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Identitetspolitik

Särskild gäst vid diskussionen var Göran Värmby med erfarenheter från både 
näringsliv, myndigheter och fristående organisationer. Deltagare med bakgrund 
från högskola, företag och kultursfär gav breddade samhällsperspektiv utifrån 
delvis gemensam kemisk utgångspunkt. 

Inledningsvis diskuterades innebörden av begreppet identitetspolitik. Därefter 
diskuterades motiv för och konsekvenser av identitetspolitik på olika områden. 
Den två timmar långa diskussionen sammanfattas här mycket kort i punktform.

Identitetspolitik - definition: Organisationers och makthavares användning av 
identitetskriterier utöver kompetens för bedömning och urval av människor.

Identitetspolitik kan i bredare mening även avse politik som bedrivs av en grupp
med gemensam identitet (t. ex. ideologi, etnicitet, särintressen).

Identitetspolitik på sju kontroversiella områden

1. Tillit: Medarbetare förväntas typiskt solidarisera sig med verksamheter de är 
en del av. Ofta fastställs då värdegrunder som exkluderar människor med andra 
värderingar. Inom myndigheter och större företag svarar kommunikatörer och 
talespersoner för kontakter utåt. Även strukturerade system som NPM bäddar 
ofta för toppstyrning och tystnadskultur.

2. Granskning: Yttrandefrihet är en grund för demokrati, och granskning en 
grund för forskning och fria universitet. Konstruktiv granskning är oftast en 
förutsättning för bra utveckling av verksamheter. Ändå prioriteras tillit alltmer 
jämfört med granskning. Kritiker tystas ofta av negativa tillmälen och av risken 
för exkludering. Destruktiv likriktning breder då ut sig.  

* Den viktiga balansen mellan tillit och granskning var tänkt som tema för en tidigare träff. 
Förhinder då gjorde att diskussionen i stället togs upp här med koppling till identitetspolitik. 

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/
https://kemisamfundet.se/wp-content/uploads/2021/10/Identitet.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/New_public_management
https://sv.wikipedia.org/wiki/Identitetspolitik


3. Mångkultur: Identitetspolitik till stöd för migration och invandring försvaras
med att mångkultur och arbetskraft utifrån kan vara positivt. Typiskt försvagas i 
stället både svenskars och invandrares egen kultur. Europa stärks effektivast om 
varje nation utvecklar sin egen kultur. På liknande sätt gör de flesta värdefullast 
arbetsinsats i sin egen nation. Vissa globala finansiella jättar ser mångkultur som
en fördel, men identitetspolitik kan skada även marknadsekonomi.  

4. Språk: Det egna språket är grunden för varje nations kultur. De flesta når en 
avsevärt högre och mer nyanserad intellektuell nivå på sitt förstaspråk än på 
andra språk.  Mindre nationer vinner därför mycket på att prioritera kompetens 
på det egna språket. Särskilt viktigt blir detta för statliga och andra medier som 
föredömen med stor publik. Identitetspolitik för fler med utländsk bakgrund i 
TV, radio och medier på nätet blir destruktiv språkligt och intellektuellt.

5. Anglifiering: Sverige är särskilt utsatt för påverkan från engelska språket och 
från USA. Akademisk utbildning och forskning domineras alltmer av engelska 
med stöd av identitetspolitik för internationalisering. Engelska invaderar också 
sociala medier, populärkultur, affärsverksamheter och vardagsspråk. Sveriges 
nationella integritet och identitet försvagas. Möjligen kan Brexit underlätta en 
viss frigörelse från identitetspolitik på detta område.  

6. Feminism: Sveriges feministiska regering vill vara ett globalt föredöme på 
detta område. Jämställdhet har drivits långt så att kvinnor nu dominerar inom 
allt fler områden och dessutom lever flera år längre än män. Samtidigt stöds 
HBTQ-rörelsen, och till internationell förundran ifrågasätts uppdelningen på de 
två könen man och kvinna. Just i dagarna har SVT visat Strindbergs drama 
Gustav Wasa med en kvinna i huvudrollen som Sveriges kung på 1500-talet.

7. Ålder: De flesta kulturer och nationer, inklusive USA och Kina, värderar 
äldre människor mycket högre än Sverige. Seniorer har ofta en hög kompetens 
grundad på överblick och erfarenhet. Ändå ses i Sverige ofta seniorer snarast 
som en demografisk belastning. Aktuellt nu är att ungefär tio gånger fler äldre, 
särskilt män, har avlidit med CoViD-19 i Sverige jämfört med Norge/Finland. 
Seniorer har starka skäl att engagera sig mot diskriminerande identitetspolitik.  

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/diskussion/
https://www.di.se/debatt/identitetspolitik-oppnar-avgrund-for-foretagen/

