
Kvinnors villkor 

under Antiken



Romarriket
 Kvinnor är medborgare men saknar politiska rättigheter 

 Äktenskapet regleras genom kontrakt – bara fria män och 
kvinnor kunde vara gifta enligt lagen

 Släktens betydelse återkommer – Kvinnans ställning kopplad 
till familjens. Social klass bestämmer (Familia – Pater)

 En kvinna från en högre klass kunde därför få ett stort 
privat inflytande som innebar en viss makt



Romarriket

 Flickor och pojkar fick en viss gemensam grundläggande utbildning

 Överklassens flickor kunde få en viss vidareutbildning

 När flickorna kom upp i giftasvuxen ålder (12 år för flickor) så blev det mer 
fokus på hushållskunskaper

 Döttrar hade enligt lag rätt till samma arv som söner i den romerska 
republiken. Hon kunde också äga egendom, skriva ett eget testamente och 
delta i en rättegång.

 Skilsmässor var relativt vanliga i den senare republiken. En skilsmässa kunde 
initieras av både mannen och kvinnan. Om de skildes så hade hon rätt att 
återfå sin hemgift. Skilsmässor var inte speciellt negativt i det romerska 
samhället.

 Villkoren för kvinnor kom att försämras under kejsartiden



Romarriket
 De äldsta romerska lagarna tillät inte 

någon form av våld mot hustrun eller 
barnen i ett hem

 Även om den romerska kvinnan ej
tilläts delta i politiken så fick hon
delta i handel och affärer

 Kvinnor i Rom verkar ha deltagit i
den dagliga handeln i samma
utsträckning som män

 Kvinnor fick äga jord och egendom

 Prostitution var vanlig i det romerska samhället. 
Konkubiner var väl ansedda och skyddades av 
den romerska lagen

Så jämfört med antikens Aten så hade
den romerska kvinnan ett betydligt
angenämare liv...



Kvinnohat i Rom

 Juvenalis ca 100 e.Kr.

 Satirer - Indignationen 

åstadkommer versen 

”facit indignatio versum”

– en kraftig reaktion på 

sin samtid

 Juvenalis var mycket 

hatisk mot kvinnor 

samtidigt som hans 

samtidsskildringar 

är värdefulla

 Juvenalis kom att påverka 

den kristna synen på det 

depraverade Rom – och

därigenom också hans

syn på kvinnor…


