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 RECENSIONER 

Bruno Latour, Tinget återställt: En introduktion till actor-network 
theory. Lund: Studentlitteratur 2015

Den antike filosofen Protagoras myntade den mångtydiga maximen ”Människan är 
alltings mått”. Vi vet inte exakt vad som avsågs med denna sats, men det är nog ingen 
överdrift att påstå att den pågående posthumanistiska vändningen inom samhällsve-
tenskap och humaniora är kristallklar kring hur den ska förstås. Posthumanismen är en 
del av en större rörelse som också skulle kunna sägas innefatta nymaterialism, materiell 
semiotik, postkonstruktionism och många andra varianter. Även om variationerna är 
stora mellan dessa ”skolor” torde de vara relativt ense om att människan inte längre 
vare sig kan eller bör förstås som den viktigaste enheten inom humsam-fältet. Enighet 
råder antagligen också kring ”det materiellas agens”, d.v.s. att det finns andra enheter 
som är kapabla till handling och agens, jämte människan. Denna lilla, men väsentliga, 
skillnad i hur man ser på världen jämfört med t.ex. tidigare generationers sociologer får 
vittgående konsekvenser för vad samhällsvetenskaplig forskning är, bör och kan vara.

Bruno Latour har sedan slutet av 1970-talet varit en del av och i stor utsträckning 
drivit denna rörelse. De mest bestående ”teoribildningar” som han varit med att grunda 
är STS (Science and Technology Studies) och ANT (Actor-Network Theory). Men 
hans oeuvre är brett och komplext och täcker allt från statsvetenskap och metafysik 
till antropologi. Med utgångspunkt i Protagoras sats skulle man med en enkel avstav-
ningshomografi kunna sammanfatta Latours gärning som en förtjänstfull förflyttning 
av fokus från ”alltings mått” till ”allting smått”. Detta är dubbelt passande eftersom 
Latour är förtjust i den fornnordiska rådssamlingen ”Allting” där allt mellan himmel 
och jord, rörande såväl folk som fä avgjordes. Detta till skillnad från de så kallat 
moderna samhällena i upplysningens kölvatten som nästan uteslutande fokuserade 
på människor. Om tingens konstituerande av det sociala handlar också Reassembling 
the social: An Introduction to actor-network theory som nyligen översatts till svenska 
med den antingen mer passande eller något missvisande titeln Tinget återställt: en 
introduktion till actor-network theory. Passande är den för den möjliga associationen till 
den specifikt nordiska traditionen som nämns ovan. Däremot är det ju det sociala som 
Latour menar återsamlas, vilket gör titeln missvisande.Vad är då det lilla som Latour 
menar att vi ska titta efter? Allting, kort och gott. Som ni förstår blir avgränsning en 
av de största utmaningarna med detta angreppssätt. De små svarta krumelurer som 
utgör meningen ni just nu läser är en semiotisk översättning av pekfingervalsen över 
tangentbordet på min MacBook Pro. Texten ska in idag och jag har skjutit på arbetet 
som redaktören via mejl frågade om jag var intresserad av att utföra för ett halvår 
sedan. Bara detta lilla nätverk innehåller en myriad komponenter (dator, internet, wifi, 
bluetooth, sociologi, Studentlitteratur, forskarstudier, konferenser, barndomssociologi, 
plast, tryckeri, snigelpost, folkbokföring, deadline, midsommarhelg och semester i var-
dande, disputation, doktorsavhandling) där datorn är en förutsättning – obligatorisk 
passagepunkt för att använda ett viktigt begrepp för Latour – för att det sociala ska 
hålla ihop. Alla dessa komponenter får sitt aktörskap (vilket i detta fall är att möjlig-
göra för recensionen att så småningom publiceras i Sociologisk forskning) genom detta 
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nätverk. Därav bindestrecket mellan aktör och nätverk i benämningen Actor-Network 
Theory. Det är via nätverkande mellan heterogena komponenter som agens möjliggörs. 

När jag vid ett tillfälle var inbjuden att presentera Latours tankar vid seminariet för 
Svenska med Didaktisk inriktning vid Malmö högskola försökte jag hitta ett lämpligt 
adjektiv för att beskriva hur jag uppfattade honom. Ordet varsam var det första som 
poppade upp. Detta stötte på patrull direkt och flera av seminariedeltagarna hävdade 
motsatsen. Jag hade inget svar. Dessutom kan det verka motsägelsefullt då Latours 
polemiska stilistik är något av det som jag uppskattar mest med att läsa honom och 
Tinget återställt är härvidlag inget undantag. Förklaringen till denna potentiella var-
samhet får vänta ännu en stund.

Det socialas sociologi är halmgubben som Latour ställer upp i bokens början. Denna 
dyker upp i olika skepnader och beskylls för ett antal överträdelser, förseelser och 
missförstånd. Utgångspunkten i analysen är en etymologisk finess där distinktionen 
mellan de olika betydelserna av ordet ”social” pekar ut riktningen för å ena sidan det 
socialas sociologi, å andra sidan Actor-Network Theory (eller ”associologi” som Latour 
skulle vilja kalla det). Enligt Latour betyder ”social” för det socialas sociologer att 
något har en specifik substans som gör att det kvalificerar för att dels höra samhället 
till, dels kvalificera för social analys. Dessa uppdrag, menar Latour, hänger ihop. Att 
vi talar om våra kollektiv som samhällen och oss själva som sociala varelser däri är en 
effekt av samhällsvetenskapen och inte vice versa, som man kanske vanligtvis tänker: 
det finns ett samhälle, det måste vi veta mer om, låt oss beforska det. Så som Latour 
däremot förstår ordet social (och därmed sociologi) är att det handlar om ”förening” 
och ”följande”. Så istället för att undersöka hur det sociala gör sig påmint i enskilda 
aktörers handling och utsagor anmodas vi redogöra för hur dessa aktörer följer var-
andra, förenas och skiljs åt. ”Följ aktören!” är ett imperativ som återkommer många 
gånger i Tinget återställt. 

Förenklat skulle man kunna säga att den ena (det socialas sociologi) använder det 
sociala som en på förhand definierad substans som förklarar aktörers och institutioners 
uppträdande, medan den andra (ANT) försöker förklarar det sociala som dessa aktörer 
ger upphov till. Detta bankas in på ett till en början rätt underhållande, men till slut 
otillfredsställande vis. Kunde Latour inte gjort med samhällsvetarna på samma sätt 
som han gjorde med naturvetarna? Han kunde – sittandes på en stol vid kopierings-
maskinen på en sociologisk institution, förandes noggranna anteckningar – följt dem 
och deras förklaringar för att se vilka associationer de gjorde. (Min dröm är att detta 
tänkta fältarbete sedan hade kunnat bli Netflix-serie med namnet Strawmen som jag 
hade kunnat titta på under min semester.)

Boken är relativt svår att tränga igenom även om den följer en klassisk disposition 
(förklaringar av vad andra gjort för fel, följt av instruktioner för hur man ska göra rätt). 
Vad detta beror på är svårt att säga, men jag tror att det har med den där varsamheten 
som jag, oförklarligt nog, fick för mig att tillskriva Latour. Och för att anpassa det 
till diskussionen så parafraserar jag den snabbköpsanalogi Latour gör över de socialas 
sociologi och placerar honom i den dunkla dammiga lokalen bredvid. Varsamheten 
är nämligen densamma som den hos en vresig föreståndare för en antikhandel eller 
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antikvariat. Man får inte springa omkring och lyfta på alla dessa kostbara ting hur-
somhelst. Lika mån som han är om dessa små förklaringars rätt att få höras, lika vred 
och vass är han mot dem som inte uppför sig respektfullt i butiken, speciellt när han 
går igenom proveniensen för de olika tingestarna. 

Den mest givande delen av boken är den första i vilken Latour i fem olika avsnitt går 
igenom de olika ovissheter som han menar måste vara föremål för hans variant av social 
analys: 1) Det finns inga grupper. Man måste istället följa hur grupper bildas (och 
upplöses); 2) Handling utförs inte av en enskild aktör, utan möjliggörs av flera aktörer 
som går samman i grupper; 3) Aktörer kan vara annat än människor; 4) Fakta är inte 
benhårda, utan aktörsgruppsamla(n)de de också; 5) Skrivandet är samhällsvetarens 
laboratorium. 

Även om Bruno Latour är en fascinerande forskare och skarpsinnig tänkare är jag 
inte så säker på att jag vill rekommendera denna bok som en ingång till hans teorier. 
Och detta trots att den handlar om hans mer sociologiska snarare än filosofiska värv; 
trots att den är presenterad som ett slags introduktion; trots att den är en av få böcker 
av honom som finns tillgänglig på svenska. Jag håller fortfarande We have never been 
modern från 1993, och då i synnerhet det inledande samt avslutande kapitlet, som en 
bättre introduktion till hans tankevärld.

Kalle Jonasson, Institutionen för Idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet 


