i form av respondentens placering på en politisk höger-

/vänsterskala, för att därigenom kontrollera för eventuella skilda ideologiska utgångspunkter. 

Ett annat exempel på detta är variabeln som mäter avstånd mellan hemmet och den eventuella 

gruvetableringen. I enkäten finns det fyra fasta svarsalternativ till den här frågan, vilket 

innebär att den behandlas som en kategorisk variabel i den statistiska analysen. Dock hade det 

kunnat vara önskvärt att ha denna variabel mätt som en kontinuerlig variabel, där 

respondenterna själva fått ange avståndet i till exempel kilometer. En sådan typ av variabel 

hade varit mer flexibel och hade därför kunnat passa bättre för den analys som görs i 

uppsatsen. 
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All statistisk analys kommer att utföras i programmet Minitab 17. De tester som görs i denna 

uppsats kommer att ha en signifikansnivå på 5 %. Signifikansnivån är ett mått på hur ofta 

slumpen orsakat de resultat som syns i materialet, det vill säga hur ofta testerna visar en 

signifikans trots att det är slumpen som ligger bakom. Med 5 % signifikansnivå accepteras att 

i 5 % av fallen kommer en signifikant effekt att synas, som i själva verket är orsakad av 

slumpen (Edling & Hedström 2003, 134). P-värden under 0,05 innebär att det är i färre än 5 % 

av fallen som en slumpmässigt orsakad effekt framstår som systematisk. 

Hur bra modellen är avgörs av hur bra den stämmer överens med verkligheten. Detta kan 

skattas med hjälp av ett Hosmer-Lemeshow-test, där det sker en gruppvis jämförelse mellan 

av modellen predicerade värden, och faktiskt observerade värden i datamaterialet. Frågan som 

Hosmer-Lemeshow-testet svarar på är hur mycket dessa predicerade värden avviker från de 

observerade värdena. Om denna avvikelse är alltför stor kommer modellen att underkännas i 

testet. Till skillnad från hur p-värden förhåller sig till signifikansnivån är det dock vid värden 

över 0,05 som Hosmer-Lemeshow-testet godkänner en modell. Intuitionen bakom detta är att 

för att variabler ska vara signifikanta krävs att de har en effekt som är större än vad som kan 

skyllas på slumpen, medan skillnaden mellan observerade och predicerade värden inte ska 

vara större än vad som kan förklaras av slumpmässig variation (Bjerling och Ohlsson 2010, 

21-22). 

3.1.1 Bivariat analys 

En bivariat analys är en analys av förhållandet mellan två variabler, och svarar på frågan 

huruvida det finns något samband mellan dessa variabler eller inte, samt hur det eventuella 

sambandet ser ut. Det är viktigt att komma ihåg att statistiska samband inte är samma sak som 

orsakssamband: Ett samband mellan A och B innebär inte att A orsakar B. Däremot går det 

med statistisk analys att säga om sambandet mellan A och B är starkt eller svagt, samt om det 

är positivt eller negativt (Edling och Hedström 2003, 51-53). 

3.1.2 Binär logistisk regression 

För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna kommer undersökningen att 

utföras i form av en binär logistisk regressionsanalys. Regressionsanalys är en statistisk 

modell för förhållandet mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler. 

Här kommer multipel regression att användas, vilket innebär att flera oberoende variabler 

undersöks. Värdet på den beroende variabeln beror, som namnet antyder, på värdet på den 
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eller de oberoende variablerna. Vid logistisk regression är den beroende variabeln binär, det 

vill säga den kan endast anta ett av två möjliga värden (Moore 2010, 17-1-17-2). 

Den variabel som valts att utgöra beroende variabel i denna uppsats är i enkätmaterialet mätt 

på en 7-gradig skala. Jag har dock valt att koda om den till en binär variabel med värdena 

positiv respektive inte positiv. Detta av två anledningar: Vid ett försök att behålla den 7-

gradiga skalan och istället använda multipel regressionsanalys, visade resultatet att det fanns 

drygt 200 inflytelserika observationer i regressionen. Inflytelserika observationer är sådana 

observationer som avviker så pass mycket att de på egen hand riskerar att påverka 

skattningarna och därigenom göra dessa mindre pålitliga. För att säkerställa att skattningarna 

är tillförlitliga trots inflytelserika observationer, bör dessa uteslutas en efter en och 

skattningarna med och utan dem jämföras för att säkerställa att de inte utövar ett oförsvarligt 

stort inflytande (Edling & Hedström 2003, 169-170). Med drygt 200 inflytelserika 

observationer sågs detta dock inte som praktiskt möjligt. I den logistiska regressionsmodell 

som arbetas fram i uppsatsen finns ingen inflytelserik observation. 

Den andra anledningen till att jag har valt en binär beroende variabel är att det inte är något 

objektivt mätbart som studeras. Vad innebär det egentligen att vara 5-gradigt positiv? Är det 

säkert att någon som placerar sig på plats 6 verkligen är mer positiv än någon som placerar sig 

på plats 5? Det innebär alltid ett validitetsproblem att kvantifiera åsikter, men med en binär 

beroende variabel gör jag inte heller anspråk på några exakta mätningar. Det är rimligt att anta 

att människor snarare vet om de i grund och botten är för eller emot en eventuell 

gruvetablering (eller varken är för eller emot), än att de vet om de är 1-, 2-, eller 3-negativa. 

Med andra ord: människor vet vilken sida av mittenstrecket de lutar åt, och först därefter 

väljer de var inom den halvan de ska placera sig. Placeringen på den 7-gradiga skalan skapas 

alltså i samband med att respondenten svarar på enkäten. Därmed är det möjligt att se en 

uppdelning i positiv eller inte positiv som mer allmängiltig, eftersom den sträcker sig utanför 

just den här undersökningen. 

3.2 Operationalisering 
De teorier som ligger till grund för uppsatsen har använts för att identifiera vilka faktorer som 

kan ha en påverkan på inställningen till en eventuell gruvetablering. De tre faktorer som 

uppsatsen fokuserar på är ursprungstillhörighet, deltagande och avstånd mellan hemmet och 

den eventuella gruvetableringen. Var och en av dessa faktorer konkretiseras i form av 

specifika enkätfrågor som används för att undersöka dem. Vilka dessa enkätfrågor är samt 
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vilken av faktorerna de ämnar förklara beskrivs nedan. Förutom de teorimotiverade oberoende 

variablerna undersöks även tre demografiska variabler: ålder, kön och utbildning. 

3.2.1 Beroende variabel 

Inställningen till en eventuell gruvetablering utgör uppsatsens beroende variabel och mäts 

med hjälp av frågan ”Tycker du att en eventuell gruvetablering i aktuell gruva är ett bra eller 

ett dåligt initiativ?” (fråga 20, bilaga 1). Svarsalternativen sträcker sig från 1 (mycket dåligt) 

till 7 (mycket bra) med 4 som ett mittenalternativ (varken bra eller dåligt). För att möjliggöra 

binär logistisk regression har svarsalternativen kodats om så att alternativ 5-7 tilldelats kod 1 

för positiv, medan alternativ 1-4 tilldelats kod 0 för inte positiv. Det är viktigt att betona att 

alternativ 0 står just för inte positiv och inte för negativ, eftersom varken-eller-alternativet 

ingår i denna kategori.  

3.2.2 Demografiska variabler 

De demografiska variabler som finns med i enkäten och som kan vara relevanta vid statistisk 

analys är ålder (fråga 23, bilaga 1), kön (fråga 24, bilaga 1) och högsta påbörjade utbildning 

(fråga 28, bilaga 1). Åldern är angiven i födelseår och kön är angivet med 0 för kvinnor och 1 

för män. Högsta påbörjade utbildning har svarsalternativ grundskoleutbildning (1), gymnasie- 

eller folkhögskoleutbildning (2), högskole- eller universitetsutbildning (3) eller 

forskarutbildning (4). 

3.2.3 Oberoende variabler 
Den samiska ursprungskontexten som präglar de kommuner som ingår i uppsatsen, undersöks 

med enkätens fråga 26: ”Tillhör du någon av de svenska nationella minoriteterna?”. 

Svarsalternativen innehåller samtliga svenska minoriteter samt ett alternativ för de som inte 

tillhör någon av dem. Det är med andra ord självidentifikation som ligger till grund för 

angiven ursprungstillhörighet. Eftersom det är specifikt samisk ursprungstillhörighet som är 

relevant i denna studie har samisk tillhörighet tilldelats kod 1, medan samtliga övriga 

svarsalternativ fått kod 0. 

Deltagande och dess inverkan på inställningen till en eventuell gruvetablering undersöks med 

hjälp av frågan ”Har du på något sätt deltagit i den tillstånds- och samrådsprocess som omgett 

den eventuella gruvetableringen i aktuell gruva?” (fråga 4, bilaga 1). På denna fråga kan flera 

alternativ anges. Svarsalternativen behandlar formellt såväl som informellt deltagande. De 

fem första svarsalternativen är olika ja-svar, medan det sista alternativet är ett nej-svar. 

Eftersom flera svarsalternativ kan anges är varje alternativ en separat variabel som antar 
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värdet 1 då alternativet är ikryssat, och värde 0 då det inte är ikryssat. Det första 

svarsalternativet handlar om deltagande i informationsmöten och medborgardialog, det andra 

om deltagande i den allmänna debatten (insändare, möten, demonstrationer etc.), det tredje 

alternativet handlar om yttranden i den formella tillståndsprocessen, det fjärde om deltagande 

i formella samråd inom ramen för tillståndsprocessen, det femte svarsalternativet lyder 

”deltagit på annat sätt, nämligen” och har därför en sjätte variabel kopplad till sig där 

deltagandeformen specificeras i text. Denna textvariabel undersöks dock inte. Den sista 

variabeln om deltagande utgörs av de som inte deltagit i någon form. 

För att undersöka avståndet mellan hemmet och den eventuella gruvan och vilken inverkan 

detta har på inställningen till etableringen, används en fråga som lyder ”På ett ungefär, hur 

långt ifrån den eventuella gruvetableringen i aktuell gruva bor du idag?” (fråga 2, bilaga 1). 

Det finns fyra svarsalternativ: mindre än 1 mil (1), 2-5 mil (2), längre än 5 mil (3) samt ett 

alternativ för de som har sitt fritidshus mindre än 2 mil bort (4). Eftersom målet är att 

undersöka huruvida avståndet påverkar inställningen till en specifik etablering även hos de 

som generellt sett är positiva till gruvverksamhet, så kompletteras med en fråga som lyder 

”Vilken är din generella inställning till gruvor och gruvetablering?” (fråga 19, bilaga 1). 

Svarsalternativen sträcker sig från mycket negativ (1) till mycket positiv (7) med ett 

mittenalternativ för de som varken är positiva eller negativa (4). 

4 Analys av enkätsvar 
 
Empirin uppsatsen baseras på kommer från en enkätundersökning som genomförts i 

Jokkmokks, Storumans och Kiruna kommuner. Bland respondenterna har en större andel 

angett Jokkmokks respektive Storumans kommun som hemkommun (svarsfrekvensen i 

Jokkmokk är 30,1 % och i Storuman är den 30,5 %), medan en något mindre del kommer från 

Kiruna kommun (svarsfrekvens i Kiruna är 21,8 %). All statistisk analys som uppsatsen 

baseras på återfinns i bilaga 2. 

4.1 Demografiska variabler 
Den faktiska genomsnittsåldern i de tre kommunerna sammantaget är 45,23 år (Statistiska 

centralbyrån 2014). Bland enkätens respondenter är den äldsta född år 1925 och den yngsta år 

1997. Medelåldern bland respondenterna är något högre än den faktiska medelåldern i 

kommunerna; drygt 50 år (födelseår 1963). 25 % av respondenterna är födda före 1951 och 75 

% av dem är födda före 1973, se figur 1. 
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Figur 1: Histogram över födelseår 

 

Figur 1: Histogram över respondenternas födelseår 

 

Könsfördelningen bland respondenterna är förhållandevis jämn. Av totalt 1632 svarande är 

786 kvinnor (48,16 %) och 846 män (51,84 %). Detta ligger nära den sammantagna 

könsfördelningen i kommunerna med 48,42 % kvinnor och 51,58 % män (Statistiska 

centralbyrån 2014). 

De flesta respondenterna (49,6 %) uppger att de antingen har eller genomgår en gymnasie- 

eller folkhögskoleutbildning som högsta utbildningsnivå (svarsalternativ 2). Därefter har 

35,5 % av respondenterna uppgett att de genomgår eller som högst avslutat en högskole- eller 

universitetsutbildning. De som uppgett att grundskolan är deras högsta avslutade utbildning 

utgör 13,8 % av respondenterna, medan forskarutbildning (pågående eller avslutad) är den 

minst vanliga utbildningsnivån med 1,1 % av respondenterna, se figur 2. 

 

Figur 2: Histogram över högsta påbörjade utbildning 

 

Figur 2: Respondenternas högsta påbörjade utbildningsnivå. 1: Grundskoleutbildning, 2: Gymnasie- eller 

folkhögskoleutbildning, 3: Högskole- eller universitetsutbildning, 4: Forskarutbildning. 
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4.2 Den beroende variabeln 
De inte positiva är den större gruppen bland respondenterna, 881 eller 54,2 % av de svarande 

placerar sig i denna kategori medan 745 personer (45,8 %) ställer sig positiva till den 

eventuella gruvetableringen. 

4.3 Oberoende variabler 

Bland respondenterna uppger 16,6 % (266 stycken) att de är samer medan 83,4 % eller 1336 

av dem inte är det. Totalt 275 respondenter uppger att de har deltagit i informationsmöten 

eller medborgardialog medan 1371 inte gjort det. Den andra deltagandeformen bland 

svarsalternativen är deltagande i den allmänna debatten (insändare, möten, demonstrationer 

etc.) vilket 182 respondenter uppger att de har gjort medan 1464 inte har det. Tredje 

alternativet behandlar yttranden i den formella tillståndsprocessen. Denna form av deltagande 

har 35 av respondenterna uppgett, medan 1612 inte har deltagit i denna form. Fjärde 

alternativet handlar om deltagande i formella samråd inom ramen för tillståndsprocessen. 

Endast 33 personer uppger att de har deltagit i formella samråd, medan 1614 inte har gjort det. 

Femte alternativet lyder ja, på annat sätt där detta sätt specificeras i text. 42 personer har valt 

detta alternativ, medan 1605 inte har gjort det. Sista alternativet är ett nej-alternativ som 1200 

personer valt, medan 445 respondenter istället svarat ja på någon/några av de andra 

alternativen. Det innebär att det är 445 personer som stått för de totalt 567 förekomsterna av 

deltagande. För en överblick över hur svaren fördelar sig över de olika deltagandeformerna, 

se tabell 1. 

Tabell 1: Deltagande bland respondenterna 

Deltagandeform Antal ja 

(andel) 

Antal nej 

(andel) 

Totalt 

Informationsmöten/medborgardialog 275 

(16,7 %) 

1371 

(83,3 %) 

1646 

Allmänna debatten (insändare, 

möten, demonstrationer etc.) 

182 

(11,1 %) 

1464 

(88,9 %) 

1646 

Yttranden i den formella 

tillståndsprocessen 

35 

(2,1 %) 

1612 

(97,9 %) 

1647 

Formella samråd inom ramen för 

tillståndsprocessen 

33 

(2,0 %) 

1614 

(98 %) 

1647 

Annan form av deltagande 42 

(2,6 %) 

1605 

(97,4 %) 

1647 

Inget deltagande 1200 

(72,9 %) 

445 

(27,1 %) 

1645 

Tabell 1: Respondenternas fördelning inom och mellan olika former av deltagande i de tillstånds- och 

samrådsprocesser som omgett den eventuella gruvetableringen. 
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Vad gäller avstånd mellan hemmet och den eventuella gruvetableringen har de flesta 

respondenterna uppgett att de bor 2-5 eller mer än 5 mil bort från den eventuella 

gruvetableringen. 793 av dessa bor 2-5 mil bort medan 654 bor mer än 5 mil ifrån den 

eventuella gruvetableringen. 132 respondenter bor mindre än en mil ifrån den eventuella 

gruvetableringen i sina respektive kommuner, medan 27 personer uppgett att de har ett 

fritidshus mindre än två mil bort, se figur 1. 

Figur 3: Histogram över avstånd mellan hemmet och den eventuella gruvetableringen 

 

Figur 3: Avstånd mellan hemmet och den eventuella gruvan bland respondenterna. Svarsalternativ som följer: 

1: Mindre än en mil, 2: 2-5 mil, 3: Längre än 5 mil, 4: Fritidshus mindre än 2 mil bort. 

 

På frågan om generell inställning till gruvor och gruvetableringar har flest respondenter i 

mitten av den sjugradiga skalan, det vill säga med en varken positiv eller negativ inställning. 

Fler respondenter befinner sig på den positiva sidan, jämfört med de som befinner sig på den 

negativa sidan. Utmärker sig gör dock alternativ 1; bland de som är negativa uppger sig de 

flesta vara mycket negativa. På den positiva sidan är fördelningen mellan de olika alternativen 

förhållandevis jämn, dock blir det något färre respondenter ju längre ut mot den positiva sidan 

vi rör oss, se figur 2. 

Figur 4: Histogram över generell inställning till gruvor och gruvetableringar 

 

Figur 4: Respondenternas generella inställning till gruvor och gruvetableringar, från 1 (mycket negativ) till 7 

(mycket positiv). 
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4.4 Bivariata analyser 
För att säkerställa att de olika oberoende variablerna enskilt har en påverkan på benägenheten 

att vara positivt inställd till den eventuella gruvetableringen, görs bivariata analyser av var 

och en av variablerna. De bivariata analyserna ger även svar på hur sambandet ser ut, i de fall 

ett signifikant samband existerar. Analysen sker i form av enkel binär logistisk regression, där 

en enda oberoende variabel mäts mot den beroende variabeln. Totalt testas 12 variabler, och 

av dessa är 9 signifikanta. De variabler som enskilt uppvisar ett signifikant samband med den 

beroende variabeln är: ålder (p-värde 0,025), kön (p-värde 0,000), utbildning (p-värde 0,000), 

samisk ursprungstillhörighet (p-värde 0,000), avstånd mellan hemmet och den eventuella 

gruvan (p-värde 0,05) samt generell inställning till gruvor och gruvetableringar (p-värde 

0,000). De deltagandeformer som enskilt uppvisar ett signifikant samband med inställningen 

till en eventuell gruvetablering är deltagande i informationsmöten och medborgardialog (p-

värde 0,021), deltagande i den allmänna debatten (p-värde 0,000) samt yttranden i den 

formella tillståndsprocessen (p-värde 0,004). De tre variabler som inte uppvisar något enskilt 

signifikant samband med den beroende variabeln är deltagande i formella samråd inom ramen 

för tillståndsprocessen (p-värde 0,756), annan form av deltagande (p-värde 0,124) samt inget 

deltagande alls (p-värde 0,734).  

Den bivariata analysen av minoritetstillhörighet visar att om minoritetstillhörighet är det enda 

som beaktas, så är oddset att någon är positiv till en eventuell gruvetablering 0,3641 gånger 

lägre för någon som tillhör den samiska ursprungsbefolkningen än någon som tillhör övrig 

lokalbefolkning. För de tre signifikanta deltagandeformerna gäller att då endast deltagande i 

informationsmöten och medborgardialog beaktas är oddset för att någon som deltagit på detta 

sätt också är positiv till en eventuell gruvetablering 1,3582 gånger högre än för någon som 

inte deltagit på detta sätt. Oddset för att någon som deltagit i den allmänna debatten också är 

positiv till en eventuell gruvetablering är 0,3303 gånger lägre än för någon som inte deltagit i 

allmänna debatten och oddset för att någon som yttrat sig i den formella tillståndsprocessen 

också är positiv till en eventuell gruvetablering är 0,3433 gånger lägre än för någon som inte 

yttrat sig i formella tillståndsprocessen. Om endast avståndets inverkan på inställningen till en 

eventuell gruvetablering beaktas så avviker inställningen hos de som bor 2-5 mil bort från den 

eventuella gruvan från inställningen hos de som bor mindre än 1 mil bort, på ett signifikant 

sätt. Oddset för att någon som bor 2-5 mil bort också är positiv till en eventuell gruvetablering 

är 1,5821 gånger högre än att någon som bor mindre än en mil bort är positiv. 
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4.5 Statistisk modell 
För att få en sammantagen bild av hur de olika variablerna samverkar och påverkar 

inställningen till en eventuell gruvetablering skapas en modell där samtliga signifikanta 

variabler från de bivariata analyserna ingår. När samtliga av dessa ingår i en modell och mäts 

gentemot inställningen till en eventuell gruvetablering så förändras dock signifikansen hos 

flera av dem på sådant sätt att de inte längre är signifikanta. Den slutgiltiga modellen består 

därför av: kön (p-värde 0,010), utbildning (p-värde 0,014), samisk ursprungstillhörighet (p-

värde 0,017), deltagande i informationsmöten/medborgardialog (p-värde 0,001), avstånd (p-

värde 0,001) samt generell inställning till gruvor och gruvetableringar (p-värde 0,000), se 

tabell 2. 

 

 

Tabell 2: Signifikans för variabler i den slutgiltiga modellen 

Source              DF  Seq Dev  Contribution  P-Value 

Regression          10  1102,27        52,43% 0,000 

  GenInställning     1  1053,11        50,09% 0,000 

  Kön                1     8,34         0,40% 0,010 

  Utb                3     7,38         0,35% 0,014 

  Same               1     3,21         0,15% 0,017 

  Avstånd            3    19,47         0,93% 0,001 

  Deltagit1          1    10,76         0,51% 0,001 

Error             1511  1000,00        47,57%       

Total             1521  2102,27       100,00%  

 

Den slutgiltiga modellen ser ut som följer: Att ha en negativ inställning till gruvor och 

gruvetableringar generellt har ett positivt samband med sannolikheten att vara positiv 

till en eventuell gruvetablering. Män har en större sannolikhet att vara positiva än vad 

kvinnor har. Samtliga utbildningsnivåer över grundskoleutbildning har ett negativt 

samband med inställningen, det vill sannolikheten att vara positivminskar för varje 

högre utbildningsnivå. Samisk ursprungstillhörighet påverkar sannolikheten att vara 

positiv på ett negativt sätt. Att bo 2-5 mil eller mer än 5 mil ifrån en eventuell etablering 

har ett positivt samband med sannolikheten för att vara positiv till densamma. De som 

har deltagit i informationsmöten/medborgardialog inför en eventuell etablering har 

större sannolikhet att vara positivt inställda till etableringen i fråga, än de som inte 

ägnat sig åt denna form av detlagande. För komplett skattad formel, se formel 1. 

 

Formel 1: Skattning av den slutgiltiga modellen 

Y' = -8,288 + 1,5464 GenInställning + 0,0 Kön_0 + 0,415 Kön_1 + 0,0 Utb_1 -

 0,133 Utb_2 - 0,579 Utb_3 - 1,515 Utb_4 + 0,0 Same_0 - 0,606 Same_1 

+ 0,0 Avstånd_1 + 1,097 Avstånd_2 + 0,908 Avstånd_3 - 0,396 Avstånd_4 

+ 0,0 Deltagit1_0 + 0,797 Deltagit1_1 
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Den slutgiltiga modellen visar att påbörjad högskole- och universitetsutbildning är den enda 

utbildningsnivå som på ett signifikant sätt avviker från grundskolan som högsta påbörjade 

utbildning. Oddset att vara positiv till en eventuell gruvetablering är 0,5604 gånger lägre hos 

de med högskole- eller universitetsutbildning än hos de med grundskoleutbildning förutsatt att 

övriga variabler i modellen konstanthålls (se tabell 3). Oddset för att någon som tillhör den 

samiska ursprungsbefolkningen också ska vara positiv till en eventuell gruvetablering är 

0,5457 gånger lägre än för någon som inte gör det, givet att övriga variabler hålls konstanta. I 

denna slutgiltiga modell är det bara deltagande informationsmöten/medborgardialog som är 

signifikant av deltagandeformerna. Bland de som deltagit på detta sätt är oddset att vara 

positivt inställd till en eventuell etablering 2,2181 gånger högre än bland de som inte deltagit 

på detta sätt, givet att övriga variabler konstanthålls (se tabell 3). Vad gäller avstånd är 

fritidshusalternativet det enda som inte på ett signifikant sätt avviker från de som bor närmare 

än en mil från den eventuella gruvan (se tabell 3). Såväl de som bor 2-5 mil bort från en 

eventuell gruva som de som bor längre än 5 mil bort är mer sannolikt positiva än de som bor 

mindre än en mil bort: För de som bor 2-5 mil bort är oddset 2,9955 gånger högre att vara 

positiv än för de som bor närmare än 1 mil bort, och för de som bor längre än 5 mil bort är 

oddset att vara positiv 2,4793 gånger högre, givet att övriga variabler konstanthålls (se 

tabell 3). 

 

 

Tabell 3: Skattade oddskvoter och koefficienter för den slutgiltiga modellen 

Odds Ratios for Continuous Predictors 

 

                Odds Ratio       95% CI 

GenInställning      4,6944  (3,9998; 5,5097) 

 

Odds Ratios for Categorical Predictors 

 

Level A    Level B  Odds Ratio       95% CI 

Kön 

  1        0            1,5145  (1,1031; 2,0794) 

Utb 

  2        1            0,8755  (0,5416; 1,4151) 

  3        1            0,5604  (0,3379; 0,9294) 

  4        1            0,2199  (0,0416; 1,1613) 

  3        2            0,6401  (0,4517; 0,9071) 

  4        2            0,2511  (0,0496; 1,2724) 

  4        3            0,3923  (0,0768; 2,0051) 

Same 

  1        0            0,5457  (0,3299; 0,9028) 

Avstånd 

  2        1            2,9955  (1,6397; 5,4725) 

  3        1            2,4793  (1,3567; 4,5310) 

  4        1            0,6727  (0,1644; 2,7524) 

  3        2            0,8277  (0,5892; 1,1626) 

  4        2            0,2246  (0,0600; 0,8409) 

  4        3            0,2713  (0,0722; 1,0199) 



20 
 

Deltagit1 

  1        0            2,2181  (1,3681; 3,5964) 

 

Odds ratio for level A relative to level B 

 

Coefficients 

 

Term                Coef   SE Coef         95% CI         P-Value   VIF 

Constant          -8,288     0,564  (  -9,394;   -7,183) 0,000 

GenInställning    1,5464    0,0817  (  1,3862;   1,7065) 0,000 1,05 

Kön 

  0             0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000) * * 

  1                0,415     0,162  (   0,098;    0,732) 0,010 1,03 

Utb 

  1             0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000) * * 

  2               -0,133     0,245  (  -0,613;    0,347) 0,587 2,36 

  3               -0,579     0,258  (  -1,085;   -0,073) 0,025 2,41 

  4               -1,515     0,849  (  -3,179;    0,150) 0,074 1,09 

Same 

  0             0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000) * * 

  1               -0,606     0,257  (  -1,109;   -0,102) 0,018 1,06 

Avstånd 

  1             0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000) * * 

  2                1,097     0,307  (   0,494;    1,700) 0,000 3,71 

  3                0,908     0,308  (   0,305;    1,511) 0,003 3,65 

  4               -0,396     0,719  (  -1,805;    1,012) 0,581 1,18 

Deltagit1 

  0             0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000) * * 

  1                0,797     0,247  (   0,313;    1,280) 0,001 1,09 

 

Hosmer-Lemeshow-testet för den slutgiltiga modellen visar att skillnaden mellan av modellen 

predicerade värden och i datamaterialet observerade värden inte uppvisar en skillnad som är 

större än vad som orsakas av slumpen (p-värde 0,918), se tabell 4. 

 

Tabell 4: Hosmer-Lemeshow-testet för den slutgiltiga modellen 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Test               DF  Chi-Square  P-Value 

Deviance         1511     1000,00    1,000 

Pearson          1511     1803,81    0,000 

Hosmer-Lemeshow     8        3,25    0,918 

 

För att få en tydligare bild av den samiska befolkningens inställning till en eventuell 

gruvetablering och hur denna inställning påverkas av eventuellt deltagande, görs ytterligare en 

binär logistisk regressionsmodell där enbart de som uppgett att de tillhör den samiska 

minoriteten undersöks, totalt 264 respondenter. Av dessa ställer sig 70 personer positiva till 

en eventuell etablering, medan 194 inte gör det (partiellt bortfall på frågan är 2 personer). Då 

inställningen till en eventuell gruvetablering skattas gentemot samtliga av enkätens 

deltagandeformer är endast en av dem signifikant: deltagande i den allmänna debatten (p-

värde 0,000), se tabell 5. Oddset för att de samer som har deltagit i den allmänna debatten 
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också är positiva till en eventuell etablering är 0,1634 gånger lägre än för de samer som inte 

har deltagit i den allmänna debatten, se tabell 5. 

 

Tabell 5: Deltagande inom den samiska befolkningen 

Deviance Table 

 

Source        DF  Seq Dev  Contribution  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 

Regression     6   23,516         7,70%   23,516    3,9194       23,52    0,001 

  Deltagit1    1    0,668         0,22%    0,170    0,1702        0,17    0,680 

  Deltagit2    1   16,753         5,49%   15,437   15,4366       15,44    0,000 

  Deltagit3    1    1,299         0,43%    2,103    2,1035        2,10    0,147 

  Deltagit4    1    3,249         1,06%    2,191    2,1906        2,19    0,139 

  Deltagit5    1    0,330         0,11%    1,015    1,0152        1,02    0,314 

  Deltagit7    1    1,217         0,40%    1,217    1,2171        1,22    0,270 

Error        257  281,866        92,30%  281,866    1,0968 

Total        263  305,383       100,00% 

 

 

Coefficients 

 

Term           Coef   SE Coef         95% CI         Z-Value  P-Value   VIF 

Constant     -0,307     0,533  (  -1,351;    0,737)    -0,58    0,564 

Deltagit1 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1           0,213     0,516  (  -0,799;    1,225)     0,41    0,680  2,48 

Deltagit2 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1          -1,812     0,493  (  -2,779;   -0,845)    -3,67    0,000  1,57 

 

 

Odds Ratios for Categorical Predictors 

 

Level A    Level B  Odds Ratio       95% CI 

Deltagit2 

  1        0            0,1634  (0,0621; 0,4296) 

 

Odds ratio for level A relative to level B 

 

Deltagandets inverkan på inställningen till en eventuell gruvetablering hos de som bor i 

närheten av den eventuella gruvan undersöks även det närmare. Detta görs genom att specifikt 

undersöka de som bor allra närmast den eventuella gruvan, det vill säga mindre än en mil 

bort. Denna grupp utgörs av 294 respondenter. På grund av att undersökningsobjekten är så få 

i gruppen närboende, är det för få respondenter som har angett de olika svarsalternativen för 

att binär logistisk regression på samtliga deltagandealternativ ska vara möjligt. Det enda 

svarsalternativ som har tillräckligt många respondenter i båda kategorierna är alternativet för 

de som inte deltagit alls. Denna variabel mäter deltagande generellt (de som har deltagit 

gentemot de som inte har gjort det), och är därmed ett mer trubbigt mått än de 

deltagandevariabler som specificerar olika deltagandeformer. Däremot mäter ju variabeln 

förekomst av deltagande, och har därmed information att bidra med. För att göra tolkningarna 

mer intuitiva kodas variabeln om så att siffran 1 utgör ett ja-alternativ och siffran 0 står för de 
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som inte har deltagit alls. Bland gruppen närboende har förekomst av deltagande en 

signifikant effekt (p-värde 0,004), se tabell 6. Det finns ett positivt samband mellan 

deltagande och sannolikheten att vara positivt inställd till en eventuell gruvetablering. Inom 

gruppen närboende ökar oddset att vara positiv till en eventuell gruvetablering 8,7831 gånger 

hos de som deltagit i någon form i tillstånds- och samrådsprocessen jämfört med de som inte 

har gjort det. 

 

Tabell 6: Deltagande inom gruppen närboende 

Deviance Table 

 

Source        DF  Seq Dev  Contribution  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 

Regression     1    8,419         5,57%    8,419    8,4191        8,42    0,004 

  Deltagit7    1    8,419         5,57%    8,419    8,4191        8,42    0,004 

Error        291  142,736        94,43%  142,736    0,4905 

Total        292  151,155       100,00% 

 

Coefficients 

 

Term           Coef   SE Coef         95% CI         Z-Value  P-Value   VIF 

Constant      2,246     0,235  (   1,785;    2,707)     9,55    0,000 

Deltagit7 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1            2,17      1,03  (    0,15;     4,20)     2,10    0,035  1,00 

 

 

Odds Ratios for Categorical Predictors 

 

Level A    Level B  Odds Ratio        95% CI 

Deltagit7 

  1        0            8,7831  (1,1595; 66,5333) 

 

Odds ratio for level A relative to level B 

5 Diskussion 
Hypotes 1: Den samiska ursprungsbefolkningen är mer sannolikt negativt inställd till en 

eventuell gruvetablering, än lokalbefolkningen i övrigt. 

Teorin om inre kolonialism gav god grund för ett antagande att den samiska 

ursprungsbefolkningen inte är lika benägen att ställa sig positiv till en eventuell 

gruvetablering. Detta är något som bekräftas av enkätsvaren. Såväl då samisk 

ursprungstillhörighet undersöks enskilt som då det undersöks tillsammans med övriga 

variabler, visar enkätmaterialet kraftigt försämrade odds för att vara positiv till en eventuell 

etablering för de som tillhör den samiska ursprungsbefolkningen. Vad detta beror på går inte 

att utläsa från empirin, men i enlighet med teorin om inre kolonialism kan förklaringen vara 

att samerna inte vill lämna ifrån sig ytterligare delar av Sápmi för svenska staten och enskilda 

företag att profitera på. Eftersom flera källor menar att samråd och deltagande är vad som 
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krävs för att hantera just en urbefolkningskontext, undersöktes även deltagande i relation till 

samisk ursprungstillhörighet. Trots att samebyar är sakägare i etableringsprocesser hade ingen 

av de formella deltagandeformerna någon signifikant effekt på inställningen till en eventuell 

gruvetablering. Den enda av deltagandeformerna som uppvisade signifikans var deltagande i 

den allmänna debatten. Bland de som deltagit på detta sätt var oddsen mycket lägre att vara 

positivt inställd till en gruvetablering. Detta skulle kunna bero på att deltagande i den 

allmänna debatten kan utgöra ett opinionsbildade element. De som är starkt negativa till en 

eventuell etablering kan alltså använda sig av denna deltagandeform för att försöka påverka 

den allmänna opinionen i enlighet med de egna åsikterna. 

Hypotesen som ställdes upp att samer mer troligt är negativa till en eventuell etablering 

bekräftas av enkätundersökningen. Däremot verkar det inte stämma att aktörernas acceptans 

för en eventuell etablering ökar genom deltagande. Dels var det endast en av 

deltagandeformerna som hade en signifikant effekt, och dels var effekten av denna 

deltagandeform negativ. Dock bör betonas att dessa resultat inte nödvändigtvis innebär att 

övriga deltagandeformer inte har något samband med inställningen hos gruppen samer. 

Resultatet innebär endast att det utifrån enkätmaterialet inte går att utesluta att de skillnader 

som syns för övriga deltagandeformer, beror på slumpen. Eftersom endast en liten del av 

enkätsvaren utgörs av samer, finns väldigt få observationer för varje deltagandeform inom 

denna grupp. Det är möjligt att detta gör att systematik i svaren inte går att bekräfta. 

Hypotes 2: Deltagande i tillstånds- och etableringsprocessen ökar sannolikheten för att 

vara positivt inställd till en eventuell gruvetablering. 

Sambandet mellan deltagande och en positiv inställning till en eventuell gruvetablering är inte 

entydigt. Alla former av deltagande uppvisar inte en signifikant effekt, och bland de som gör 

det är det inte alltid effekten är positiv. Enskilt är deltagande i 

informationsmöten/medborgardialog, deltagande i allmänna debatten samt yttranden i 

formella tillståndsprocessen signifikanta. Av dessa tre signifikanta deltagandeformer är det 

endast deltagande i informationsmöten/medborgardialog som faktiskt ökar sannolikheten för 

att vara positiv till en eventuell gruvetablering. De båda andra deltagandeformerna minskar 

den sannolikheten. När även övriga variabler beaktas är det endast deltagande i 

informationsmöten/medborgardialog som ökar sannolikheten att vara positiv till en eventuell 

etablering på ett signifikant sätt. Anledningen till att de andra två deltagandeformerna inte 

längre är signifikanta i denna större kontext torde vara att de bidrar med så lite att det inte går 
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att säga om det finns någon systematik i det eller inte. Det finns alltså andra faktorer som 

påverkar sannolikheten att vara positiv till en eventuell etablering på så vis att effekten av just 

deltagande förtas. 

 

Hypotes 3: Ju närmare den eventuella gruvetableringen någon bor, desto mindre 

sannolikt är det att personen är positivt inställd till en eventuell gruvetablering. 

När enbart avstånd beaktas är det endast för de som bor 2-5 mil ifrån den eventuella gruvan 

som sannolikheten att vara positiv till den eventuella etableringen avviker på ett signifikant 

sätt från sannolikheten hos de som bor mindre än en mil bort. Hos dessa är dock 

sannolikheten att vara positiv större än hos de som bor inom en mil ifrån den eventuella 

gruvan, vilket stödjer hypotesen. I den slutgiltiga modellen avviker såväl 2-5 mil bort som 

mer än fem mil bort från mindre än en mil bort, på ett signifikant sätt. För båda dessa 

alternativ gäller att oddset att vara positiv till en eventuell etablering är större än för de som 

bor närmare än en mil ifrån den eventuella gruvan. Tolkningen av avståndets betydelse i den 

slutgiltiga modellen är att om två personer som har samma värden på de övriga variablerna 

(samma kön, samma utbildningsnivå, samma generella inställning till gruvor och 

gruvetableringar, båda antingen tillhör eller tillhör inte den samiska ursprungsbefolkningen 

och båda har eller har inte deltagit i informationsmöten/medborgardialog), så är den som bor 

längre ifrån den eventuella gruvetableringen mer sannolikt positiv till densamma, än den som 

bor nära. Med andra ord går det att se en signifikant NIMBY-effekt i de undersökta 

kommunerna, som gör att ju närmare den eventuella gruvetableringen någon bor desto mindre 

sannolikt är det att personen är positivt inställd till etableringen i fråga. 

För att komma tillrätta med NIMBY-effekten menas det i litteraturen att deltagande och 

samråd är av yttersta vikt. Detta stämmer överens med de resultat som framgår i 

enkätundersökningen. Eftersom deltagande (i någon form) har en signifikant positiv inverkan 

på inställningen till en eventuell gruvetablering även inom gruppen närboende, finns 

empiriskt stöd för att deltagande kan motverka NIMBY-effekten. Trots att sannolikheten för 

en positiv inställning ökar vid deltagande inom gruppen närboende, så är påverkan från denna 

grupp i sig fortfarande negativ. Om en slumpmässigt vald person i någon av de undersökta 

kommunerna visar sig bo mindre än en mil från den eventuella gruvetableringen, gör det att 

sannolikheten att personen också är positiv till etableringen minskar, jämfört med om 

personen bott längre bort (allt annat lika). Om det däremot visar sig att personen i fråga har 
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deltagit i etableringsprocessen på något sätt, är det dock mer sannolikt att den har en positiv 

inställning, än om den inte deltagit alls. 

6 Avslutning 
Resultatet av denna undersökning visar att såväl ursprungstillhörighet som deltagande och 

avstånd mellan hemmet och den eventuella gruvan har en signifikant påverkan på 

inställningen till en eventuell gruvetablering. Ursprungstillhörighet har ett signifikant negativt 

samband med inställningen, både enskilt och tillsammans med övriga variabler. För 

deltagande är sambandet mer kontextberoende. Om endast deltagande beaktas är det tre 

deltagandeformer som påverkar inställningen på ett signifikant sätt: deltagande i 

informationsmöten/medborgardialog, deltagande i den allmänna debatten samt yttranden i den 

formella tillståndsprocessen. Av dessa deltagandeformer är det endast den första som uppvisar 

ett positivt samband med inställningen till en eventuell gruvetablering, medan sambandet för 

de två senare är negativt. I den slutgiltiga modellen där även ursprungstillhörighet och avstånd 

mellan hemmet och den eventuella gruvan ingår, är det endast deltagande i 

informationsmöten/medborgardialog som uppvisar en signifikant påverkan på inställningen 

till en eventuell gruvetablering. Effekten är dock fortsatt positiv. Vad gäller avstånd mellan 

hemmet och den eventuella gruvetableringen så finns signifikanta samband att de som bor 2-5 

mil bort som de som bor mer än 5 mil bort mer sannolikt har en positiv inställning till än 

eventuell gruvetablering, än vad de som bor mindre än en mil bort har. 

I den slutgiltiga modell som arbetas fram i uppsatsen ingår såväl ursprungstillhörighet, 

deltagande och avstånd mellan hemmet och den eventuella gruvan. I denna modell är 

sambandet mellan samisk ursprungstillhörighet och inställning till en eventuell gruvetablering 

negativt, medan ökat avstånd mellan hemmet och den eventuella gruvan samt deltagande i 

informationsmöten/medborgardialog inför den eventuella gruvetableringen också ökar 

sannolikheten att vara positiv till densamma. 

I teorin betonas vikten av att ursprungsbefolkningen ska bjudas in till och få komma till tals 

inom naturresursförvaltning och andra frågor som berör deras traditionella marker. Utifrån 

materialet är det inte möjligt att se att de inom den samiska befolkningen som har deltagit, 

också är mer positivt inställda till en eventuell gruvetablering. Teorin menar även att 

lokalsamhällets deltagande är nödvändigt för att komma tillrätta med den så kallade NIMBY-

effekten. En sådan effekt är synlig i datamaterialet, och om bara gruppen närboende studeras 

(de som bor mindre än en mil ifrån den eventuella gruvan) så framgår att de av de närboende 
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som deltagit också mer sannolikt är positiva till den eventuella etableringen. Huruvida det är 

de som redan är positiva som väljer att delta i större utsträckning än de negativa, eller om det 

är deltagandet i sig som orsakar den positiva inställningen förtäljer inte denna undersökning. 

Det går inte heller att säga något om effekten av formellt respektive informellt deltagande. 

Detta är något som skulle kunna undersökas närmare i framtida studier. Inom befintligt 

material skulle enkätens fråga 5 kunna undersökas, den lyder ”Har du, som ett resultat av de 

processer som omgett den eventuella gruvetableringen i aktuell gruva förändrat dina 

uppfattningar om gruvetableringar (även om du inte själv deltagit på något sätt)?”. Även fråga 

6 som undersöker hur dessa uppfattningar förändrats kan vara relevant. En annan möjlighet är 

ett undersökningsförfarande där inställningen till en eventuell gruvetablering mäts före och 

efter en eventuell etablering, och där inställningen före och efter jämförs mellan de som 

deltagit och de som inte gjort det. 

Mot bakgrund av att kvantitativa ansatser är ovanliga inom det problemområde uppsatsen 

behandlar, kan denna uppsats och liknande studier utgöra ett betydelsefullt komplement till de 

kvalitativa studier som genomförs. De teoretiska utgångspunkter som legat till grund för 

denna uppsats har i många fall kunnat bekräftas empiriskt, men det finns också vissa samband 

som teorin menar ska finnas som inte har gått att säkerställa empiriskt på en kvantitativ skala. 

Det visar att det kan finnas ett behov av ytterligare studier för att undersöka vad som påverkar 

hur en eventuell gruvetablering egentligen tas emot av lokalbefolkningen. 
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Bilaga 1 
 

 

Enkäten 
I denna bilaga återfinns enkäten i den version som skickades till Storuman kommun. 
De enkätfrågor som undersöks i uppsatsen är fråga 2 (variabelnamn: Avstånd), fråga 4 
(variabelnamn: Deltagit 1-7), fråga 19 (variabelnamn: GenInställning), fråga 20 
(variabelnamn: SpecInställning), fråga 23 (variabelnamn: Född), fråga 24 
(variabelnamn: Kön), fråga 26 (variabelnamn: Same) samt fråga 28 (variabelnamn: Utb). 
 
 
 

 
 

En enkät om attityder till gruvetablering 
 

Den här enkäten ingår i en forskningssatsning om framtida gruvdrift i det fjällnära 

området. Den startades i januari 2013 och ska avslutas 2016. Projektet är ett samarbete 

mellan statsvetare, historiker och ekologer från Umeå universitet, Sveriges 

lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. Finaniseringen kommer från 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten. Syftet med projektet är att undersöka 

hur olika aktörer ser på frågan om vad som är en hållbar utveckling, och vilka 

möjligheter och/eller problem som nya gruvetableringar skulle kunna innebära för 

lokalsamhällen i fjällområdet. Vi undersöker även förutsättningarna för en lokal dialog 

och ökat medborgarinflytande i gruvetableringsprocesser. För att studera detta har vi 

valt att fokusera på tre pågående gruvetableringsprocesser; järnmalmsbrytning i 

Gállok/Kallak (Jokkmokk), nickelutvinning i Rönnbäck/Rönnbäcken (Storuman) och 

järnmalmsbrytning i Rakkurijärvi (Kiruna).  

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i statistiskt bearbetad 

form, vilket innebär att inga individer kommer att namnges. När du har besvarat 

enkäten skickar du tillbaka den med det bifogade svarskuvertet. Jag hoppas att du vill 

delta i studien eftersom just dina personliga erfarenheter och uppfattningar är mycket 

värdefulla. 

 

Som ansvarig för projektet tackar jag för din medverkan och uppmuntrar dig till att höra 

av dig om du har frågor. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Simon Matti, biträdande professor i statsvetenskap 

Luleå tekniska universitet 

0920-49 2331 

simon.matti@ltu.se 
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Fråga 1 Hur länge har du och din familj bott på den plats där du/ni nu bor? Välj det alternativ 
som passar bäst in på dig. 

 

□ Kortare tid än 1 år □ 2-10 år 

□ Jag är född och uppvuxen här □ Längre än 10 år 

□ 
Min familj har bott på denna plats i flera 
generationer 

  

 
Fråga 2 På ett ungefär, hur långt ifrån den eventuella gruvetableringen i 

Rönnbäck/Rönnbäcken bor du idag?  
 

□ Mindre än 1 mil (1) □ 2-5 mil (2) 

□ Längre än 5 mil (3) □ Jag har mitt fritidshus mindre än 2 mil bort (4) 

 
Fråga 3 I vilken utsträckning diskuterar du frågor och funderingar som rör gruvor och 

gruvetablering med någon/några av följande aktörer eller i följande forum (flera 
alternativ kan anges)? 

 

Aldrig 
Något 

enstaka 
tillfälle 

Varje 
vecka 

Flera 
gånger i 
veckan 

Med familj och nära vänner □ □ □ □ 

Med arbetskamrater/andra bekanta □ □ □ □ 

Med politiker □ □ □ □ 

Med tjänstemän □ □ □ □ 

Med företrädare för gruvbolag □ □ □ □ 

Med företrädare för intresseorganisationer □ □ □ □ 

Med meningsmotståndare □ □ □ □ 

På sociala medier (Facebook, Twitter etc.) □ □ □ □ 

Med andra/på andra sätt, nämligen: □ □ □ □ 

 
Fråga 4 Har du på något sätt deltagit i den tillstånds- och samrådsprocess som omgett den 

eventuella gruvetableringen i Rönnbäck/Rönnbäcken?  

□ Ja, i informationsmöten/medborgardialog 
(Deltagit1)  

□ 
Ja, i den allmänna debatten (insändare, möten, 
demonstrationer etc.) 
(Deltagit2) 

□ 
Ja, yttrat mig i den formella tillståndsprocessen 
(Deltagit3) 

□ 
Ja, deltagit i formella samråd inom ramen för 
tillståndsprocessen (Deltagit4) 

□ Ja, på annat sätt, nämligen:  (Deltagit5+6) 

□ Nej (Deltagit7)   
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Fråga 5 Har du, som ett resultat av de processer som omgett den eventuella gruvetableringen 
i Rönnbäck/Rönnbäcken, förändrat dina uppfattningar om gruvetableringar (även om 
du inte själv deltagit på något sätt)?  

□ Ja □ Nej (gå vidare till fråga 7) 

Fråga 6 På vilket sätt har du förändrat dina uppfattningar? Flera svar är möjliga. 
 

□ Mer positiv till gruvetablering □ Mer negativ till gruvetablering 

□ Mer säker på mina uppfattningar rörande 
gruvetablering 

□ Mindre säker på mina uppfattningar rörande 
gruvetablering 

□ Högre förtroende för myndigheters sätt att arbeta 
med gruvetableringar 

□ Lägre förtroende för myndigheters sätt att 
arbeta med gruvetableringar 

□ Annat, nämligen: 

 
Fråga 7 Nu följer ett antal frågor om effekterna av en gruvetablering. Ange om du uppfattar 

att en gruvetablering i Rönnbäck/Rönnbäcken kommer att ha en negativ eller positiv 
påverkan för följande (ringa in den siffra som bäst svarar mot din uppfattning):  

 

Mycket 
negativ 

påverkan 
  

Varken 
negativ 

eller 
positiv 

påverkan 

  

Mycket 
positiv 
påverk

an 

Rennäringen 1 2 3 4 5 6 7 

Turismnäringen 1 2 3 4 5 6 7 

Naturmiljön 1 2 3 4 5 6 7 

Möjligheterna till ett gott liv i min 
kommun 

1 2 3 4 5 6 7 

Möjligheterna till friluftsaktiviteter 
(jakt, fiske, bär- och svampplockning) 

1 2 3 4 5 6 7 

Den lokala tillväxten och 
arbetsmarknaden 

1 2 3 4 5 6 7 

Det lokala inflytandet över framtida 
utveckling i kommunen 

1 2 3 4 5 6 7 

Den lokala kulturen och kulturarvet 1 2 3 4 5 6 7 

Det samiska kulturarvet 1 2 3 4 5 6 7 

Min egen livssituation 1 2 3 4 5 6 7 

Annat, nämligen: 1 2 3 4 5 6 7 
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Fråga 8 Man brukar ibland skilja på människor som ser risker i allt eller inte ser risker i något – hur 
skulle du själv placera dig på en sådan skala?  

Ser risker i 
allt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ser inte 
risker i 
något □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 
 
Fråga 9 Vilket av följande fyra påståenden stämmer bäst in på din personliga uppfattning om 

naturens sårbarhet? Ange endast ett alternativ. 
 

□ Naturen är mycket tålig och kan återhämta sig 
även efter svåra påfrestningar 

□ Naturen klarar många påfrestningar, men är 
sårbar för stora ingrepp 

□ Olyckor/miljökatastrofer är oförutsägbara och 
planering meningslös 

□ Vi kan inte ta några risker i vårt umgänge 
med naturen 

 
Fråga 10 Nu följer några frågor om hur du ser på den tillståndsprocess som hittills omgett den 

eventuella gruvetableringen i Rönnbäck/Rönnbäcken. Ange i vilken utsträckning du 
instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av påståendena nedan (ringa in den 
siffra som bäst svarar mot din uppfattning).  

 

 Tar helt 
avstånd 

från 
    

 
Instämme

r helt 

Tillståndsprocessen har varit 
demokratisk 

1 2 3 4 5 6 7 

Tillståndsprocessen har varit rättvis 1 2 3 4 5 6 7 

Tillståndsprocessen har varit öppen 
för insyn 

1 2 3 4 5 6 7 

Tillståndsprocessen har präglats av 
jämlikhet mellan berörda intressen 

1 2 3 4 5 6 7 

Tillståndsprocessen har varit 
inkluderande 

1 2 3 4 5 6 7 

Tillståndsprocessen har, på det hela 
taget, varit rätt och riktig 

1 2 3 4 5 6 7 

Min kunskap om tillståndsprocessen 
är i nuläget mycket god       

1 2 3 4 5 6 7 

Jag har dåliga kunskaper om hur 
tillståndsprocessen gått till 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Fråga 11 Tycker du att viktiga intressen har förbisetts/inte fått komma till tals i 

gruvetableringsprocessen så här långt?     
 

□ Nej, alla viktiga intressen har fått komma till tals  

□ Ja, viktiga intressen har förbisetts, nämligen: 
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Fråga 12 Enligt din uppfattning, hur stort inflytande har följande aktörer haft över de beslut 
som omgett den eventuella gruvetableringen i Rönnbäck/Rönnbäcken? 

 Inget 
inflytande 

Litet 
inflytande 

Visst 
inflytande 

Stort 
inflytande 

Gruvnäringen  □ □ □ □ 

Berörda samebyar □ □ □ □ 

Sametinget □ □ □ □ 

Staten □ □ □ □ 

Lokala miljöorganisationer □ □ □ □ 

Externa organisationer och aktivister □ □ □ □ 

Kommunen □ □ □ □ 

Berörda markägare □ □ □ □ 

Lokala näringsidkare □ □ □ □ 

Byaföreningar □ □ □ □ 

Annan, nämligen: □ □ □ □ 

 
Fråga 13 Nu följer ett antal frågor om hur du ser på din kunskap om frågor som rör 

gruvetableringen och dess konsekvenser. Ange i vilken utsträckning du instämmer i 
eller tar avstånd från vart och ett av nedanstående påståenden.  

 
 

Tar helt 
avstånd 

från 
    

 
Instämm

er helt 

Jag har fått tillräckligt med information 
om det eventuella projektet och de 
beslutsprocesser som omger detta. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag har tillräcklig kunskap för att kunna 
bedöma de sociala, kulturella, 
ekonomiska och ekologiska 
konsekvenserna av den eventuella 
gruvetableringen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag behöver mer kunskap om 
gruvetableringens ekologiska 
konsekvenser 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag behöver mer kunskap om 
gruvetableringens ekonomiska 
konsekvenser 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag behöver mer kunskap om 
gruvetableringens sociala och 
kulturella konsekvenser 

1 2 3 4 5 6 7 
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Fråga 14 Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara 
med hjälp av nedanstående skala. 

 

Det går inte 
att lita på 

människor i 
allmänhet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Det går att 
lita på 

människor i 
allmänhet □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 
 
Fråga 15 Nu följer ett antal frågor och påståenden rörande platsen för den eventuella 

gruvetableringen i Rönnbäck/Rönnbäcken och dess historia. Ange i vilken utsträckning 
du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av nedanstående påståenden (ringa 
in den siffra som bäst svarar mot din uppfattning). 

   

 Tar helt 
avstånd 

från 
  

 
  

Instämmer 
helt 

Samerna har som urfolk ett historiskt 
företräde till de marker där en 
gruvetablering nu planeras.  

1 2 3 4 5 6 7 

Samer och övrig lokalbefolkning har 
parallellt brukat naturen så länge att 
de bör ha samma slags inflytande över 
användningen av naturen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Svenskar och finnar har historiskt sett 
koloniserat och erövrat marker som 
var samernas från början. 

1 2 3 4 5 6 7 

De nutida gruvetableringarna är en 
historisk del i det europeiska 
kolonialsystem som riktats mot samer 
och andra urfolk. 

1 2 3 4 5 6 7 

Samerna i området har genom 
historien missgynnats av den svenska 
staten. 

1 2 3 4 5 6 7 

Gruvbolagen har historiskt gynnats av 
staten jämfört med andra intressen 
som brukat naturen. 

1 2 3 4 5 6 7 

De som har bott längst tid på en plats 
ska ha mer att säga till om i frågor 
rörande en gruvetablering. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Fråga 16 Nu följer ett antal påståenden om gruvetableringsprocesser i Sverige. Ange i vilken 
utsträckning du instämmer i eller tar avstånd ifrån vart och ett av påståendena (ringa in 
den siffra som bäst svarar mot din uppfattning). 

 Tar helt 
avstånd 

ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Beslut rörande gruvetablering bör fattas 
av den berörda kommunen 

1 2 3 4 5 6 7 

Beslut rörande gruvetablering bör fattas 
av Länsstyrelsen i det län där gruvan 
planeras 

1 2 3 4 5 6 7 

Beslut rörande gruvetablering bör fattas 
av berörda nationella myndigheter 

1 2 3 4 5 6 7 

Det bör vara mindre krångligt att 
etablera gruvor i Sverige 

1 2 3 4 5 6 7 

Gruvetablering i Sverige bör regleras mer 
och starkare 

1 2 3 4 5 6 7 

Lokala intressen bör ges mer inflytande i 
gruvetableringsprocessen 

1 2 3 4 5 6 7 

Samiska intressen bör ges mer inflytande 
i gruvetableringsprocessen 

1 2 3 4 5 6 7 

Vi behöver fler gruvor i Sverige 1 2 3 4 5 6 7 

Det finns andra geografiska platser i 
Sverige som lämpar sig bättre för 
gruvetablering än den kommun jag bor i. 

1 2 3 4 5 6 7 

Gruvetableringsprocesser bör präglas av 
förhandlingar på lika villkor mellan 
politiker, lokala intressen och gruvföretag 

1 2 3 4 5 6 7 

Lokala intressen bör ha möjlighet att 
stoppa en gruvetablering för gott 

1 2 3 4 5 6 7 

Berörda samebyar bör ha möjlighet att 
stoppa en gruvetablering för gott 

1 2 3 4 5 6 7 

Sametinget bör ha möjlighet att stoppa 
en gruvetablering för gott 

1 2 3 4 5 6 7 

Långsiktiga miljömål bör alltid prioriteras 
högre än kortsiktiga intressen i 
gruvetableringsprocesser 

1 2 3 4 5 6 7 

Människor i min närhet är i allmänhet 
positiva till gruvetablering 

1 2 3 4 5 6 7 

I min kommun är attityderna till 
gruvetableringar överlag positiva 

1 2 3 4 5 6 7 

Vi har en moralisk skyldighet att låta 
samiska intressen överväga när 
gruvetableringar planeras 

1 2 3 4 5 6 7 
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Fråga 17 Om du tänker på Storumans kommun, i vilken grad uppfattar du kommunen som 
något av följande (ringa in den siffra som bäst svarar mot din uppfattning)? 

 
Inte alls 

min 
uppfattning 

  
 

  

I mycket 
hög grad 

min 
uppfattning 

En gruvkommun. 1 2 3 4 5 6 7 

En vattenkraftskommun. 1 2 3 4 5 6 7 

Ett turistparadis. 1 2 3 4 5 6 7 

Ett företagar- och tjänstesamhälle. 1 2 3 4 5 6 7 

En avfolkningsbygd. 1 2 3 4 5 6 7 

En kulturskatt. 1 2 3 4 5 6 7 

Ett samiskt centrum. 1 2 3 4 5 6 7 

En vildmarkskommun. 1 2 3 4 5 6 7 

En plats där man får leva i samklang 
med naturen. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Fråga 18 Enligt din uppfattning, hur viktigt är följande för den framtida utvecklingen av 

Storuman som kommun (ringa in den siffra som bäst svarar mot din uppfattning)? 

 
Inte alls 
viktigt 

  
 

  
Mycket 
viktigt 

Hållbart nyttjande av naturen. 1 2 3 4 5 6 7 

Rikt och varierat näringsliv. 1 2 3 4 5 6 7 

Befolkningstillväxt. 1 2 3 4 5 6 7 

Tillgänglig natur för alla. 1 2 3 4 5 6 7 

Ökad utvinning av naturresurser. 1 2 3 4 5 6 7 

Bevarande av det samiska kulturarvet. 1 2 3 4 5 6 7 

Ökad turism. 1 2 3 4 5 6 7 

Fler jobb och ekonomisk tillväxt. 1 2 3 4 5 6 7 

Möjligheter till jakt, fiske och friluftsliv 1 2 3 4 5 6 7 

En livskraftig rennäring. 1 2 3 4 5 6 7 

Ett näringsliv i samklang med naturen. 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Fråga 19 Vilken är din generella inställning till gruvor och gruvetablering? 
 

Mycket 
negativ 

  
Varken 

positiv eller 
negativ 

 
 

Mycket 
positiv 

1 2 3 4 5 6 7 

□ □ □ □ □ □ □ 
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Fråga 20 Tycker du att en eventuell gruvetablering i Rönnbäck/Rönnbäcken är ett bra eller 
dåligt initiativ? 

Mycket dålig   
Varken bra 
eller dålig 

 
 

Mycket bra 

1 (0) 2 (0) 3 (0) 4 (0) 5 (1) 6 (1) 7 (1) 

□ □ □ □ □ □ □ 

 
Fråga 21 Hur acceptabel är en eventuell gruvetablering i Rönnbäck/Rönnbäcken för dig? 

Inte alls 
acceptabel 

  

Varken 
acceptabel 

eller 
oacceptabel 

 

 
Helt 

acceptabel 

1 2 3 4 5 6 7 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

Avslutningsvis några frågor om dig själv och din bakgrund 

 
Fråga 23 Vilket år är du född? 

 

 19__ __ 

 
 
Fråga 24 Är du kvinna eller man? 
 

□ Kvinna (0) □ Man (1) 

 
Fråga 25 Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 
  

□ Ren landsbygd i Sverige 

□ Mindre tätort i Sverige 

□ Stad eller större tätort i Sverige 

□ Stockholm, Göteborg eller Malmö 

□ Annat land i Norden 

□ Annat land i Europa 

□ Land utanför Europa 

 
Fråga 26 Tillhör du någon av de svenska nationella minoriteterna? 
  

□ Jude (0) □ Rom (0) 

□ Same (1) □ Sverigefinne (0) 

□ Tornedaling (0) 

□ Nej, ingen av ovanstående (0) □ Vet ej/vill ej svara (0) 
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Fråga 27 Tillhör du en sameby? 
 

□ Ja □ Nej 

 
 
Fråga 28 Vilken är din högsta genomförda utbildning? Markera det alternativ som du anser 

passar bäst in på dig. Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du 
genomgår för närvarande.  

 

□ Grundskoleutbildning (1) □ Högskole-/universitetsutbildning (3) 

□ Gymnasie-/folkhögskoleutbildning (2) □ Forskarutbildning (4) 

 
 
Fråga 29 Har du en betydande del av din utkomst från en naturbaserad näring?  
 

□ Ja, från skogsbruk □ Ja, från jordbruk 

□ Ja, från gruvnäring □ Ja, från vattenkraft 

□ Ja, från rennäring   

□ Ja, från annan naturbaserad näring, nämligen:   

□ Nej, det har jag inte   

 
 
Fråga 30 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 
 

□ Förvärvsarbete □ Egenföretagare 

□ Studerande □ Pensionär 

□ Arbetssökande □ Annan 

 
 
Fråga 31 Var någonstans i Storuman bor du idag?  
 

□ Storuman □ Tärnaby 

□ Hemavan □ Björkvattsdalen 

□ By i västra delen av kommunen □ By i östra delen av kommunen 

□ Annan plats, nämligen: 
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Fråga 32 Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner/myndigheter 
sköter sitt arbete? 

 
Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Varken stort 
eller litet 

förtroende 

Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

Kommunfullmäktige i kommunen 
där du bor 

□ □ □ □ □ 

Den kommunala förvaltningen i 
din kommun 

□ □ □ □ □ 

Länsstyrelsen i det län där du bor □ □ □ □ □ 

Bergsstaten □ □ □ □ □ 

Sametinget □ □ □ □ □ 

Naturvårdsverket  □ □ □ □ □ 

Polisen □ □ □ □ □ 

Domstolarna □ □ □ □ □ 

Riksdagen □ □ □ □ □ 

Regeringen □ □ □ □ □ 

Europaparlamentet □ □ □ □ □ 

EU-kommissionen □ □ □ □ □ 

 
Fråga 33 Är du medlem i någon typ av förening/organisation? 

 Nej 

Ja, men 
deltar inte 

regelbundet  
i aktiviteter 

Ja, deltar 
regelbundet  
i aktiviteter 

Ja, har 
förtroende
-uppdrag 

Idrotts-/friluftsförening □ □ □ □ 

Miljöorganisation □ □ □ □ 

Politiskt parti/förbund □ □ □ □ 

Facklig organisation □ □ □ □ 

Kulturförening □ □ □ □ 

Lokal samhällsförening, byalag, hembygdsförening □ □ □ □ 

Skoterförening □ □ □ □ 

Invandrarförening □ □ □ □ 

Humanitär hjälporganisation □ □ □ □ 

Jakt- och/eller fiskeorganisation □ □ □ □ 

Organisation för samisk språk och kultur □ □ □ □ 

Organisation för finska/meänkieli språk och kultur □ □ □ □ 

Organisation för annan nationell minoritets språk och 
kultur 

□ □ □ □ 

Annan förening/organisation, nämligen: □ □ □ □ 
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Fråga 34 Alla människor har värden som fungerar som vägledande principer i deras liv. Sådana 
värden kan vara olika viktiga för olika personer.  

 
På de följande sidorna finns ett antal värden angivna, med en kort beskrivning av innebörden inom 
parentes. Läs först igenom alla värden. Skriv sedan ner de två värden som är minst viktiga för dig och 
de två värden som är mest viktiga för dig på raderna nedan.   
 
Ange sedan hur viktigt varje värde är för dig genom att ringa in den siffra som bäst svarar mot din 
uppfattning. Hoppa inte över något värde och kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel svar utan 
det är din egen uppfattning om vart och ett av värdena som vi är intresserade av. 
 

De två minst viktiga värdena för mig är: ______________________ och ________________________ 
 
De två mest viktiga värdena för mig är: _______________________ och________________________ 

 
 

 
Tvärt emot 

mina 
värderingar 

Inte 
viktigt 

  Viktigt   
Mycket 
viktigt 

Av 
yttersta 

vikt 

FRIHET  
(frihet att tänka och handla) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

SJÄLVKONTROLL  
(lägga band på sig själv, motstå 
frestelser) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

TRYGGHET FÖR SINA NÄRMASTE  
(säkerhet för nära personer) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

FRAMGÅNGSRIK  
(lyckas, uppnå sina mål) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

VIDSYNTHET  
(vara tolerant mot annorlunda 
idéer och föreställningar) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

SOCIAL ORDNING  
(ett stabilt samhälle)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

RESPEKT FÖR TRADITION  
(bevara gamla sedvänjor)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

SOCIAL MAKT  
(kontroll över andra, dominera) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

ETT OMVÄXLANDE LIV  
(ett liv fyllt med utmaningar, 
nyheter och förändring)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

AUKTORITET  
(ha rätten att leda eller beordra 
andra) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 
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BEVARAD MILJÖ  
(bevara mångfalden i det 
ekologiska systemet)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

OBEROENDE  
(självtillit, klara sig själv) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

KREATIVITET  
(vara unik, fantasifull) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

SOCIAL RÄTTVISA  
(motarbeta orättvisor, bry sig om 
de svaga) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

PLIKTTROGENHET  
(fullgöra sina skyldigheter) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

INFLYTELSERIK  
(kunna påverka människor och 
händelser)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

VÄLSTÅND  
(materiella ägodelar, pengar)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

HJÄLPSAM  
(arbeta för andras välbefinnande)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

NYFIKENHET  
(vara intresserad av allt, utforska)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

LOJALITET  
(trogen sina vänner och sin grupp) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

HARMONI MED NATUREN  
(att passa in i naturen) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

RESPEKTERA JORDEN 
(leva i harmoni med andra arter) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

NJUTA AV LIVET 
(njuta av mat, sex, nöjen) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Använd det portofria svarskuvertet när Du skickar in det ifyllda formuläret till 
oss. 

 
STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Har Du några ytterligare kommentarer, eller synpunkter på denna undersökning, kan Du lämna 
dessa här: 
 

 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 2 
 

 

Minitabutskrifter 
 

Descriptive Statistics: SpecInställning  
 

Variable            N    N*  Minimum  Maximum 

SpecInställning  1626  4374   0,0000   1,0000 

 

0: 881 

1: 745 

 

Descriptive Statistics: GenInställning  

 
Variable           N    N*  Minimum  Maximum 

GenInställning  1631  4369   1,0000   7,0000 

 
1: 206 

2: 128 

3: 127 

4: 341 

5: 282 

6: 278 

7: 269 

 

Descriptive Statistics: Avstånd  

 
Variable     N    N*  Minimum  Maximum 

Avstånd   1606  4394   1,0000   4,0000 

 
1: 132 

2: 793 

3: 654 

4: 27 

 

Descriptive Statistics: Deltagit1; Deltagit2; Deltagit3; Deltagit4; Deltagit5; 

Deltagit7  

 
Variable      N    N*  Minimum  Maximum 

Deltagit1  1646  4354  0,00000  1,00000 

Deltagit2  1646  4354  0,00000  1,00000 

Deltagit3  1647  4353  0,00000  1,00000 

Deltagit4  1647  4353  0,00000  1,00000 

Deltagit5  1647  4353  0,00000  1,00000 

Deltagit7  1645  4355   0,0000   1,0000 

 
Deltagit1:  Deltagit2:  Deltagit3:  Deltagit4:  Deltagit5:  Deltagit7: 

0: 1371  0: 1464  0: 1612  0: 1614  0: 1605  0: 445 

1: 275   1: 182   1: 35   1: 33   1: 42   1:1200 

 
  
 
 



 
 

 
 

 

Descriptive Statistics: Same  

 
Variable     N    N*  Minimum  Maximum 

Same      1602  4398  0,00000  1,00000 

 
0: 1336 

1: 266 

 

Descriptive Statistics: Kön  

 
Variable     N    N*  Minimum  Maximum 

Kön       1632  4368   0,0000   1,0000 

 
0: 786 

1: 846 

 

Descriptive Statistics: Utb  

 
Variable     N    N*  Minimum  Maximum 

Utb       1611  4389   1,0000   4,0000 

 

1: 223 

2: 799 

3: 572 

4: 17 

 

Descriptive Statistics: Född  

 
Variable     N    N*  Minimum      Q1  Median      Q3  Maximum 

Född      1628  4372   1925,0  1951,3  1961,0  1973,0   1997,0 

 
Bivariata analyser 

Binary Logistic Regression: SpecInställning versus Avstånd  

 
Method 

 

Link function                 Logit 

Categorical predictor coding  (1; 0) 

Rows used                     1588 

Rows unused                   4412 

 

 

Response Information 

 

Variable         Value  Count 

SpecInställning  1        729  (Event) 

                 0        859 

                 Total   1588 

 

 

Deviance Table 

 

Source        DF  Seq Dev  Contribution  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 

Regression     3     7,82         0,36%     7,82     2,606        7,82    0,050 

  Avstånd      3     7,82         0,36%     7,82     2,606        7,82    0,050 



 
 

 
 

Error       1584  2182,96        99,64%  2182,96     1,378 

Total       1587  2190,78       100,00% 

 

 

Model Summary 

 

Deviance   Deviance 

    R-Sq  R-Sq(adj)      AIC 

   0,36%      0,22%  2190,96 

 

 

Coefficients 

 

Term          Coef   SE Coef         95% CI         Z-Value  P-Value   VIF 

Constant    -0,515     0,181  (  -0,869;   -0,161)    -2,85    0,004 

Avstånd 

  1       0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  2          0,459     0,194  (   0,078;    0,839)     2,36    0,018  3,70 

  3          0,307     0,197  (  -0,079;    0,693)     1,56    0,119  3,68 

  4         -0,121     0,450  (  -1,003;    0,761)    -0,27    0,788  1,17 

 

 

Odds Ratios for Categorical Predictors 

 

Level A  Level B  Odds Ratio       95% CI 

Avstånd 

  2      1            1,5821  (1,0813; 2,3149) 

  3      1            1,3594  (0,9238; 2,0005) 

  4      1            0,8860  (0,3667; 2,1404) 

  3      2            0,8592  (0,6973; 1,0588) 

  4      2            0,5600  (0,2466; 1,2714) 

  4      3            0,6517  (0,2863; 1,4837) 

 

Odds ratio for level A relative to level B 

 

 

Regression Equation 

 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

 

 

Y' = -0,515 + 0,0 Avstånd_1 + 0,459 Avstånd_2 + 0,307 Avstånd_3 - 0,121 Avstånd_4 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Test               DF  Chi-Square  P-Value 

Deviance         1584     2182,96    0,000 

Pearson          1584     1588,00    0,467 

Hosmer-Lemeshow     0        0,00        * 

 

 

Observed and Expected Frequencies for Hosmer-Lemeshow Test 

 

            Event       SpecInställning =   SpecInställning = 

         Probability            1                   0 

Group       Range      Observed  Expected  Observed  Expected 

    1  (0,000; 0,448)       348     348,0       456     456,0 

    2  (0,448; 0,486)       381     381,0       403     403,0 

 

Binary Logistic Regression: SpecInställn versus Deltagit1; Deltagit2; Deltagit3; ...  

 
Method 

 

Link function                 Logit 

Categorical predictor coding  (1; 0) 

Rows used                     1622 



 
 

 
 

Rows unused                   4378 

 

 

Response Information 

 

Variable         Value  Count 

SpecInställning  1        743  (Event) 

                 0        879 

                 Total   1622 

 

 

Deviance Table 

 

Source         DF  Seq Dev  Contribution  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 

Regression      6    74,90         3,35%    74,90   12,4833       74,90    0,000 

  Deltagit1     1     5,39         0,24%     0,06    0,0647        0,06    0,799 

  Deltagit2     1    52,06         2,33%    49,77   49,7738       49,77    0,000 

  Deltagit3     1     5,22         0,23%     7,79    7,7851        7,79    0,005 

  Deltagit4     1     2,24         0,10%     0,72    0,7171        0,72    0,397 

  Deltagit5     1     1,62         0,07%     6,48    6,4834        6,48    0,011 

  Deltagit7     1     8,36         0,37%     8,36    8,3641        8,36    0,004 

Error        1615  2162,25        96,65%  2162,25    1,3389 

Total        1621  2237,15       100,00% 

 

 

Model Summary 

 

Deviance   Deviance 

    R-Sq  R-Sq(adj)      AIC 

   3,35%      3,08%  2176,25 

 

 

Coefficients 

 

Term           Coef   SE Coef         95% CI         Z-Value  P-Value   VIF 

Constant      0,638     0,275  (   0,099;    1,176)     2,32    0,020 

Deltagit1 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1          -0,067     0,265  (  -0,586;    0,452)    -0,25    0,800  3,47 

Deltagit2 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1          -1,707     0,261  (  -2,217;   -1,196)    -6,55    0,000  1,97 

Deltagit3 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1          -1,230     0,468  (  -2,148;   -0,312)    -2,63    0,009  1,16 

Deltagit4 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1           0,355     0,420  (  -0,467;    1,177)     0,85    0,397  1,18 

Deltagit5 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1          -1,010     0,408  (  -1,810;   -0,210)    -2,47    0,013  1,39 

Deltagit7 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1          -0,793     0,280  (  -1,343;   -0,244)    -2,83    0,005  5,51 

 

 

Odds Ratios for Categorical Predictors 

 

Level A    Level B  Odds Ratio       95% CI 

Deltagit1 

  1        0            0,9350  (0,5566; 1,5708) 

Deltagit2 

  1        0            0,1815  (0,1089; 0,3025) 

Deltagit3 

  1        0            0,2923  (0,1167; 0,7319) 

Deltagit4 

  1        0            1,4262  (0,6268; 3,2455) 

Deltagit5 



 
 

 
 

  1        0            0,3642  (0,1636; 0,8106) 

Deltagit7 

  1        0            0,4523  (0,2610; 0,7838) 

 

Odds ratio for level A relative to level B 

 

 

Regression Equation 

 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

 

 

Y' = 0,638 + 0,0 Deltagit1_0 - 0,067 Deltagit1_1 + 0,0 Deltagit2_0 -

 1,707 Deltagit2_1 

     + 0,0 Deltagit3_0 - 1,230 Deltagit3_1 + 0,0 Deltagit4_0 + 0,355 Deltagit4_1 

     + 0,0 Deltagit5_0 - 1,010 Deltagit5_1 + 0,0 Deltagit7_0 - 0,793 Deltagit7_1 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Test               DF  Chi-Square  P-Value 

Deviance         1615     2162,25    0,000 

Pearson          1615     1619,24    0,466 

Hosmer-Lemeshow     2        0,27    0,876 

 

 

Observed and Expected Frequencies for Hosmer-Lemeshow Test 

 

            Event       SpecInställning =   SpecInställning = 

         Probability            1                   0 

Group       Range      Observed  Expected  Observed  Expected 

    1  (0,000; 0,256)        40      38,8       130     131,2 

    2  (0,256; 0,461)       565     566,8       674     672,2 

    3  (0,461; 0,639)       121     119,5        66      67,5 

    4  (0,639; 0,730)        17      17,9         9       8,1 

 

 

Binary Logistic Regression: SpecInställning versus Same  

 
Method 

 

Link function                 Logit 

Categorical predictor coding  (1; 0) 

Rows used                     1592 

Rows unused                   4408 

 

 

Response Information 

 

Variable         Value  Count 

SpecInställning  1        731  (Event) 

                 0        861 

                 Total   1592 

 

 

Deviance Table 

 

Source        DF  Seq Dev  Contribution  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 

Regression     1    50,00         2,28%    50,00    49,999       50,00    0,000 

  Same         1    50,00         2,28%    50,00    49,999       50,00    0,000 

Error       1590  2146,35        97,72%  2146,35     1,350 

Total       1591  2196,35       100,00% 

 

 

Model Summary 

 

Deviance   Deviance 



 
 

 
 

    R-Sq  R-Sq(adj)      AIC 

   2,28%      2,23%  2150,35 

 

 

Coefficients 

 

Term          Coef   SE Coef         95% CI         Z-Value  P-Value   VIF 

Constant   -0,0090    0,0549  ( -0,1166;   0,0985)    -0,16    0,869 

Same 

  0       0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1         -1,010     0,150  (  -1,304;   -0,717)    -6,74    0,000  1,00 

 

 

Odds Ratios for Categorical Predictors 

 

Level A  Level B  Odds Ratio       95% CI 

Same 

  1      0            0,3641  (0,2714; 0,4884) 

 

Odds ratio for level A relative to level B 

 

 

Regression Equation 

 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

 

 

Y' = -0,0090 + 0,0 Same_0 - 1,010 Same_1 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Test               DF  Chi-Square  P-Value 

Deviance         1590     2146,35    0,000 

Pearson          1590     1592,00    0,481 

Hosmer-Lemeshow     0        0,00        * 

 

 

Observed and Expected Frequencies for Hosmer-Lemeshow Test 

 

            Event       SpecInställning =   SpecInställning = 

         Probability            1                   0 

Group       Range      Observed  Expected  Observed  Expected 

    1  (0,000; 0,265)        70      70,0       194     194,0 

    2  (0,265; 0,498)       661     661,0       667     667,0 

 
 

Binary Logistic Regression: SpecInställning versus Kön  

 
Method 

 

Link function                 Logit 

Categorical predictor coding  (1; 0) 

Rows used                     1622 

Rows unused                   4378 

 

 

Response Information 

 

Variable         Value  Count 

SpecInställning  1        744  (Event) 

                 0        878 

                 Total   1622 

 

 

Deviance Table 



 
 

 
 

 

Source        DF  Seq Dev  Contribution  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 

Regression     1    45,34         2,03%    45,34    45,337       45,34    0,000 

  Kön          1    45,34         2,03%    45,34    45,337       45,34    0,000 

Error       1620  2192,15        97,97%  2192,15     1,353 

Total       1621  2237,49       100,00% 

 

 

Model Summary 

 

Deviance   Deviance 

    R-Sq  R-Sq(adj)      AIC 

   2,03%      1,98%  2196,15 

 

 

Coefficients 

 

Term          Coef   SE Coef         95% CI         Z-Value  P-Value   VIF 

Constant   -0,5225    0,0741  ( -0,6677;  -0,3772)    -7,05    0,000 

Kön 

  0       0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1          0,677     0,101  (   0,478;    0,876)     6,68    0,000  1,00 

 

 

Odds Ratios for Categorical Predictors 

 

Level A  Level B  Odds Ratio       95% CI 

Kön 

  1      0            1,9680  (1,6135; 2,4003) 

 

Odds ratio for level A relative to level B 

 

 

Regression Equation 

 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

 

 

Y' = -0,5225 + 0,0 Kön_0 + 0,677 Kön_1 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Test               DF  Chi-Square  P-Value 

Deviance         1620     2192,15    0,000 

Pearson          1620     1622,00    0,481 

Hosmer-Lemeshow     0        0,00        * 

 

 

Observed and Expected Frequencies for Hosmer-Lemeshow Test 

 

            Event       SpecInställning =   SpecInställning = 

         Probability            1                   0 

Group       Range      Observed  Expected  Observed  Expected 

    1  (0,000; 0,372)       290     290,0       489     489,0 

    2  (0,372; 0,539)       454     454,0       389     389,0 

 

Binary Logistic Regression: SpecInställning versus Utb  

 
Method 

 

Link function                 Logit 

Categorical predictor coding  (1; 0) 

Rows used                     1597 

Rows unused                   4403 

 

 



 
 

 
 

Response Information 

 

Variable         Value  Count 

SpecInställning  1        738  (Event) 

                 0        859 

                 Total   1597 

 

 

Deviance Table 

 

Source        DF  Seq Dev  Contribution  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 

Regression     3    43,63         1,98%    43,63    14,544       43,63    0,000 

  Utb          3    43,63         1,98%    43,63    14,544       43,63    0,000 

Error       1593  2161,10        98,02%  2161,10     1,357 

Total       1596  2204,74       100,00% 

 

 

Model Summary 

 

Deviance   Deviance 

    R-Sq  R-Sq(adj)      AIC 

   1,98%      1,84%  2169,10 

 

 

Coefficients 

 

Term          Coef   SE Coef         95% CI         Z-Value  P-Value   VIF 

Constant     0,248     0,136  (  -0,019;    0,515)     1,82    0,069 

Utb 

  1       0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  2         -0,202     0,154  (  -0,504;    0,099)    -1,32    0,187  2,28 

  3         -0,816     0,162  (  -1,134;   -0,499)    -5,05    0,000  2,27 

  4         -1,426     0,588  (  -2,578;   -0,274)    -2,43    0,015  1,05 

 

 

Odds Ratios for Categorical Predictors 

 

Level A  Level B  Odds Ratio       95% CI 

Utb 

  2      1            0,8167  (0,6044; 1,1035) 

  3      1            0,4420  (0,3219; 0,6070) 

  4      1            0,2402  (0,0759; 0,7600) 

  3      2            0,5412  (0,4340; 0,6748) 

  4      2            0,2941  (0,0951; 0,9096) 

  4      3            0,5433  (0,1749; 1,6882) 

 

Odds ratio for level A relative to level B 

 

 

Regression Equation 

 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

 

 

Y' = 0,248 + 0,0 Utb_1 - 0,202 Utb_2 - 0,816 Utb_3 - 1,426 Utb_4 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Test               DF  Chi-Square  P-Value 

Deviance         1593     2161,10    0,000 

Pearson          1593     1597,00    0,467 

Hosmer-Lemeshow     1        0,00    1,000 

 

 

Observed and Expected Frequencies for Hosmer-Lemeshow Test 

 

            Event       SpecInställning =   SpecInställning = 



 
 

 
 

         Probability            1                   0 

Group       Range      Observed  Expected  Observed  Expected 

    1  (0,000; 0,362)       209     209,0       375     375,0 

    2  (0,362; 0,511)       406     406,0       388     388,0 

    3  (0,511; 0,562)       123     123,0        96      96,0 

 

Binary Logistic Regression: SpecInställning versus Född  

 
Method 

 

Link function  Logit 

Rows used      1618 

Rows unused    4382 

 

 

Response Information 

 

Variable         Value  Count 

SpecInställning  1        742  (Event) 

                 0        876 

                 Total   1618 

 

 

Deviance Table 

 

Source        DF  Seq Dev  Contribution  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 

Regression     1     4,99         0,22%     4,99     4,991        4,99    0,025 

  Född         1     4,99         0,22%     4,99     4,991        4,99    0,025 

Error       1616  2226,92        99,78%  2226,92     1,378 

Total       1617  2231,91       100,00% 

 

 

Model Summary 

 

Deviance   Deviance 

    R-Sq  R-Sq(adj)      AIC 

   0,22%      0,18%  2230,92 

 

 

Coefficients 

 

Term          Coef  SE Coef         95% CI         Z-Value  P-Value   VIF 

Constant     15,54     7,05  (    1,72;    29,36)     2,20    0,027 

Född      -0,00800  0,00359  (-0,01504; -0,00096)    -2,23    0,026  1,00 

 

 

Odds Ratios for Continuous Predictors 

 

      Odds Ratio       95% CI 

Född      0,9920  (0,9851; 0,9990) 

 

 

Regression Equation 

 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

 

 

Y' = 15,54 - 0,00800 Född 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Test               DF  Chi-Square  P-Value 

Deviance         1616     2226,92    0,000 

Pearson          1616     1618,12    0,480 

Hosmer-Lemeshow     8       17,89    0,022 

 



 
 

 
 

 

 

Observed and Expected Frequencies for Hosmer-Lemeshow Test 

 

            Event       SpecInställning =   SpecInställning = 

         Probability            1                   0 

Group       Range      Observed  Expected  Observed  Expected 

    1  (0,000; 0,416)        80      70,6        94     103,4 

    2  (0,416; 0,433)        58      69,9       106      94,1 

    3  (0,433; 0,447)        74      82,2       112     103,8 

    4  (0,447; 0,457)        92      82,0        89      99,0 

    5  (0,457; 0,467)        99      94,9       106     110,1 

    6  (0,467; 0,475)        75      81,6        98      91,4 

    7  (0,475; 0,483)        79      80,6        89      87,4 

    8  (0,483; 0,489)        90      82,7        80      87,3 

    9  (0,489; 0,497)        87      92,8       101      95,2 

   10  (0,497; 0,535)         8       4,6         1       4,4 

 

Binary Logistic Regression: SpecInställning versus GenInställning  

 
Method 

 

Link function  Logit 

Rows used      1621 

Rows unused    4379 

 

 

Response Information 

 

Variable         Value  Count 

SpecInställning  1        744  (Event) 

                 0        877 

                 Total   1621 

 

 

Deviance Table 

 

Source              DF  Seq Dev  Contribution  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-

Value 

Regression           1     1136        50,82%     1136   1136,36     1136,36    

0,000 

  GenInställning     1     1136        50,82%     1136   1136,36     1136,36    

0,000 

Error             1619     1100        49,18%     1100      0,68 

Total             1620     2236       100,00% 

 

 

Model Summary 

 

Deviance   Deviance 

    R-Sq  R-Sq(adj)      AIC 

  50,82%     50,77%  1103,90 

 

 

Coefficients 

 

Term              Coef  SE Coef       95% CI       Z-Value  P-Value   VIF 

Constant        -7,616    0,387  (-8,374; -6,857)   -19,68    0,000 

GenInställning  1,5833   0,0785  (1,4295; 1,7371)    20,17    0,000  1,00 

 

 

Odds Ratios for Continuous Predictors 

 

                Odds Ratio       95% CI 

GenInställning      4,8709  (4,1764; 5,6808) 

 

 



 
 

 
 

 

 

Regression Equation 

 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

 

 

Y' = -7,616 + 1,5833 GenInställning 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Test               DF  Chi-Square  P-Value 

Deviance         1619     1099,90    1,000 

Pearson          1619     1890,33    0,000 

Hosmer-Lemeshow     4        6,89    0,142 

 

 

Observed and Expected Frequencies for Hosmer-Lemeshow Test 

 

            Event       SpecInställning =   SpecInställning = 

         Probability            1                   0 

Group       Range      Observed  Expected  Observed  Expected 

    1  (0,000; 0,002)         1       0,5       204     204,5 

    2  (0,002; 0,054)         4       8,3       249     244,7 

    3  (0,054; 0,217)        70      73,2       267     263,8 

    4  (0,217; 0,575)       174     160,9       106     119,1 

    5  (0,575; 0,868)       238     241,3        40      36,7 

    6  (0,868; 0,970)       257     259,9        11       8,1 

 

 
Slutgiltig modell 

Binary Logistic Regression: SpecInställn versus GenInställni; Kön; Utb; Same; 

Avstånd; ...  

 
Method 

 

Link function                 Logit 

Categorical predictor coding  (1; 0) 

Rows used                     1522 

Rows unused                   4478 

 

 

Response Information 

 

Variable         Value  Count 

SpecInställning  1        707  (Event) 

                 0        815 

                 Total   1522 

 

 

Deviance Table 

 

Source              DF  Seq Dev  Contribution  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-

Value 

Regression          10  1102,27        52,43%  1102,27   110,227     1102,27    

0,000 

  GenInställning     1  1053,11        50,09%   948,07   948,071      948,07    

0,000 

  Kön                1     8,34         0,40%     6,59     6,589        6,59    

0,010 

  Utb                3     7,38         0,35%    10,61     3,535       10,61    

0,014 

  Same               1     3,21         0,15%     5,68     5,675        5,68    

0,017 



 
 

 
 

  Avstånd            3    19,47         0,93%    16,75     5,585       16,75    

0,001 

  Deltagit1          1    10,76         0,51%    10,76    10,760       10,76    

0,001 

Error             1511  1000,00        47,57%  1000,00     0,662 

Total             1521  2102,27       100,00% 

 

 

Model Summary 

 

Deviance   Deviance 

    R-Sq  R-Sq(adj)      AIC 

  52,43%     51,96%  1022,00 

 

 

Coefficients 

 

Term                Coef   SE Coef         95% CI         Z-Value  P-Value   VIF 

Constant          -8,288     0,564  (  -9,394;   -7,183)   -14,70    0,000 

GenInställning    1,5464    0,0817  (  1,3862;   1,7065)    18,93    0,000  1,05 

Kön 

  0             0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1                0,415     0,162  (   0,098;    0,732)     2,57    0,010  1,03 

Utb 

  1             0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  2               -0,133     0,245  (  -0,613;    0,347)    -0,54    0,587  2,36 

  3               -0,579     0,258  (  -1,085;   -0,073)    -2,24    0,025  2,41 

  4               -1,515     0,849  (  -3,179;    0,150)    -1,78    0,074  1,09 

Same 

  0             0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1               -0,606     0,257  (  -1,109;   -0,102)    -2,36    0,018  1,06 

Avstånd 

  1             0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  2                1,097     0,307  (   0,494;    1,700)     3,57    0,000  3,71 

  3                0,908     0,308  (   0,305;    1,511)     2,95    0,003  3,65 

  4               -0,396     0,719  (  -1,805;    1,012)    -0,55    0,581  1,18 

Deltagit1 

  0             0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1                0,797     0,247  (   0,313;    1,280)     3,23    0,001  1,09 

 

 

Odds Ratios for Continuous Predictors 

 

                Odds Ratio       95% CI 

GenInställning      4,6944  (3,9998; 5,5097) 

 

 

Odds Ratios for Categorical Predictors 

 

Level A    Level B  Odds Ratio       95% CI 

Kön 

  1        0            1,5145  (1,1031; 2,0794) 

Utb 

  2        1            0,8755  (0,5416; 1,4151) 

  3        1            0,5604  (0,3379; 0,9294) 

  4        1            0,2199  (0,0416; 1,1613) 

  3        2            0,6401  (0,4517; 0,9071) 

  4        2            0,2511  (0,0496; 1,2724) 

  4        3            0,3923  (0,0768; 2,0051) 

Same 

  1        0            0,5457  (0,3299; 0,9028) 

Avstånd 

  2        1            2,9955  (1,6397; 5,4725) 

  3        1            2,4793  (1,3567; 4,5310) 

  4        1            0,6727  (0,1644; 2,7524) 

  3        2            0,8277  (0,5892; 1,1626) 

  4        2            0,2246  (0,0600; 0,8409) 

  4        3            0,2713  (0,0722; 1,0199) 



 
 

 
 

Deltagit1 

  1        0            2,2181  (1,3681; 3,5964) 

 

Odds ratio for level A relative to level B 

 

 

Regression Equation 

 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

 

 

Y' = -8,288 + 1,5464 GenInställning + 0,0 Kön_0 + 0,415 Kön_1 + 0,0 Utb_1 -

 0,133 Utb_2 

     - 0,579 Utb_3 - 1,515 Utb_4 + 0,0 Same_0 - 0,606 Same_1 + 0,0 Avstånd_1 

     + 1,097 Avstånd_2 + 0,908 Avstånd_3 - 0,396 Avstånd_4 + 0,0 Deltagit1_0 

     + 0,797 Deltagit1_1 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Test               DF  Chi-Square  P-Value 

Deviance         1511     1000,00    1,000 

Pearson          1511     1803,81    0,000 

Hosmer-Lemeshow     8        3,25    0,918 

 

 

Observed and Expected Frequencies for Hosmer-Lemeshow Test 

 

            Event       SpecInställning =   SpecInställning = 

         Probability            1                   0 

Group       Range      Observed  Expected  Observed  Expected 

    1  (0,000; 0,004)         1       0,4       161     161,6 

    2  (0,004; 0,023)         3       1,8       152     153,2 

    3  (0,023; 0,145)         9      10,7       145     143,3 

    4  (0,145; 0,237)        28      29,5       124     122,5 

    5  (0,237; 0,443)        54      52,4       106     107,6 

    6  (0,443; 0,683)        98      96,0        66      68,0 

    7  (0,683; 0,854)       119     120,1        36      34,9 

    8  (0,854; 0,927)       138     138,1        16      15,9 

    9  (0,927; 0,976)       158     159,7         8       6,3 

   10  (0,976; 0,992)        99      98,4         1       1,6 

 

 

Analys av gruppen samer 

Descriptive Statistics: SpecInställning  

 
Variable           N  N*  Minimum  Maximum 

SpecInställning  264   2   0,0000   1,0000 

1: 70 
0: 194 
 

Binary Logistic Regression: SpecInställn versus Deltagit1; Deltagit2; Deltagit3; ...  

 
Method 

 

Link function                 Logit 

Categorical predictor coding  (1; 0) 

Rows used                     264 

Rows unused                   2 

 

Response Information 

 

Variable         Value  Count 

SpecInställning  1         70  (Event) 



 
 

 
 

                 0        194 

                 Total    264 

 

 

Deviance Table 

 

Source        DF  Seq Dev  Contribution  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 

Regression     6   23,516         7,70%   23,516    3,9194       23,52    0,001 

  Deltagit1    1    0,668         0,22%    0,170    0,1702        0,17    0,680 

  Deltagit2    1   16,753         5,49%   15,437   15,4366       15,44    0,000 

  Deltagit3    1    1,299         0,43%    2,103    2,1035        2,10    0,147 

  Deltagit4    1    3,249         1,06%    2,191    2,1906        2,19    0,139 

  Deltagit5    1    0,330         0,11%    1,015    1,0152        1,02    0,314 

  Deltagit7    1    1,217         0,40%    1,217    1,2171        1,22    0,270 

Error        257  281,866        92,30%  281,866    1,0968 

Total        263  305,383       100,00% 

 

 

Model Summary 

 

Deviance   Deviance 

    R-Sq  R-Sq(adj)     AIC 

   7,70%      5,74%  295,87 

 

 

Coefficients 

 

Term           Coef   SE Coef         95% CI         Z-Value  P-Value   VIF 

Constant     -0,307     0,533  (  -1,351;    0,737)    -0,58    0,564 

Deltagit1 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1           0,213     0,516  (  -0,799;    1,225)     0,41    0,680  2,48 

Deltagit2 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1          -1,812     0,493  (  -2,779;   -0,845)    -3,67    0,000  1,57 

Deltagit3 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1          -1,104     0,834  (  -2,740;    0,531)    -1,32    0,186  1,08 

Deltagit4 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1           0,970     0,646  (  -0,295;    2,236)     1,50    0,133  1,17 

Deltagit5 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1          -0,880     0,918  (  -2,678;    0,919)    -0,96    0,338  1,25 

Deltagit7 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1          -0,622     0,565  (  -1,730;    0,485)    -1,10    0,271  3,66 

 

 

Odds Ratios for Categorical Predictors 

 

Level A    Level B  Odds Ratio       95% CI 

Deltagit1 

  1        0            1,2377  (0,4498; 3,4056) 

Deltagit2 

  1        0            0,1634  (0,0621; 0,4296) 

Deltagit3 

  1        0            0,3314  (0,0646; 1,7004) 

Deltagit4 

  1        0            2,6390  (0,7444; 9,3561) 

Deltagit5 

  1        0            0,4149  (0,0687; 2,5058) 

Deltagit7 

  1        0            0,5367  (0,1773; 1,6245) 

 

Odds ratio for level A relative to level B 

 

 



 
 

 
 

Regression Equation 

 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

 

 

Y' = -0,307 + 0,0 Deltagit1_0 + 0,213 Deltagit1_1 + 0,0 Deltagit2_0 -

 1,812 Deltagit2_1 

     + 0,0 Deltagit3_0 - 1,104 Deltagit3_1 + 0,0 Deltagit4_0 + 0,970 Deltagit4_1 

     + 0,0 Deltagit5_0 - 0,880 Deltagit5_1 + 0,0 Deltagit7_0 - 0,622 Deltagit7_1 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Test              DF  Chi-Square  P-Value 

Deviance         257      281,87    0,137 

Pearson          257      260,60    0,426 

Hosmer-Lemeshow    3        2,58    0,462 

 

 

Observed and Expected Frequencies for Hosmer-Lemeshow Test 

 

            Event       SpecInställning =   SpecInställning = 

         Probability            1                   0 

Group       Range      Observed  Expected  Observed  Expected 

    1  (0,000; 0,107)         3       4,3        45      43,7 

    2  (0,107; 0,232)         6       3,7        20      22,3 

    3  (0,232; 0,283)        40      41,7       109     107,3 

    4  (0,283; 0,477)        17      16,9        19      19,1 

    5  (0,477; 0,706)         4       3,4         1       1,6 

 

 
Analys av gruppen närboende (avstånd=1) 

Descriptive Statistics: Deltagit7  

 
Variable     N  N*  Minimum  Maximum 

Deltagit7  294   0   0,0000   1,0000 

 
1: 84 
0: 210 
 

Binary Logistic Regression: SpecInställning versus Deltagit7  

 
Method 

 

Link function                 Logit 

Categorical predictor coding  (1; 0) 

Rows used                     293 

Rows unused                   1 

 

 

Response Information 

 

Variable         Value  Count 

SpecInställning  1        272  (Event) 

                 0         21 

                 Total    293 

 

 

Deviance Table 

 

Source        DF  Seq Dev  Contribution  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 

Regression     1    8,419         5,57%    8,419    8,4191        8,42    0,004 

  Deltagit7    1    8,419         5,57%    8,419    8,4191        8,42    0,004 

Error        291  142,736        94,43%  142,736    0,4905 



 
 

 
 

Total        292  151,155       100,00% 

 

 

Model Summary 

 

Deviance   Deviance 

    R-Sq  R-Sq(adj)     AIC 

   5,57%      4,91%  146,74 

 

 

Coefficients 

 

Term           Coef   SE Coef         95% CI         Z-Value  P-Value   VIF 

Constant      2,246     0,235  (   1,785;    2,707)     9,55    0,000 

Deltagit7 

  0        0,000000  0,000000  (0,000000; 0,000000)        *        *     * 

  1            2,17      1,03  (    0,15;     4,20)     2,10    0,035  1,00 

 

 

Odds Ratios for Categorical Predictors 

 

Level A    Level B  Odds Ratio        95% CI 

Deltagit7 

  1        0            8,7831  (1,1595; 66,5333) 

 

Odds ratio for level A relative to level B 

 

 

Regression Equation 

 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

 

 

Y' = 2,246 + 0,0 Deltagit7_0 + 2,17 Deltagit7_1 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Test              DF  Chi-Square  P-Value 

Deviance         291      142,74    1,000 

Pearson          291      293,00    0,456 

Hosmer-Lemeshow    0        0,00        * 

 

 

Observed and Expected Frequencies for Hosmer-Lemeshow Test 

 

            Event       SpecInställning =   SpecInställning = 

         Probability            1                   0 

Group       Range      Observed  Expected  Observed  Expected 

    1  (0,000; 0,904)       189     189,0        20      20,0 

    2  (0,904; 0,988)        83      83,0         1       1,0 

 

 

 
 

 


