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Intersektionalitet i ett 
antikhistoriskt perspektiv 

Gör det skillnad? 

Birgitta Leppänen Sjöberg 

Vid en kvinnohistorikerkonferens i Göteborg 2010, fokuserad på 
huruvida det gör någon skillnad att tillämpa teori och metod, sammanfat-
tades väl de problem som genusforskare oavsett historisk period eller 
kontext kämpar med i sin vardag. Genusforskare måste exempelvis 
uppmärksamma: vilka blir konsekvenserna av att analysera källmaterial 
där kvinnor återberättas genom män? Vilka teorier och metoder väljer 
man? Är det tvärvetenskapliga perspektivet fruktbart eller enbart vilsele-
dande? 

Frågan om genusforskare är mer benägna att tillämpa tvärvetenskap-
liga teorier och metoder är på intet vis ny inom arkeologin. Blickar vi in i 
det arkeologiska genushistoriska rummet finner vi att något kom att ske 
under 1970- och 80-talen. Inom anglosaxisk forskning började ett 
mindre antal kvinnliga forskare att tillämpa genusperspektiv på arkeolo-
giskt material och fokuserade därmed aktivt på kvinnans roll i det förhi-
storiska samhället. Två framträdande forskare, Margret Conkey och Janet 
Spector, skrev 1984 den banbrytande artikeln, ‘Archaeology and the 
study of gender’ i vilken de argumenterade att arkeologin var i färd med 
att beständiga en genusmytologi, genom att okritiskt applicera genusste-
reotyper. De menade att trots att man sade sig eftersträva objektivet, så 
kunde arkeologer inte se historiska förändringar och kulturella skillnader. 
Istället, genom att implicit använda stereotyper, manifesterade man en 
lineär evolution bunden till de biologiska funktionerna hos män och 
kvinnor. Varför var den manligt fokuserade, androcentriska, synen inom 
arkeologi rådande, frågade sig Conkey och Spector? En anledning, enligt 
dem, var beroendet av etnografiska data, att arkeologer okritiskt accepte-
rade etnografiska paralleller och modeller för att förstå kulturella skillna-
der och regelbundenhet. Man har exempelvis applicerat genuskarakteri-
stik som att män är aktiva, starka, mer aggressiva och dominanta. Kvin-
nor är däremot passiva, veka, och beroende och beskrivs i termer av 
frånvaro av manliga karakteristika varigenom en serie med genusspecifika 
dikotomier skapas. Det vill säga det finns ett implicit antagande av 



 

122 |  Birgitta Leppänen Sjöberg 

asymmetri mellan könen. Kvinnor beskrivs även ofta i sin relation till 
män som beroende subjekt, exempelvis som fruar, systrar, mödrar. En-
ligt Conkey och Spector hade de begränsningar som av tradition alltid 
funnits inom etnografiska studier transfererats till arkeologin.   

Hur skulle denna skevhet i tolkning och beskrivning förklaras? 
Conkey och Spector menade att observatören, det vill säga forskaren, har 
tenderat att fästa större vikt vid manliga informanter. Dessa informanter 
har ofta varit män med bättre tillgång till manlig information än kvinnlig 
eftersom männen i vissa samhällen har varit, och är, utestängda från 
deltagande i kvinnliga aktiviteter. Något som omfattar även kvinnliga 
informanter och antropologer – att man inom vissa miljöer har varit och 
är exkluderad från det manliga rummet. De flesta antropologer har även 
varit vita västerlänningar från medel- och överklass och deras personliga 
tillhörighet i en viss statutsgrupp eller miljö kan, implicit, ha format deras 
perspektiv. De frågor som traditionellt har fokuserats har varit ledarskap, 
makt, krig, politik, ägandefrågor, etc., det vill säga aspekter i samhället 
som ofta relaterats till som manliga. Tillämpning av antropologiska teo-
rier och modeller är därför inte helt oproblematisk och slutsatsen torde 
därför kunna vara att tvärvetenskapliga teorier och metoder bör undvi-
kas. Så är dock inte fallet, istället har forskare med intresse för genu-
saspekter inom förhistorisk arkeologi visat att antropologiska jämförelser 
kan användas som ett verktyg för att skapa insikter och förståelse för 
processer som inte alltid är explicita i det källmaterial vi har till hands när 
frågor relaterade till kvinnor, män och barn skall belysas. Dessa metoder 
känns naturliga för förhistoriker, där det litterära källmaterialet är obe-
fintligt, men tillämpning av antropologiska modeller har successivt 
kommit att omfatta även studier av senare perioder av det antika sam-
hället där möjligheten finns att använda även litterära källor. De källkri-
tiska argumenten, beskrivna av Conkey och Spector, är emellertid fortfa-
rande ytterst relevanta och vi bör iaktta försiktighet och tillämpa kritiskt 
tänkande när vi applicerar analogier för att undvika androcentriska ge-
nusmodeller som liknar dagens genusstereotyper. Detta gäller exempelvis 
arbetsdelning, dvs. att vissa uppgifter per automatik associeras till kvin-
nor och andra till män, eller för den delen frågor relaterade till kvinnors 
och mäns sexualitet. 

Vad gäller tillämpning av tvärvetenskapliga teorier och metoder ämnar 
jag här fokusera på intersektionalitet som ett teoretiskt perspektiv för att 
fördjupa förståelsen och diskussionen kring det antika samhället. Inter-
sektionalitet som teori konstruerades och tillämpades redan på 1960-talet 
inom amerikansk feminism. Begreppet kom dock att associeras med 
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framförallt Kimberle Crenshaw som i några banbrytande artiklar i slutet 
av 80-talet lyfte fram intersektionalitet och dess tillämpning inom ameri-
kansk juridik. Begreppet har sedan dess alltmer omfattat ett globalt per-
spektiv och tillämpas idag inom en mängd olika forskningsgrenar som 
geografi, ekonomi, juridik, pedagogik, teologi, historia etc., men även 
inom en mängd olika organisationer – från EU och FN till svenska uni-
versitet. Intersektionalitet som teori och begrepp har därmed sedan 
1960- och 70-talen ändrat fokus från att vara ett renodlat radikalt femin-
istisk begrepp till att omfatta vitt skilda perspektiv inom samhället när 
förståelse vill nås gällande multipla processer av diskriminering och 
ojämlikheter.  

Intersektionalitet är ett begrepp som möjligen inte leder till precision i 
användningen, men i detta vida perspektiv ligger ändå konceptets möj-
lighet. Vad vi kan enas kring är att intersektionalitet inte diskuterar kön, 
ålder, sexualitet, klass, etnicitet etc., som isolerade fenomen, utan istället 
tillåter oss att se dem som ömsesidigt konstruerade. Intersektionalitet 
kan därmed appliceras som ett verktyg för att förstå multipla former av 
diskriminering och förtryck. Jag ämnar visa att begreppets vida tolk-
ningsmöjlighet är dess styrka metodologiskt och att intersektionalitet 
positivt kan tillämpas på studiet även av det antika samhället och däri 
existerade relationer mellan individer och individer–samhälle. Här kom-
mer att åskådliggöras att de mekanismer som skapar multipla former av 
diskriminering och ojämlikheter i ett modernt perspektiv även omfattade 
det antika samhället. Genom tillämpning av intersektionalitet kan vi ge-
nom källmaterialet närma oss specifika problem som exempelvis indivi-
ders utsatthet för trafficking och slavarbete i det antika grekiska sam-
hället, dvs. kvinnor, män och barn som var av annat etniskt ursprung och 
därmed inte heller omfattades av det skydd den atenska lagstiftningen 
erbjöd sina medborgare.  

I följande presentation kommer utsatthet och diskriminering av dessa 
grupper att belysas genom ett tal tillskrivet Demosthenes (Mot Neaira, nr. 
59), kanske vältalighetens främste företrädare i 300-talets Aten. Syftet 
med detta rättegångstal var sannolikt att karakterisera en kvinna vid 
namn Neaira som främling i Aten och därigenom angripa hennes make. 
Vi får i talet följa Neairas livshistoria från barndomen till tidpunkten för 
rättegången då hon är drygt femtio år gammal. Av skäl som inte finns 
beskrivna såldes hon som litet barn, tillsammans med sju andra flickor, 
till en bordell där hon sedan kom att växa upp tillsammans med de andra 
flickorna och tränas till prostituerad, en profession som Neaira med 
framgång, enligt talet, kom att utöva, och hon blev senare själv bordellä-
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gare. I talet beskrivs Neaira knappast i positiva ordalag, istället lyfter 
Demosthenes fram hennes negativa egenskaper genom användning av 
ord med negativ valör och association. Neairas beteende fokuseras i en 
rad sekvenser, exempelvis dricker och äter hon tillsammans och i närvaro 
av män. Demosthenes lyfter även fram hennes utsvävande sexualitet. 
Han beskriver bland annat att den man som köpte Neaira från bordell-
ägarinnan öppet hade samlag med henne när och varhelst han önskade – 
hans privilegium var alltså offentligt och till allmän beskådan. De-
mosthenes beskriver även att Neaira drack sig berusad, vilket gav vem 
som helst möjligheten att ägna henne sexuellt intresse. Ja, till och med 
slavarna som var serveringpersonal. 

Denna beskrivning av en lössläppt kvinna som öppet utövar sexuella 
handlingar är sannolikt medveten för att tydliggöra att Neaira inte upp-
träder enligt de i Aten rådande normer och traditioner som var förknip-
pad med medborgarkvinnor från välbärgade hem. Neaira representerar 
istället explicit den farliga sexualiteten som kvinnor ansågs förfoga över 
och som männen var tvungna att kontrollera för att inte riskera sin he-
der. Kontroll kunde ske genom köp när det gäller den prostituerade 
kvinnans sexualitet, som ju även var offentlig, medan den ärbara kvin-
nans sexualitet måste kontrolleras inom hemmets väggar för att inte ris-
kera att vanhedra mannen. För att inte konfrontera de atenska medbor-
garkvinnorna med den negativa sexualiteten associerad till prostituerade, 
undvek män att ta hem dem om kvinnor i familjen var hemma, istället 
gick man till ogifta vänners hus. 

Indignation och hög moral är alltså tydligt exponerad i detta tal och vi 
förstår att Neaira genom sitt beteende inte tillskrevs de egenskaper som 
var utmärkande för en ärbar atensk medborgarkvinna. Implicit kan vi i 
talet utläsa att anständigt uppträdande och hög moral var karaktäristiskt 
för en medborgarkvinna och att de exempelvis inte deltog vid måltider 
om andra män än hushållets var närvarande. Demosthenes tal måste 
naturligtvis läsas och tolkas i sitt sammanhang, det vill säga att i själva 
rättegångsprocessen var det nödvändigt att framställa personer negativt 
eller positivt. Hos Demosthenes och andra författare finner vi exempel 
på att man refererade till icke-atenska kvinnor med namn, något som 
förekom ytterst sällan när medborgarkvinnor beskrevs eller nämndes i 
samband med rättegångar. Han refererar även regelbundet till Neaira 
som ”denna Neaira här” och vi kan förstå att hon inte förfogar över det 
som karakteriserar en atensk hustru, nämligen sofrosyne, måttfullhet och 
besinning.   
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Neaira representerar hos Demosthenes som prostituerad en kvinna 
med låg moral, associerad med det icke-grekiska, det vi benämner ”det 
andra”. De facto tillskrevs Neaira denna låga status redan som barn när 
hon såldes till en bordell. Denna utsatthet kom sedan att förstärkas när 
hon som något äldre såldes vidare som slav till två män som utnyttjade 
henne sexuellt så länge de fann det underhållande (det vill säga till dess 
att de skulle gifta sig). Neairas sexualitet är i fokus i flera passager av 
texten och framhålls som det motsatta till den ärbara hustrun, vilket 
positionerade Neaira som icke-atensk och därmed av lägre status. Ge-
nom tillämpning av intersektionalitet på denna beskrivning av Neaira 
finner vi hos Demosthenes uttryck för multipelt förtryck och utanför-
skap av kvinnor, baserad på intersektionen mellan deras etniska tillhörig-
het, status i det atenska samhället, men även kön, sexualitet och ålder. 

Vad är värdet av källor som Demosthenes tal? Det som bidrar till be-
tydelsen av dylika texter är de detaljer som skymtar fram i beskrivningen 
av de enskilda aktörernas liv och beteende och som kan jämföras med 
andra samtida källor. Huruvida Demosthenes lyckades övertyga juryn att 
Neaira genom sitt beteende inte kunde vara annat än en främling i Aten, 
känner vi inte till. Däremot belyser talet, i likhet med andra texter, kvin-
nors utsatthet i det antika samhället där kvinnors agerande var av bety-
delse för deras anseende och den sociala kontrollen. Talet förmedlar 
även att kvinnors sexualitet var en belastning och nödvändig att kontrol-
lera för att upprätthålla mannens och familjens heder – en bild man fin-
ner även i antropologiska studier från vitt skilda geografiska och kultu-
rella kontexter.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bilden av utsatthet, men 
även normer och moral i det klassiska Aten, som framskymtar genom att 
tillämpa ett intersektionalitetsperspektiv finns representerad även inom 
antropologiska studier och kan därmed bidraga till förståelsen av det 
antika samhället. Det tvärvetenskapliga perspektivet gör därmed skillnad! 
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