
AV RICHARD BRANDT 

I DEN NYA VÄRLDEN BLAND ALLA 
HBTQ-FLAGGOR 



mediabyrån

www.mediabyrandv.se



mediabyrån

www.mediabyrandv.se



4

När jag kom ut som HBTQ-person trodde jag att det bara fanns en 
regnbågsflagga, men plötsligt insåg jag att det fanns så mycket mer 
än bara den vanligaste regnbågen! 

Det finns många olika regnbågsflaggor. De kan symbolisera en sexuell 
läggning, identitet, kön eller fetischer.

Många förknippar regnbågsflaggan med HBTQ-rörelsen, men den har 
också använts som symbol av Inka-riket, Internationella kooperativa 
rörelsen och andra. 

Pride-flaggan är en symbol för HBTQ-rörelsen. Den står för stolthet 
(Pride) och mångfald, homosexuella, bisexuella och transpersoner. 
Respekt för medmänniskor och tolerans. 

Första gången flaggan visades offentligt var på San Francisco Pride 
1978. Sedan dess har flaggan använts över hela världen.

Ursprungligen hade regnbågsflaggan åtta färger.
Men både indigo och rosa togs bort tidigt. 

Rosa för sexualitet.
Rött för ljus.
Orange för helande.
Gult för solen.
Grönt för naturens lugn.
Turkos för konst.
Indigo för harmoni. 
Violett för anden.
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Prideflaggan är kanske den populäraste och mest kända symbolen för 
HBTQ-rörelsen. Den står för stolthet och mångfald, homosexuella, 
bisexuella och transpersoner.
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Transgender: en transperson är någon vars genusidentitet inte 
överensstämmer med det kön de tilldelades vid födseln. 



Under Westpride 2019 gjorde Mediabyrån 
webb-tv från festivalen. I ett avsnitt 
träffade vi föreningen för transpersoner, 
FPES (Full Personality Expression 
Sweden).

Avsnittet finns att se under rubriken 
Richards Regnbågs-TV på vår hemsida:
www.mediabyrandv.se
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Transgender inkluderar transkvinnor och män, samt ickebinära/
intergender (att man inte identifierar sig som bara man eller kvinna)

Det vita i flaggan representerar icke-binära och de som genomgår 
könskorrigering.

Man kan vara en transperson på olika sätt. Att vara transgender är ett av 
dom.
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Bi betyder två och en del föredrar därför andra benämningar, som 
till exempel ”pansexuell”, för att visa att man på så sätt ser sin 
sexuella läggning utanför de två könen.

En person som kan bli kär i eller attraherad av människor 
oavsett kön kan kalla sig bisexuell. 
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Pan kommer från Grekiskan. Det betyder 
allomfattande. Pansexuell betyder att du kan 
vara kapabel att älska personer oavsett deras 

kön. 
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Straight Ally är flaggan för dig som 
är heterosexuell och som stöttar 
kampen mot homo/trans/bi-fobi. 
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En asexuell person är en person 
som aldrig eller under en period 

inte känner sexuell attraktion. Man 
har inte någon sexlust eller önskar 
inte inkludera andra i sin sexuella 

praktik.



12

Björnrörelsen är en subkultur inom HBTQ-samhället där 
de utseendemässiga idealen betonar maskulinitet och 
kraftig kroppsbehåring. Det är heller inte negativt att ha 
en tydlig rondör. Björnflaggan används som gemensam 
symbol för dessa personer.

Björnföreningar finns i stora delar av västvärlden.
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En björn är alltså en maskulin homo- eller 
bisexuell man som uppvisar vissa fysiska drag, 
vilka kan ses som särskilt manliga, i synnerhet 

kraftig kroppsbehåring.



14

Fredsflaggan
Regnbågsflaggan används som en symbol för fred.
I Italien användes den redan 1961 under en fredsmarsch. 
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I Sydamerika har man haft regnbågsflaggan länge. Där använde 
Inkafolket en kvadratisk flagga som bestod av ett mönster med små 
kvadrater i regnbågens färger. Flaggan är nu officiell symbol för 
staden Cusco i Peru. 



Jag som har gjort den här tidningen är HBTQ-person

Jag tycker att der är viktigt att ta upp att det
finns många olika inom flaggor inom HBTQ-rörelsen.
Jag berättar här vad flaggorna står för.

Du kan följa mig på Richards Rengnbåge. det är en podd och
webb-tv där vi pratar om kultur och HBTQ. Du hittar
 programmen på wwwmediabyrandv.se

Jag har också rgundat en grupp som heter 
Katolska HBTQ Gruppen. Där hjälper vi katoliker som är 
HBTQ-personer så att dom kan få stöd och hjälp.

Ni kan läsa mer på vår hemsida.
www.katolskahbtqgruppen.webnode.se 
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