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Abstract  

To what extent do the Swedish municipalities raise the rainbow flag? Does political ideology 
determine whether a municipality raises the rainbow flag, or not? Is it true that only left-wing 
politicians care about LGBTQ-issues? Do political collaborations promote an increase in the 
raising of rainbow flags? With my survey, I look at these questions among others. The 
literature is quite easy to interpret: It states a clear, but not definitive, link between politicians 
on the left wing and LGBTQ-friendly policy. Thus, I hypothesize that municipalities 
governed by left wing parties raises the flag to a higher degree than those governed by right 
wing parties. However, examples from Sweden show that previous progression regarding 
LGBTQ-issues can be credited to governments of various political ideologies, whilst studies 
of the municipalities show a significant difference in attitudes against, and prioritizing of, 
LGBTQ-issues between the blocs. Lastly, the hypothesis was not supported by the survey. It 
shows no significant connection between municipalities governed by left wing parties and a 
higher rate of rainbow flags. In fact, it showed no significant difference between left and right 
municipalities. Successively, what I found was a clear connection between raising of the 
rainbow flag and municipalities with a higher level of inhabitants. Furthermore, I encourage 
more research into to what extent political ideology matters regarding symbolic gestures.  
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1. Inledning  

Sex stycken lika breda ränder i rött, orange, gult, grönt, blått och lila vajandes i vinden, är den 
centrala symbolen för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queera personers kamp för sina 
mänskliga rättigheter, för mångfald och tolerans. Regnbågsflaggan, som trots att den är 
kontroversiell sedan den togs i bruk av HBTQ-aktivister i USA under 1970-talet, kommit att 
bli symbolen som starkast förknippas med de personer som bryter mot hetero- och/eller cis-
normen1. Den signalerar också det inom rörelsen så centrala konceptet stolthet (pride) samt 
den historiska kamp som lett fram till ökade rättigheter för HBTQ-personer runt om i världen 
(Rainbow flag LGBT-movement, 2016, 19 mars). Studier där attityder mot HBTQ-frågor 
undersökts visar på en kraftigt ökad acceptans generellt sett i befolkningen (Pew research 
center, 2013; Bergström m. fl., 2015; jmf. Holmberg & Weibull, 2001). Trots detta finns det 
gott om exempel på att HBTQ-personer fortfarande bryter mot en stark samhällsnorm 
(Socialstyrelsen, 2016). Vad detta betyder är fortfarande inte på det hela klarlagt, men i och 
med den sammankopplingen som finns mellan normbrytandet och att utsatthet för våld är allt 
arbete för att synliggöra hur stor mångfalden bland HBTQ-personer av betydelse 
(Mucchiarini, 2011, s. 17-18).  
 
Den politiska strukturen är tydlig; staten delegerar vissa delar av sina skyldigheter till lägre 
politiska instanser, där kommunerna är den politiska nivån som är invånarna allra närmast. 
Det innebär att kommunerna bär en del av ansvaret för inkluderande av alla invånare och 
upprätthållandet av trygga miljöer. Med tanke på regnbågsflaggans betydelse som symbol för 
HBTQ-personers kamp är det intressant att se hur den politiska nivå som är oss allra närmast 
använder sig av den. Vilka är det som flaggar, och vilka gör inte det? Vad har de gemensamt 
och vad skiljer dem åt? Beror eventuella likheter och skillnader på kommunledningars 
politiska hemvist, eller flaggas det lika mycket i höger- som i vänsterstyrda kommuner?   
 
Detta är vad jag ämnar studera; förekommer det skillnader i hur kommuner med höger- 
respektive vänsterstyrning visar sitt ställningstagande för HBTQ-personers rättigheter genom 
att hissa regnbågsflaggan? För att undersöka om kommunerna gör detta aktiva 
ställningstagande blir aktiviteter kring det politiska centrumet (kommunhusen) intressant, 
framför allt då det är den lokala maktens högkvarter och med det en kommunikativ direktlänk 
ut till befolkningen. Det är även en bra indikator då stöd för andra minoriteter visats på 
liknande sätt (se till exempel Göteborg stads firande av den romska nationaldagen 8 april). 
Hissandet av regnbågsflaggan i anslutning till kommunhusen kan tolkas som ett, av många 
möjliga, sätt att visa ställningstagande för HBTQ-personers rättigheter.  
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En person bryter mot cis-normen om den inte identifierar sig med det kön som tilldelades den vid 
födseln. En kan både bryta mot cis- och hetero-normen samtidigt men också bara mot heteronormen, 
det vill säga uppfattningen om att de flesta är män eller kvinnor som åtrår det ”motsatta” könet. 
Därmed exkluderas vissa människor från att kunna identifieras som sitt normbrytande genom att hävda 
att det bara finns män och kvinnor och att de bara åtrår män och kvinnor (jmf. Butler 1993).  
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1.2 Syfte 
!
Syftet med denna uppsats är att undersöka om mekanismen för kommuners, skiftande, 
politiska ledningar påverkar huruvida en kommun visar sitt ställningstagande för HBTQ-
personer.  
 

1.3 Utom- och inomvetenskaplig relevans 
 
Inomvetenskapligt bidrar min studie med mer kunskap kring huruvida kommuners 
symbolhandlande hänger ihop med den politiska ideologi de styrande partierna står bakom. 
Utöver detta bidrar jag med en unik undersökning av kommunernas flaggningsmönster.  
 
Utanför akademin bidrar studien med ytterligare information kring i vilken utsträckning vår 
allra närmsta politiska nivå arbetar med en mycket viktig symbol för en betydande minoritet 
av Sveriges invånare.  
 
!
!  



 6!

2. Teori och tidigare forskning 

Kommunal flaggning är en fråga som politiken fattar beslut kring. I den tidigare forskningen, 
redovisad nedan, behandlas både varför flaggor är politiskt kontroversiella symboler och hur 
användandet av dem kan leda till känslomässiga reaktioner och kontroverser. Vidare finns det 
en koppling mellan politisk ideologi, politiker, väljare och HBTQ2-frågor. På så vis hänger 
regnbågsflaggan (som trots allt bara är en tygbit), HBTQ-rörelsen, Sveriges befolkning i 
allmänhet och politiska ideologier i synnerhet, ihop och den tidigare forskningen presenteras i 
samma ordning.  

2.1 Regnbågsflaggan som symbol  
 
Flaggor är laddade och oftare än inte, kontroversiella symboler. Gemensamt för dem är att de 
symboliserar grupptillhörigheter (Schatz, 2007), oavsett om det är officiella flaggor så som 
den svenska statsflaggan, vajande IFK Göteborgsflaggor under ett derby eller, som i denna 
studie, regnbågsflaggan. Då flaggor är symboler för självidentifierade grupper innebär det 
också att de per definition exkluderar de personer som inte uppfyller de kriterier som krävs. 
Exempelvis är den svenska statsflaggan symbolen för nationalstaten Sverige (och därmed 
personer som identifierar sig själva som svenska och inte exempelvis danska) och IFK:s 
flagga en symbol för det egna laget gentemot andra lag. Flaggor är därmed en manifestation 
av våra uppfattade grupptillhörigheter och hjälper anhängare att känna sig som en del av en 
större rörelse. Flaggning är också ett sätt för individer att kommunicera sin identitet och 
kollektivt minnas sin historia (Schatz, 2007, s. 332-333).  
 
Att regnbågsflaggan är en mycket viktig symbol för den breda HBTQ-rörelsen kanske bäst 
exemplifieras av organiserandet av pridefestivaler. De utgör regelbundet arrangerade och 
återkommande mötesplatser för HBTQ-personer och andra intresserade, som samlas för att 
delta i seminarier och festa. Även om regnbågsflaggan kritiseras från vissa delar av rörelsen 
(för vidare läsning se Ambjörnsson, 2006) kvarstår regnbågen som en huvudsymbol för den 
globala HBTQ-rörelsen (jmf. Psyklywec, 2014; Europride, 2015; World pride, 21 oktober 
2015).  
 
Regnbågsflaggan har som tidigare nämnt varit i centrum för flera kontroverser. I en studie av 
Gorman-Murray, Waitt och Gibson (2008) undersöker författarna situationen för 
homosexuella politiker i en landsbygdstad i Australien. En central del i analysen handlar om 
när kommunfullmäktige i staden inte bara vägrade att hissa regnbågsflaggan under en 
pridefestival 2006, utan förbjöd även alla regnbågsflaggor i kommunhuset (Gorma-Murray, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Begreppen homosexuella, HBT, HBTQ och Queer kommer användas ombytligt i texten för att 
underlätta identifiera vilka resonemang som hänger ihop med vilken forskning. En möjlig förklaring 
till detta (indirekta) ställningstagande är också att den statsvetenskapliga forskningen i HBTQ-frågor 
relativt ung (Mucchiarini, 2011) det vill säga att begreppsapparaten vuxit snabbt under åren. Trots 
detta kan det ändå rimligt att tro att vi undersöker ungefär samma fenomen, oavsett om vi undersöker 
inställning till homoadoption eller stärkta rättigheter för HBT-personer, undantaget Lax & Philips 
(2009b).  
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Waitt & Gibson, 2008, s.177). Ett liknande exempel från norden är då Alta kommun i norra 
Norge också vägrade hissa regnbågsflaggan. Finnmark pride organiserade 2014 en queer-
vecka i norra Norge och bad alla norra kommuner hissa regnbågsflaggan medan den pågick. 
Detta vägrade alltså Alta kommun göra, med förklaringen att de bara hissar den norska och 
den samiska flaggan och inte vill hissa regnbågsflaggan för att de inte vill ”diskriminera 
någon” (min översättning) genom att på det sättet stödja festivalen (Kjellmo Munkvold, 2014, 
3 juli).  
 
För att dra paralleller till en annan symboltung flagga är sydstatsflaggan (Confederate flag) 
som har hängt med sedan det amerikanska inbördeskriget värd att nämna. I sin analys av den 
politiska debatten kring de ändringar som föreslogs göras på Georgias delstatsflagga under 
90-talet, resonerar Clark (1997) kring vad han uppfattar vara en samhällelig ambivalens 
gentemot flaggan. För vissa invånare symboliserade den ett mäktigt förflutet, medan andra 
såg den som en tydlig rasistisk symbol. De som ville ändra flaggan fick i slutändan inte heller 
igenom sina förslag, utan var tvungna att vika sig (Clark 1997 s. 482-484). Polariseringen 
mellan de som vill ha flaggan kvar och de som anser den vara avskyvärd är fortsatt så stor att 
den bland annat provocerar fram fysiska reaktioner på flaggans vara eller inte vara (Danner, 
2015).  
 
Även om flaggor är tydliga i vilka som inkluderas under den, är identiteter inte alltid enkla. 
Det är möjligt att ha flera identiteter samtidigt eller att vara ambivalent inför de delar av 
identiteten som står i konflikt. HBTQ-personer är, när det kommer till synlighet och därmed 
tilldelad identitet relativt ”dolda” i sitt normbrytande (jmf. Butler 1990). Hudfärg, dialekt eller 
religiösa symboler kan innebära brott mot normer som är snabbt identifierbara, medan det är 
enklare att till exempel agera straight (Butler, 1990, s.28-35). Ett led i hur HBTQ-personer har 
fört sin kamp är därför att synliggöra sig själva och sina villkor med allt vad det skulle kunna 
innebära i förtryck och svåra levnadsvillkor. Stolthet över att bryta mot köns- och 
sexualitetsnormer är som jag tidigare påtalat ett så pass centralt begrepp att regnbågsflaggan 
ibland även kallas för ”prideflaggan” (Rainbow flag LGBT-movement, 2016, 19 mars). Att få 
ett officiellt erkännande, att de som har den formella makten erkänner att den situationen som 
vissa befinner sig i inte är acceptabel och bör ändras, är därför av betydelse. Historiskt sett har 
politiska institutioner också utgjort ett hot för HBTQ-personers rättigheter och synlighet 
(Mucchiarini, 2011) genom att bland annat ha betraktat homosexualitet som en psykisk 
sjukdom eller genom att kräva sterilisering och underkastandet av kirurgi för transpersoner för 
att godkänna ett juridiskt könsbyte (Olsson, 2016). Signalvärdet av att företrädare för den 
politiska makten gör att detta erkännande torde vara stort för många HBTQ-personer. 
 
Befolkningen innehar dock en större mångfald än den som finns i HBTQ-spektrumet. Studier 
som har gjorts av den amerikanska befolkningen visar på att inställningen till HBTQ-frågor är 
en av de som förändrats mest på minst tid (Pew research center, 2013). Undersökningen är 
bred och refererar till flera andra liknande undersökningar, men författarna pekar framför allt 
ut den yngre generationens (född 1982-) tillkomst som en förklaring till denna drastiska 
skillnad. Bland de som svarat på varför de ändrat sina negativa uppfattningar om HBTQ-
frågor var de tre vanligaste svaren någonting i stil med: ”Jag känner någon som är 
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homosexuell”, ”Jag har funderat mer på det och blivit äldre” samt ”Världen är helt enkelt 
annorlunda nu” (Pew research center, 2013, s.2). Att fler känner någon som är HBTQ, att 
flera personer har fått mogna med nyheten och uppfattningen om att bara följa med i en 
samhällelig förändring tyder på, om än representativ för den amerikanska befolkningen, att 
HBTQ-rörelsens arbete med att synliggöra den mångfald som rörelsen bär med sig har haft 
betydelse.  
 
I Sverige har även flera undersökningar utförts på vad befolkningen tycker om olika HBTQ-
frågor. Precis som i det amerikanska exemplet visar SOM-institutets årliga undersökningar att 
stödet för starkare rättigheter för HBTQ-personer ökat över tid (Bergström m.fl., 2015). 
Dessutom följer det mönstret att högutbildade personer är mer positivt inställda än 
lågutbildade, att stödet är större bland de som bor i Sveriges storstäder samt att yngre personer 
är betydligt mer benägna att stödja förstärkningar av HBTQ-personers rättigheter (Bergström 
m.fl., 2015).  

2.2 Politisk hemvist, ideologi och HBTQ-frågor 
 
Samhället i allmänhet har alltså blivit mer HBTQ-vänligt, men hur påverkar detta politikerna 
(som i alla högsta grad tillhör befolkningen)? Finns det skillnader i hur högt politiker 
prioriterar HBTQ-frågor utefter ideologisk hemvist?  
 
I Pew research centers undersökning (2013) undersöktes också vilken partiidentifikation och 
ideologisk etikett medverkarna ansåg sig ha. De mönster som framträder mellan demokrater 
och republikaner, som lite förenklat kan liknas vid vid höger- vänsterskalan i Sverige, är 
också de tydliga. Demokrater - speciellt de som identifierar sig som mer liberala - är betydligt 
mer positivt inställda till HBTQ-personer än (samtliga) republikaner (Pew reaserch center, 
2013 s.4), vilket i sin tur belyser hur den auktoritära-frihetliga axeln tar sig uttryck i attityder 
mot HBTQ-personer, då skillnaden är störst mellan liberala demokrater och konservativa 
republikaner.   
 
I en studie av Lax och Philips (2009) om HBTQ-frågor och politisk följsamhet, visar 
författarna på tydliga samband mellan ideologi och genomförd policy. Stater som styrs mer 
liberalt producerar mer liberala beslut och en mer konservativ stat åstadkommer beslut som är 
mer konservativa. På en mer detaljerad nivå ser författarna dock att sambanden mellan 
ideologi och beslut varierar beroende på vilken specifik fråga som behandlas, där sambanden 
mellan ideologi och beslut är tydligare ju mer framträdande frågor som hanteras. Konflikten i 
frågan om homoadoption är till exempel större mellan republikaner och demokrater medan 
mer komplexa frågor som diskrimineringsskydd på arbetsmarknaden genererar mer 
samförstånd, sett utifrån hur vanligt förekommande dessa lagar är (Lax & Phillips, 009). 
Finns dessa tydliga skillnader mellan höger- och vänsterblocken även i det svenska 
sammanhanget? 
 
Nu bör det nämnas att det finns flera skillnader mellan den amerikanska och den svenska 
politiken. Detta märks rent allmänpolitiskt men också då svenska kommuner är mycket 
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mindre än de amerikanska staterna, samt att vilka frågor som behandlas på denna nivå skiljer 
sig åt - delstaterna har exempelvis lagstiftande befogenheter, något som svenska kommuner 
inte har. Samtidigt öppnar litteraturen för att det finns fog för att undersöka detta även i det 
svenska sammanhanget, eftersom politisk ideologi och vilka beslut som behandlas verkar 
hänga ihop. Om vi nu går vidare till Sverige, hur ser betydelsen av politisk hemvist ut här?   
 
På nationell politisk nivå i Sverige finns det exempel på framsteg för HBTQ-personers 
rättigheter som genomdrivits av både höger- och vänsterregeringar. Ett tydligt enskilt exempel 
på en sådan framgång är tvångssteriliseringarna av transpersoner som ville byta juridiskt kön. 
Fram till 2013 var de tvungna att inte bara genomgå en könskorrigering av sina könsorgan 
och steriliseras, utan även förstöra redan extraherade könsceller för att få sitt juridiska 
könsbyte godkänt av socialstyrelsen (Könstillhörighetslagen, 2015 10 jan). Detta ändrade den 
dåvarande alliansregeringen 2013 trots en intern debatt mellan regeringspartierna, där KD var 
det parti som ifrågasatte avskaffandet längst (Hägglund, Larsson & Lega, 2012, 18 februari). 
Detta kan ses som ett fall där politisk ideologi fick ge vika för opinionen. För att fortsätta på 
samma exempel kungjorde den nuvarande vänsterregeringen våren 2016 att de kommer 
erbjuda skadestånd till de transpersoner som tvångssteriliserades fram tills 2013, på liknande 
sätt som för andra minoriteter (Olsson, 2016, 27 april). Exemplet illustrerar hur olika politiska 
läger kan producera betydande politiska förändringar, även om ideologin skiljer sig åt.  
 
På en övergripande nivå har även partisympatier och frågor om HBTQ-rättigheter undersökts. 
I antologin Fragment Bergström m.fl., 2015) från SOM-institutet redovisas undersökningar 
som riktar sig till befolkningen (väljare) i stort. Då de folkvalda politikerna väljs av 
befolkningen är svaren som framkom där relevanta. Det visar på ett tydligt mönster; V, MP 
och S-väljare är mer positiva till att stärka HBTQ-personer rättigheter, och spridningen 
mellan dem är relativt jämn. L-, C-, M-, KD- och SD-väljare rapporterade inte samma 
övertygelse om att HBTQ-rättigheter bör stärkas. Skillnaden är dock störts mellan V- och 
MP-väljare och de som röstar på KD eller SD (Bergström m.fl., 2015, s.30). Med spridning 
menas de skillnader i vad väljare med samma partiidentifikation rapporterar, det vill säga att 
ett led i hur partisympatisörerna blir ”rankade” (från de som tycker att stärkta HBTQ-
rättigheter är ett mycket bra förslag till de som tycker att det är ett mycket dåligt förslag) även 
påverkas av att åsikterna inte är samstämmiga. Detta handlade då om de svenska väljarna, 
men hur ser det konkret ut med kommunpolitikernas åsikter? 
 
Ibland är politikers åsikter om regnbågsflaggan tydliga och ett färskt exempel på detta är när 
den kristdemokratiska kommunpolitikern Kauko Antbacke från Alvesta upprördes över att 
Alvesta kommun flaggat med regnbågsflaggan den 17:e maj (den internationella dagen mot 
homo-, bi- och transfobi) men inte den norska statsflaggan, trots att det också är Norges 
nationaldag. På frågan om han fick bestämma om Alvesta kommun över huvud taget skulle 
hissa regnbågsflaggan svarade han ”Nej. Jag ser ingen orsak till att ha en flagga vi inte har 
något med att göra. Är det någon slags nationalflagga?”(Jodenius, 2016, 18 maj).  
 
För att dra några slutsatser om vad företrädare för höger- och vänsterpartier i vidare mening 
tycker i HBTQ-frågor behöver vi dock vetenskapliga undersökningar. David Karlsson 
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resonerar i antologin Svenska politiker (Karlsson & Giljam, 2014) kring svenska 
kommunpolitikers inställning till social representation och benägenhet att aktivt verka för 
vissa gruppers intressen över andras. Den politiska verkligheten kräver prioriteringar då det 
finns många grupper med olika intressen samtidigt som de resurser beslutsfattare styr över är 
knappa. Åsikterna kring hur politiker ska representera sina väljare är många, men 
undersökningen visar att när politikerna får frågan om vilka sociala grupper de medvetet 
prioriterar skiljer sig blocken tydligt åt. De rödgröna uttrycker att de aktivt prioriterar HBT-
personer, där V rapporterar +17, S +7 och MP +9, på en skala mellan 0-100 där resultatet 
betyder den differens som kommunpolitikerna från respektive parti rapporterar jämfört med 
de andra partierna (Karlsson & Giljam, 2014, s.161). Bland de borgerliga och SD är resultatet 
motsatt, där C rapporterade -6, KD -7, L -1, M -10 och SD -21. Även om skillnaderna mellan 
partierna på högerkanten ibland är stora har de alla gemensamt att de inte prioriterar HBT-
personers intressen i förhållande till andra grupper.  
 
Detta motsatsförhållande är anmärkningsvärt i sin tydlighet. Skillnaden mellan de som 
rapporterar högst prioritering (V) och de som prioriterar dem minst (SD) har en differens på 
hela 38 analyssteg. Skillnaden är dock inte så stor mellan de som bland de rödgröna 
rapporterade lägsta prioritering (S) och de bland allianspartierna som rapporterade den högsta 
(L), med en differens på 8 analyssteg. Vidare analyser visar på att politiker som var vänner till 
HBT-personer var de som var mest benägna att aktivt driva en politik som stödjer HBT-
personers intressen. Minst antal kommunpolitiker som hade vänner som är HBT var 
Sverigedemokraterna, tätt följt av KD och C (8 resp. 10 resp. 14 %) och högst antal fanns 
bland Vänsterpartister (Karlsson, 2014, s.155).  
 
Att skillnaderna mellan blocken är så markanta tecknar en tydlig bild av hur prioriterade 
HBTQ-frågor är i höger- respektive vänsterblocket, och det i sin tur pekar åt att kommuner 
med vänsterstyre skulle vara mer benägna att hissa regnbågsflaggan än högerstyrda 
kommuner. Som jag tidigare nämnt är å andra sidan skillnaden inom blocken också värda att 
belysa. Vänsterpartister rapporterar en högre prioritering av HBT-personer än 
socialdemokrater med en differens på 10 analyssteg. Liberalerna, trots rapporteringen att de 
inte prioriterar HBT-personers intressen nämnvärt, visar ändå på att de prioriterar dem mer än 
sina borgerliga kollegor, där största skillnaden finns mellan L och M med en differens om 9 
analyssteg (Karlsson, 2014, s. 166). Skillnaden mellan den lägsta nivån bland de borgerliga 
partierna och SD är också stor, med en differens om 11 analyssteg. Trots detta ser vi en tydlig 
skillnad i hur blocken prioriterar, samt att vänsterideologi och prioritering av HBTQ-frågor 
ofta sammanfaller. 
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2.3 Hypotes och kausal modell 
 
På grund av den symboltyngd flaggor har tas beslut om inköp och flaggande av nya flaggor på 
hög politisk nivå i Sveriges kommuner, av antingen kommunchef, fullmäktige eller ansvarig 
nämnd. Kommuner har flaggningspolicys som styr vad de flaggar med och att hissa en ny 
flagga kräver något form av politiskt beslut (förfarandet varierar). Kopplat till den redovisade 
tidigare forskningen, som visar på ett samband mellan vänsterideologi och prioritering av 
HBTQ-frågor, formar jag en hypotes om vilka svenska kommuner som flaggar med 
regnbågsflaggan. Den lyder: Vänsterstyrda kommuner flaggar i högre grad än vad högerstyrda 
kommuner gör.  
 
Min kausala modell blir därmed som följer: Den politiska ideologi som förknippas med de 
styrande politikernas prioritering av HBTQ-personer påverkar flaggningsfrekvensen. 
Sammanfogat ser det kausala sambandet med min hypotes ut som följande:  
 
Modell 1 
 
 
 

 
 
 
 
Kommentar: Oberoende variabel med positiv effekt på den beroende variabeln.  
 
Vad modellen ämnar förmedla är en visualisering av min hypotes och ett förtydligande av den 
kausala orsakskedjan: Mer vänsterpolitik påverkar flaggningsfrekvensen i kommunerna 
positivt. Det är detta vad vi senare huvudsakligen ska undersöka. Vidare ska jag nu redovisa 
hur jag diskuterar hur jag väljer de kontrollvariabler som kan påverka detta samband.  
 
 
  

Vänster4
politik!

Högre!
flaggnings4
frekvens!!!!!
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2.4 Kontrollvariabler 
 
För att kontrollera att detta samband inte är spuriöst eller undertryckt vill jag även undersöka 
andra faktorer så som medelålder, om kommunen har över 50 000 invånare eller inte och grad 
av utbildning. Skillnader i resurser varierar stort mellan kommunerna, och de faktorer jag 
presenterar är kopplade till de förutsättningar kommunerna har sinsemellan. Medelåldern i en 
kommun kan vara en betydande faktor för hur kommunen visar sitt ställningstagande dels då 
tidigare undersökningar visat att unga människor generellt är mer positivt inställda till HBTQ-
frågor (Holmberg & Weibull, 2001; Pew research center, 2013; Bergström m.fl., 2015).  
 
Rörande ”Stad”-variabeln kan konstateras att 45 av Sveriges 290 kommuner kan betraktas 
som en kommun av den typen, varpå en betydande del av Sveriges städer inkluderas i den 
variabeln varpå vi kan göra en relativt rimlig åtskillnad mellan stad och land, vilket möjliggör 
en mer precis undersökning av verkligheten. Även detta samband har undersökts i USA av 
Swank, Fahs och Frost (2013) där författarna hävdar att var i landet en person bor (i en stad 
eller på landsbygden) spelar en betydande roll för risken att bli utsatt för våld. Att riskera 
våld, att konstant vara på sin vakt gentemot olika sorters hot, är i sin tur är något som tidigare 
undersökningar visat påverkar HBTQ-personers politiska deltagande (Bergström m.fl.,2015), 
varpå kommuners symbolhandlingar kan spela roll. Synlighet och stolthet är teman som jag 
tidigare berört, varpå jag sammankopplar enskilda HBTQ-personer, symbolen 
regnbågsflaggan och ansvariga politiker.  
 
Vilken utbildningsgrad som finns i en kommun kan också vara av betydelse, då studier pekar 
på sambandet mellan högre utbildning och mer tolerans mot HBTQ-personer och HBTQ-
frågor, både i Sverige och USA. Detta i sin tur förklaras i huvudsak av att personer med högre 
utbildning generellt ”vant sig” vid faktumet att HBTQ-personer finns och inte är annorlunda 
än någon annan (Bergström m.fl., 2015; Pew research center, 2013). Utbildning och att bo i 
en stad hänger som jag tidigare visat ihop, varpå de också har samverkande effekter.  
 
För ökad precision i undersökningen har jag nu visat på hur HBTQ-personer och politikers 
agerande hänger ihop och hur dessa i sin tur påverka den beroende variabeln och genom det 
”dölja” den politiska aspekten av hur kommunerna agerar. På så sätt undersöks just 
sambandet mellan dessa kontrollvariabler och både beroende och oberoende variabel. På den 
oberoende är det ovan nämnda skäl som huvudsakligen påverkar kopplingen mellan dessa, 
även om kontrollen ändå är nödvändig. I den beroende variabelns fall undersöks kopplingen 
mellan ålder, utbildning och Stad och det faktiska sambandet mellan om kommuner hissar 
flaggan, eller inte. Paralleller mellan hissandet och antagandet av lagda HBTQ-vänliga 
motioner kan dras då de har en gemensam kärna: Den direkta kommunikationen det innebär 
med kommunens invånare. Om en motion bordläggs eller återremitteras till en förvaltning 
behöver det inte generera rubriker i lokalpressen, men de motioner som faktiskt godtas av 
fullmäktige kanaliseras ut till invånarna, och utgör med det ett av sätten den politiska makten 
utövar sin makt gentemot invånarna.  
 



 13!

3. Metod och material 

Nedan redovisar jag hur mitt urval ser ut och hur datainsamlingen till undersökningen gick 
till. Därefter går jag händelserna lite i förväg genom att genomföra en regressionsanalys där 
jag undersöker om det finns någon variation mellan de kommuner som svarat och de som inte 
svarat på enkäten. Detta kontrollerar jag sedan med kontrollvariablerna. Efter det kommer jag 
att redogöra för hur jag kodat variablerna i SPSS och hur jag sedan tolkar innehållet i 
tabellerna. 

3.1 Urval och tillvägagångsätt 
 
Samtliga 290 kommuner är föremål för min undersökning, vilket innebär ett totalt urval. 
Eftersom fokus för undersökningen ligger på att undersöka så många kommuner som möjligt 
blev den statistiska metoden tämligen självklar, då ingen annan av de metoder som stod till 
mitt förfogade skulle kunna erbjuda samma möjligheter att undersöka så pass många 
kommuner. Vidare är undersökningen av den teoritestande sorten; jag har en hypotes, byggd 
på teori, som jag sedan testar mot verkligheten.  
 
Som indikator på att en kommun tar ställning för HBTQ-personer genom hissandet av 
regnbågsflaggan har jag avgränsat min analys till de aktiviteter som sker kring det politiska 
centret i kommunerna, det vill säga kommun- eller stadshuset. Det finns många fler ställen en 
kommun skulle kunna sätta upp en regnbågsflagga, till exempel delas regnbågsflaggor i regel 
ut till de verksamheter som mottagit utbildning på området (exempelvis via en HBTQ-
certifiering). Detta skulle kunna vara en indikator på att en kommun arbetar med HBTQ-
frågor, men detta ligger utanför mitt syfte och analys. Undersökningen genomförde jag genom 
att skicka ut en enkät till kommunernas officiella mailadress.  
 
För precision i undersökningen ska en enkät vara så enkel som möjligt (Esaiasson, Giljam, 
Oscarsson & Wägnerud, 2012). För att försäkra mig om att enkäten var förståelig och att 
innehållet gick att svara på skickade jag den som ett pilottest till tre kommuner (Ockelbo, 
Finspång och Simrishamn). Min initiala enkät bestod av en fråga med två följdfrågor: 
”Hissade er kommun under 2015 någon gång en eller flera regnbågsflaggor i ert kommunhus 
eller i direkt anslutning till det? ” följt av ”Om ja: Vid vilket/vilka tillfällen hissades flaggan?” 
samt ”Om nej: Har ni hissat regnbågsflaggan på en annan plats förutom i eller i anslutning till 
ert kommunhus? Vilket/vilka tillfällen var det?”. När jag fått svar på pilotundersökningen 
ändrade jag enkäten till att endast innehålla huvudfrågan, dels för att förenkla besvarandet för 
kommunerna men också för att göra resultatet tydligare och enklare att tolka i en statistisk 
analys. Om jag hade behållit en så pass detaljerad fråga hade jag möjligen fått ett mer 
nyanserat resultat, då kommuner som flaggat på annat sätt än vid kommunhusen skulle 
rymmas i min analys. Detta vägde jag mot att enkäten hade varit svårare att besvara, vilket 
skulle kunna minska svarsfrekvensen. I statistisk analys blir resultatredovisningen och 
analysen som allra enklast om variablerna är dikotoma, alltså att den kan beskrivas i 1:or och 
0:or. Då visar resultatet på hur effekten på den beroende variabeln som en siffra mellan 1 och 
0, och blir således enklare att läsa av.  
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När datainsamlingen var färdig funderade jag på huruvida det finns mönster i vilka kommuner 
som svarat på enkäten och inte, samt hur detta påverkade resultatet av undersökningen. Vad 
som skulle kunna förklara en eventuell skillnad mellan vilka kommuner som svarat och inte 
kan jag som bäst spekulera i – det finns många anledningar till att insamlingen skulle kunna 
ha blivit skev (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012). Dock kan samband och 
mönster mellan kommunerna visa på hur tillförlitlig undersökningen faktiskt är, och om den 
avvikelse som finns är avgörande eller inte för studiens giltighet. Detta gör jag genom att 
genomföra en regressionsanalys där jag inkluderar mina oberoende ”Vänster” och ”Höger”-
variabler samt mina kontrollvariabler (hur jag kodade dem återfinns längre ner i detta kapitel). 
I tabell 1 redovisar jag totala antalet analysenheter (N), som i denna analys är samtliga 290 
kommuner, varpå 244 av dem hann svara (svarsfrekvens: 84 %). Här kodar jag alla inkomna 
svar som 1 och alla uteblivna svar (system missing) som 0. 
 
Tabell 1.  
Vänster -,028 (,051) 
Höger -,039 (,054)  
Ålder -,017 (,011) 
Utbildning -,007 (,005) 
Stad -,163* (,070) 
Intercept 1,710** (,502) 
r2 ,204 
N 290 
Kommentar: Beroende variabel är ”svarat”. Standardfel inom parentes. *=p<0,5 **=p<0,01 
 
Interceptet visar på hur svarsfrekvensen hade sett ut i en kommun som varken är stad, har 0 % 
utbildad befolkning och har 0 år i medelålder, varpå det inte är intressant. När vi sedan tittar 
på resten av resultatet ser vi att den variabel som hade störst effekt är ”Stad”, med en 
betydande negativ påverkan. Signifikansen av denna variabel är dock så låg att vi kan 
konstatera att avvikelsen för stad-kommuner inte är systematisk, och att resultaten inte 
påverkas i någon betydande grad av vilka som svarade på enkäten.  

3.2 Sammanställning och uttolkning av resultat 
 
För att sammanställa kommunernas svar matade jag in dem i ett Excel-dokument, där 
kommunerna sorterades utefter sitt kommunnummer. Om en kommun svarat Ja på frågan om 
de flaggat kodade jag dem med en 1:a och vid Nej med en 0:a, vilket jag bibehöll när jag 
sedan förde över datasettet till SPSS. Detta innebär att hur kommunerna flaggar redovisas 
som ett tal mellan 0 och 1, där 0 betyder att ingen flaggade medan 1 betyder att alla gjorde 
det.  
 
Information om hur kommunerna styrs hämtade jag från Sveriges kommuner och landsting 
(2014). Enligt SKL finns det tre övergripande sorters styren i de svenska kommunerna; 
vänster-, höger- och blocköverskridande. Jag kodade Vänsterkommuner som 1, 
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Blocköverskridande som 2 och Högerkommuner som 3. För att sedan isolera effekterna av 
höger- och vänsterstyre (som är central i min analys) gjorde jag även så kallade dummy-
variabler, en för vänster- och en för högerstyre som jag kort och gott sedan kallade ”Vänster” 
och ”Höger”. En dummyvariabel skapas genom att konstruera en ny variabel där man kodar 
en variabel som 1 och resterande variabler som 0, det vill säga att för ”Vänster” kodade jag 
om alla kommuner som hade värdet 1 till värdet 1 och resterande (2 och 3) till 0, och 
spegelvänt för ”Höger”.  
 
För att vidare undersöka min hypotes ska jag kontrollera bort för andra faktorer som kan 
påverka den beroende variabeln, medelåldern i kommunerna, ”Stad”-effekten samt 
utbildningsgraden hos kommunernas befolkning. Fakta om graden av högutbildad befolkning 
tar jag från SCB:s befolkningsdata från 2015. Jag laddade ner datamängden från SCB:s 
hemsida, gjorde sedan om procenten till tiotal där 100 betyder att 100 % är högutbildade och 
0 % betyder det spegelvända. Sedan förde jag in informationen i SPSS. Informationen om 
medelåldern kom även den från SCB:s befolkningsdata från 2015 och medelåldern redovisas i 
antal år.  
 
Den tredje kontrollvariabeln, ”Stad”, är en variabel jag konstruerat genom att, efter att jag 
matat in kommunernas befolkningsmängd i SPSS, skapa en dummy-variabel där de 
kommuner vars befolkning översteg 50 000 kodades som 1 och de övriga som 0. Att jag valde 
att dra gränsen för om en kommun kan betraktas som en stad vid 50 000 beror på att Sveriges 
största 10 städer inkluderas i en sådan avgränsning (se Lista över kommuner i Sverige som 
kallar sig stad, 2014 18 april).  
 
För att framställa resultatet av undersökningen genomförde jag analyser av datamängden som 
börjar med enklare korstabeller för att sedan övergå till mer avancerade linjära 
regressionsanalyser som först är bivariata och därefter multivariata. Därefter konstruerar jag 
två uppsättningar av modeller för att testa mina oberoende variabler samtidigt som jag 
kontrollerar för variabler som kan påverka både de oberoende och beroende variabeln.  
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4. Resultat och analys 

Min hypotes är i korthet att kommuner med vänsterstyre flaggar mer, då HBTQ-frågor 
generellt sett varit högre prioriterade bland partier åt vänster än bland partier åt höger. 
Svenska och amerikanska studier av allmänhetens inställning till HBTQ-frågor visar på att det 
är de frågorna som förändrats mest på minst tid och då politikerkåren består av vanliga 
invånare är det inte otroligt att denna attitydförändring även följer med in till parlamentet.  

4.1 Höger-vänsterdimensionen 
 
När alla kommuner blivit tillfrågade och tillräckligt många hade svarat på om de hissat 
regnbågsflaggan under 2015 är det dags att se vad undersökningen visar. Tabell 1 visar på hur 
stort antal kommuner (N) som flaggat och hur många som inte gjort det, uppdelat på typ av 
styre. För att enklast redovisa detta gör jag en korstabell där jag delar upp kommunerna 
utefter SKL:s styrelseuppdelning; Höger, Blocköverskridande samt Vänster, och huruvida de 
flaggar eller inte.  
 
Tabell 2. 

Kommentar: Svarsfrekvens 84 %.  
 
I tabellen ser vi att av alla högerkommuner flaggar 33 %, blocköverskridande flaggar till 
knappt 25 % och vänsterkommuner flaggar till 28 % och att den totala flaggningsfrekvensen 
är 28 %. Skillnaderna mellan höger- och vänsterstyre är tämligen små på ca 5 procentenheter, 
samtidigt som höger- och vänsterkommuner flaggar i högre grad vad som görs i de 
blocköverskridande kommunerna. Då analysenheterna är tämligen få spelar enskilda 
kommuners svar en relativt stor del för hur resultatet sedermera ser ut varpå det inte är 
intressant att se till de exakta procentsatserna i sig, utan faktumet att kommuner med olika 
typer av styren flaggar i ungefär lika stor utsträckning, och sträcker sig mellan 25-33% av de 
totala svarande.  
 
För att gå vidare med resultaten ska effekten av de olika sorternas styre på 
flaggningsfrekvensen nu testas i tabell 3. Det gör jag genom att konstruera tre olika modeller 
där jag genom regressionsanalys undersöker effekten av höger- samt vänsterstyre, först enskilt 

Styre Flaggar Flaggar inte Totalt 

Höger 
% av Höger 

24 
32,9% 

49 
67,1% 

73 
100% 

Blocköverskridande 
% av Blocköverskridande 

22 
24,7% 

67 
75,3% 

89 
100% 

Vänster 
% av Vänster 

23 
28% 

59 
72% 

82 
100% 

Totalt 
% av Totalt 

69 
28,3% 

175 
71,7 

244 
100% 
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och sedan tillsammans. Det som händer när vi utsätter variablerna för en regressionsanalys är 
att vi ser hur oberoende variabler påverkar den beroende variabeln, samtidigt som vi ser hur 
stor signifikans dessa effekter har. Alltså undersöker vi effekten av kommunledningars 
politiska hemvist och testar därmed hypotesen om att vänsterkommuner torde flagga mer.   
 
Tabell 3.  
Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Vänster -,003  

(,061) 
 ,033  

(,069) 
Höger  ,066  

(,063) 
,082  
(,071) 

Intercept ,284***  
(,036) 

,263***  
(,035) 

,247***  
(,048) 

r2 ,004  
(,000) 

,067  
(,004) 

,074  
(,005) 

N 244 244 244 
Kommentar: Beroende variabel ”Flagga”. Standardfel inom parentes. *** = p <0,001  
 
I Modell 1 undersöker jag effekten av att en kommun har ett vänsterstyre, gentemot de andra 
kommunerna som är antingen blocköverskridande eller högerstyrda. Interceptet (28 %) visar 
på hur hög flaggningsfrekvensen är i de kommuner som inte är vänsterstyrda och ”Vänster” 
visar på hur flaggningsfrekvensen påverkas av att en kommun ”blir” vänster istället för något 
annat (-.003). Det vi ser är att effekten av vänsterstyre är mycket svagt negativt jämfört med 
övriga sorters styren men också att signifikansen av vänsterstyre är mycket lågt.  
 
I Modell 2 gör vi samma sak fast tvärtom; vi undersöker effekten av att en kommun är 
högerstyrd, gentemot blocköverskridande och vänsterstyrda kommuner. Interceptet (26 %) 
visar på övriga styrens samlade flaggningsfrekvens. Vi ser att effekten av högerstyre är svagt 
positivt, samtidigt som signifikansen även här är låg. 
 
I Modell 3 kontrollerar vi höger- och vänsterstyre gentemot de som styrs blocköverskridande, 
för att isolera både höger och vänstereffekten. Interceptet (25 %) visar på i vilken grad 
kommuner som styrs blocköverskridande flaggar med regnbågsflaggan, och ”Vänster” samt 
”Höger” visar på hur de påverkar flaggningsfrekvensen. Det vi ser här är att både höger- och 
vänsterstyrda kommuner flaggar i högre grad än blocköverskridande kommuner (0,033 
respektive 0,082 och 0,247). Det betyder att när vänsterkommuner bara ställs mot de 
blocköverskridande revideras tidigare negativa effekt om och blir positiv, då de 
blocköverskridande kommunerna rapporterade en något lägre flaggningsfrekvens än 
vänsterkommunerna. Samma gäller högerkommunerna.  
 
Detta innebär att undersökningen så här långt visar på ett nollsamband, det vill säga att 
politisk ideologi inte verkar påverka i vilken grad en kommun flaggar eller inte. Variationerna 
för den beroende variabeln mellan de olika typerna av styren visade sig inte heller vara 
signifikant. Med tanke på att den tidigare forskningen visade på en såpass stark koppling 
mellan vänsterideologi och högre prioritering av HBTQ-frågor blir det extra intressant att min 
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hypotes inte får stöd. Att få ett nollresultat behöver inte nödvändigtvis betyda att det inte finns 
något fog alls för en hypotes. Ett samband kan vara undertryckt av andra faktorer som 
påverkar den beroende och oberoende variabeln - det vill säga att trots den initiala analysen 
kan det finnas ett samband i min huvudhypotes, men att det sambandet överskuggas av andra 
faktorer. Detta ska jag nu undersöka. 

4.2 Analys med kontrollvariabler 
 
För att undersöka huruvida sambandet mellan oberoende och beroende variabel överskuggas 
av andra faktorer genomför jag analyser där jag kontrollerar mitt huvudsamband gentemot 
andra faktorer som kan påverka både en kommuns politiska styre och huruvida de flaggar 
eller inte. Jag gör det genom att konstruera fem olika modeller, där jag i modell 2-4 
introducerar en ny kontrollvariabel i taget som jag kör mot politisk styrning och slutligen kör 
jag alla variabler samtidigt i modell 5. Analysen sker genom regressionsanalyser och 
resultatet ska tolkas som att de effekter kontrollvariablerna har på den beroende variabeln när 
de oberoende kontrolleras bort.  
 
Tabell 4. 
Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 
Vänster ,033  

(,069) 
,068  
(,066) 

,036  
(,065) 

,022  
(,065) 

,042  
(,064) 

Höger ,082  
(,071) 

,042  
(,068) 

-,005  
(,069) 

,075  
(,067) 

,028  
(,068) 

Ålder  -,055*** 
(,011) 

  -,023  
(,014) 

Utbildning   ,028 
(,005)***  

 ,010 
(,007) 

Stad    ,478*** 
(0,079) 

,318  
(,092)** 

Intercept ,247*** 
(,048) 

2,638*** 
(,471) 

-,117  
(,080) 

,188*** 
(,046) 

1,077 
(,641)  

r2 ,074  
(,005) 

,320  
(,103) 

,344  
(,118) 

,370  
(,137) 

,420  
(,176) 

N 244 244 244 244 244 
Kommentar: Beroende variabel ”Flagga”. Standardfel inom parentes. ***= p< 0,001 **= p<0,010.  
 
Modell 1 i tabell 4 motsvarar Modell 3 i tabell 3. Där såg vi att högerstyre ger en större effekt 
på flaggningsfrekvens än vänsterstyre, även om skillnaden varken är stor eller signifikant. 
 
I Modell 2 kör vi höger- och vänsterstyre och kontrollerar för medelåldern i kommunerna.  
Höger- och vänstereffekten förändras marginellt i denna modell, 0,042 för högerkommuner 
och 0,068 för vänsterkommuner. De ligger fortfarande runt nollstrecket, men vi ser också att 
det finns ett signifikant negativt samband mellan en högre medelålder och 
flaggningsfrekvensen. Interceptet i denna modell säger oss inte mycket då det visar på den 
hypotetiska situationen där vi kontrollerar för kommuner där medelåldern är 0 år, och det är ju 
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meningslöst. Dock säger också det att sambandet är negativt; desto högre medelålder i en 
kommun, desto mindre flaggning.  
 
I Modell 3 testar vi höger- och vänsterstyrning när vi kontrollerar för hur stor andel av 
invånarna i en kommun som är högutbildade. Vänsterstyrets effekt ökar till 0,036, samtidigt 
som effekten av högerstyret minskar och blir svagt negativt på -0,005. Interceptet (-0,117) 
visar att utbildningsvariabeln är signifikant, vilket betyder att när vi kontrollerar bort för hur 
stor andel av kommuninvånarna som är högutbildade kan vi se att effekten av att vara 
”Höger” försvinner och effekten av att vara ”Vänster” ökar, om än marginellt. Det innebär att 
vi i denna modell ser att en förklaring till den svaga högereffekten vi sett tidigare till viss del 
kan förklaras av att de generellt sett har en högre utbildad befolkning. 
 
I Modell 4 kontrollerar vi bort effekten av huruvida en kommun kan betraktas som en stads-
kommun med över 50 000 invånare, eller inte. Det vi kan se är att kommuner med över 50 
000 invånare flaggar i en betydligt högre grad än de som inte har en så pass stor befolkning. 
Interceptet (0,188) visar att alla kommuner med mindre än 50 000 invånare som dessutom är 
blocköverskridande flaggar till drygt 18 %. Effekten av att ”få” över 50 000 invånare innebär 
då att flaggningen ökar med hela 48 procentenheter i denna undersökning. Denna effekt är 
även signifikant. Effekten av höger- och vänsterstyre påverkas men är fortsatt svagt. Detta 
betyder att när vi kontrollerar bort för invånarantal över 50 000 förblir betydelsen av politisk 
ideologi låg. Utav alla kontrollvariabler visar denna på störst effekt, men hur ser det ut när vi 
kör alla oberoende variabler samt de tre kontrollvariablerna samtidigt?   
 
Det undersöker vi i Modell 5. Interceptet (1,077) behöver vi inte analysera eller kommentera 
då det visar på hur hög flaggningsfrekvens en kommun som inte är en stad, har ingen 
högutbildad befolkning med en medelålder på noll år. Hur påverkar istället de oberoende 
variablerna den beroende variabeln? Effekten av höger- (0,028) och vänsterstyre (0,048) 
förblir icke signifikant och det blir också utbildningsvariabeln (0,01), till skillnad från i 
Modell 3. Så är också fallet för Åldersvariabeln (-0,023) som inte längre är signifikant i 
Modell 5. Dock händer något riktigt intressant, och det är att vi ser att effekten av Stad förblir 
signifikant på en nivå om 95 % och att effekten också förblir stor på 0,318. Den revideras 
dock ner från hur det såg ut i Modell 4, men förblir ändå betydande. Det innebär att utav alla 
de variabler vi kontrollerat för är Stad den enda variabeln som behåller en signifikans.  
 
Vad innebär då detta för min ursprungliga hypotes? Det betyder att nollsambandet kvarstår 
trots kontroll för bakomliggande faktorer. Den faktor som påverkade flaggningsfrekvensen 
mest i undersökningen var istället om en kommun har över 50 000 invånare, men då effekten 
av höger- och vänsterstyre trots det balanserar runt nollstrecket samtidigt som signifikansen är 
låg, säger det oss inte mycket mer än att variansen mellan höger- och vänsterkommuner är 
lika med noll även när ”Stad”-faktorn är medräknad.  
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5. Slutsats 

Den ursprungliga frågan rör huruvida kommuners politiska hemvist är avgörande för om en 
kommun gör ett ställningstagande för HBTQ-personers synlighet och rätt i samhället genom 
att hissa regnbågsflaggan. Utifrån resultatet av den insamlade datan samt analysen av den kan 
jag konstatera att frågan besvarades. Dessutom visade det sig att min hypotes om att 
vänsterkommuner hissar regnbågsflaggan i högre utsträckning inte fick stöd av 
undersökningen. Frågan besvarades genom att vi kan konstatera att de kommuner som hissar 
flaggan gör det ungefär jämnt fördelat över de tre typerna av styren, samt att detta 
nollsamband kvarstår även när vi kontrollerar för andra faktorer. Noterbar är den effekt vi såg 
av om en kommun har över 50 000 invånare eller inte. Sammantaget ser vi att svaret på frågan 
är nej; kommuners politiska hemvist är inte avgörande för om en kommun hissar 
regnbågsflagg eller inte.  
 
Då nollresultatet inte var att vänta väcks nya frågor för vidare forskning. Hänger hissandet av 
regnbågsflaggan ihop med en mer HBTQ-vänlig policy? Varför verkar hissandet av 
regnbågsflaggan vara ett fenomen som främst finns i storstadsregionerna? Detta kan 
undersökas med hjälp av till exempel kvalitativa jämförande fallstudier, förslagsvis med en 
mest olika-ansats. Mitt bidrag till diskussionen blir således, till skillnad mot de studier jag 
föreslår, ett unikt bidrag till kunskapen om i vilken utsträckning höger- eller vänsterstyrda 
kommuner flaggar mer eller mindre med regnbågsflaggan och vad detta kan säga om de 
kommuner som hissar den.   
 

5.1 Avslutande reflektioner 
 
Med detta sagt ska jag nu avslutningsvis upprepa uppsatsens slutsats; att svenska 
kommunledningars politiska och ideologiska hemvist och hissandet av regnbågsflaggan inte 
utgör orsak och verkan. Jag vill också betona att det som gör studien mest intressant är 
faktumet att hypotesen inte fick stöd. Oväntade resultat är roliga på så sätt att de får en att 
reagera – varför blev det inte som jag trodde? Detta öppnar för att det är andra faktorer, 
bakomliggande eller samverkande, som styr prioritering av HBTQ-frågor (som hissandet av 
regnbågsflaggan är en indikator på). Med detta hävdar jag inte att resultaten är allmänt 
generaliserbara utanför Sverige: Regnbågsflaggans symbolvärde kan betyda olika saker på 
olika håll i världen. Samtidigt säger det något om hur det ligger till i det landet vi bor i – 
hissar Sveriges kommuner regnbågsflaggan?  
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