
Introduktion till intersektionalitet:
intersektionalitetsbegreppet som verktyg 

och metod

Anna Bark Persson



1. Vad är intersektionalitet? –

bakgrund och historia

2. Att använda 

intersektionalitetsbegreppet –
(teoretiska) förutsättningar och exempel



Vad är intersektionalitet?

Hur/varför är det användbart?

När är det användbart?



Teoretiska verktyg

• Genusvetenskap

• Critical race studies / postkolonial teori

• Queerteori

• Transstudier

• Crip theory

= tvärvetenskapliga, maktkritiska och hade sin 
början i aktivism



Vad är intersektionalitet? –
bakgrund och historia



Intersektionalitet-
begreppets början

• Black feminism

• Ifrågasatte 
utgångspunkterna 
för feministisk 
resp. antirasistisk 
mobilisering/arbe
te



Kimberlé Crenshaw

”Mapping the Margins: Intersectionality, 
Identity Politics, and Violence Against
Women of Color” (1991)



Ur ”Mapping the Margins”:

”My objective […] was to illustrate that many of
the experiences Black women face are not 
subsumed within the traditional boundaries of
race or gender discrimination as these
boundaries are currently understood, and that
the intersection of racism and sexism factors into
Black women’s lives in ways that cannot be 
captured wholly by looking at the race or gender 
dimensions of those experiences separately.”



Patricia Hill Collins, ”the matrix of
domination”



”Instead of starting with gender and then adding in 
other variables such as age, sexual orientation, 
race, social class, and religion, Black feminist 
thought sees these distinctive systems of
oppression as being part of one overarching
structure of domination […] [This] expands the 
focus of analysis from merely describing the 
similarities and differences distinguishing these
systems of oppression and focuses greater
attention on how they interconnect.”





Trinh Minh-ha och 
Donna Haraways
”inappropriate/d 
others”



Paulina de los Reyes, Diana Mulinari
och Irene Molina (2002)



Ur Maktens (o)lika förklädnader:

”Intersektionalitet tillhandahåller en teoretisk 
ram för att analysera hur makt konstitueras 
utifrån socialt konstruerade skillnader som är 
inbäddade i varandra och som förändras i skilda 
rumsliga sammanhang […] intersektionalitet tar 
sin utgångspunkt i en förståelse av makt som en 
multidimensionell konstruktion där kön-klass och 
’ras’/etnicitet är konstituerande (bärande) 
principer”.



Nina Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart 
begrepp för genusforskningen” (2003)

”[B]egreppet bildar en kulturteoretisk och 
politisk förståelseram som kan producera ny 
kunskap om den hybriditet och diversitet som 
kännetecknar det postindustriella samhällets 
subjektiveringsprocesser”.



Vad är intersektionalitet?



Vad är intersektionalitet?

I korthet är intersektionalitet ett verktyg för att 
se hur flera olika maktordningar – kön, etnicitet, 
klass, sexualitet, könsidentitet, 
funktionsvariation, etc. – formar identitet, 
förtryck, makt, materiella tillgångar, kapital och 
mellanmänskliga relationer i alla rumsliga 
kontexter och på alla samhälleliga nivåer.



Att använda 
intersektionalitetsbegreppet



Förutsättningar och premisser:



Ur ”Intersectionality as a Buzzword…”, 
Kathy Davis (2008):

”Intersectionality initiates a process of discovery, 
alerting us to the fact that the world around us
is always more complicated and contradictory
than we could have anticipated. It compels us to
grapple with this complexity […] It does not 
provide written-in-stone guidelines […] Rather, it 
stimulates our creativity in looking for new and 
unorthodox ways of doing feminist analysis.”



Intersektionell metod – hur samverkar 
maktordningar i materialet?



Socialkonstruktivism



Ur ”Mapping the Margins…”:

”[T]o say that a category such as race or gender 
is socially constructed is not to say that that
category has no significance in our world. On 
the contrary […] a large and continuing project
for subordinated people […] is thinking about
the way power has clustered around certain
categories and is exercised against others.”



”Master identities”?

Dorthe Staunaes, ”Where have all the subjects
gone?...” (2003):

”Where, in the above-mentioned
conceptualizations of intersectionality, have all 
the subjects gone? Are people at a subject level
mere bearers of these master identities?”



Priviligierade kategorier är inte omärkta!



Lokalisering och situering

Donna Haraway, ”Situated Knowledges: The 
Science Question in Feminism…” (1988)

• ”The God trick”

• Alla perspektiv är partiella

• Lokaliserat

• Ansvarstagande



”Under Western Eyes: Feminist 
Scholarship and Colonial Discourses,” 
Chandra Mohanty (1984)

Kritiserar synen på ”tredje världen-
kvinnan” som en enhetlig kategori 
producerad av vita, västerländska 
feminister



Exempel:



Ex Machina (2014)

”To erase the line between man and machine is to
obscure the line between men and gods”



Från regeringens jämställdhetspolitiska 
mål:



Från regeringens jämställdhetspolitiska 
mål:



Vem kan vara en förövare?



Vem anses vara ett offer värt att 
skydda?



Vilka representeras? På vilket vis? Vem centreras 
och vem andrafieras? Vem gagnas och vem 
missgynnas? Vems perspektiv premieras och 
vems gör det inte? Vem märks som avvikande 
och vem blir norm?

Förstå grupper som heterogena med olika 
behov, möjligheter och materiella 
förutsättningar.



Etc.?

Vilka kategorier ska inkluderas och när? Kan en 
välja? 

Kom ihåg att det inte bara är en teori, utan 
också ett politiskt verktyg, från början för att 
motverka rasistiska respektive patriarkala 
maktordningar.



Avslutningsvis

• Erkänn och försök förstå komplexiteten
• Förstå att (och hur) maktordningar samverkar på 

olika vis
• Förstå hur vissa kategorier genererar 

makt/privilegium och andra det motsatta
• Förstå grupper som heterogena
• Första att det alltid finns utrymme för undantag, 

omformuleringar och förändring
• Förstå sociala kategorier som kulturell/socialt 

konstruerade
• Se till den egna positionen


