
Rosa- den mångtydiga färgen 
 
Färgen rosa har historiskt sett spelat olika roller i såväl samhället i stort som 
inom konsten. Den har varit underskattad och ibland överskattad. Den har varit 
missförstådd och ibland rent av kontroversiell. Men den har alltid varit 
färgstark och fängslande, och omtyckt av många. 
 
Just detta med färgens styrka har lett till att konstnärer ofta undvikit den, 
eftersom den tenderar att s.a.s. ”ta över”. Ibland har detta förstås varit 
avsikten- Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj kan ses som ett exempel på 
detta. 
 
Låt oss titta på ett par områden där rosa spelar en alldeles särskild roll. Ett 
sådant område är frågan om barn. Helt klart förekommer färgen rosa oftare i 
barnens värld än någon annanstans. Varför? 
Det kan vara så, att markering av könstillhörighet är särskilt viktig bland små 
barn.  Kanske är det så, att det är svårare att dra skiljelinjer mellan flickor och 
pojkar, och att färgvalet blir ett verktyg för detta. Därmed får vi också en 
koppling till sådant som jämställdhet och tidsanda. 
 

Rosa i politiken och i det framtida samhället. 
 
Det finns de som anse att rosa överhuvudtaget inte spelar någon roll i 
samhället och/eller i politiken. Å andra sidan menar alltfler, att färgen rosa 
används för att signalera budskap som kan kopplas till exempelvis feminism 
och så kallad queer-aktivism och att färgen t. ex. uttrycker viljestyrka. Kanske 
ska en man som bär rosa kläder uppfattas som modig och stark i stället för 
”fjollig”? 
Kanske är vi på väg mot en utveckling där rosa representerar styrka, uthållighet 
och mod i stället för att stå för det svaga och misslyckade. 
 
”Rosa- den farliga färgen” 
Rosa är en färg som väcker starka känslor, alltifrån begär och vällust till hat och 
avsky.  
I boken ”Rosa- den farliga färgen” försöker Fanny Ambjörnsson  
(socialantropolog och genusforskare vid Stockholms Universitet ) ta reda på vad 
människor menar när de säger sig älska rosa, och vad de hatar och känner sig 
äcklade av.  Hon granskar vad färgen står för här och nu, och vad människans 
attityder till rosa säger oss om vår samtid. 
Fanny Ambjörnsson ger i sin bok en mängd infallsvinklar utifrån sin studie av 



färgen rosa, och låter oss fundera kring färgens mångtydighet och kring vilken 
betydelse färgen haft, har och kommer att få i framtiden för såväl enskilda, 
grupper samt samhälleligt och politiskt. 
Låt oss titta på några olika aspekter av färgen rosa, som Fanny Ambjörnsson tar 
upp i sin bok: 
-manligt och kvinnligt: färgen rosa är ett centralt begrepp i den pågående 
diskussionen om kön, och vi förstår, att det handlar om jämställdhet. 
Traditionellt sänder färgen ut signaler om något som är behagfullt och gulligt, 
och för många föräldrar är rosa och pojkkläder en oförenlig kombination. Detta 
kan bekräftas när vi går till olika klädkedjor: där finner vi oftast kläder som är 
uppdelade efter kön.  Ett undantag är Polarn O. Pyret, som säljer barnkläder 
under devisen ”Inte för tjejer. Inte för killar. Vi gör kläder för barn.” 
I ”Rosa-den farliga färgen” läser vi: I inledningen till ”Flickan som lekte med 
elden” beskrivs Lisbeth Salander som en person med stor integritet och en tuff 
attityd: ” det var inte något tjafs med rosa färgade drinkar och fåniga paraplyer 
som gällde för henne. Lisbeth Salander beställde alltid samma drink-rom och 
cola. 
 
Vi har allt sett hur färgen rosa är mångtydig och kan representera de mest 
skilda aspekter. Rosa är idag i normalfallet en kvinnligt kodad färg och borde väl 
därför inte existera t ex inom den manliga idrotten. Men det gör den, och ett 
exempel på detta är att Aftonbladets sportbilaga trycks på rosa papper. Den 
traditionstyngda italienska sporttidningen La Gazetta dello Sport använder rosa 
som symbolfärg. 
 
Rosa- framgångens färg 
Fanny Ambjörnsson kommer också fram till att rosa från 2000-talet och framåt 
blivit en färg som markerar ekonomisk välgång. Flera av de stora 
finanstidningarna trycks på rosa papper. 
 
Rosa- ett försök till sammanfattning 
Vi har sett på ett flertal ställen att rosa är mångtydig, lite farlig och 
kontroversiell och upplevs därför av många som spännande. Samtidigt kan rosa 
ha funktionen av att symbolisera kärlek och romantik. 
Fanny Ambjörnsson ger därför inte heller i sin bok något entydigt svar på hur 
färgen rosa kan eller bör uppfattas i vår tid utan vill i stället väcka tankar kring 
just detta. 
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