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Idag kolumn 18 januari 2022 

Nina Nyman, Doktorand i genusvetenskap vid Åbo Akademi 

Rubrik: Self-care möter identitetspolitik 

 

Långt efter publiceringsdatumet läste jag förra veckan Svenska Yles spännande intervju med fyra 

kritiker om framtidens konst. En av de många intressanta poängerna som fördes fram var Otto 

Ekmans kritik av identitetspolitik formulerat som att ”om du har rätt identitet kan du kalla vad som 

helst för politik, som att jag tänker chilla i dag men eftersom sådana som jag så sällan får chilla så är 

det aktivism att chilla.” Det här sätter fingret på en frustration också jag känt över hur det kan bli när 

identitetspolitik och self-care blandas samman med ett stort individfokus.  

Identitetspolitik kan till exempel definieras som politiska mål eller politisk organisering med en viss 

grupp i fokus, och är en rimlig politisk strategi åtminstone i vissa frågor. Eller, tycker jag snarare, 

under en avgränsad tidsperiod, till exempel under en aktivistisk aktion. Problemet är när politik 

förvandlas till ett identitetsprojekt (som bakas in i en nyliberal marknadsekonomi) och förstärks av 

self-care trenden. Det riskerar skapa ett cirkelresonemang där allt fallet tillbaka på det egna jaget. Ett 

identitetsprojekt som ofta har sociala medier som sin främsta arena.  

I mina egna flödens ser jag det här främst ta sig vänster och feministiska uttryck. Jag minns med 

förundran hur hudvårdsentusiaster var en egen feministisk gruppering under några förvirrande 

månader. Men identitetspolitiken trendar starkt på högerkanten också och pandemin har i USA och 

annanstans visat att mixen av identitetspolitik och self-care kan bli en minst lika dålig blandning på 

högerhåll som på vänsterhåll. Om man vill kunde man också tolka viljan att skattesmita som ännu en 

jobbig form av self-care blandat med identitetspolitik hos rika. 

Jag vet inte vilka sloganer som är de mest populära på högerkanten för att motivera 

identitetsbaserad self-care som politik, men på vänterhåll är det utan tvekan Audre Lordes “Caring 

for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare.” Lordes 

citat kommer ur en bok skriven i ett land med icke-existerande allmän hälsovård efter att hon fått 

besked om att hon har cancer. Hennes budskap var inte så individcentrerat som en bokstavlig läsning 

av citatet kan ge bilden av, utan handlade om en form politisk organisering som är nödvändig då till 

exempel olika samhällsfunktioner inte fungerar. Det här ligger väldigt långt från den “treat 

yourself””-tolkning som det nu ofta får, taget ur sin kontext. 

Min reaktion på den internetbaserade sammanblandningen av self-care och identitetspolitik har på 

senare tid blivit att förhålla mig kritiskt till om att som kallas politik verkligen ska förstås som politik. 

Vi kan ta hudvårdsfeminisimen som ett förhållandevis neutralt exempel. Visst kan jag se att man kan 

göra en feministisk och politisk analys av hudvård – förr var analysen att patriarkatet tvingar kvinnor 

att se unga och snygga ut, nu är analysen att det är kraftgivande att se ung och snygg ut, det är något 

man kan unna sig oberoende av könsidentitet. Kanske det går att kasta in nån hälsoaspekt också, 

vem vet. Båda rimliga och i viss mån intressanta tolkningar, onekligen kopplade till politiska frågor 

som kvinnoroller, ålderförtryck och konsumtion. Politiska tolkningar av hudvård är absolut möjliga. 

Men kan hudvård, eller icke-hudvård, vara en politisk handling? Nej säger jag i alla fall. All personlig 

praktik är inte politisk, det finns ingen samhällsförändrande kraft i vilken kräm jag väljer, eller inte 

väljer, att smeta i mitt ansikte. Oberoende av hur det kan tänkas få mig att känna. Allt som är 

identitet är inte heller politik och politik måste alltid vara något mer än en identitet. 


