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Aktör-nätverksteori och  
kritiska textanalyser 

En diskussion om teori, metod och tillämpning 

Karin Hagren Idevall 

Abstract 
Actor-network theory (ANT) offers an approach to study how social 
phenomena and relations are developed and come to matter. ANT ob-
jects to using theory as an explanatory framework, within which empirics 
is added and shaped. ANT claims that theoretical presumptions should 
not be the starting point for critic, but rather that critique is an effect of 
close deployment of empirical data. This article aims to read ANT from a 
critical linguistics’ perspective in order to discuss how ANT can bring 
new perspectives on the social to linguistics, and offer concepts and tools 
for critical text analysis. The article introduces ANT’s ontology and 
epistemology as well as the theoretical perspectives derived from them. 
Furthermore, the article deals with ANT as a critical approach. Two 
analytical studies of language and racism are introduced to illustrate how 
linguists can benefit from using ANT, including concepts like black box, 
punctualization and translation. 

Keywords: Actor-network theory, black box, discourse, material semio-
tics, punctualization, racism 
 

Aktör-nätverksteori (ANT) härstammar från vetenskapssociologin men har 
sedan uppkomsten på 1980-talet utvecklats inom en rad olika ämnen med 
intresse för hur det sociala är uppbyggt. När ANT beskrivs av sina för-
grundsgestalter – Bruno Latour, John Law, Annemarie Mol, Vicky Singleton 
– börjar det ofta med en invändning: aktör-nätverksteori är inte en teori (se 
t.ex. Latour 1999:19ff, Law & Singleton 2013:8). Ett sådant påstående kan 
verka underligt, både med tanke på namnet och på grund av den genom-
slagskraft som teoretiskt ramverk ANT haft inom framförallt sociologi, 
informationsteknologi och organisationsvetenskap. Men ANT:s problemati-
sering av vad teori kan vara och ha för funktion är grundläggande för synen 
på kritik. I denna artikel utforskas den kritiska potentialen hos ANT. Syftet 
med artikeln är att läsa ANT med den kritiska textanalytikerns blick för att 
synliggöra möjliga ingångar till empiriska studier och diskutera på vilka sätt 
dessa ingångar kan ge oss nya perspektiv på samhället. Den övergripande 
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frågan är hur ANT kan berika kritisk språkforskning genom nya teoretiska 
perspektiv, analysverktyg och begrepp. 

Bruno Latour (2007) slår fast att kritik är politiskt, att det handlar om att 
säga något om samhället som potentiellt kan förändra det. Att göra något 
politiskt relevant handlar inte om att bekräfta förklaringar till sociala orätt-
visor. Istället handlar det om att genom empiriska analyser problematisera 
och nyansera sociala fenomen i det samhälle vi lever i (Latour 2007:260). 

ANT:s invändningar mot teori handlar framförallt om hur teorier har 
kommit att användas som utgångspunkt för kritik inom många vetenskaper. 
Vad ANT värjer sig emot är teori som en förklaringsram utifrån vilken ett 
fenomen eller ett material tolkas. ANT angriper inte sina studieobjekt ovan-
ifrån eftersom en utgångspunkt är att det inte finns några övergripande 
naturliga ramverk inom vilka olika fenomen och handlingar uppstår. ANT 
beskriver effekter snarare än förklarar orsaker (Law 2009:147). 

ANT syftar framförallt till att studera hur fenomen och handlingar 
uppstår när aktörer av olika slag – både mänskliga och icke-mänskliga – går 
samman och interagerar, och hur nätverk av relationer byggs upp i proces-
ser. ANT tillämpas inom en mängd olika discipliner, och har inom forsk-
ning som rör text och litteracitet bland annat belyst hur människor inter-
agerar med skrift i materiell form, som exempelvis post-it-lappar (Karlsson 
2010), hur textdokument inom skolan formas i samspelet mellan olika 
aktörer (Hamilton 2010) och hur kommentarsfält på internet kan förstås 
utifrån samspelet mellan de aktörer (skribenter, webbredaktörer, webbfunk-
tioner, regler, moderatorer) som tillsammans bygger upp och ger mening åt 
forumet (Idevall Hagren 2014a).1 

ANT är alltså inte en teori i den bemärkelsen att den förser oss med för-
klaringar. Istället, menar Bruno Latour (2007), är ANT ett sätt att beskriva 
det vi studerar och därmed undersöka sådant som makt, innovation och 
motstånd i form av effekter. 

Att enbart beskriva ett fenomen betraktas sällan som tillräckligt i en ve-
tenskaplig studie, men vad ANT avser med beskrivning är ett blottläggande 
(”deployment”, se Latour 2007:136f, Latour 2004) av de processer som kon-
stituerar och utvecklar det studerade fenomenet. Med hjälp av en begrepps-
apparat som syftar till att synliggöra heterogenitet, ambivalens och inno-
vation blir beskrivningen en analys av hur det blir det som det blir. Snarare 

                                                 
1 ANT har i liten utsträckning tillämpats inom språkvetenskaplig forskning, svensk-
språkig och internationell. Se dock Clarke (2002), Edlund (2007), Hamilton (2010) och 
Karlsson (2010) för tillämpning av ANT i litteracitetsstudier. 
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än att utgå från på förhand definierade teorier börjar ANT i empirin och 
följer social utveckling steg för steg. 

Om nu ANT inte är en teori, vad är det då? Metaforerna duggar tätt i 
texterna om ANT. Law och Singleton (2013:8) menar att ANT är en lyhörd-
het, ”sensibility”, för materialitet, relationalitet och ambivalens i olika prak-
tiker, ett sätt att ställa frågor om hur människor, djur och objekt interagerar 
i sådana praktiker och ett sätt att kartlägga praktikerna. Ska vi alltså förstå 
det som en metod? Men även ”metod” är ett ord ANT-analytikerna värjer 
sig mot. Mol (2010:261) menar att det är omöjligt att använda ANT, som vi 
skulle använda ett mikroskop till exempel, och att vi istället kan förstå ANT 
som ett kaleidoskop genom vilket vi betraktar världen, där en mångfald olika 
blickar visar upp och omformar den. Det vi erbjuds för att hantera detta 
kaleidoskop är en repertoar av begrepp, av sätt att ställa frågor och av 
tekniker för att vända ut och in och upp och ner på våra studieobjekt. 

I denna artikel kommer jag att konkretisera dessa resonemang genom att 
visa hur begrepp från ANT kan belysa språkbruk på olika sätt. Med utgångs-
punkt i min avhandling, Språk och rasism: Privilegiering och diskriminering i 
offentlig, medierad interaktion (Idevall Hagren 2016b), presenterar jag två 
fall där ANT på olika sätt har fungerat som ett kritiskt angreppssätt i studier 
av språk och rasism. Dels presenterar jag den undersökning av kommentars-
fält som nämndes ovan (Idevall Hagren 2014b), där ANT syftar till att belysa 
hur en kommunikationssituation konstitueras och hur villkor och normer 
för deltagande och innehåll formas i interaktionen mellan ett flertal olika 
aktörer. Dels presenterar jag en undersökning där ANT-begrepp synliggör 
samspelet mellan dolda och öppna perspektiv på det som kategoriseras som 
”svenskt” och ”muslimskt”, och hur dessa kategoriseringar och föreställ-
ningarna kring dem pendlar mellan att agera som förgivettagna enheter och 
bli föremål för förhandling. Studien handlar om hur olika sätt att prata om 
”svenskhet” och ”islam” – olika diskurser – påverkas och förändras genom 
lokala förhandlingar, där diskurserna ifrågasätts, utmanas eller bekräftas. 

Utifrån det sätt som jag själv förhållit mig till ANT kanske vi kan betrakta 
den som ett angreppssätt, en väg att röra sig genom materialet, att se på, be-
skriva och upptäcka sammanhangen kring det. ANT erbjuder metodologisk 
reflektion genom en uppsättning begrepp som fått en relativt stabil betydelse 
genom de olika sätt de har använts i empiriska analyser. Dessa begrepp – 
aktör, nätverk, översättning, svart låda, punktualisering – kommer att 
förklaras och exemplifieras längre fram i artikeln. 

När jag i det följande presenterar ANT som kritisk metod för språkvetare 
inleder jag med att ge en introduktion till ANT. Trots att dess företrädare 
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värjer sig mot att kalla ANT en teori så finns en tydlig ontologi och episte-
mologi som etablerat ett antal teoretiska antaganden som utgör ett funda-
ment för ANT. I avsnittet som följer kommer jag specifikt behandla ANT 
som kritisk ansats. Därefter visar jag, utifrån de två ovan nämna studierna, 
hur en språkvetare kan dra nytta av ANT:s potential för kritiska analyser. 

Ontologiska och epistemologiska grunder 
ANT är alltså ingen teori i den bemärkelsen att den erbjuder forskaren för-
klaringsramar eller givna utgångspunkter att tolka materialet från. Men 
samtidigt har ANT ett teoretiskt fundament och vilar på vissa idétraditioner 
som format de ontologiska och epistemologiska ställningstaganden som gör 
att en ANT-analys är just en ANT-analys. Det är alltså förhållningsättet till 
teori, och inte de teoretiska implikationerna som sådana, som utgör kärnan i 
ANT:s invändningar mot teori. Som jag kommer att diskutera nedan kan 
ANT:s teoretiska perspektiv tillföra nya möjligheter för kritiska textanalyser, 
och jag tror att det är möjligt att tala om ANT som teoretiskt ramverk utan 
att göra avkall på dess användbarhet som analytiskt angreppssätt. 

När Mol (1999) skriver om ANT:s ontologi kallar hon det ontologisk 
politik, eftersom en central utgångspunkt är att inget är givet. Verkligheten 
föregår inte de vardagliga praktiker där vi möter den. Snarare skapas den i 
och genom dessa praktiker. Det politiska, och det kritiska, ligger i denna 
skapelseprocess, i de olika sätt varpå den tar sig uttryck och utvecklas. 

Aktör-nätverksteori har sina rötter i poststrukturalism, och utgår från 
antagandet att den sociala världen inte har inneboende egenskaper, utan att 
den konstitueras i processer där utveckling sker steg för steg till följd av rela-
tionerna mellan aktörer av olika slag. Aktörer är enkelt uttryckt de element 
som har en påverkan på denna utveckling och som sätter andra aktörer i 
rörelse (Latour 2007:46). 

Relationerna mellan aktörerna är det som definierar dem och som binder 
ihop en samling aktörer till vad som inom ANT brukar kallas för aktör-
nätverk. Callon (1991:133) definierar aktör-nätverk som ”a co-ordinated set 
of heterogeneous actors which interact more or less successfully to develop, 
produce, distribute and diffuse methods for generating goods and services”. 

När en uppsättning aktörer fått bestämda roller och uppträder på ett 
enhetligt sätt i sina relationer till varandra har ett aktör-nätverk etablerats. 
Det kan handla om så olika saker som ett företag, framtagandet av ett nytt 
policydokument eller ett järnvägssystem. Så länge aktörerna uppför sina 
roller och iscensätter de etablerade relationerna till varandra fortsätter 
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aktör-nätverket att reproduceras (Law & Singleton 2013). Eftersom nät-
verket är beroende av handlingar för att kunna upprätthållas och utvecklas 
talar ANT-litteraturen ibland om nätverk som ett verb; nätverket är något 
performativt, en process, ett organiserande (Mol 2010:257). 

En viktig utgångspunkt för ANT är att aktörer kan vara både mänskliga 
och icke-mänskliga. Det kan handla om personer, organisationer, djur, tek-
niska artefakter, texter, diskurser eller materiella objekt. Denna posthuma-
nistiska ingång innebär att fokus ligger på att studera hur det sociala formas 
till följd av att mänskliga aktörer interagerar även med icke-mänskliga 
aktörer. Möjligheterna och begränsningarna för en aktör att agera styrs alltså 
inte av deras klassificering utan av vilken plats de har i nätverket (Latour 
2007:63ff). Latour menar att åtskillnadens logik, som ställer människa mot 
materia, natur mot kultur, mikro mot makro osv, utgör ett hinder för vår 
förståelse av den sociala världen (Latour 1993). Utgångspunkten att även 
materia har möjlighet att agera kan luckra upp de dikotomier som sär-
skiljandet ger upphov till. Istället formuleras en uppgift som går ut på att 
studera de heterogena relationer som konstituerar världen och steg för steg 
driver på social utveckling. Exempelvis har jag i en studie av positioneringar 
och attityder till migration i en politikerdebatt studerat kameran som aktör 
(Idevall Hagren 2016a). Kameran är ett tekniskt objekt som blir en aktör då 
den i samspel med andra aktörer (politikerna, programledarna, kamera-
operatören) påverkar den produkt som tittaren tar del av. Betydelse skapas i 
det här fallet när materia och människor agerar tillsammans. 

ANT är en processontologisk ansats. Detta innebär att man inte betraktar 
utveckling som en rak linje där utgången redan är given från början, utan 
som en stegvis process, där varje ny aktör som tillkommer knyter nya 
relationer och förändrar riktningen. Att beskriva utveckling innebär att 
spåra relationerna bakåt och avtäcka alla steg i processen för att se hur 
fenomen och situationer uppkommit (Mol 1999:76). Det är också ett sätt att 
studera hur fenomen som tycks vara stabila eller givna i själva verket är 
resultatet av ett ständigt pågående samspel. I min egen forskning har jag till 
exempel studerat hur strukturella fenomen som rasism och nationalism 
upprätthålls och förändras som processer. Rasistiska strukturer reproduce-
ras av ett flertal olika aktörer och av de handlingar och relationer som kopp-
lar samman aktörerna och bidrar till att föra vidare och utmana redan 
etablerade praktiker (Idevall Hagren 2016b:41f). Även om strukturer 
uppträder som om de var stabila, så är de alltså beroende av att aktörer 
upprepande agerar för att upprätthålla dem. 
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Processontologin formulerar också ANT:s syn på meningsskapande och 
makt. Eftersom även icke-mänskliga aktörer tillskrivs agens är det inte en-
bart människors sätt att skapa betydelser genom språk och andra semiotiska 
medel som beaktas. ANT ansluter till ett materialsemiotiskt perspektiv som 
innebär att mening skapas i samspelet mellan det semiotiska och det mate-
riella (Latour 1993:5; Barad 2003:801). Det materiella avser det fysiska mate-
rial som allt i vår värld är uppbyggt av medan det semiotiska rör uttryck och 
begreppsliggörande, bland annat genom språk, design, bilder och ljud. För 
att återigen ta de tv-sända partiledardebatterna som exempel så är de per-
spektiv och attityder som vi möts av när vi följer programmet ett resultat 
både av vad politikerna säger och hur tv-kameran filmar dem, t.ex. vem som 
filmas mest och vid vilka tillfällen (Idevall Hagren 2016a). 

Barad skriver att materia är diskursivt, på samma sätt som diskurser alltid 
är materiella gestaltningar av världen (Barad 2003:822). Det materiella och 
det semiotiska (eller diskursiva som Barad kallar det) kan alltså inte skiljas åt i 
praktiken: ”matter and meaning are mutually articulated” (Barad 2003:822). 
En språkvetenskaplig hållning kan vara att språket är verklighetskonstru-
erande, men inte ensamt utan i samspel med materia. 

Det är också det materialsemiotiska perspektivet som luckrar upp grän-
sen mellan ontologi och epistemologi. Barad skriver: 

[…] practices of knowing and being are not isolatable, but rather they are 
mutually implicated. We do not obtain knowledge by standing outside of 
the world; we know because “we” are of the world. (Barad 2003:829) 

Uppdelningen mellan varande och vetande bär på åtskillnaden mellan 
mänsklig och icke-mänsklig, subjekt och objekt, sinne och kropp, materia 
och diskurs. Det är just sådana uppdelningar som ANT utmanar. 

Som en följd av ANT:s processontologiska, materialsemiotiska och empi-
riskt inriktade angreppssätt studeras inte makt som något en aktör har utan 
som en effekt av nätverksrelationer (Law 1992:380; Idevall Hagren 2015:44). 
Makt är något en aktör får när den befinner sig på en sådan position i 
nätverket att den har stora möjligheter att påverka andra aktörer (Latour 
2007:176). Makt betraktas därmed som något socialt som uppstår i 
relationerna mellan aktörer (Law & Singleton 2013). Till skillnad från 
många andra sociala teorier är ANT alltså inte främst inriktad på att studera 
”makt över” – hegemoni, dominans, förtryck – utan analysen börjar i att 
undersöka ”makt att”. Det första steget är att undersöka villkoren för aktö-
rernas ageranden, vad de har makt att göra utifrån sin position i nätverket, 
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och därefter ställs frågan om hur nätverksrelationerna ger upphov till 
maktasymmetrier (Law & Singleton 2013). 

ANT:s syn på makt gör också att systematiskt organiserade maktrela-
tioner, eller sociala strukturer, betraktas som processer snarare än något 
statiskt. Som jag redan varit inne på studerar jag i min avhandling rasistiska 
strukturer som pågående konstruktioner, utan att på förhand ta för givet hur 
maktrelationerna kommer att se ut (Idevall Hagren 2016b:41f). För att förstå 
hur strukturer agerar och kan förändras behöver vi kunna studera var de 
kommer ifrån, vad de består av och hur de utmanas. Ett sådant angreppssätt 
synliggör också individens roll i förhållande till det strukturella. Det vi ofta 
betraktar som sociala makroaktörer, så som institutioner, diskurser och 
organisationer, existerar i och genom det vi betraktar som mikro, till exem-
pel individer, interaktion och specifika situationer (Law & Singleton 2013). 

Aktör-nätverksteori och kritik 
”Kritik” är ett begrepp som enligt Latour (2004) används och reproduceras 
med en viss självklar betydelse i det offentliga samtalet i vårt samhälle idag. 
Latour skriver att den typ av kritiskt förhållningssätt som relativistiska 
idétraditioner införde i och med postmodernismen har etablerats och tas för 
givet. Det kritiska förhållningssättet till kunskap och fakta är inte bara något 
som finns inskrivet i skolans läroplaner utan även något som samhälls-
debattörer av alla slag möter sina meningsmotståndare med. 

Detta, menar Latour (2004), är inte helt oproblematiskt, och han ställer 
frågan om all kunskap kan ifrågasättas. Hur hanterar vi exempelvis en sam-
hällsdebatt där förintelsen eller klimathotet förnekas (jfr Latour 2004:228)? 
Latour (2004) menar att det finns obestridliga faktum som vi måste hantera 
som sanna och att den typ av kritik som vetenskapen behöver ägna sig åt 
måste utgå från detta. Istället för att låta fakta vara föremål för vår kritiska 
blick menar Latour (2004:231) att vi genom att empiriskt blottlägga det mest 
angelägna skapar ett upplägg där kritiken är det som avtäcks. Det blir så att 
säga studiens resultat som leder fram till kritiken och de problem som visar 
sig finnas, istället för att kritiken föregår resultaten utifrån redan bestämda 
uppfattningar om vad som är fakta. 

För språkvetare som sysslar med kritiska analyser torde inte detta reso-
nemang vara helt främmande. Jag skulle vilja påstå att det som Latour 
efterfrågar redan fångas upp av språkvetenskapen, där framförallt olika for-
mer av diskursanalyser avtäcker det studerade genom empirinära analyser 
(se t.ex. Rehnberg 2014; Wojahn 2015; Söderlund 2016; Westberg 2016). 
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Mina egna studier av rasism får återigen agera exempel. Syftet med min 
avhandling är att undersöka hur rasism kommer till uttryck språkligt (Ide-
vall Hagren 2016b), och med detta gör jag ett antagande att rasism finns och 
kan uttryckas genom språket. Det antagandet bygger på en stor mängd 
tidigare forskning som påvisat rasismens existens och uttryck. Att rasism 
finns är ett faktum jag utgår från. I analyserna gör jag dock inga antagande 
om hur rasism kommer till uttryck eller vem (eller vad, för att inkludera 
materiella aktörer) som står för dessa uttryck, utan det är det som empiriskt 
ska blottläggas (Idevall Hagren 2016b:46). Utifrån detta angreppssätt kan 
mina analyser bland annat visa hur rasistiska föreställningskomplex re-
produceras även i yttranden som har för avsikt att vara antirasistiska (Idevall 
Hagren 2016b:61, 64), hur språkligt motstånd mot rasism och vithetsnormer 
bidrar till förändrade maktrelationer mellan diskriminerad och privilegierad 
(s. 65) och hur tekniska artefakter påverkar ramarna för deltagande i 
diskussioner om bl.a. migration och de betydelser som yttrandena får (s. 67). 
Det kritiska växer fram i och med analysen som blottlägger det sociala. 
Kritiken är en effekt. 

ANT:s förhållningssätt till kritik hänger nära samman med synen på 
teori. ANT ägnar sig inte åt den typen av kritik som utgår från givna 
förklaringsramar med på förhand definierade aktörer. Sådana analyser bort-
ser många gånger från de heterogena relationer som samhället är uppbyggt 
av (Latour 2007:250). Att ge samhälleliga förklaringar är inte att göra något 
politiskt relevant, menar Latour. Med det påståendet slår han också fast att 
kritik är politiskt, att det handlar om att säga något om samhället som 
potentiellt kan förändra det. ANT utgår från att andra världar är möjliga, 
menar Law och Singleton (2013). En ANT-analys innebär att leta efter alter-
nativen, formulera dem och göra plats för förändring. Det politiska är alltså 
inte att bekräfta förklaringar till sociala orättvisor utan att genom empiriska 
analyser erbjuda problematiseringar och nyanseringar av sociala fenomen 
(Latour 2007:260). 

När det gäller studier av sociala orättvisor och diskriminering är det svårt 
att bortse från de maktstrukturer som hela tiden görs relevanta, men dessa 
strukturer är studieobjektet snarare än förklaringsramar. En ANT-analys 
kan därmed synliggöra hur det strukturella som process blir till. I mina egna 
studier av språk och rasism har det varit ett sätt att inte lägga ansvaret för 
och orsaken till rasism vare sig hos enskilda individer eller hos makro-
strukturer som vi står maktlösa inför, utan att se rasism som reproducerat av 
handlingar som binder aktörer till varandra och bidrar till att föra vidare 
praktiker som redan etablerats som normer (Idevall Hagren 2016b:41f). 
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ANT:s ovilja att utgå från givna förklaringsramar ställer också krav på 
forskaren att rannsaka sig själv och reflektera över den egna positionen i det 
nätverk som studeras. Denna praktik, att situera den kunskap som forskaren 
själv producerar, anknyter tydligt till feministiska tänkare som t.ex. Haraway 
(1988). Forskarens position kommer att påverka vilka val hen gör och vilka 
aktörer som undersöks och hen har därmed en central roll som aktör, både i 
det nätverk som den enskilda studien är och i det kunskapsproducerande 
aktör-nätverk som vetenskapen utgör. Genom en ANT-lins förstås forsk-
ning snarare som en väg till ökad kunskap än en väg mot ett slutgiltigt svar. 
Vetenskapligt arbete är performativt, eller som Law och Singelton 
(2013:487) skriver: att veta är att intervenera i världen, att göra skillnad. 

Trots att ANT:s politiska och kritiska potential tycks självklar för många 
ANT-tänkare själva har andra forskare haft invändningar. En vanlig invänd-
ning mot ANT är att angreppssättet inte tar hänsyn till marginaliserade 
aktörer, att det är ”vinnarnas historia” som skrivs i ANT-analyser (se t.ex. 
Feenberg 2003 och Hultman 2005). Även om det är sant för en del ANT-
forskning har det mer att göra med forskarens val av fokus än ansatsens 
potential att också studera marginalisering. Här menar jag att ansvaret hos 
forskaren väger tungt om analysen ska kunna beskriva heterogeniteten även 
utifrån marginaliserade aktörers perspektiv. Susan Leigh Star (1991) menar 
att ANT kan beskriva hur det kommer sig att vissa aktörer intar positioner 
med makt att påverka utvecklingen av ett aktör-nätverk medan andra inte 
gör det. ANT-studier syftar därmed inte till att undersöka slutprodukten 
utan de processer som leder fram till en viss situation eller vissa 
maktrelationer, vilket inkluderar misslyckanden, ambivalens och konflikter 
(jfr Mol 1999:76, Hultman 2015). 

Inom den gren av ANT som ibland kallas för ”after ANT” (Law & Has-
sard 1999), och som min egen forskning anknyter till, är analyserna ofta 
inriktade mot just marginalisering, mångfald, ambivalens och intersektiona-
litet (se t.ex. Leigh Star 1991; Singleton 1996; Hunter & Swan 2007; Mol 
2010). Forskningen belyser hur identiteter och agens uppstår, formas och 
förändras i och genom de olika nätverk de agerar i. Shona Hunter och Elaine 
Swan (2007) undersöker exempelvis ambivalens i mångfaldarbetares arbete 
mot rasism. De följer en mångfaldsarbetare för att se hur denna aktör posi-
tioneras i olika nätverk och i relation till aktörer som policydokument, stra-
tegier, elektroniska diskussionsforum och kollegor. De kommer fram till att 
mångfaldsarbetaren utvecklar olika strategier för motstånd och ett flertal 
identiteter, intressen och diskurser som aktualiseras i olika situationer där 
aktören pendlar mellan agens och maktlöshet (Hunter & Swan 2007:404). 
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Hunter och Swan (2007:414) menar att vi bäst utmanar sexism och 
rasism genom att ifrågasätta hierarkiskt ordnade dikotomier där förenklande 
förklaringar osynliggör verklighetens heterogenitet. ANT kan ge oss verktyg 
för att undersöka både hur minoritetsgrupper marginaliseras av rasism och 
sexism, och hur de i sin vardag kan utmana diskrimineringen och förändra sin 
position. En sådan beskrivning av verkligheten kan skriva nya narrativ om 
minoritetsgrupper och bidra till att förstärka deras motståndsposition och 
verka för social förändring (Hunter & Swan 2007:414). 

ANT i kritisk textanalytisk forskning – två fall 
ANT har i liten utsträckning förekommit i språkvetenskapliga analyser av 
text. Två undantag inom svenskspråkig forskning är Karlsson (2010) och 
Edlund (2007) som har använt begrepp från ANT för att undersöka text och 
skriftbruk. Själv har jag i fyra artiklar som ingår i min avhandling (Idevall 
Hagren 2016b) gjort ANT-analyser av olika slag. Två av dem kommer jag att 
gå närmare in på nedan. Inledningsvis presenterar jag en undersökning av 
hur aktörer interagerar för att bygga upp en kommunikationssituation, ett 
kommentarsfält på internet, och hur rasism kommer till uttryck i detta 
aktör-nätverk. I det andra avsnittet presenterar jag ANT-begreppen svart 
låda och punktualisering, som jag tagit fasta på för att studera kategori-
seringarna muslimer, islam, svenskar och det svenska samhället i en 
debattartikel med tillhörande kommentarer. 

Att följa aktörerna 
Ett ofta förekommande sätt att göra ANT-analyser är att följa aktörerna och 
se hur de konstituerar aktör-nätverk. Syftet med sådana analyser är att stu-
dera ett fenomens uppkomst och utveckling och vilka villkor och normer 
som blir effekten av den heterogena sammansättningen av aktörer. För 
språkvetare riktas intresset särskilt mot texters roll i denna process och hur 
olika diskursiva ramar skapas. 

Aktör-nätverk konstitueras genom det Callon (1986) kallar för översätt-
ningsprocesser. Översättningsprocessen utgörs av de skeenden som leder till 
att ett aktör-nätverk etableras. Callon (1986) delar in processen i fyra faser, 
där första steget mot att forma ett aktör-nätverk är att ett fåtal aktörer 
(mänskliga och icke-mänskliga) förenas kring en problematisering av ett 
gemensamt projekt. I nästa fas, intresseringen, formas relationerna mellan de 
aktörer som intresserar sig för projektet. Aktörerna rör sig mot det som 
Callon (1986) kallar obligatoriska passagepunkter, det som samtliga aktörer 
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måste acceptera för att projektet ska fortsätta utvecklas. Stabilitet i aktör-
nätverket är beroende av att aktörerna tar sig igenom den obligatoriska 
passagepunkten. De två sista faserna handlar om värvningar av de aktörer 
som är nödvändiga för att genomföra projektet och en mobilisering där vissa 
aktörer kommer att inta en dominerande roll. 

I varje fas sker en utveckling där vissa aktörer blir mer involverade än 
andra, som istället intar marginaliserade positioner eller helt utesluts. I en 
undersökning som Martin Hultman (2015) gjort av energiomställningen i 
Sverige på 1980- och 90-talen, utvecklas modellen för att fånga upp även 
marginaliserade aktörer. Till varje fas, eller artikulationspraktik som Hult-
man kallar dem, formuleras begrepp för att också synliggöra de vägar som 
inte kom att etableras som en del av aktör-nätverket. Problematiseringar kan 
också avfärdas, intresseringar kan negligeras, när vissa aktörer värvas ute-
sluts andra och när vissa kommer att mobiliseras blir andra marginaliserade 
(Hultman 2015:32). Hultman undersöker hur ett specifikt projekt, Welgas,2 
uppstod till följd av ett par aktörers miljöpolitiska engagemang och hur 
politiker och investerare intresserades för att projektet skulle kunna genom-
föras och hur andra aktörer, som vinden och vätgasbilen, värvades för att 
slutligen verkställa projektet. 

I en undersökning av hur rasism reproduceras i ett av Aftonbladets 
kommentarsfält har jag beskrivit kommentarsfältens uppkomst och utveck-
ling utifrån översättningsmodellen (Idevall Hagren 2014a). Aftonbladets 
kommentarsfält, liksom flera andra, infördes runt 2010 som en möjlighet för 
läsarna att lämna synpunkter på och diskutera publicerade artiklar i tid-
ningars webbupplagor. Projektet kommentarsfält introducerades alltså av 
webbredaktionen och aktörer knutna till Aftonbladet. Dessa aktörer for-
mulerade problematiseringen utifrån en ambition att skapa utrymme för ett 
offentligt, demokratiskt samtal. Andra aktörer intresserades för att påbörja 
iscensättningen; nödvändig teknologi tillkom och läsarna bjöds in. 

Så här långt utvecklas kommentarsfältet i linje med den initiala problem-
formuleringen, men i intresseringen av skribenter uppstår en konflikt där 
Aftonbladet å ena sidan och en stor grupp kommentarsskribenter å andra 
sidan styr projektet mot olika problemformuleringar. Inlägg som innehåller 
rasistiska och sexistiska åsikter proklamerar med ord och handling att kom-
mentarsfältet ska vara en plats där läsarna kan uttrycka sina åsikter ocen-
surerat. Denna grupp använder argument om fullständig yttrandefrihet för 

                                                 
2 Projektet gick ut på att studera en enskild familjs energianvändning i syfte att utveckla 
förnyelsebara energikällor (Hultman 2015:15f). 
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att legitimera sin problemformulering. Konflikten innebär att aktörerna rör 
sig mot olika obligatoriska passagepunkter, vilket gör kommentarsfältet som 
aktör-nätverk instabilt. 

För att göra den egna problemformuleringen gällande försöker de båda 
grupperna att värva andra aktörer som kan stärka deras position. De aktörer 
som Aftonbladet värvar syftar till att utesluta vissa kommentarsskribenter: 
regler för vad som får skrivas och en moderator som raderar inlägg som 
bryter mot reglerna. Anti-diskriminering som argument formulerar och för-
stärker dessa värvningar. Kommentarsskribenterna å sin sida värvar lika-
sinnade för att förstärka sin position och skapa politisk konsensus. Detta 
sker språkligt, bland annat genom att ge positiv respons till varandras inlägg, 
ogiltigförklara andra åsikter än de egna och citera och länka till webbsidor 
(som t.ex. Avpixlat.info) där de gemensamma åsikterna utgör normen. I det 
analyserade kommentarsfältet dominerar det som skribenterna själva kallar 
för ”invandringskritik”. Genom att framställa negativa påståenden om bland 
annat migrationspolitik, migranter och islam som objektiva fakta snarare än 
åsikter rättfärdigas diskriminerande yttranden samtidigt som skribenterna 
undviker att få sina kommentarer raderade. 

När kommentarsfältet mobiliseras är det enbart de två stora aktörerna – 
Aftonbladet och ”invandringskritiska” skribenter – som syns i kommentars-
fältet. Flera grupper marginaliseras. Kvinnor och personer med migrations-
bakgrund omtalas men skriver sällan själva i kommentarsfälten trots att den 
initiala ambitionen var att skapa en arena för en öppen debatt till för alla. 

Den beskrivning av kommentarsfältet som ANT:s begreppsapparat möj-
liggör ger utrymme för en kritik som grundar sig i empirin. Kritiken handlar 
om hur kommentarsfälten utvecklats (genom samspelet mellan mänskliga, 
tekniska och diskursiva aktörer) och hur diskriminerande utsagor förankras i 
interaktionen. När vi följer processen steg för steg ser vi både hur det domi-
nerande kommer att dominera och hur aktörer utesluts och marginaliseras. 

Punktualiseringar och svarta lådor 
I det följande kommer jag att diskutera hur begreppen punktualisering och 
svart låda kan fungera problematiserande i kritiska språkvetenskapliga ana-
lyser. En punktualisering är en förenklingsprocess där komplexa samband 
generaliseras och fungerar som argument för att något är på ett visst sätt 
(Callon 1991:153; Law 1992:385; Idevall Hagren 2016b:44). Sådana processer 
är instabila och kontextberoende och möter ofta motstånd. Jag har bland 
annat analyserat punktualiseringar i en studie av hur uttrycket ”politiskt 
korrekt” används i en kommentarsfältsdiskussion. Analysen visar hur olika 
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påståenden om vad och vem som är ”politiskt korrekt” formas i relation till 
varandra och reproducerar olika perspektiv och ståndpunkter där vissa 
kommer att bli dominerande i debatten (Idevall Hagren 2014b). 

Svarta lådor är de stabiliserade utsagor som utgör den förgivettagna 
grunden för en viss punktualisering (Callon 1991). De är resultatet av 
punktualiseringar som inte längre möter motstånd och som blivit allmän-
giltiga. En svart låda är ett aktör-nätverk vars relationer är så stabila att det 
passerar obemärkt, vilket gör att den svarta lådan tas för självklar (Latour & 
Callon 1998). Tekniska artefakter kan vara svarta lådor, som datorer, tv-
apparater eller färdskrivare på flygplan (som begreppet är uppkallat efter), 
men även abstrakta fenomen som infrastrukturer eller ekonomiska system, 
liksom idékomplex eller traditioner som är så normaliserade att ingen längre 
reflekterar över de komponenter de är uppbyggda av (eller att de ens är 
uppbyggda). Skulle en förståelse och användning av uttrycket ”politiskt 
korrekt” bli så dominerande att det för alla språkbrukare var självklart att 
det var den enda betydelsen så har uttrycket svartlådats. 

En analys av punktualiseringar och svarta lådor syftar ytterst till att 
undersöka samspelet mellan dolda och öppna perspektiv på världen, där 
fenomenen omkring oss pendlar mellan att agera som förgivettagna enheter 
och bli föremål för förhandling. En sådan analys visar – liksom andra ANT-
analyser – hur stabila och sedan länge etablerade nätverk (det vi ofta betrak-
tar som något strukturellt) både påverkar och förändras genom lokala 
förhandlingar, där aktörer kan ifrågasätta, utmana eller bekräfta dem. 

Hur kan då en språkvetenskaplig analys av punktualiseringar och svarta 
lådor se ut i praktiken? I min avhandling (Idevall Hagren 2016b) introdu-
cerade jag begreppen som verktyg för språkvetenskapliga diskursanalyser. De 
analysverktyg som ofta används till diskursanalys kan också med fördel 
användas för att operationalisera begreppen. Verktyg för att studera punktua-
liseringar är sådana som på olika sätt undersöker sambandsskapande, exem-
pelvis analyser av kategoriseringar, partikulariseringar, argumentsstrukturer 
eller narrativ. Verktyg för att studera svarta lådor är sådana som röjer det 
förgivettagna. Modalitet, negationer och presuppositioner kan exempelvis 
synliggöra svarta lådor, liksom mer övergripande reflektioner över vad som 
överhuvudtaget inte nämns eller vad som kan läsas in mellan raderna. 

I en undersökning av hur muslimer, islam, svenskar och det svenska sam-
hället framställs i ett kommentarsfält till en debattartikel har jag studerat 
punktualiseringar i en analys av hur kategoriseringar görs och ifrågasätts, 
och svarta lådor i en analys av de implicita premisser som punktualiserin-
garna artikulerar (Idevall Hagren 2015). 
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Att studera kategoriseringar är ett sätt att studera generaliserande för-
enklingar, exempelvis av islam, som i följande citat från kommentarsfältet: 
”religiösa dumheter bestämmer vad man får äta, hur man får klä sig, särskilt 
om man är kvinna, vilken musik man får lyssna på, vilka lekar barnen får 
leka och t o m hur djur ska slaktas”.3 

Påståendet innehåller ett flertal attribut till kategorin islam och utgör en 
del av en punktualisering där islam framställs som en tvingande och för-
bjudande religion. Detta syns också i modaliteten, med flera förpliktelseverb 
(får, ska). Denna föreställning förstärks av kategoriseringar av svenskar som 
sekulariserade och fria i förhållande till en eventuell kristen tro: ”Svenskar 
tror att exempelvis muslimer har samma förhållande till Koranen som 
svenska kristna har till Bibeln, att man kan välja vad man tror på”. 

I det analyserade kommentarsfältet punktualiseras föreställningen att 
muslimer är bundna av en religion som är förtryckande och att svenskar är 
demokratiska och sekulariserade. Punktualiseringarna möter dock mot-
stånd, vilket sker genom partikulariseringar där generaliseringarna ifråga-
sätts: ”Det är ett fåtal, om vi ser till helheten, som är just extrema islamister. 
De flesta är inte mer insyltade i islamisk tro än vad de flesta kristna är”. Här 
konstrueras islamister som undantagen och muslimer kategoriseras som lika 
sekulariserade som de flesta svenskar. Negationen ”inte” presupponerar att 
det finns en föreställning om att muslimer är mer ”insyltade” i sin tro än 
kristna, och det är denna föreställning som yttrandet gör motstånd mot. 

I en annan kommentar ifrågasätts framställningen av muslimer som 
särskilt kvinnoförtryckande: ”Sverige skulle ha resulterat i mycket mindre 
våld i vår moderniseringsprocess om det inte vore så att kvinnovåld och 
sexualiserat förtryck också ligger i botten av vår kultur”. Kvinnoförtryck sägs 
finnas även i svensk kultur. Adverbet ”också” presupponerar dock att kvin-
noförtryck finns inom islam, och det som ifrågasätts är att det skulle vara 
skillnad mellan olika kulturer. 

Analysen av punktualiseringar visar hur föreställningar om såväl islam 
och muslimer som svenskar och det svenska förhandlas i kommentarsfältet. 
Många av påståendena om islam grundas på djupt etablerade fördomar som 
reproducerats under århundranden och på samma sätt ligger en sedan länge 
etablerad nationell självbild till grund för kategoriseringarna av Sverige (jfr 
Gardell 2011). Sådana svarta lådor, som bidrar till att upprätthålla struk-
turell rasism, framträder både i analyserna och när undersökningen sätts i 

                                                 
3 Samtliga exempel i detta avsnitt är hämtade från det kommentarsfält som analyseras i 
Idevall Hagren (2015:52f). 
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relation till tidigare forskning om islamofobi och nationalism (se t.ex. Gar-
dell 2011). I analyserna av svarta lådor går det att se hur bland annat skill-
naden mellan svenskar och muslimer, oss och dem, återkommande ligger till 
grund för kategoriseringarna. Särskiljandets logik är en svart låda som inte 
ifrågasätts. Kategorier som svenska muslimer förekommer inte, utan 
svenskar och muslimer framställs som kontraster som utesluter varandra. 

När punktualiseringar och svarta lådor studeras tillsammans går det att 
se hur förhandlingar om olika världsbilder och perspektiv hela tiden sker 
både öppet och underförstått. Det gör att analysen kan visa på motstridig-
heter, motstånd och glimtar av förändringspotential. Vilka svarta lådor är så 
hårt förpackade att de aldrig ifrågasätts? Vilka svarta lådor ”läcker”, det vill 
säga är på väg att luckras upp för att logiken som håller dem samman inte 
längre verkar logisk för alla (jfr Latour & Callon 1998:19)? När fördomsfulla 
beskrivningar av islam formuleras som explicita påståenden tyder det på att 
de inte är helt allmängiltiga för alla, vilket också motståndet visar. Upp-
delningen i svenskar och muslimer som åtskilda tycks dock vara en förgivet-
tagen utgångspunkt, som varken behöver försvaras eller sägas emot. 

Avslutning 
Med denna artikel har jag lyft fram ANT som en ny ingång till kritiska 
textanalyser. Utifrån ANT-litteraturen och egna exempel har jag argu-
menterat för att ANT tillhandahåller begrepp för att beskriva hur strukturer 
och heterogena kommunikationssituationer skapas och upprätthålls som 
processer, hur motstridiga perspektiv, motstånd och konflikter är en del av 
dessa processer och hur vi kan låta teori och kritik gå i dialog med de världar 
som beskrivningarna avtäcker. En förutsättning för att kunna spåra skeen-
den i heterogena nätverk är materialsemiotiska perspektiv, där komplexi-
teten i meningsskapandet synliggörs och materias agens erkänns. I mina 
egna undersökningar av rasism har det materialsemiotiska meningsskapan-
det framförallt återspeglats i analyserna av hur tekniska aktörer som tv-
kameror och webbfunktioner bidrar till att skapa ramar för vad som kan 
sägas, hur det kan sägas och vilka som kan delta i kommunikationssitua-
tionen, samt vilka perspektiv och attityder som framkommer i processerna. 
Analyserna av det materiella och dess samspel med språkliga uttryck är dock 
något som skulle behöva utforskas i betydligt större utsträckning, och kom-
petensen för detta finns inom språkvetenskapen, inte minst inom multi-
modal forskning. 
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Språkvetenskapen svarar på många sätt mot ett behov som ANT ofta 
uttrycker, nämligen metoder för att på ett detaljerat sätt beskriva och där-
med kunna blottlägga fenomens komplexitet. Textanalytiska verktygslådor 
erbjuder sådana möjligheter, liksom samtalsanalytiska och etnografiska. 
Men ANT ställer också språkvetenskapen inför en rad framtida utmaningar. 

En första utmaning är att i större utsträckning studera språket i relation 
till det materiella, att utnyttja språkvetenskapliga modeller till att vidga 
betydelsen av text ännu mer. Inom socialsemiotiken finns denna typ av vid-
gade textanalys redan (se t.ex. van Leeuwen 2005; Björkvall 2012). Där pågår 
en diskussion om materialitet och det materiellas meningsskapande poten-
tial. ANT:s bidrag i studiet av materialitet och text är dess modell för att 
studera relationerna mellan aktörer av skilda slag och hur nätverk byggs upp 
steg för steg i ett materialsemiotiskt samspel. 

En andra utmaning är att diskutera och synliggöra den roll teori har för 
textanalyser. Som språkvetare är vi duktiga på att beskriva, men har också 
något av ett teorikomplex som gör att vi gärna tar in teorier så snart vi vill 
göra kritiska analyser (men inte alltid annars). Vilken roll spelar teorierna? 
Är de något vi använder? Något vi förklarar våra resultat med? Något vi 
placerar först som den lins genom vilken resten av studien ska läsas? 

Kanske vi i större utsträckning kunde prova att se teorierna som aktörer 
istället för ramar. Vi kunde betrakta dem som något empirin går i dialog 
med och erkänna den roll de ofta har i en forskningsprocess som trevar sig 
fram, rör sig pendlande mellan teori och empiri. En sådan abduktiv metod 
svarar mot ANT:s förslag på hur vi ska hitta fram till en ny sorts kritik. 

Jag vill med det invända mot en del ANT-forskares aversioner gentemot 
att kalla ANT för en teori. Som jag skrev inledningsvis i artikeln är det 
förhållningssättet till teori snarare än vetenskaplig tillämpning av teori i sig 
som bör problematiseras, så att de teoretiska perspektiv och begrepp som 
anläggs alltid är motiverade och kan vägleda snarare än förklara analyserna. 
ANT:s begreppsapparat har ett tydligt teoretiskt fundament som inte bara är 
en styrka när ett empiriskt material ska angripas, utan även, menar jag, helt 
grundläggande för ANT som modell. 

Utöver det instämmer jag med Latours (2004) argument att det finns 
sådant som är fakta och som vi kan utgå från när vi studerar samhället, och 
att det finns kunskap som är mer eller mindre sannolik att vara just fakta. 
Därför utgår jag från att exempelvis rasism finns, samtidigt som jag inte 
använder teorier för att förklara varför det är så eller förutsätta hur rasismen 
kommer till uttryck och av vem. Det är istället den empiriska analysens 
uppgift att synliggöra. Då kan vi på vetenskaplig grund motverka den typ av 
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postmoderna kritik som Latour (2004) menar har utvecklats till ett proble-
matiskt förhållningssätt, där sådant som är faktiskt (som förintelsen och 
klimathotet) ifrågasätts och ersätts med ”alternativa fakta”.4 

Även den som inte gör ANT-analyser kan ha nytta av ANT:s begrepps-
apparat och de frågeställningar som ANT formulerar. ANT erbjuder en ny 
ontologi med nya forskningsperspektiv, samt en repertoar av begrepp som 
kan kombineras med de flesta typer av textanalys som på detaljerade sätt 
beskriver vad som händer i och med texten. ANT utesluter alltså inte andra 
metoder, utan kan fungera tillsammans med dem. En sådan begrepps-
apparat kan leda oss genom våra analyser på nya sätt, visa nya aspekter och 
kanske stanna upp vid ställen som vi annars inte skulle brytt oss om, eller 
ens hade uppmärksammat. 
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