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Abstract 

Ontological security has for the last ten years emerged as a fruitful analytical tool 
to construe political movement by understanding the individual subject as in the 
need for a coherent and secure self-identity. Three articles with different views on 
how the individual subject is understood has recently been published. They 
criticise common assumptions within the field of ontological security.  

This paper analyzes how the individual subject is understood within these 
critiques along with the article that first conceptualized ontological security in a 
context of political science. Based on this analysis, an additional understanding of 
ontological security as an analytical tool is suggested. This paper proposes a more 
differentiated interpretation of the ways which the subject can gain ontological 
security through, while still understanding identity as the core for the analysis. 
The ontological security is further conceptualized as potentially founded in more 
than one identity and as both supplying the subject with a sense of stability and 
flexibility. This analytical tool is proposed to more accurately understand political 
movement that seeks change and at the same time being able to include moral 
action and to avoid depoliticise the subject. 

 
Nyckelord: ontologisk säkerhet, subjektet, internationell politik, säkerhetsstudier, 
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1   Inledning 

Efter terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm den 7 april gick Sveriges 
regeringschef Stefan Löfven ut med ett uttalande där han kommenterade 
händelsen.1 ”Vi kommer aldrig att kunna garantera att det här aldrig händer oss. 
Ändå känns det fruktansvärt. Oskyldiga människor är drabbade. Det är viktigt att 
vi nu visar beslutsamhet[.]” (Löfven i Örstadius 2017). Uttalandet kopplar ihop 
den upplevda fysiska osäkerheten med en uppmaning och förväntan på ett 
handlande. En bild av osäkerhet tvingar den kollektiva kroppen till aktörskap. I 
samma uttalande finns även en otydlig kategorisering av ett vi och ett dem. ”Vårt 
budskap kommer alltid att vara klart: Ni kommer aldrig någonsin att vinna” 
(Ibid.). Stefan Löfvens språkbruk synliggör ett åberopande av en identitetsposition 
som svar på detta ni. I ett ögonblick av osäkerhet konstrueras på så sätt en 
identitet av kollektivet som står i polemik mot terroristerna, viet blir till som en 
spegling av en diffus motsats.  

Dagen efter terrordådet skapar Facebook, precis som efter andra attacker runt 
omkring i Europa, en motivbild av svenska flaggan som kan läggas till på 
användarens profilbild och snart är det sociala mediet fyllt med nationens baner. 
Vad är det för mekanismer som här är synbara? Både Stefan Löfvens uttalande 
och den flod av svenska flaggor som plötsligt fyllde sociala medier tyder på en 
reaktion som möjligtvis kan förstås utifrån en identitetscentrerad ontologisk 
säkerhet. Både Löfvens ordval och flaggorna på Facebook pekar mot en kollektiv 
identitet, där det individuella subjektet inte längre syns till. Samtidigt måste detta 
vi som den kollektiva kroppen utgör komma ur något, ett jag som har en dragning 
och finner denna identitet åtråvärd. 

Forskningsfältet som ontologisk säkerhet utgör i statsvetenskaplig mening är 
nytt och började etableras som ett komplement till traditionella säkerhetsstudier 
för lite drygt tio år sedan. De senaste åren har fältet växt allt mer och idag finns en 
bred flora av olika perspektiv och ingångar representerade inom området. 
Ontologisk säkerhet som begrepp kommer ursprungligen från psykoanalytikern R. 
D. Laing men texter som idag produceras inom statsvetenskapen utgår framför allt 
från sociologen Anthony Giddens konceptualisering av begreppet. Laings och 
Giddens förståelse av ontologisk säkerhet syftar till att förklara beteenden och 
handlingar utifrån att det individuella subjektet försöker säkra en stabil 
uppfattning av den egna identiteten. 

 Catarina Kinnvalls text Globalization and Religious Nationalism: Self, 
Identity, and the Search for Ontological Security (2004) är ett av de första 
bidragen att föra in perspektivet i en statsvetenskaplig kontext. Kinnvall menar att 

                                                                                                                                                   
 
1 Tack till Ted Svensson för en mycket givande handledning under föreliggande uppsatstexts tillblivelse. 
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nationen och religionen erbjuder särskilt tilldragande identiteter i en globaliserad 
värld, där det egna jaget inte längre lika enkelt definierar sig utifrån aspekter så 
som exempelvis arbete. Eftersom förändringshastigheten har ökat genom 
globalisering och en nyliberal ideologi har subjektet svårare att hitta en stabilitet i 
sin självförståelse. Utifrån Kinnvalls perspektiv inbegriper sökandet efter en stabil 
självbild alltid exkluderande drag eftersom identitetskonstruktioner alltid skapas i 
motsats till något. Detta gör att desto stabilare subjektet upplever sin 
identitetsposition som, desto mer exkluderande är den gentemot andra subjekt.  

De ovan påpekade mekanismer som synliggjordes i och med terrordådet på 
Drottninggatan kan förstås utifrån Kinnvalls ontologiska säkerhet. Genom att peka 
på både nationalism och religion som särskilt attraktiva narrativ och identiteter i 
tider av ökad osäkerhet möjliggörs en ontologisk säkerhetsgrundad förståelse av 
både själva dådet och efterspelet som följde. Med Kinnvalls teori som 
analysinstrument kan en del av det potentiella motivet bakom terrordådet, 
attentatsmannens islamistiska sympatier, förstås som ett uttryck för den religiösa 
dragningskraftens intensitetsökning i en globaliserad värld. Kinnvall pekar ut 
migration som en orsak till att osäkerhet i varandet uppkommer. Mannen som 
misstänks för terrordådet hade flytt från Uzbekistan och att söka en identitet i 
religionen kan ha varit en indirekt reaktion på detta. Samtidigt kan de ovan 
påtalade sätten att reagera, som har blivit allt mer symptomatiska för reaktioner 
efter terrordåd som riktats mot västvärlden förstås med samma teori. Detta 
eftersom det finns en tydlig dragning efter en nationalistisk retorik i efterspelet till 
terrordådet. Utifrån Kinnvalls ontologiska säkerhet skulle terrordådet därmed 
destabilisera det individuella subjektets självbild. Exempelvis skulle en fredlig 
kosmopolitisk identitet grundad på öppenhet och inkludering utmanas i mötet med 
en potentiellt jihadistisk terrorism. (Dagens Nyheter 2017). När det 
kosmopolitiska omedelbart efter dådet inte längre upplevs som fredligt kan 
nationen erbjuda en alternativ identitet som ter sig särskilt attraktiv.2 Detta genom 
att erbjuda en stabilitet grundad på en tydlig uppdelning av exkluderade och 
inkluderade subjekt som skapar en säkerhet i vem jaget är i relation till den andre.  

1.1   Relevans, syfte och frågeställning 

Syftet med följande uppsatstext får sin relevans från diskussionen och 
misshälligheten om vad subjektets essentiella drag består i som finns inom den 
ontologiska säkerhetsforskningen. Catarina Kinnvalls förståelse av ontologisk 
säkerhet rymmer en rad antaganden om hur det individuella subjektet bör förstås 
och analyseras. Denna subjektsformulering3, som i mycket är identisk med 

                                                                                                                                                   
 

2 För en utförlig genomgång av kopplingen mellan en urban kosmopolitisk identitet och 
nationalism som diskursiv formation och identitetsposition se Closs Stephens (2013). 
3 ’Subjektsformulering’ används genomgående i föreliggande text och åsyftar en specifik 
förståelse av vad det individuella subjektet utgörs av. Begreppet tydliggör att hur subjektet förstås 
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Anthony Giddens, utgör fortfarande en sorts grund för forskningsfältet. Som 
sådan sätter Kinnvalls subjektsformulering ramarna för vad som kan inbegripas i 
användandet av det analysinstrument som ontologisk säkerhet utgör. Samtidigt är 
ett synsätt på subjektet aldrig fullt ut hegemoniskt i bemärkelsen att något 
slutgiltigt svar eller någon konsensus om vad det individuella subjektet egentligen 
utgörs av saknas. Det individuella subjektet är ständigt en potentiell konfliktyta 
eftersom varje perspektiv tenderar att betrakta någon aspekt hos subjektet som 
essentiellt. Detta tenderar i förlängningen att naturalisera och avpolitisera 
handlande som därmed förläggs utanför det kritiserbara. Beroende på hur 
subjektet karaktäriseras och formuleras så analyseras och förstås hela den 
ontologiska säkerheten på oerhört olikartade sätt och någon entydig konsensus 
råder inte angående hur förhållandet mellan kollektiva identiteter och det 
individuella subjektet bör förstås.  

Nyligen har flera texter publicerats som på ett mer eller mindre explicit sätt 
ifrågasätter eller utmanar den hos Kinnvall förekommande synen på det 
individuella subjektet. Christopher Browning och Pertti Joenniemi (2017) utmanar 
i likhet med Ty Solomon (2017) den naturliga dragning efter stabilitet som 
inbegrips i Kinnvalls subjektsformulering. Samtidigt är dessa två texter särdeles 
olika i sina analytiska utgångspunkter och erbjuder därmed två tydligt åtskilda 
alternativ till Kinnvalls ontologiska säkerhet. En tredje formulerad respons har 
Chris Rossdale (2015) framfört, han erbjuder den tydligaste kritiken av Kinnvalls 
text genom att peka på praktiker som osynliggörs i den ontologiska 
säkerhetsforskningen. Rossdales kritik centrerar sig enbart kring synen på 
subjektet och erbjuder inte någon vidareutveckling av forskningsfältet vilket gör 
att hans anmärkningar är särskilt relevanta att ta i beaktande. 

Den kritik och de alternativa perspektiv som dessa texter erbjuder inbegriper 
på olika sätt bidragande poänger som kan vidareutveckla forskningsfältet. 
Samtidigt är dessa perspektiv inte förenliga med varandra vilket gör att en 
undersökning som deduktivt analyserar och strukturerar upp de olika perspektiven 
kan utgöra en grund för att tänka vidare kring ontologisk säkerhet. Ett första syfte 
med följande uppsatstext är därmed att klargöra de olika synsätt på subjektets 
inneboende karaktär, förutsättningar och möjligheter som finns inbegripna i 
Kinnvalls, Solomons, Browning och Joenniemis ontologiska säkerhet och i 
Rossdales kritiska perspektiv. I förlängningen är syftet därmed att föreslå ett 
kompletterande sätt att förstå ontologisk säkerhet som inbegriper subjekt så som 
Rossdale påtalar och som inte fångas in av den nuvarande analytiska 
utformningen. 

På ett konkretare plan är syftet därmed att på ett mer djuplodat sätt förstå de 
mekanismer som var verksamma efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 
och samtidigt erbjuda ett alternativt synsätt på ontologisk säkerhet. Detta för att 
inbegripa reaktioner som inte sökte sig till varken nationen eller religionen. 

                                                                                                                                                   
 

är en utav flera perspektiv vilket motverkar en avpolitisering av subjektet. Användningen av 
’subjekt’ snarare än ’individ’ avhandlas nedan. 
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Frågeställningen som denna text kretsar kring och söker besvara kan därmed 
formuleras enligt följande: 

 

-   Hur formuleras det individuella subjektet inom ontologisk 
säkerhetsforskning och vilka möjligheter och begränsningar leder dessa 
formuleringar till? 

 

Frågeställningen pekar både mot en beskrivning och ett tydliggörande av de olika 
ingångarna av forskningsfältet, samt en kritisk hållning att tänka vidare utifrån. 
Möjligheter avser i frågeställningen vilka former av politiskt handlande som 
potentiellt kan inrymmas i ett analytiskt förslag utifrån en specifik förståelse av 
subjektet. Med begränsningar åsyftas vad de olika subjektivitetsformuleringarna 
förutsätter för essentiella drag hos subjektet. Begränsningarna belyser på så sätt 
vad hos subjektet som avpolitiseras i bemärkelsen förutsätts vara något som ligger 
utanför dels det kritiserbara och dels det analyserbara. 

1.2   Det decentraliserade subjektet  

Hur subjektet förstås inom ontologisk säkerhetsforskning föregås av en lång 
idétradition som kan sägas ha decentraliserat subjektet. För att förstå det 
individuella subjektet och dess förhållande till ontologisk säkerhet krävs en 
kortare sammanfattning av den ram som utgör grunden för de texter som 
behandlas i föreliggande uppsats. Detta görs utifrån Jenny Edkins bok 
Poststructuralism and International Relations (1999). 

Den möjligtvis intuitiva uppfattningen om vad subjektet utgörs av utgår ifrån 
René Descartes rationella individ. Denna individ har en enhetlig kärna och är 
autonom i förhållande till omvärlden. I polemik mot detta medvetna och, över sig 
själv bestämmande subjekt lyfter Edkins fram ett flertal tänkare och 
idéströmningar som på olika sätt har pekat på sprickor i denna 
subjektsformulering.4 (Edkins 1999:21–22).  

Ferdinand de Saussure och Karl Marx är två tänkare som här får exemplifiera 
idétraditionen. De har båda två på olika sätt tagit fasta på människans oförmåga 
att fullt ut vara fria i bemärkelsen att kunna fatta självständiga beslut. Saussure 
menade att språket föregår subjektet i form av ett redan konstituerat system, detta 
gör att subjektets förmåga att tala och välja vad som sägs åtminstone inte 

                                                                                                                                                   
 

4 För att markera förekomsten av denna idétradition används i föreliggande uppsatstext begreppet 
’subjekt’ istället för ’individ’. Genom denna användning poängteras det faktum att denna enhet 
inte ska förstås som autonom utan snarare som en enhet inbäddad i en social och språklig kontext 
som sätter gränser för handlandet. Viss ontologisk säkerhetforskning har nationer eller grupper 
som primärt analysobjekt och använder då ’subjekt’ som benämning på dessa enheter. Även om 
detta aldrig görs i denna uppsatstext så poängteras emellanåt att detta inte är vad som åsyftas 
genom tillägget ’individuella subjektet’.  
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uteslutande är upp till subjektet själv. Beroende på hur språket är konstruerat kan 
enbart vissa saker uttryckas. På ett snarlikt sätt menade Marx, genom sin 
historiska materialism, att det är ekonomiska förhållanden som formar vad som är 
möjligt att tänka och göra. På så sätt är språket och de sociala förutsättningarna 
sociala konstruktioner utan någon inneboende naturlighet. Idétraditionen motsäger 
individualiteten i bemärkelsen att det är samhället som sätter förutsättningarna för 
vad subjektet kan göra och handla. Samtidigt har den pekat på de sociala 
förutsättningarna för rationaliteten som gör att den inte går att betrakta som något 
universellt och opolitiskt. Istället för en individ med en inneboende kärna så har 
idétraditionen decentraliserat subjektet i bemärkelsen att dess kännetecken inte är 
avhängiga en inre enhet utan något som är utspritt i en social omgivning. (Edkins 
1999:23–24, 33–34).  
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2   Metod och disposition 

Följande uppsatstext använder sig av en politisk-teoretisk metodologi där 
tillvägagångssättet är uteslutande deduktivt. Syftet är inte att med hjälp av empiri 
belägga eller falsifiera något, utan snarare att låta olika idéer mötas och befrukta 
varandra. Eftersom det metodologiska ramverket för politisk teori är relativt 
knapphändigt består detta metod- och dispositionsavsnitt av tre delar som 
kompletterande beskriver det metodologiska tillvägagångssättet för föreliggande 
uppsatstext. Först och främst följer en redogörelse för hur politisk teori på ett 
teoretiskt plan kan förstås. Detta görs med hjälp av praktiker och resonemang 
hämtade från olika former av metodlitteratur som tillsammans kan sägas utgöra en 
politisk-teoretisk metodologi. Därefter följer en redogörelse för det konkreta 
tillvägagångssättet som på så sätt exemplifierar föregående teoretiska avsnitt. 
Avslutningsvis följer en redogörelse och diskussion om det urval som har gjorts 
av teori och material.  

2.1   Politisk teori som en eklektisk metodologi  

Att tänka nytt är svårt, men att fastslå ett metodologiskt ramverk för att tänka nytt 
är möjligtvis än svårare. Metodlitteraturen som kretsar kring en analys av 
empiriskt material erbjuder inte särskilt mycket handledning för den form av 
vetenskaplig aktivitet som denna uppsatstext bedriver.5 Denna brist på enhetligt 
metodologiskt ramverk gör det nödvändigt att låna in element från olika metoder, 
vilket kan betraktas som en tillgång för undersökningen eftersom syftet därmed i 
högre grad formar metoden än tvärtom.6 

Framför allt kan metoden som används i föreliggande uppsatstext beskrivas 
som i gränslandet mellan en beskrivande idéanalys som bidrar med att strukturera 

                                                                                                                                                   
 

5 Det finns en relativt rik uppsjö av litteratur om normativ metod som på sätt och vis liknar politisk 
teori i bemärkelsen att empiri inte är i centrum för studiet. Denna litteratur sätter emellertid 
definierandet av ett värde som det centrala som hela undersökningen därefter utgår ifrån. Detta är 
något helt annat än vad syftet med den text som här föreligger försöker göra. (ex. Badersten 
2006:47). 
6 Även om ”anything goes” (Feyerabend i Kulka 1977:279) är ett uttryck för en metodologisk 
anarkism som ter sig aningen för extrem, så är Paul Feyerbends tankar om det vetenskapliga 
tillvägagångssättet användbara genom sin kritik av en allt för disciplinerad metodologi. 
Feyerabend menar att vetenskapshistorien visar att det inte finns någon metodologisk regel som 
vid något tillfälle har varit berättigad att frångå. (Kulka 1977:278–279). Att inte pressa in sin text i 
ett metodologiskt ramverk ter sig därmed som en tillgång snarare än en bristvara.  

 



 

  7 

upp och klargöra materialet samt en mer filosofisk metodologi som hämtar 
element från dels argumentationsanalysen och dels begreppshistoria.  

Det idéanalytiska inslaget har i denna uppsatstext ett beskrivande syfte som 
består i att tydliggöra vilka föreställningar som ryms i de behandlade texterna med 
avseende på subjektet. Genom att beskriva vad hos subjektet som ses som 
essentiellt i varje text och därefter komparare dessa utgångspunkter, möjliggörs 
slutsatser om vilka alternativa ingångar att se på den ontologiska 
säkerhetsforskningen som finns bortom de behandlade texterna (se Beckman 
2005:48–49). Genom att ta fasta på vissa övergripande drag eller teman, som 
exempelvis ”stabilitet” eller ”den andre” möjliggörs en uppdelning och 
kategorisering av materialet. Dessa drag kan på sätt och vis förstås som idealtyper 
i bemärkelsen att de fungerar som ett raster som olika delar av texterna kan 
sorteras efter (Bergström & Boréus 2012a:145–146, 150).   

Utefter denna första ansats används vissa argumentationsanalytiska praktiker 
för att behandla de polemiska positioner som återfinns i texterna. Genom att 
uppställa argument efter varandra uppnås ett tydliggörande mellan olika 
positioner som rör det individuella subjektet. Detta gör även att logiska luckor 
framträder och kan tas i beaktning. För att inte heller här tvinga in materialet i en 
begränsande metod undviks emellertid ett allt för formalistiskt redovisande av 
argumenten. (Boréus & Bergström 2012:93, 97–100).  Argument behöver inte 
nödvändigtvis rätta sig efter ett för eller emot utan kan röra sig i gränslandet 
däremellan. Genom att här använda en mer hermeneutisk ingång tillåts materialet 
därmed att kommunicera nyansskillnader. Argumentationsanalysen syftar i 
förlängningen till att ta ställning, inte i normativ bemärkelse utan snarare för att 
klargöra det mest användbara och logiskt konsekventa analysinstrumentet. Detta 
innebär att argumentens giltighet och hållbarhet bedöms (se Beckman 2005:38–
42, 56–58) 

Avslutningsvis bör nämnas vissa moment hämtade från den textanalytiska 
metod som brukar benämnas begreppshistoria. Det begreppshistoriska 
tillvägagångssättet erbjuder en central del av vad som utgör den politisk-teoretiska 
texten, nämligen framåtblickandet. Metoden syftar till att erbjuda nya synsätt på 
politiska skeenden som tidigare tolkats som självklara eller som på annat sätt varit 
cementerade. (Kurunmäki 2012:177–178). Denna begreppshistoriska aspekt 
används framför allt i den avslutande delen av föreliggande uppsats där ett förslag 
på ett kompletterande sätt att förstå ontologisk säkerhet som analysinstrument 
framförs.  

2.2   Konkret tillvägagångssätt 

Det konkreta tillvägagångssättet i följande undersökning börjar under teoridelen 
av uppsatsen med att ge en kort sammanfattning av den konceptuella kärna som 
binder samman ontologisk säkerhet som forskningsfält. Denna redogörelse 
fungerar i viss mån som ett idéhistoriskt parti som ger en bild av den bakgrund 
varur begreppet ontologisk säkerhet stammar. Samtidigt verkar denna teoridel 
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som en konkretion av det analytiska ramverk som de efterföljande texterna till stor 
del förutsätter men också invänder emot. 

Efter detta följer därefter en redogörelse för den utgångspunkt som Kinnvalls 
text utgör samt de tre mer samtida forskningsartiklarna som på olika sätt är 
fortsättningar på Kinnvalls tänkande 

Analysen består av tre rubriker som med ovan beskrivna metodologi kan 
liknas vid idealtyper i bemärkelsen att de fungerar som ett raster att förstå och 
synliggöra subjektet igenom. Dessa kan sammanfattas som; hur relationen mellan 
ontologisk säkerhet och ontologisk osäkerhet förstås; hur det individuella 
subjektet formuleras i förhållande till den andre; samt hur texterna förhåller sig till 
stabilitet. Under var och en av dessa tre övergripande analysingångar kompareras 
de olika texterna med varandra vilket resulterar i ett förslag till ett alternativt 
synsätt på subjektet med hänseende på just det rastret. 

I uppsatsens avslutande del redogörs de från analysen framkomna resultaten 
först med en idealtyp som raster i taget. Därefter sammanfattas dessa resultat 
utifrån varje enskild text. Denna sammanfattning svarar mot frågeställningen som 
formulerats i denna texts inledande del. Konkretionen som svaret utgör används 
därefter för att beskriva ett analytiskt förslag som eventuellt kan fungera som 
komplement till rådande förståelser av ontologisk säkerhet. Avslutningsvis 
föreslås vissa riktlinjer för vidare forskning.  

2.3   Urval 

Syftet med följande text är att belysa och tänka vidare kring subjektets roll, 
möjligheter och begränsningar, politiskt men framför allt analytiskt inom den 
ontologiska säkerhetsforskningen. Detta gör att urvalet av material, eller 
teoretiska ingångar, att analysera bör grunda sig på den möjlighet till kontrastering 
som texterna erbjuder sett till det individuella subjektet. De olika perspektiv på 
ontologiska säkerhetsforskning som här har valts ut har gjorts i hänseende till 
framför allt den portaltext som undersökningen använder sig av som ingång till 
forskningsfältet. Texterna synliggör olika aspekter av subjektet som kan användas 
som kritik av eller komplement till Catarina Kinnvalls ontologiska 
säkerhetsförståelse.  

Utifrån detta första urvalskriterium har en material- och teoriavgränsning 
därefter skett med hänseende på de nyare texternas kontrastverkan gentemot 
varandra för att därmed åstadkomma en så pass fruktbar jämförelse som möjligt.7 

                                                                                                                                                   
 

7 I mer fallstudieorienterade metodtermer skulle man här kunna tala om att generaliserbarheten i 
form av extern validitet är av mindre intresse. Detta utelämnas till förmån för att det interna 
validitetsskälet, representation av ytterpunkterna inom forskningsfältet, ska kunna beaktas med 
hänseende till subjektivitetsformuleringar. (Esaiasson et al. 2017:154–155). Detta innebär att 
texter som ger en mångfald och bredd sett till just det individuella subjektets olikartade former har 
premierats att användas som analysmaterial. Möjligtvis kan materialinsamlingen kategoriseras som 
ett strategiskt urval men en närmare precisering utifrån fallstudieorienterad metodlitteratur är 
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Tillvägagångssättet möjliggör synliggörandet av spänningar och en 
inomvetenskaplig diskussion som i högre grad kan peka framåt. På grund av 
fältets bredd har det konkreta urvalet av teoretiska ingångar att analysera även 
styrkts kumulativt genom att luta sig på Kinnvalls och Mitzens introduktionstext 
till det nyligen utkomna temanumret om ontologisk säkerhet i tidskriften 
Cooperation and Conflict (Kinnvall & Mitzen 2017). Alla forskare som verkar 
inom ontologiska säkerhet som vetenskapligt fält och vars texter här behandlas 
berörs i olika hög grad i detta temanummer.  

                                                                                                                                                   
 

svårare att göra eftersom de underliggande kategoriseringarna som ofta lyfts fram inte är 
applicerbara på den politisk-teoretiska texten (ex. Teorell & Svensson 2007:84–86). 
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3   Teori och material 

Nedan följer först och främst en redogörelse av bakgrunden till framväxten av 
begreppet ontologisk säkerhet. Detta görs genom psykoanalytikern R. D. Laing 
samt sociologen Anthony Giddens. Därefter följer en kortare redogörelse av 
Catarina Kinnvalls text som utgör utgångspunkten för uppsatsens analys. 
Redogörelsen för detta avstamp efterföljs avslutningsvis av sammanfattningar av 
de tre nyare texterna inom forskningsfältet som på olika sätt belyser, eller 
polemiserar emot olika aspekter av Kinnvalls text. 

3.1   Den ursprungliga ontologiska säkerheten 

Forskningsfältet som rör ontologisk säkerhet är oerhört brett och innefattar en rad 
olika analytiska utgångspunkter. Catarina Kinnvall och Jennifer Mitzen menar 
emellertid att forskningen som på olika sätt närmar sig eller använder sig av 
ontologisk säkerhet som analysinstrument har en gemensam konceptuell kärna. 
(Kinnvall & Mitzen 2017:7). För att konkretisera denna kärna följer en kortare 
redogörelse av begreppet ontologisk säkerhet så som det först formulerades av 
dels R. D. Laing och dels Anthony Giddens.  

Laings förståelse av ontologisk säkerhet grundar sig i hans psykoanalytiska 
perspektiv på subjektet. Subjektet upplever ontologisk säkerhet när identiteten är 
fast och trygg, när identiteten är förlängningen av ett kontinuum över tid och när 
jaget upplevs som autonomt och spatialt utbredd i korrelation med kroppen. 
Ontologisk osäkerhet blir därmed motsatsen till detta, ett jag som upplever sig 
själv som splittrad, icke genuin eller som ser sin identitet som tom eller i avsaknad 
av substans. Omvärlden upplevs istället för trygg och säker som otrygg och 
existentiellt hotfull. Det ontologiskt osäkra subjektet är inkapabel att bygga 
relationer eftersom det saknar en stabil grund att falla tillbaka på. Detta öppnar för 
en sårbarhet som försvårar kontakter och relationer. På så sätt är någon form av 
ontologisk säkerhet en förutsättning för sociala interaktioner. (Laing 2010:22–26, 
37).  

Sociologen Anthony Giddens förstår den ontologiska säkerheten på ett 
annorlunda sätt, för honom är denna inte något naturligt utan beror istället på en 
tillförlitlighet gentemot de narrativ som omgärdar den sociala samvaron. Dessa 
narrativ är inte sanna, utan snarare fulla av diskrepanser och tillfälligheter. 
Narrativ och rutiner skapar referenspunkter som ger kontinuitet och trygghet för 
subjektet. Den egna identiteten förstås här som något som ständigt måste 
produceras. Narrativet och rutinerna skapar en bild av trygghet och döljer det egna 
jagets diskontinuitet och slumpartade aktualisering. Giddens ontologiska säkerhet 
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följer i högre grad än Laings den ovan beskrivna idétraditionen av subjektets 
decentralisering. Identitetspositioner hindrar enligt Giddens subjektet från att se 
sin egen utspriddhet, vilket gör att det inte behöver vara ständigt upptagen med sin 
fragila natur. Genom att skapa ett narrativ om jaget möjliggörs en förlitan på att 
omvärlden är vad den ser ut att vara vilket i förlängningen gör att subjektet kan 
ägna sig åt andra saker. Ontologisk säkerhet är på så sätt nära förknippat med 
aktörskap för Giddens. Det är först den ontologiskt säkra som har möjlighet att 
agera. (Giddens 1991:48–49, 52–54).  

3.2   Att säkra subjektiviteten 

Catarina Kinnvall använder ontologisk säkerhet för att utifrån en politisk kontext 
förstå nationalistiska och religiösa rörelser. Hennes förståelse av den ontologiska 
säkerheten är snarlik Anthony Giddens konceptualisering av begreppet. Precis 
som Giddens menar Kinnvall att den innefattar dels en grundläggande säkerhet av 
jaget på ett existentiellt plan, och dels en grundläggande tilltro till andra 
människor. För Kinnvall kopplas den ontologiska osäkerheten samman med saker 
som en oförmåga att överblicka tid samt med konstant förändring som omöjliggör 
trygghet och stabilitet. Genom att etablera en identitet möjliggörs ett 
självbiografiskt narrativ som erbjuder en känsla av ontologisk trygghet för 
subjektet. Detta består i sin tur i ett förtroende för att världen är vad den ser ut att 
vara. (Kinnvall 2004:742, 746)  

Kinnvall menar att säkerhet bör förstås som en särskilt tjock beteckning8. 
Detta innebär att säkerhet som språkligt tecken har en särskild emotionell tyngd 
på samma gång som det har förmågan att inordna diskursen efter en specifik 
metafysik. Genom att förstå säkerhet som en tjock beteckning framkommer hur 
säkerhet inbegriper, inte bara en definiering av säkerhet i sig själv, utan även vad 
som ses som hot, varför det känns hotfullt för subjektet och på vilka sätt det är 
möjligt att undkomma hotet. (Kinnvall 2004:744–745). 

Det är detta tillägg som framför allt förlägger ontologisk säkerhet inom en 
statsvetenskaplig sfär. Genom att utgå ifrån säkerhet som en tjock beteckning 
synliggörs vilka maktrelationer som utgör grunden för de identitetspositioner och 
narrativ som ger den ontologiska säkerheten. Kinnvall pekar på så sätt både på de 
maktdefinierade diskursiva förutsättningarna som definierar vilka olika positioner 
som blir möjliga att inta, samt den emotionella koppling som ett ontologisk 
säkerhetsperspektiv har i en politisk kontext. (Kinnvall 2004, 744–755).  

I tider av oro och förändring så försöker subjektet nå ontologisk säkerhet 
genom att främja en ensidig identitet som döljer det decentraliserade och 
splittrade vara som subjektet består av. Det är detta som Kinnvall kallar för att 
säkra subjektiviteten och som utgör kärnan i hennes förklaring till ökad 

                                                                                                                                                   
 

8 Kinnvall använder sig av begreppet ’signifier’. Översättningen är hämtad från Bergström & 
Boréus (2012b:365–368).  
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nationalism och religiös tillvändhet. (Kinnvall 2004:747–749). Kinnvall menar att 
religion och nationalism är särskilt tilltalande identitetsmarkörer i en allt mer 
globaliserad värld eftersom de erbjuder narrativ som åberopar absolut sanning och 
på så sätt skapar en känsla av stabilitet för subjektet. 

3.3   Kritik och nya perspektiv i tre tappningar 

Nedan följer en redogörelse för de tre texter som på olika sätt verkar i Kinnvalls 
efterföljd. Christopher S. Browning och Pertti Joenniemi bidrar genom sin text, 
Ontological security, self-articulation and the securitization of identity (2017), 
med en kritik som syftar till att upprätta en analytisk åtskillnaden mellan subjektet 
i sig självt och dess identitet. Ty Solomon bidrar genom sin text, Ontological 
Security, Circulation of Affect, and the Arab Spring (2017), med ett perspektiv 
inriktat på de känslosfärer som påverkar och möjliggör subjektivitet och menar i 
sin text att forskningen om ontologisk säkerhet lider av en subjektivitetscentrerad 
fokusering. Därefter beskrivs de centrala teserna av Chris Rossdales text 
Enclosing Critique: The Limits of Ontological Security (2015) som bidrar med en 
kritik gentemot den ontologiska säkerhetsforskningen som helhet. 

3.3.1   Känslorna och det affektiva 

Ty Solomons text fungerar i följande undersökning som ett exempel på ontologisk 
säkerhetsforskning som försöker släppa den fokusering vid identitet och 
subjektsinriktning som finns inom fältet. Istället för att utgå från subjektets egna 
emotionella upplevelse av ontologisk säkerhet och osäkerhet bör det analytiska 
perspektivet istället utgå ifrån affektiva atmosfärer enligt Solomon. (Solomon 
2017:30–31). 

Det är dessa emotionella miljöer som möjliggör säkerhetssökande 
subjektiviteter vilket gör att ett entydigt fokuserande på subjektet därmed riskerar 
att förbise vad som är den reella grunden för politiska handlingar och aktörskap. 
Solomon menar att trots att forskare som exempelvis Jennifer Mitzen och Catarina 
Kinnvall har en förståelse av identitet som något relationellt konstituerat och som 
något i en ständig tillblivelse, så missar de den breddning av de analytiska 
förutsättningarna som detta i förlängningen innebär. En analys som fullt ut 
inbegriper subjektets föränderlighet och relationella tillblivelse kan inte ta detta 
subjekt som utgångspunkt. Vad denna fokusförflyttning därmed gör är att 
analysinstrumentet inbegriper föränderlighet utan att detta nödvändigtvis leder till 
att subjektet upplever ontologisk osäkerhet. (Solomon 2017:3–4). 

Affektioner förstås hos Solomon som känslor som influerar beteenden. Till 
skillnad från exempelvis emotion eller känsla så pekar begreppet mot handlande 
och påverkan. Solomon exemplifierar sin analytiska utgångspunkt genom att peka 
på den smittsamhet som de demokratiska rörelserna under arabiska våren bar på. I 
en upprorisk atmosfär, är det just rörligheten av det känsloladdade som ökar 
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kraften i den påverkan som ryms i det affektiva. Solomon benämner på så sätt 
denna rörlighet av känslor som var i omlopp under exempelvis den arabiska våren 
som affektiva cirkulationer eller affektiva atmosfärer. För Solomon är det de 
affektiva miljöerna som subjektet blir till igenom och i förlängningen får sin 
handlingsförmåga och sitt aktörskap genom. (Solomon 2017:9, 30). Solomons 
ontologiska säkerhet ska därmed förstås som något helt och hållet relationellt 
grundat. 

3.3.2   Jaget och identiteten 

Christopher S. Browning och Pertti Joenniemi menar i sin artikel på att det inom 
den ontologiska säkerhetsforskningen ofta sker en olycklig sammanblandning av 
jaget och identiteten. De menar att en negligering av denna distinktion tenderar att 
resultera i en alldeles för stor fokusering vid stabilitet. Genom att betona en 
teoretisk åtskillnad blir ontologisk säkerhet som analysredskap mer användbart 
eftersom det, i likhet med Solomons förslag, därmed kan inbegripa och förklara 
handlingar som söker förändring snarare än kontinuitet. (Browning & Joenniemi 
2017:32). 

Jaget förstår de som i någon mån bortom eller utanför diskursen, det vill säga 
ett jag utanför det sociala sammanhanget. Detta jag ska emellertid inte förstås som 
i polemik mot den idéhistoria som ovan beskrivits och som decentraliserat 
subjektet. Browning och Joenniemi menar att jaget inte är något i sig självt, men 
att det kan betraktas som en process av att försöka få en känsla av denna ständigt 
undflyende enhet. Identiteter förstår Browning och Joenniemi som narrativ eller 
dylikt som används för att skapa denna känsla av jaget. (Browning & Joenniemi 
2017:33–35).  

Tidigare forskning inom ontologisk säkerhet har framför allt använt strävan 
efter stabilitet i förhållande till olika identiteter som analytisk utgångspunkt och 
förklaring till politiska skeenden. Browning och Joenniemi pekar istället på att det 
finns en förmåga till anpassning och flexibilitet inbegripen i den ontologiska 
säkerheten. De menar att jaget är ontologiskt säker när den har en flexibel 
möjlighet till anpassning efter identitetspositioners föränderlighet. (Browning & 
Joenniemi 2017:34). 

Den ontologiska säkerhetsanalysen borde enligt Browning och Joenniemi utgå 
ifrån hur subjektet sammankopplas med olika identiteter, men utan att förstå 
sådana sammankopplingar som det slutgiltiga målet för strävan efter ontologisk 
säkerhet. På så sätt utgör identiteter betydande element, snarare än kärnan i 
försöket att nå ontologisk säkerhet. (Browning & Joenniemi 2017:32).  

För Browning och Joenniemi grundar sig ontologisk säkerhet uteslutande på 
en grundläggande tilltro9 gentemot omvärlden. Denna grundläggande tilltro består 
i en förlitan på att världen är vad den ser ut att vara. Den skapas hos jaget som 
spädbarn genom relationen till vårdnadshavaren och de rutiner som byggs i denna 

                                                                                                                                                   
 

9 Min översättning. Ursprungligen ’basic thrust’ (ex. Giddens 1991:38–39). 
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första och grundläggande relation. Ontologisk säkerhet ska därmed förstås som en 
flexibilitet sprungen ur en trygghet från subjektets barndom. (Browning & 
Joenniemi 2017:35) 

3.3.3   Det osäkra subjektet 

Chris Rossdale utgår i sin artikel precis som denna uppsatstext ifrån subjektets 
möjligheter och begränsningar så som det formulerats inom forskningen om 
ontologisk säkerhet. Han riktar stark kritik mot det ontologiska 
säkerhetsforskningsfältet, som framför allt består i hur motsatsförhållandet mellan 
ontologisk säkerhet och ontologisk osäkerhet är begränsande eftersom det 
förutsätter ett visst sorts subjekt.  

Rossdale intresserar sig i artikeln framför allt för motstånd och bygger sina 
resonemang på en queerteoretisk förståelse av subjektet. Med grund hos Judith 
Butler pekar Rossdale på hur ett decentraliserat subjekt inbegriper andra former 
av varande som inte ryms inom ontologisk säkerhetsforsknings förståelse av 
subjektet. Rossdale menar att forskningsfältet avpolitiserar subjektet och etablerar 
ett sätt att vara som naturligt. Han använder sig av anti-militära motståndsrörelser 
som exempel på subjekt som ständigt prövar, misslyckas och omformulerar sina 
subjektsformuleringar på ett kreativt och politiskt sätt. Dessa subjekt låser inte fast 
sig vid en identitet och är ändå fungerande. Rossdale menar att dessa former av 
motståndsrörelser aktivt söker motarbete att etablera en fast identitet och saknar 
på så sätt den naturaliserade dragning efter ontologisk säkerhet som finns inom 
forskningsfältet.  

Utöver att misslyckas med att på ett analytiskt plan inbegripa dessa 
annorlunda former av subjekt pekar Rossdale på en långt mer problematisk aspekt 
av den ontologiska säkerhetsforskningen. Med grund hos Butler menar Rossdale 
att moraliskt handlande utgår ifrån en ogenomskinlighet inför sig själv. Genom att 
inte veta var gränsen går mellan subjektet och den andre möjliggörs etiken. Detta 
gör att en förståelse av subjektet som innehavande en naturlig dragning efter 
identitetsmarkörer omöjliggör moraliskt handlande. Det är i osäkerheten bortanför 
fastslagna identiteter som moralen har sin grund. Detta gör att ontologisk säkerhet 
naturaliserar och i förlängningen upprätthåller en identitetssökande norm som står 
i polemik mot moraliskt handlande. 
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4   Analys 

Nedan följande analysdel är uppdelad i tre rubriker som var och en utgör ett raster 
varunder en specifik aspekt av de behandlade texternas syn på subjektet 
analyseras. Rubrikerna fungerar på så sätt som tematiska indelningar som på olika 
sätt synliggör hur subjektet är formulerat och vilka begränsningar och möjligheter 
sådana konceptualiseringar leder till.  

4.1   Motsatspar 

Relationen mellan ontologisk osäkerhet och ontologisk säkerhet är en första 
aspekt som de behandlade texterna skiljer sig åt på och som synliggör något om 
synen på det individuella subjektet. Eftersom Chris Rossdale vänder sig emot 
analysverktyget ontologisk säkerhet så behandlas hans text först i de två senare 
tematiska indelningarna.  

Browning och Joenniemi menar att forskningsfältet är allt för inriktad på 
ontologisk osäkerhet, vilket gör att analyserna drar felaktiga slutsatser om vad det 
är som leder till ontologisk säkerhet. Genom att enbart studera subjekt som är 
ontologiskt osäkra så blandas orsaken till ontologisk säkerhet ihop med 
bevarandet av identiteter. Browning och Joenniemi menar att det är först den 
ontologisk osäkre som behöver söka stabilitet i sin identitet, men att detta inte 
innebär att det är bristen av stabilitet som är grunden för osäkerheten. Genom att 
studera subjekt som är ontologiskt säkra skulle istället det flexibla framkomma 
som grunden för ontologisk säkerhet. (Browning & Joenniemi 2017:35–36).  

På sätt och vis är det just detta som Ty Solomon gör i sin analys av den 
arabiska våren. Till skillnad från ontologisk säkerhet som den formuleras av 
Kinnvall så är den i Solomons text inte något som är avhängt subjektets inre. 
Istället är det något som konstitueras utanför det individuella subjektet och som 
denne inte har del av, den ontologiska säkerheten föregår på sätt och vis subjektet. 
På så sätt är ontologisk säkerhet en förutsättning för subjektivitet över huvud taget 
i Solomons text. Den affektiva tillblivelsen är därmed en inbegripen del av den 
ontologiska säkerheten (Solomon 2017:9). Genom att rikta blicken mot ontologisk 
säkerhet så aktualiserar detta perspektiv emellertid i lika hög grad som 
osäkerhetsinriktade analyser, frågan om hur motsatsen ska förstås. Finns det något 
utrymme för ontologisk osäkerhet när det är först det ontologiskt säkra subjektet 
som existerar?  

Det är ur Gilles Deleuzes förståelse av subjektet som affektivt konstituerad 
som Solomon tar avstamp. Det affektiva betecknar hos Deleuze en process av 
tillblivelse och synliggör att kroppen i sig själv inte är något fast och varaktigt. 
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Detta gör att kroppen förstås som en yta som inte har någon naturaliserad 
konstitution utan som i likhet med det decentraliserade subjektet i allmänhet är en 
yta för politisering (Solomon 2017:12–13). Med Deleuze förståelse av kroppen 
blir det emellertid svårt att placera in Solomons analys på ett spektrum mellan 
ontologisk osäkerhet och säkerhet. Om den icke-affektivt konstituerade kroppen 
är detsamma som det ontologiskt osäkra subjektet så motsäger Solomon Deleuze. 
Detta eftersom Deleuze menar att kroppen alltid är affektivt konstituerad av sin 
omgivning. Om den ontologiska osäkerheten istället ses som en form av affektiv 
tillblivelse så finns det ingen skillnad mellan ontologisk osäkerhet och ontologisk 
säkerhet eftersom båda är en form av tillblivelse. 

Medan det för Solomon saknas en definierad position av osäkerhet, som gör 
begreppet ontologisk säkerhet till något utan tydlig avgränsning, så återfinns 
precis som Browning och Joenniemi påpekat, den motsatta bristen i Kinnvalls 
artikel. Att säkra subjektiviteten betraktas ej som synonymt med ontologisk 
säkerhet, men alternativa sätt beskrivs aldrig i Kinnvalls artikel. (Kinnvall 
2004:763). 

Eventuellt kan de affektiva atmosfärer som Solomon pekar på var verksamma 
under den arabiska våren därmed fungera som ett alternativ till säkrandet av 
subjektiviteten. Genom att sakna varandras motpoler kan Kinnvalls och Solomons 
texter läsas som komplement till varandra. Utifrån Browning och Joenniemis 
tankar om ontologisk säkerhet som framkommen i en grundläggande tilltro 
gentemot omvärlden skulle de folkliga upproren därmed läsas som subjekt som 
redan innan upplevde ontologisk säkerhet. Detta fick dem att bli handlingskraftiga 
och föränderliga i sina identiteter. Samtidigt är Solomons hela poäng att det är just 
cirkulationerna av emotioner som möjliggjorde subjektets handlande, snarare än 
något hos det individuella subjektet inneboende förtroende gentemot omvärlden. 
Browning och Joenniemis ontologiska säkerhet skulle därmed motsäga hela 
Solomons resonemang.  

Utan att helt avfärda identitet som en avgörande funktion för ontologisk 
säkerhet som Browning och Joenniemi argumenterar för, men genom att samtidigt 
beakta deras kritik av en allt för stor fokusering vid ontologisk osäkerhet, kan 
Solomons perspektiv fungera kompletterande för att åskådliggöra en större bredd i 
sätten att nå ontologisk säkerhet. Trots att de affektiva cirkulationerna saknar de 
myter, symboler och valda trauman som gör nationalism och religion till så pass 
tilldragande diskursiva formationer, så visar Solomons text på en sorts ontologisk 
säkerhet som fungerar som komplement till säkrandet av subjektiviteten. På så sätt 
pekar hans undersökning på behovet av en pluralitet i förståelsen av potentiella 
sätt att nå ontologisk säkerhet, utan att för den delen motsäga Kinnvalls analys.  

Samtidigt kvarstår den bristande avgränsningen mellan säkerhet och osäkerhet 
hos Solomon. För att kringgå problematiken kan motsatsen till Solomons 
ontologiska säkerhet förstås som en kroppslighet som i motsats till Deleuze idéer 
inte är i tillblivelse. Alternativt så måste både kroppen och identiteten förstås som 
i ständig tillblivelse men att skillnaden mellan ontologisk säkerhet och osäkerhet 
består i att den ontologiskt osäkre är frikopplad från identitet. Förslagsvis är det 
sista alternativet mest övertygande eftersom det inte naturaliserar kroppen utan 
bibehåller den som ett fält för fortsatt problematisering. Detta innebär därmed att 
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identiteten återinrättas som kärnan av även Solomons ontologiska säkerhet, även 
om den i hans text har en lockelse genom de affektiva cirkulationer snarare än 
genom myter, symboler och valda trauman. 

Vad analysen av förhållandet mellan ontologisk säkerhet och ontologisk 
osäkerhet därmed leder till är en pluralistisk förståelse av sätten att nå ontologisk 
säkerhet. Samtidigt resulterar avgränsningen gentemot ontologisk osäkerhet hos 
Solomon i en förståelse av identiteten som i centrum av även denna form av 
säkerhet.  

4.2   Den andre 

För Catarina Kinnvall innehåller processen av att säkra subjektiviteten alltid en 
relation mellan jaget och den andre. (Kinnvall 2004:749). Detta eftersom den 
andre är en nödvändig förutsättning för skapandet av en identitetsposition. På så 
sätt belyser den andre genom sin centrala position för jagets sammanbindning 
med identitetspositioner viktiga aspekter av hur subjektet förstås. Dessutom 
erbjuder denna övergripande rubrik ett synliggörande genom att de behandlade 
texterna alla har olika synsätt på den andres funktion för subjektet. 

Kinnvalls förståelse av den identitetskonstruerande processen är hämtad från 
psykoanalytikern Julia Kristeva. Kristeva menar att subjektets undermedvetande 
varken är ett subjekt eller ett objekt, utan benämner det istället som ett abjekt10. ”It 
is something rejected from which one does not part, from which one does not 
protect oneself as from an object” (Kristeva i Kinnvall 2004:753). Abjektet är det 
undermedvetna förstått som en formlös enhet utan tydliga gränser gentemot andra 
subjekt. Säkrandet av subjektiviteten blir nödvändigt när denna hos subjektet 
inneboende enhet framkommer. När identiteter som annars skapar en tydlig bild 
av jaget störs eller blir oanvändbara, exempelvis genom globaliseringens 
identitetsstörande processer, synliggörs det undermedvetna som ett abjekt för 
subjektet vilket innebär en existentiell ångest. Grunden för den ontologiska 
osäkerheten är hos Kinnvall på så sätt subjektets kännedom om dess egna 
essentiella drag. Säkrandet av subjektiviteten uppnås genom att den andre skapas 
som abjekt. På så sätt förflyttas detta hos subjektet själv ångestframkallande över 
till den andre, vilket möjliggör att osäkerheten blir hanterbar. Detta sker genom att 
den egna identiteten definieras i motsats till den andre. (Kinnvall 2004:753–754). 

För Kinnvall ligger på så sätt det decentraliserade subjektet i kärnan av den 
ontologiska säkerheten. Det är just det gränslösa hos subjektet som utgör 
förutsättningen för ontologisk säkerhet. Att säkra sin subjektivitet är alltid i någon 
mån på bekostnad av den andre. Genom att betrakta subjektets egna 
undermedvetande som ett abjekt och säkrandet av subjektiviteten som en process 

                                                                                                                                                   
 

10 Min översättning. Ursprungligen ’abject’. Se exempelvis Powers of horror: An essay of 
abjection (1982) 
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av abjektion11 av den andre kopplas den emotionella aspekten av ontologisk 
säkerhet ihop med det strukturellt konstruerade.  

Browning och Joenniemis text liknar Kinnvall i det att den andres roll för 
identitetsformulering understryks som nödvändig. Samtidigt inbegrips inte samma 
psykoanalytiska utgångspunkt i deras förståelse av denna process. Identiteten blir 
till genom åtskillnad, men detta behöver inte vara av en negativ karaktär. Istället 
tar de vänskap som utgångspunkt för att tänka annorlunda kring 
identitetsformulering. Vänskap menar de inbegriper en respektfull åtskillnad, ”[i]t 
is premised on far-reaching similitude, but also entails an acceptance of 
difference.” (Browning och Joenniemi 2017:43). Identiteten kan med  detta som 
utgångspunkt därmed även bli till genom en positiv åtskillnad gentemot den andre 
och behöver inte som hos Kinnvall inbegripa att en negativ bild av den andre som 
något ångestfullt behöver skapas.   

Chris Rossdale hämtar sin förståelse av subjektets relation till den andre från 
Judith Butler. Genom att använda Butlers syn på subjektet med dess inneboende 
osäkerhet, så menar Rossdale att en helt annan analytisk modell blir nödvändig.  
Detta genom att Butlers decentraliserade subjekt inte på något entydigt sätt 
förutsätter en ångestfull självförståelse. (Rossdale 2015:375).12 Istället förstår 
Butler det decentraliserade subjektet som ogenomskinligt13 för sig själv vilket i 
förlängningen möjliggör moraliskt handlande. Eftersom det decentraliserade 
subjektet saknar kärna, utan konstitueras av bland annat den andre, så utgör 
ogenomskinligheten en utgångspunkt för etiken eftersom den kännetecknar den 
andres ofrånkomliga del av subjektets egna jag. (Rossdale 2015:376) 

Vad Rossdale gör är att med utgångspunkt hos Butler synliggöra den 
möjligtvis motsägelsefulla uppfattningen om ett subjekt som till sin natur är 
decentraliserad, men som ändå upplever denna sin naturlighet som 
ångestframkallande. Rossdales subjekt karaktäriseras precis som Kinnvall av en 
relationell tillblivelse, med en naturlig instabilitet och icke-autonomitet. Men 
istället för en ångestframkallande upplevelse som måste täckas över och döljas är 
denna självkännedom, eller snarare bristande självkännedom utgångspunkten för 
moraliskt handlande. (Butler 2004:137–138; Rossdale 2015:376).  

Den intuitivt märkliga uppfattningen om subjektets ångestfyllda relation till 
sin egen konstitution kan möjligtvis förklaras med hjälp av Jacques Lacan. 
Eftersom Kinnvalls resonemang om abjektet kommer ifrån Julia Kristeva som 
företräder en idétradition i Lacans efterföljd är ett potentiellt svar den spegelfas 
som Lacan gjort sig känd för. I spegelfasen är det själva kroppsligheten, och dess 
slutenhet som står i konflikt med det decentraliserade subjektet vilket är grunden 

                                                                                                                                                   
 

11 Min översättning. Avser själva den proceduriella aktiviteten, och understryker på så sätt 
skillnaden i det undermedvetna i sig själv som en abjekt, och abjektionen av någon annan, som en 
konstruerande, ej essentiell process. 
12 Med grund hos Emmanuel Levinas hämtar Judith Butler sin förståelse av subjektets koppling till 
den andre. Den andre utgör en dubbeltydighet hos subjektet: ”There is fear for one’s own survival, 
and there is anxiety about hurting the Other” (Butler 2004:136–137). Ångest är här inbegripen i 
relationen med den andre, men det ångestfyllda beror inte på subjektets egen decentralisering. 
13 Min översättning. Ursprungligen opaque, se Giving an Account of Oneself (2005:19–20). 
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för ångesten. För Lacan kännetecknar spegelfasen ett första, och på samma gång 
ständigt pågående möte med den andre. Det är startpunkten för en strävan mot den 
enhetlighet som bilden visar upp och som det egna jaget inte står i samklang med. 
Utifrån denna tolkning skulle säkrandet av subjektiviteten vara ett sätt att skapa en 
självbild som står i samklang med den bild som spegeln visar upp för barnet. 
(Lacan 2010:98–99; Bernstein 2012:226–227). Även om detta förklarar hur 
självkännedomen kan vara ångestframkallande för subjektet så kvarstår Rossdales 
moraliska kritik. 

För Ty Solomons analys är den andre oviktig. Det är genom de affektiva 
cirkulationerna som subjektiviteter blir till genom. Att ställa frågan på vilket sätt 
som den andre definieras kan verka missvisande när syftet med artikeln är att 
släppa det subjektcentrerade perspektivet. Det affektiva produceras som en 
konsekvens av symboler eller teckens cirkulation, vilket innebär att desto mer 
cirkulation, desto affektivare atmosfär skapas. (Solomon 2017:15). Om subjektets 
handlingsförmåga är en produkt av styrkan i den affektiva cirkulationen så blir 
den andre, i egenskap av sin enskildhet, oviktig för analysen.  

Samtidigt kan det uteblivna svaret på frågan om den andres roll för subjektet 
verka belysande. Solomon vänder på sätt och vis intresset tillbaka mot den 
uttalade frågan genom att belysa det faktum att frågeställningen om den andre 
kräver ett specifikt perspektiv, nämligen det som utgår ifrån den individuella 
subjektiviteten. Genom att bortse från det individuella subjektet omöjliggörs den 
andre. Subjektivitetsformuleringen i Solomons text leder därmed på ett tydligt sätt 
till begränsningar angående analytiska och politiska fördelar som förutsätter den 
andre. Exempelvis osynliggörs de redan påtalade etiska förutsättningarna som 
Judith Butlers konceptualisering av osäkerhet inbegriper.  

Samtidigt föranleder Solomons affektiva cirkulationer frågan om vad det är 
som egentligen gör att det affektiva fastnar och konstituerar subjekt? ”It is found 
’in those resonances that circulate about, between, and sometimes stick to bodies 
[…]” (Seigworth & Gregg i Solomon 2017:14). Genom att de affektiva 
cirkulationerna skapar subjektiviteter framkommer en åtskillnad mellan vad som 
är kropp och vad jaget utgörs av. Den biologiska kroppen är avskild från innehåll 
och någon närmare definition av vad det är som gör att det affektiva fastnar på 
vissa kroppar men inte andra beskrivs inte. Kinnvalls och Rossdales texter 
erbjuder genom dels psykoanalysen och dels queerteorins materialitet en 
förankring hos subjektet som förklarar varför något fastnar, berör eller slår an i det 
egna jaget. Detta sker med hjälp av den andre, något som Solomons ontologiska 
säkerhet inte intresserar sig för, därmed saknas en viktig del i detta analytiska 
perspektiv. 

Browning och Joenniemis tankar om relationen mellan jaget och den andre ter 
sig aningen för ensidiga. Vänskapen som de utgår ifrån i fråga om 
identitetsformationer skulle kunna tas som exempel på motsatsen till vad de 
hävdar. En möjlig argumentation skulle kunna utgå ifrån att det är just likheterna 
som bygger vänskapen och att åtskillnaden snarare tonas ner. Vänskapsrelationer 
skulle därmed passa väl in i Kinnvalls förståelse av identitetskonstruktioner. 
Genom att i likhet med Solomon inte inbegripa någon psykologisk eller materiell 
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förklaring till behovet av identitet så tenderar deras förståelse av jaget dessutom 
att bli för enkelspårig. 

Både Kinnvalls och Rossdales syn på subjektets förhållande till den andre 
innehåller belysande och övertygande analyser. På sätt och vis går deras konflikt 
tillbaka på skillnaden mellan Kristeva och Lacan kontra Butler och Foucault.14 Att 
resonera sig fram till vem som har rätt utav dessa tänkare ter sig närmast omöjligt, 
men att bara välja Kinnvalls perspektiv vore att allt för lättvindigt blunda för 
Rossdales kritik. 

En potentiell mellanväg vore att anamma en mer pluralistisk förståelse av 
relationen till den andre, men utan att släppa identitetspositioners roll för 
subjektet. På så sätt kan ontologisk säkerhet som forskningsfält förstås som 
kapabelt att inrymma moraliska handlingar. Möjligtvis är det genom att innefatta 
enbart en identitet som det moraliska omöjliggörs. Om subjektet inbegriper olika 
identiteter så kan avståndet mellan dessa utgöra samma form av moraliska grund 
som subjektets oförmåga att se sig själv. Så länge de olika identitetspositionerna 
inte inbegrips i ett övergripande narrativ så erbjuder pluraliteten av identiteter 
subjektet samma typ av ogenomskinlighet och sammankoppling med den andre 
som Rossdale lyfter fram som den moraliska grunden. Precis som Butlers 
ogenomskinlighet betecknar relationen till den andre så kan summan av oförenliga 
identitetspositioner utgöra samma beteckning av subjektets sammanblandningen 
med den andre.  

Genom en konceptualisering av ontologisk säkerhet som potentiellt grundad i 
flera identiteter kan Rossdales kritik därigenom undvikas. Genom att dessutom 
betrakta subjektet som tänkbart kapabelt till att vara mer rörlig i sina 
identitetspositioner kan dessutom abjektionen som sker i formeringen av 
identiteten dämpas. Den andre framstår bara som ångestframkallande i relation till 
en identitetsposition vilket gör att en föränderlig identitet minskar en eventuell 
fientlighet mellan subjektet och den andre. 

4.3   Stabilitet och flexibilitet 

Avgörande för Kinnvalls förståelse av den ontologiska säkerheten är samspelet 
mellan förändring och stabilitet. Enligt henne finns en naturlighet i människans 
motstånd mot allt för snabb eller påtvingad förändring. Identiteter är sociala 
konstruktioner enligt Kinnvall, men de fungerar som ett sätt att erbjuda en 
stabilitet som räddar människan från en naturgiven ångest. (Kinnvall 2004:747). 
Denna stabilitet är möjligtvis det spår inom forskningsfältet som är mest 
omdiskuterat och som konfliktyta erbjuder det en tydlig ingång till olika synsätt 
på subjektet.   

                                                                                                                                                   
 

14 Kopplingen till Foucault utgörs framför allt av ett försvar av poststrukturalismen med hänseende 
på just det etiska. (ex. Butler 2005:19). 
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Den grundläggande tilltro gentemot omvärlden som både Kinnvall och 
Browning och Joenniemi ser som centralt hos subjektet är hämtad från Giddens 
konceptualisering av ontologisk säkerhet. Giddens menar att avgörande för denna 
grundläggande tilltro är rutinerna. Dessa menar han rotas hos subjektet redan som 
spädbarn, då rutiner mellan vårdnadshavare och spädbarn skapar ett försvar 
gentemot ångest. Det är denna tillförlitlighet gentemot omvärlden som möjliggör 
aktörskap och handlande (Borrowing & Joenniemi 2017:35).  

Ett grundläggande problem med denna, ur rutinerna skapade stabilitet, som 
grund för ontologisk säkerhet är att den är oförmögen att förklara politiska 
rörelser som söker progressiv förändring. Att människan har ett naturligt motstånd 
mot förändring framstår som en position identisk med en konservativ attityd. (ex 
Oakeshott 1962:169, 171). Det faktum att detta är en tydlig politisk-ideologisk 
hållning visar på hur grunden för denna form av ontologisk forskning, med sin 
stabilitetscentrering, inte är något naturligt, icke-politiskt som det råder konsensus 
kring.  

Rossdale beskriver ett försök till att frångå de problematiska aspekterna av att 
säkra subjektiviteten som gjorts inom forskningsfältet. Detta består i att skilja på 
ontologisk säkerhet som gör rutinerna och praktikerna till fetischer och ontologisk 
säkerhet som behåller en viss kritisk distans till dessa rutiner. Detta innebär alltså 
att säkrandet av subjektiviteten inte är den enda vägen till ontologisk säkerhet. 
Genom att ha en grundläggande förtroende för narrativen som omgärdar subjektet 
kan subjektet frångå rutinerna till viss del, och därmed hantera en viss osäkerhet 
och förändring. (Rossdale 2015:374–375).  

Denna justering av Kinnvalls analysverktyg gör att den ontologiska säkerheten 
inte längre förutsätter en konservativ världsbild. Chris Rossdale pekar emellertid 
på hur även detta förhållningssätt avpolitiserar subjektet på ett sätt som missar 
samma former av utestängning som säkrandet av subjektiviteten innebär. Rossdale 
pekar på hur det hem som används som metafor för den grundläggande 
ontologiska säkerheten som möjliggör förändring och kringgår upptagenheten vid 
det stabila, alltid är en plats som möjliggörs genom exkludering och på bekostnad 
av en maktdefinierad kategorisering av ett vi och ett dem. (Rossdale 2015:375).  

Ty Solomons analys försöker inkorporera förändring genom de affektiva 
cirkulationerna som möjliggör ett handlande som bryter mot rutinerna. På så sätt 
erbjuder han ett sätt att kringgå stabiliteten genom att just erbjuda ett komplement 
till Kinnvalls säkrande av subjektiviteten. Kritiken som framförts av både 
Rossdale och Solomon och som riktar sig mot ontologisk säkerhet som grundat i 
en stabilitet är på många sätt övertygande. Samtidigt är Kinnvalls förståelse av 
bristen på stabilitet hämtad utifrån saker som exempelvis arbetslöshet och tvingad 
migration, aspekter som rimligtvis bör ge både en upplevelse av instabilitet och 
ontologisk osäkerhet.  

Utifrån Browning och Joenniemis tankar om flexibilitet handlar denna 
ontologiska osäkerhet emellertid inte om instabilitet. Trots att de utgår ifrån 
samma grundläggande tilltro gentemot omvärlden som grund för ontologisk 
säkerhet så förstår de detta tillstånd annorlunda. Förvisso upplever det 
individuella subjekt som förlorar sitt arbete en instabilitet i sitt självbiografiska 
narrativ utifall att dess identitet fram tills arbetslösheten varit sammankopplad 
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med arbetet. Men det är inte denna händelse i sig som per automatik ger den 
ontologiska osäkerheten. Istället menar Browning och Joenniemi att det centrala 
för den grundläggande tilltron är att den möjliggör en flexibilitet. Med en 
grundläggande trygghet blir därmed subjekt mer kapabla att hantera förändring så 
som arbetslöshet eller dylikt. (Browning & Joenniemi 2017:35)  

Även denna förståelse av den grundläggande tilltron är emellertid 
problematisk då den på sätt och viss naturaliserar en grundläggande uppdelning av 
människor som antingen innehar eller inte innehar en sådan trygghet och tilltro. 
De två kategorierna blir omöjliga att överträda efter det att barndomen är passerad 
vilket borde vara tämligen lätt att falsifiera. Eventuellt skulle man kunna tänka sig 
att denna tilltro är möjlig att tillförskansa sig även i vuxen ålder, men samtidigt 
kommer en sådan lösning på problemet oerhört nära den redan kritiserade 
förståelsen av ontologisk säkerhet som grundat i ett hem. Denna grundläggande 
tilltro kan även kritiseras utifrån att den tenderar att hemfalla åt en sorts 
mytologisering av ursprung. Barnet är utanför diskursen i bemärkelsen att vad 
som händer med barnet är avgörande och omöjligt att alternera.  

Rossdale menar att bland annat misslyckandet som en sorts 
subjektivitetsformulering undgår behovet av stabilitet och visar därmed på ett 
varande som inte inordnar sig efter ontologisk säkerhet/osäkerhet. (Rossdale 
2015:379). Ur ett analytiskt perspektiv fungerar misslyckandet som ett sätt att 
bemöta problematiken med behovet av stabiliteten i rutiner, alternativt hemmet 
som grund för aktörskap. Misslyckandet förstår Rossdale som ett sorts kreativt 
sätt att vara där det decentraliserade subjektet premieras som levnadsform. Genom 
att anamma sina misslyckanden och använda dem som utgångspunkt för olika sätt 
att vara bibehålls en rörlighet i vad som inkorporeras i subjektets självförståelse 
och stabilitet undviks därmed.  

 En konceptualisering av ontologisk säkerhet måste oundvikligt förhålla sig till 
stabilitetens roll för förståelsen av saker som aktörskap och möjlighet till politisk 
förändring. Rossdales kritik mot ontologisk säkerhet som ett analysinstrument 
som naturaliserar vissa former av subjektiviteter genom att ständigt söka stabilitet 
är övertygande. Samtidigt är hans olika sätt att peka på alternativa sätt att vara, 
som exempelvis misslyckandet, belysande på ett analytiskt plan. Emellertid 
framstår de som otillräckliga genom att inte erbjuda någon reell grund för andra 
sätt att handla. Även om misslyckandet kan vara en startpunkt för förändring, så 
framstår det som aningen bortvänt från en politisk verklighet. Det individuella 
subjektet som förlorar sitt arbete som en produkt av nyliberal globalisering kan 
inte förväntas hantera detta som en kreativ nystart exempelvis, ett sådant subjekt 
framstår som i allt för hög grad obehindrad av sociala förutsättningar. 

Browning och Joenniemi erbjuder tillsammans med Solomon olika sätt att 
inkorporera möjligheten till förändring i analysen av ontologisk säkerhet men 
båda tillvägagångssätten innebär tydliga begränsningar. Solomons förståelse av 
den arabiska våren är ett specifikt fall då behovet av stabilitet blir sekundärt 
genom de starka affektiva cirkulationerna. Samtidigt framstår det som otillräckligt 
att endast denna form av oerhört starka emotionella dragning kan möjliggöra 
förändring. Analysinstrumentet ontologisk säkerhet bör även kunna inrymma ett 
mer vardagligt förhållningssätt till förändring som inte upplevs som ångestladdat.  
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Browning och Joenniemis försök att undkomma stabilitetscentreringen 
resulterar i en analytisk uppdelning av subjekt mellan de som har och de som inte 
har ontologisk säkerhet. Genom en sådan naturalisering skulle det även kunna 
argumenteras för att de genom att förlägga ontologisk säkerhet hos jaget istället 
för hos identiteten gör analysinstrumentet mindre användbart, eftersom det inte 
kan förklara mer kortsiktiga politiska förändringar. Om ontologisk säkerhet bara 
skapas hos barnet är förändring bara skönjbar när förhållningssättet mellan 
vårdnadshavare och spädbarn förändras. 

Samtidigt erbjuder Solomon tillsammans med Browning och Joenniemi 
analytiska aspekter som borde kunna tas tillvara som respons på Rossdales kritik. 
Som påtalats ovan erbjuder Solomon en förståelse av ontologisk säkerhet som 
inbegriper olika sätt att nå en identitetsposition. Om detta kombineras med 
Browning och Joenniemis betoning på flexibiliteten som ett kännetecken för 
ontologisk säkerhet kan problemet med en allt för stor fokusering på stabilitet 
förstås annorlunda.  

Om identitetspositioner erbjuder ontologisk säkerhet som förstås som både 
stabilitet och flexibilitet kan en större rörlighet inbegripas i analysen utan att 
subjektet, i likhet med Rossdales förståelse av misslyckandet som utgångspunkt, 
frikopplas från alla begränsningar. Ett sådant subjekt ska därmed inte förstås som 
innehavande en naturlig dragning till all form av stabilitet. Emellertid krävs 
stabiliteten i någon eller några identitetspositioner för att möjliggöra en förändring 
i andra. På så sätt inryms både Rossdales queera subjekt och Kinnvalls 
synliggjorda dragning mot nationalism och religion i den ontologiska 
säkerhetsanalysen. 
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5   Slutsats 

Slutligen kvarstår nu att sammanfatta och redovisa resultaten från analysen av de 
olika subjektsformuleringar som här har behandlats. Detta görs till en början 
utifrån samma indelning som analysen strukturerades efter. Därefter följer en 
konkretion av svaret på den frågeställning som presenterades i början. Detta görs 
genom att begränsningarna och möjligheterna sammanfattas och de analytiska 
verktyg som framstod som mest användbara med avseende på det individuella 
subjektet presenteras. Utefter detta svar presenteras därefter ett förslag till en 
vidgad förståelse av ontologisk säkerhet som utgår ifrån de slutsatser som 
dessförinnan framlagts. Avslutningsvis pekas några områden ut där framtida 
forskning skulle kunna tänkas berika studiet om ontologisk säkerhet.   

5.1   Analytiska för- och nackdelar 

Här följer tre rubriker som var och ett svarar mot indelningen som gjordes under 
ovan placerade analysavsnitt. Under var och ett sammanställs de centrala resultat 
som varje analytiska indelning frambringade. 

5.1.1   Identitetsgrundade motsatspar 

I analysen av förhållandet mellan ontologisk osäkerhet och ontologisk säkerhet 
framkommer, precis som Browning och Joenniemi påpekar, en bristvara på 
analyser som undersöker sätten att nå ontologisk säkerhet. Kinnvall pekar inte ut 
något alternativ till säkrandet av subjektiviteten vilket därmed lämnar ett visst 
analytiskt tomrum i hur ontologisk säkerhet ska förstås i en politisk kontext. Ty 
Solomons text fungerar delvis som ett sätt att fylla denna lucka. Browning och 
Joenniemis barndomsgrundade ontologiska säkerhet tillbakavisas emellertid i 
förhållande till Solomons text av de affektiva cirkulationernas aktörsskapande 
funktion. Solomons text saknar samtidigt distinktion av när subjektet är att 
betrakta som ontologiskt osäker. Både kroppar utan och med subjektivitet 
betraktas som i tillblivelse vilket i någon mån karakteriserar det aktörskap som 
utgjorde kännetecknet för ontologisk säkerhet. 

Det förslag som ovan anfördes för att komma förbi de analytiska problemen 
bestod i att tolka även Solomons analys som i behov av identitetspositioner som 
skiljer den ontologiskt säkra från den ontologiskt osäkra. Vidare framkom det 
genom ovan förda resonemang att ontologisk säkerhet kan nås på olika sätt, 
åtminstone i bemärkelsen att identitetskopplingen kan se olikartad ut. Ett säkrande 



 

  25 

av subjektiviteten är därmed inte nödvändig. Istället öppnar detta upp ontologisk 
säkerhet som analysinstrument och visar på möjligheten till olika sätt för subjektet 
att nå ontologisk säkerhet.  

5.1.2   Den andre som projektionsyta eller moralisk utgångspunkt 

I analysen av de behandlade texternas syn på subjektets förhållande till den andre 
framkommer dels en bristvara i både Browning och Joenniemis och Solomons 
analys och dels en svårlöst konflikt mellan Kinnvall och Rossdale. Genom att 
bortse från ett individuellt subjekt osynliggörs etiken i Solomons analys. 
Samtidigt innehar hans förståelse av de affektiva cirkulationerna, till skillnad från 
Kinnvalls eller Rossdales analyser, av en avsaknad av psykologisk förankring hos 
subjektet. Browning och Joenniemis förståelse av subjektets förhållande till den 
andre saknar på ett likartat sätt de grundläggande mekanismer som möjliggör 
identitetsskapande eller dylikt. Chris Rossdale för, utifrån Judith Butlers förståelse 
av subjektets relation till den andre, fram en kritik som avser att forskningsfältet 
osynliggör moraliskt handlande. Samtidigt är Kinnvalls förståelse av den andre 
mer grundat i en psykoanalytisk tradition och att avgöra vilken som är mest 
analytiskt användbar ter sig omöjligt.  

För att inte bortse från Rossdales moraliska kritik av forskningsfältet föreslogs 
en pluralistisk förståelse av den ontologiska säkerheten under analysdelen av 
föreliggande text. En sådan förståelse av relationen till den andre inbegriper ett 
moraliskt handlande. Detta utgår ifrån subjektets sammanlagda 
identitetspositioner som tillsammans ger en likartad ogenomskinlighet som Butler 
tar som utgångspunkt för etiken.  

5.1.3   Identitetsgrundad stabilitet och flexibilitet 

 
Stabiliteten som finns inbegripen i och som utgör en förutsättning i mycket av den 
ontologiska säkerhetsforskningen är på många sätt problematisk. 
Stabilitetsfokuseringen tender att misslyckas med att analytiskt inbegripa politiska 
rörelser som söker förändring. Samtidigt ter sig Chris Rossdales alternativ till 
stabilitet allt för långt ifrån en politisk verklighet. På likartade sätt inbegriper både 
Solomons och Browning och Joenniemis försök att inkorporera förändring i 
forskningsfältet brister. Solomons affektiva cirkulationer utesluter förändring på 
en mer vardaglig nivå. Browning och Joenniemis ontologiska säkerhet framhäver 
subjektets förmåga till flexibilitet men naturaliserar samtidigt en från barndomen 
cementerad uppdelning av subjekt. 

För att komma runt problematiken med en allt för stor stabilitetscentrering 
föreslogs en förståelse av ontologisk säkerhet som både ger en stabilitet och en 
flexibilitet för det individuella subjektet. Detta möjliggör en analys som 
inbegriper subjekt som får stabilitet i egenskap av vissa identitetspositioner, 
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samtidigt som det möjliggör en flexibel anpassning till förändring i andra 
identitetspositioner. 

5.2   Svaret och ett analytiskt förslag 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de texter som här behandlats på olika 
sätt kan komplettera varandra för att tänka vidare kring begreppet ontologisk 
säkerhet som ett analysverktyg för statsvetenskapen. Först och främst följer här ett 
kortfattat och koncentrerat svar på frågeställningen som varit drivande för 
föreliggande uppsatstext. Med utgångspunkt i dessa olika begränsningar och 
möjligheter följer därefter ett förslag till kompletterande förståelse av ontologisk 
säkerhet. Denna konceptualisering ska emellertid inte förstås som en 
verklighetsbeskrivning då den saknar empiriska belägg. Istället är det ett deduktivt 
frambringat förslag att tänka vidare och utveckla forskningsfältet utifrån. Syftet är 
på ett konkret plan att ta hänsyn till kritiken och tilläggen som framförts av 
Solomon, Rossdale, Browning och Joenniemi gentemot Kinnvalls första 
statsvetenskapliga förståelse av den ontologiska säkerheten, för att därmed 
utveckla analysredskapet.  

Begränsningarna och möjligheterna som texterna erbjuder kan beskrivas enligt 
följande. Catarina Kinnvalls analys förstår subjektet som alldeles för beroende av 
stabilitet. Samtidigt erbjuder hon en tydlig bild av de problematiska dragen som är 
inbegripna i identitetsskapande processer. En tydlig begränsning med Christopher 
S Browning och Pertti Joenniemis subjektsformulering är hur den naturaliserar en 
cementerad uppdelning mellan osäkra och säkra subjekt från födseln. Vad deras 
alternativa förståelse av den ontologiska säkerhetens påverkan på subjektet 
emellertid bidrar med är möjligheten till flexibilitet. Genom att släppa 
subjektscentreraring visar Ty Solomon på ett alternativt sätt att nå ontologisk 
säkerhet som öppnar upp förståelsen av begreppet. Genom att sakna en definierad 
ontologisk osäkerhet blir hans subjektsformulering emellertid ofullständig. Chris 
Rossdale belyser framför allt två begränsningar med forskningsfältet. Dels 
subjektets ångestfyllda relation till sig själv, och dels negligeringen av moraliskt 
handlande som sker genom fältets fokusering vid identitet.  

En vidareutveckling på analysverktyget föreslås enligt följande. Förslagsvis 
bör sätten att nå ontologisk säkerhet förstås som öppen i bemärkelsen att tillskansa 
sig säkerhet genom identitet kan ske på olika sätt. Varken Rossdale, Browning 
och Joenniemi eller Solomon erbjuder emellertid övertygande argument för att 
helt släppa den ontologiska säkerhetens koppling till identitet. De affektiva 
cirkulationerna kan ses som ett kompletterande sätt att få aktörskap och 
ontologisk säkerhet genom, men detta görs via en identifiering med någon form 
av identitetsposition för subjektet.  

Även om Kinnvalls förståelse av identitetsskapande processer som alltid 
inbegripna en abjektion av den andra stämmer, så föreslås en mer pluralistisk 
förståelse av dessa identitetspositioner. På så sätt kan pluraliteten av olika 
potentiella identitetspositioner att falla tillbaka på därmed utgöra ett sätt som 
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mildrar den process som gör främlingen till fiende. Denna pluralitet av identiteter 
bör rimligtvis även stå i bättre samklang med det decentraliserade subjekt som 
utgör grunden för forskningsfältet. Detta genom att mer fullständigt inbegripa de 
relationella förutsättningarna för subjektet.  

Browning och Joenniemi för in flexibiliteten som en karaktärisering av den 
ontologiska säkerheten. Snarare än att helt ersätta stabiliteten som en 
identitetsposition ger föreslås de potentiellt kunna samverka. En identitetsposition 
erbjuder därmed en stabilitet att handla utifrån, samtidigt som den ger en 
flexibilitet att hantera pluraliteten av identiteter. Destabiliserade identiteter på 
grund av globalisering kan därmed hanteras ifall att subjektet har andra 
identitetspositioner som ger ontologisk säkerhet i form av stabilitet och 
flexibilitet. 

Genom att frambringa flexibilitet kan den ontologiska säkerhet som baseras på 
flera identiteter erbjuda en föränderlighet som omöjliggör att en övergripande 
identitetsposition skapas. En sådan identitetsmarkör riskerar att ordna in de 
pluralistiska identitetspositionerna till en enda och därmed omöjliggöra moraliskt 
handlande genom den allt för koherenta uppfattningen om jagets varande. Precis 
som i Rossdales förståelse av etiken kan den flexibla men ändå stabilitetsgivande 
ontologiska säkerheten därmed utgöra grunden för moraliskt handlande. Eftersom 
summan av icke-cementerade identiteter inte erbjuder en koherent självbild gör 
denna pluralitet att ogenomskinligheten, som är en produkt av subjektets 
relationella förutsättningar, här blir tydlig och precis som Rossdale menar kan 
utgöra grund för moraliskt handlande. 

Möjligtvis kan folkhavet som samlades på Sergels torg två dagar efter 
terrordådet förstås med Kinnvalls ontologiska säkerhet som förklarande faktor. De 
individuella subjekten upplevde att deras självbild var hotad och nationen erbjöd 
därmed en särskilt tilldragande identitetsposition. Förslagsvis var detta emellertid 
inte det enda sättet att reagera på terrordådets destabiliserande påverkan på olika 
identitetspositioner. De subjekt som besatt en ontologisk säkerhet grundad i en 
pluralitet av identiteter kunde i högre grad flexibelt hantera den förändrade 
självbilden utan att försöka säkra subjektiviteten. På så sätt besatt även dessa 
subjekt ett varats säkerhet. 

5.3   Framåt 

Avslutningsvis bör det framhållas att det finns en rad olika aspekter som framtida 
forskning om ontologisk säkerhet kan rikta in sig på. Den brist på studier som 
undersöker ontologisk säkerhet snarare än ontologisk osäkerhet som Browning 
och Joenniemi poängterat kan här understrykas. Flera sådana studier skulle 
potentiellt kunna resultera i en större kunskap om mångfalden av sätt för subjektet 
att nå ontologisk säkerhet. Detta skulle göra analysinstrumentet mer 
mångfacetterat och öka förståelsen för politiska rörelser. Vidare skulle det 
analysinstrument som här har föreslagits behöva testas mot empiri. En induktiv 
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undersökning där identiteter analyseras utifrån en ontologisk säkerhet som både 
rymmer stabilitet och flexibilitet skulle ge mer tyngd åt ovan förda resonemang.  
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