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Summary 

Within the academic field of strategic management there's a growing interest in including the 

sociological theory actor-network theory (ANT).1 Examples span deploying ANT as a theoretical 

lens for inquiry into the concept of resources,2 building on the theory's notion of non-human 

actors in order to explore new benefits of strategic planning,3 or including the theory as a part 

of the foundation for rethinking the study of strategic management with a more practice-

oriented approach.4 

ANT and strategic management do share a number of foci such as organizing, agency 

and practice, but the two disciplines also take opposite stances in their approach to 

normativity. Since normativity plays a pivotal role in both disciplines, the subject of the thesis is 

to inquire into how the approaches to normativity differ between ANT and strategic 

management, and how ANT on this background can be included in strategic management with 

advantage. 

Employing an analytical strategy based on ANT and analyzing a selection of renowned 

text books on strategic management and other theoretical sources, the thesis argues that while 

ANT is different from the theories that are normally included in the theoretical tool box of 

strategic management, there are topics where ANT can be included with advantage. Among the 

opportunities presented are: ANT's view of theories as non-human actors which brings to 

attention that keeping with the same selection of strategy theories will produce uniform 

results; ANT's explorative capacities which make the theory a useful resource in unknown 

strategic situations where the existing frame of reference does not suffice; and ANT's approach 

to dissolving the dichotomy between theory vs. practice which can help strategic management 

as an academic field answer the critique of not being able to address important practical issues. 

                                                      
1
 Steen 2010, Bryson & al. 2009, Johnson & al. 2007, Denis & al. 2007, Jarzabkowski & al. 2007, Johnson & al. 

2007, Ørts Hansen 2007, Feldman & al. 2006, Toennesen & al. 2006, Steen & Yencken 2006, Steen & al. 2006, 
Sidle & Warzynski 2005, Gao 2005, Whittle & Spicer 2005, Dent 2003, Thompson 2003, Jess Hansen 2002. 
2
 Steen 2010. 

3
 Bryson & al. 2009. 

4
 Denis & al. 2007, Johnson & al. 2007, Jarzabkowski & al. 2007, Steen & al. 2006. 
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1 Indledning 

En voksende litteratur inden for strategifaget (engelsk: strategic management) interesserer 

sig for at inddrage den sociologiske aktør-netværksteori (ANT).1 Interessen kan siges at ligge i 

naturlig forlængelse af ANT's egne interesser, for selv om teoriens udgangspunkt er sociologi 

− oprindeligt videnskabssociologien − kan centrale dele af især de tidlige, meget 

toneangivende tekster netop læses som strategianalyser. Dette gælder eksempelvis Bruno 

Latours analyser af succesfulde og fejlslagne strategier i den naturvidenskabelige 

forskningsverden;2 Michel Callons analyser af udviklingsprojekter inden for henholdsvis 

muslingefiskeri og elbiler;3 og John Laws analyse af magt og kontrol i forbindelse med 

langdistanceledelse af portugisisk søfart i renæssancen.4 En række ANT-analyser falder 

desuden inden for strategifaget i deres valg af genstandsfelt − eksempelvis som analyser af 

ledelse og ledelsesværktøjer;5 organisatoriske processer så som innovation;6 eller tilblivelsen 

af nye markeder og industrier.7 Endelig kan der i de førstnævnte klassiske ANT-tekster 

udpeges mere eller mindre udviklede tiltag til formulering af normative strategiteorier − dvs. 

modeller for praksis.8 Nogen vil studse over denne påstand, men eksempelvis giver Latour 

opskrifter (omend ganske abstrakte) på opbygning af stærke netværk;9 Callon præsenterer 

en model for indrullering og mobilisering af aktører som allierede;10 ligesom Law 

udspecificerer tre ressourcer, der er afgørende for sikring af langdistancekontrol.11 

Strategifaget anlægger flere forskellige tilgange til at inddrage ANT. Steen bruger 

ANT til at undersøge strategifagets ressourcebegreb.12 Bryson & al. bruger ANT til at 

formulere en række konkrete organisatoriske bidrag fra strategisk planlægning.13 Gao bruger 

                                                      
1
 Steen 2010, Bryson & al 2009, Johnson & al. 2007, Denis & al. 2007, Jarzabkowski & al. 2007, Johnson & al. 

2
 Latour 1987. 

3
 Callon 1986a, 1986b. 

4
 Law 1986. 

5
 Law 1996.  

6
 Akrich & al. 2002a, 2002b. 

7
 Callon 1986b. 

8
 Begrebet normativ benyttes her i betydningen at handle om, hvad man bør (Andersen 1996:105). 

9
 Latour 1987:108. 

10
 Callon 1986a:203. 

11
 Law 1986:254. 

12
 Steen 2010. 

13
 Bryson & al. 2009. 
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ANT til at analysere strategiudvikling i Kinas marked for telekommunikation.14 En spirende 

skole inden for strategifaget ved navn strategy-as-practice udpeger ANT som en vigtig del af 

sit fundament for at reformulere strategifaget som sådan.15 Uden forbindelse dertil mener 

Sidle & Warzynski ligefrem, at udviklingen af ANT-funderede ledere er en ny mission for 

handelshøjskoler.16 Ud over disse eksempler samler og sammenligner Toennesen & al. 

yderligere 17 andre videnskabelige artikler udgivet mellem 1996 og 2005, som sætter ANT 

ind i en ledelsesfaglig sammenhæng.17 

Der er da også store ligheder mellem strategifaget og ANT: For det første interessen 

for organisationer og organiseringer. For det andet et fokus på handlekraft og forandring. 

For det tredje et fokus på at holde en snæver relation mellem teori og praksis. Det 

forekommer således oplagt at udforske kombinationsmulighederne, hvilket de ovennævnte 

eksempler også afspejler. 

Imidlertid er der også en række forskelle mellem ANT og strategifaget, som måske 

er mindre tydelige, men alligevel ganske markante. Én af de forskelle, der lurer under 

overfladen, er de to traditioners forskellige syn på og brug af normativitet. Strategifaget er 

blevet kaldt det mest managerielle af alle handelshøjskolernes fag på grund af dets 

instrumentalistiske rationalitet.18 Sagt meget simpelt er formålet med faget at producere 

anvisninger til ledere om, hvordan de udøver magt over organisationer og personer,19 

hvorved faget kommer til at foreskrive en sådan magtudøvelse.20 

Strategifagets normativitet kommer til udtryk i fagets kategorier for funktioner, 

medarbejdere, evner, pligter, aktiver og aktiviteter, som kobles til handlingsanvisninger for 

ledere. Strategifaget gør sig dermed afhængigt af teoretiske kategorier og generaliserede 

handlingsanvisninger. Michael Porters klassiske teorier eksemplificerer dette: Hans 

strategibegreb og hans teorier om generiske konkurrencestrategier, værdikæder og 

branchekonkurrence tillader groft sagt brugeren at definere sig ud af en kompleks 

                                                      
14

 Gao 2005. 
15

 Denis & al. 2007, Johnson & al. 2007, Jarzabkowski & al. 2007, Steen & al. 2006. 
16

 Sidle & Warzynski 2005. 
17

 Toennesen 2006. 
18

 Levy & al. 2003:92. 
19

 Nag & al. 2007:944 
20

 Knights & Morgan 1991. 
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sammenhæng.21 Så snart definitionerne er på plads, giver teorierne svar på, hvilken retning 

virksomheden bør følge. 

ANT repræsenterer et noget anderledes syn på normativitet. Her handler det 

tværtimod om at undgå at generalisere. ANT er nemlig et markant forsøg på at nedtone den 

rolle, som analytiske kategorier, definitioner og dikotomier spiller i en analyse.22 Frem for at 

benytte (og dermed reproducere) etablerede normative kategorier er ønsket at producere 

nye, specifikke og empiriske beskrivelser. Formålet er at undgå, at brugen af kategorier og 

definitioner på forhånd og i sig selv kommer til at postulere bestemte forskelle og 

sammenhænge i den empiri, som undersøges.23 I stedet skal træde konkrete, specifikke, 

situationsbundne analyser, og teorien er derfor designet til at fremhæve empiriske 

kategorier og normer og nedprioritere de teoretiske kategorier og normer. 

1.1 Problemfelt 

Begrundelser for at inddrage ANT i strategifaget er eksempelvis, at ANT giver mulighed for at 

iagttage organisationer på en måde, der nedtoner forudgående forestillinger om, hvilke 

aktører og kræfter, der er på spil i sammenhængen.24 ANT fremhæves desuden for at 

privilegere praksis som omdrejningspunkt og sætte fokus på, hvad det reelt kræver at udføre 

strategiarbejde i praksis.25 Begge dele berører ANT's opfattelse af normativitet. 

Problemfeltet er dog ikke defineret af eksemplerne på inddragelse af ANT i strategifaget, 

men derimod af det forhold, at selv om ANT's empiribårne normativitet synes at stå i 

diametral modsætning til strategifagets teoribårne normativitet, har hverken strategifagets 

interesse for at inddrage ANT eller ANT's interesse for at begå sig inden for strategifaget 

resulteret i nærmere undersøgelser af, hvordan tilgangen til normativitet adskiller sig hos 

henholdsvis ANT og strategifaget, og hvordan ANT på den baggrund med fordel kan 

inddrages i strategifaget. Dette må anses for at være en mangel, da tilgangen til normativitet 

er så centralt et emne for begge traditioner – blot med forskellige fortegn.  

                                                      
21

 Porter 1980, 1985, 1996. 
22

 Callon & Latour 1981, Latour 2005. 
23

 Callon & Latour 1981:298. 
24

 Steen 2010:326. 
25

 Johnson & al. 2007:46-47. 
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1.2 Afhandlingens formål 

Afhandlingens formål er at bidrage til en akademisk forståelse af ovennævnte problemfelt, 

men herunder har afhandlingen en erkendelsesledende interesse, som er vigtig for dens 

faglige fællesskab med både ANT og strategifaget: At holde fokus på praksis. 

Afhandlingen er en teoretisk udfoldelse, og omfanget tillader ikke ret mange 

empiriske eksempler – endsige at gå i dybden med de eksempler, der er plads til at nævne. 

Det praktiske fokus ligger derfor ikke så meget i formen, men derimod i den indholds-

mæssige stræben efter at nå frem til at kunne formulere konkrete anvendelsesmuligheder 

for ANT på strategifaget.  

Jeg har nemlig valgt at tilrettelægge afhandlingen, så den i høj grad repræsenterer 

et stykke udviklingsarbejde i forhold til at nå frem til bud på muligheder for at anvende ANT 

på strategifaget. Dermed vælger jeg så at sige at placere mig midt i problemfeltet frem for at 

iagttage det fra et mere distanceret synspunkt. Dette valg er i fuld overensstemmelse med 

strategifagets sigte på at være løsningsorienteret. Desuden er det i fuld overensstemmelse 

med ANT's tilgang. Teoriens ønske om en tæt dialog med sin genstand er tydeligst udtrykt i 

det følgende citat af Bruno Latour, hvor han beskriver formålet med sin videnskabssociologi:  

"We want to learn our sociology from the scientists and we want to teach the 

scientists their science from our own sociology."26 

Afhandlingen har samme ambition for sin dialog med strategifaget. 

1.3 Problemformulering 

På baggrund af problemfeltet og afhandlingens formål har jeg formuleret følgende 

problemformulering for afhandlingen: 

Hvordan adskiller tilgangen til normativitet sig hos henholdsvist ANT og 

strategifaget,27 og hvordan kan ANT på den baggrund med fordel inddrages i 

strategifaget? 

                                                      
26

 Latour 1988b:175. 
27

 Begrebet normativ benyttes her i betydningen at handle om, hvad man bør (Andersen 1996:105). 
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1.4 Afhandlingens disposition 

Afhandlingen er opbygget efter modellen til højre. Kapitel 1 er denne indledningen, som 

efterfølges af kapitel 2, der præsenterer og kvalificerer afhandlingens analysestrategi inkl. 

valg og brug af empiri, teorier og metoder, der ligger til grund for analyserne. 

 Kapitel 3 er analysen af ANT's 

tilgang til normativitet, hvor jeg 

undersøger ANT's eget 

normativitetsbegreb, hvordan man kan 

forstå et traditionelt normativitets-

begreb ud fra ANT, ANT som en 

normativ teori, og mulighederne for at 

formulere normative teorier med ANT. 

Kapitel 4 er analysen af strategifaget 

og dets tilgang til normativitet. Her undersøger jeg strategibegrebet og strategifaget, fagets 

brug af teorier, og hvilken rolle normativitet spiller i dette. 

Kapitel 3 og 4 er parallelle i den forstand, at de begge tjener som grundlag for 

kapitel 5, som rummer den diskussion, hvor jeg samler de tråde, som analyserne har trævlet 

op og fremlægger den argumentation, der fører frem til afhandlingens konklusioner, der 

samles og perspektiveres i kapitel 6. 

Afhandlingens opbygning 

Kapitel 1: Indledning 

Kapitel 2: Analysestrategi 

Kapitel 3: ANT's tilgang til 
normativitet 

Kapitel 4: Strategifaget og 
dets tilgang til normativitet 

Kapitel 5: Diskussion 

Kapitel 6: Konklusion 

Figur 1. Afhandlingens opbygning. Egen tilvirkning. 
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2 Analysestrategi 

Begrebet analysestrategi er valgt som overskrift for at understrege, at afhandlingens analytik 

ikke hviler på generaliserede sondringer mellem empiri, teori og metoderegler. Den er 

derimod en specifik strategi for at analysere en konkret problematik, som konstruerer sin 

genstand ud fra empiriske valg med hjælp fra teoretiske ressourcer, ligesom den selv 

definerer kriterierne for sin argumentation.28 Formålet med dette kapitel er således at 

præsentere og kvalificere afhandlingens analysestrategi og dens teoretiske og empiriske 

valg, som er foretaget ud fra problemformuleringen og afhandlingens betingelser, såvel 

empiriske som formelle.  

Afhandlingen er en sociologisk undersøgelse af strategifaget baseret på ANT. 

Afhandlingen benytter sig af ANT på to måder: For det første er ANT en del af afhandlingens 

genstandsfelt, idet jeg analyserer og diskuterer teorien med henblik på at give svar om dens 

inddragelse i strategifaget. For det andet er afhandlingens analysestrategi formet ud fra 

ANT, hvilket betyder, at analysegenstanden konstrueres ud fra ANT, at analyserne følger 

ANT's tilgang, at afhandlingens argumentation er struktureret ud fra ANT, og at der benyttes 

begreber fra ANT. Sagt med ANT er afhandlingens opgave at optrævle empiriske 

sammenhænge og samle trådene igen i nye beskrivelser.29 

Afhandlingens egentlige empiriske grundlag består af litteratur fra strategifaget, 

nærmere bestemt et udvalg af anerkendte og udbredte strategilærebøger.30 Denne litteratur 

er valgt, fordi det beskrevne problemfelt her træder klart frem, og fordi afhandlingen 

interesserer sig for de kategorier, som benyttes på strategifaget. De førende 

strategilærebøger må antages at spille en vigtig rolle i konstruktionen af disse kategorier. 

Supplerende kilder fra strategifaget indgår også i analyserne. 

2.1 Valget af aktør-netværksteori 

ANT er valgt som analysestrategiens teori på grund af den fleksibilitet og transparens i 

analyserne, som teorien tilbyder. Jeg vil i dette afsnit argumentere for, hvorfor 

                                                      
28

 Andersen 1999. 
29

 Latour 2005. 
30

 Wit & Meyer 2010, Grant 2008, Johnson & al. 2006, Lynch 2006, Mintzberg & al. 2002. 
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kombinationen af stor fleksibilitet og transparens gør det muligt at disponere analysen efter 

afhandlingens formål uden at gå på kompromis med analysens kvalitet. 

2.1.1 Fleksibel tilgang til genstand og analyse 

Fleksibilitet er vigtig for afhandlingens formål, fordi problemformuleringen drejer sig om en 

specifik diskussion inden for et stort og broget genstandsfelt, nemlig strategifaget. Det 

kræver en analysestrategi, der tillader en skarp prioritering af sine ressourcer, og det kræver 

teoretisk fleksibilitet at sikre, at fokus hverken går tabt i definitionen af genstandsfeltet eller 

i analysen. ANT er fleksibel på begge punkter. Teorien søger nemlig at undgå foruddannede 

antagelser om genstandsfeltets konstruktion.31 Den anskuer som udgangspunkt empiriske 

fænomener som uklare, i konstant forandring, ikke gensidigt afgrænsede og præget af 

ukendt interaktion på kryds og tværs. Det er først som effekt af analysens argumentation, at 

grænser, relationer og grader af stabilitet kommer til syne. 

Med ANT har analysestrategien derfor stor frihed til selv at definere sit 

genstandsfelt helt specifikt til afhandlingens konkrete problemformulering. Derfor kan 

analysen følge de aktører, som den selv har konstrueret og argumenteret for som værende 

til stede og relevante.32 

ANT giver samtidig stor fleksibilitet i selve udarbejdelsen af analysen.33 Det skyldes, 

at ANT ikke ser analysen som noget, der foregår på et metaniveau i forhold til empirien.34 

Empiriens aktører konstruerer sammenhænge, og det samme gør analysen.35 En ANT-

analyse kan dermed ikke tage udgangspunkt i en privilegeret position, men agerer så at sige 

på niveau med empiriens aktører. Det giver en stor fleksibilitet til at tilrettelægge analysen 

efter afhandlingens formål, men gør naturligvis også analysen særdeles sårbar overfor 

empirisk kritik. Dette er imidlertid netop et formål i sig selv for ANT: At analysen skal være 

"risikabel", at den ikke må være immun overfor kritik.36 

                                                      
31

 Cooper & Law 1995. 
32

 Latour 1986. 
33

 Latour 2005:127. 
34

 Latour 1988b. 
35

 Latour 2005:49. 
36

 Latour 2005:121. 
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2.1.2 Transparent argumentation åbner analysen 

ANT's transparens er den egenskab, der gør den teoriens fleksibilitet funktionel. En analyse 

skal nemlig være åben om, hvor den finder sine belæg. Troværdighed kan altså ikke bygges 

op alene omkring henvisninger til eksempelvis etablerede metoderegler eller anerkendte 

teoretikere, som i andre sammenhænge kunne fungere som autoritetsargumenter. 

Tværtimod er det en præmis inden for ANT, at en analyses troværdighed kun afhænger af 

analysen selv – og dermed stilles afhandlingen selv til fuldt ansvar for sin troværdighed. Det 

betyder ikke, at metoderegler og teoretikere ikke kan benyttes, men at analysen står til 

ansvar for deres troværdighed, hvis de bruges. 

I praksis opretholder en ANT-analyse sin transparens ved at være påholdende med 

brug af teori, metodologi og begrebstungt sprog.37 Derfor undgås abstrakte begreber, der 

f.eks. postulerer sammenhænge, regelmæssigheder eller betingelser uden at udpege de 

konkrete aktører i genstandsfeltet.38 Det kan f.eks. være abstraktioner som 

markedskræfterne, virksomhedens brand eller strategisk parathed, der som usynlige aktører 

kan bruges til at forklare synlige fænomener.39 Denne type forklaringer må ikke udgøre 

tyngden i en ANT-analyse, fordi formålet er at optrævle synlige aktører. Latours præmis er, 

at handling efterlader spor, så hvis der ikke er nogen spor, er der ingen handling, og dermed 

heller ingen aktør.40 Denne tilgang giver analysen transparens, fordi dens argumentation kun 

afhænger af de aktører, som den identificerer, og den måde disse aktører sættes ind i 

analysens sammenhæng.  

Da afhandlingen går på tværs af faggrænserne mellem sociologi og strategifaget, 

gør denne transparens det desuden lettere for afhandlingen at gå i dialog med begge 

discipliner. ANT er således en sociologisk mulighed for at undgå at lukke afhandlingens 

argumentation om sig selv, men i stedet at åbne dens argumentation for kritik fra andre 

perspektiver – specifikt selvfølgelig især fra strategifaget. 

2.2 En konstruktivistisk tilgang 

ANT er en konstruktivistisk teori, hvilket betyder, at det tages som præmis, at virkeligheden 

er et produkt af konstruktion – modsat en logisk-empirisk tradition, hvor virkeligheden 
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forstås som noget givent og uforanderligt.41 Den logisk-empiriske tradition vil mene, at 

virkeligheden eksisterer uafhængigt af, hvordan den erkendes, hvorimod konstruktivismen 

hævder, at virkeligheden ikke foreskriver en bestemt måde at beskrive den på, og at 

beskrivelsen af virkeligheden tilmed har konstitutive konsekvenser for samme virkelighed. 

Dermed konstruerer analysestrategien ikke bare "iagttageren" og "det iagttagede",42 men 

også relationerne mellem de to positioner.43 Dermed er det analysestrategien, der 

konstruerer, hvad der er et godt og validt argument inden for analysen.44 

Begreberne iagttager og iagttaget kunne kaldes uheldige i en konstruktivistisk 

sammenhæng, fordi de konnoterer en aktiv observatør og en passiv genstand, og fordi 

verbet 'at iagttage' på det kraftigste underdriver den magt, som analysen udøver over sin 

genstand. Men samtidig udtrykker begrebsparret også en central konstruktivistisk pointe, 

nemlig den gensidige afhængighed: Uden iagttager ingen iagttaget og vice versa. Også dette 

står i modsætning til den logisk-empiriske tradition, hvis udgangspunkt er en klar 

afgrænsning mellem teori og empiri.45 

Der findes en lang række analytiske tilgange, der kan kaldes konstruktivistiske, og 

de har ikke nødvendigvis specielt store fællestræk.46 ANT er en radikal konstruktivisme,47 

ikke mindst fordi teorien ikke sondrer mellem teori og praksis eller humane aktører og non-

humane aktører – alt anses for konstrueret på lige vilkår ud fra et princip om symmetrisk 

analyse, dvs. analyse som ikke forudsætter skel og modsætninger inden for 

genstandsfeltet.48 Dermed står ANT i opposition til socialkonstruktivistisk teori, der udpeger 

det sociale som et særligt domæne for virkelighed og viden.49 

2.3 Aktør-netværksteori 

Formålet med den følgende gennemgang af ANT er at eksplicitere det teoretiske fundament 

for afhandlingens analysestrategi og præsentere de aspekter af ANT, som afhandlingen 

senere tager op i analyserne og diskussionen. Formålet er dobbelt, da afhandlingen dels 
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baserer sin analysestrategi på ANT og dels har ANT som en del af genstandsfeltet, idet jeg 

analyserer og diskuterer teorien. Dermed er gennemgangen også en konstruktion af ANT 

som analysegenstand. 

Når jeg i det følgende refererer til ANT, drejer det sig om afhandlingens udgave af 

ANT, der er baseret på en syntetisk læsning af de refererede kilder, primært af Bruno Latour. 

Fokus på Latour er mit eget valg, men det empiriske belæg for valget er udbredelsen af 

Latours arbejde og dominerende position i ANT-litteraturen.50 

Jeg starter med et kort historisk rids af ANT's baggrund, hvorefter jeg beskriver det 

specifikke ANT-perspektiv, som afhandlingen benytter. Derefter kommer jeg til substansen i 

ANT. Teorier kan formidles på mange måder, men jeg har valgt først at definere ANT som 

teoretisk ramme ved at beskrive de vigtigste principper i ANT og dernæst at gennemgå 

teoriens centrale begreber ud fra, hvordan begreberne operationaliser disse principper.  

2.3.1 ANT fra 1980'erne til i dag 

ANT identificeres især med Bruno Latour, Michel Callon og John Law,51 og deres 

idefællesskab, som især blev udviklet i 1980'erne på Centre de Sociologie de l'Innovation ved 

École Nationale Supérieure des Mines de Paris, hvor der blev arbejdet på tværs af 

faggrænser som sociologi, ingeniørvidenskab og organisationsstudier. 

Bruno Latour havde på det tidspunkt gennemført et længerevarende 

laboratoriestudium i USA, hvor han med antropologiske metoder studerede tilblivelsen af 

videnskabelige fakta.52 Michel Callon havde bl.a. beskæftiget sig med at studere de 

sociologiske vilkår for tekniske innovationer.53 I 1981 publicerede de to franskmænd artiklen 

"Unscrewing the Big Leviathan: how actors macrostructure reality and how sociologists help 

them to do so",54 der formulerede en række kritikpunkter mod det, de kalder traditionel 

sociologi, og fremsatte en række pejlemærker for at løse problemerne. Disse problemer og 

deres løsning har siden da været kendetegnende for ANT som projekt: (1) At traditionel 

sociologis analyser nedprioriterer empiriens selvfremstilling og privilegerer egne teorier. (2) 

At traditionel sociologis analyser benytter forskellige metoder til at studere forskellige 

aktører, eg. henholdsvis de dominerende og de dominerede, hvorved magt overses og status 
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quo fastholdes. (3) At traditionel sociologi intervenerer for meget, dvs. agerer politisk og 

bygger samfund i stedet for at studere dem. (4) At traditionel sociologis analyser overser 

materielle kræfter og "magt". ANT's bud på løsninger fremgår af min teorigennemgang. 

Latours arbejde med ANT fortsatte især inden for videnskabssociologien med bl.a. 

bøgerne Science in Action (1987), The Pasteurization of France (1988a), We Have Never 

Been Modern (1993) og Pandora's Hope (1999), men han har i årenes løb samtidig bredt sig 

over rigtig mange af sociologiens øvrige felter, senest politologi og jura.55 Som markante 

retningsgivere i hans forfatterskab tæller også antologikapitlerne "The Politics of 

Explanation: An Alternative" (1988b) og "Technology is society made durable" (1991). Latour 

udgav i 2005 den første lærebog i sociologi ud fra et ANT-perspektiv, Reassembling the 

Social.56 

Michel Callons mest kendte bidrag til ANT er en række studier af krydsfeltet mellem 

innovation, teknologi og økonomi,57 og i de senere år har han især interesseret sig for studiet 

af økonomier og markeder.58 John Laws mest kendte bidrag til ANT er stadig hans analyse af 

mekanismer til langdistancekontrol af portugisiske krigsskibe i 1500-tallet,59 men han har 

også beskæftiget sig indgående med at udvikle og afklare traditionen både teoretisk og 

metodisk.60 

Fra et snævert udgangspunkt i videnskabssociologi er ANT i dag blevet en del af 

mainstream sociologi og bliver brugt inden for en lang række andre fagområder. Det gælder 

strategifaget, som allerede nævnt, men en simpel søgning i en litteraturdatabase viser, at 

også fag som arkitektur,61 genetik,62 HRM,63 og mange, mange andre inddrager ANT. Der er 

formentlig mange og divergerende årsager til denne udvikling, men den allerede nævnte 

fleksibilitet og den empirifølsomhed, som jeg kommer ind på senere i dette kapitel, spiller 

formodentlig en væsentlig rolle, ligesom det ikke er ualmindeligt, at sociologiske teorier 

opnår en bred udbredelse. 
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2.3.2 Specifikation af afhandlingens ANT-forståelse 

Afhandlingens forståelse og brug af ANT tager udgangspunkt i primærkilder af Bruno 

Latour.64 I et snævert ANT-perspektiv kan teorien ikke ses som en stabil enhed, men som en 

tilgang, der konstitueres i mere eller mindre unik form, hver gang den bruges, med en 

produktion af et utal af versioner af ANT til følge – versioner der principielt er ligestillede.65 

Inden for dette perspektiv kan man dog efter min mening dog godt anerkende, at Latours 

forfatterskab er rygraden i ANT. Således vælger jeg at se ANT som en relativt veldefineret 

teori – især defineret af Latour66 − som bruges i og tilpasses forskellige sammenhænge. 

Dette synspunkt baserer jeg dels på bibliografiske observationer og dels på observationer af, 

at der er en relativt høj grad af konsistens i brugen af begreber og grundlæggende principper 

inden for ANT. 

En vigtigere grund er, at Latours (sene) tilgang lægger mindre vægt på 

enkeltbegreber og mere vægt på konkrete beskrivelser af den sammenhæng, der 

analyseres.67 Denne tilgang mister en del af den umiddelbare ANT-genkendelighed, der 

ligger i at benytte en mere omfattende og selvrefererende ANT-terminologi, som kan bruges 

med inspiration fra f.eks. Callons tidlige analyser.68 Det ser jeg imidlertid som en fordel af tre 

grunde: (1) Som Latour argumenterer for, lader brugen af et mere generelt og uforpligtende 

sprog empirien komme mere i forgrunden og skubber analysens teoretiske antagelser i 

baggrunden.69 (2) ANT's generelle sprog er efter min mening et vigtigt analyseøkonomisk 

redskab. Ved ikke at kræve nogen bestemt terminologi, opgiver ANT at kæmpe mod sproget. 

I stedet for at kæmpe en Sisyfos-kamp for begrebsmæssig stringens og utvetydighed 

fokuserer ANT på at gøre sammenhængen stringent og utvetydig. Den markante gevinst er, 

at både afsender og modtager slipper for at bruge tid på spidsfindig, omstændelig og 

læseuvenlig formidling. (3) Jeg finder desuden, at et generelt sprog er væsentligt for at åbne 

analysen op for en bredere kreds end kun ANT-interesserede, så den bliver i stand til at gå i 

dialog med strategifaget. 
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2.3.3 ANT som proksimal analyse 

Som indgang til at konstruere ANT som teoretisk ramme for afhandlingen er Cooper & Laws 

definition af modsætningen mellem den proksimale og distale analyse god, fordi den er en 

præcis beskrivelse af den type analyse, som ANT forsøger at facilitere.70 

Cooper & Law udtrykker modsætningerne mellem ANT og det, de kalder traditionel 

sociologi som modsætninger mellem proksimal og distal analyse. Hvor ANT er et eksempel 

på en proksimal tilgang, er Talcott Parsons og Bourdieu ifølge forfatterne eksempler på 

traditionel sociologi, der tenderer til at være meget distal.71 Inden for strategifaget kan man 

placere Henry Mintzberg antropologi-inspirerede arbejde inden for den proksimale 

retning,72 hvorimod Michael Porter kan placeres inden for den distale.73 

En distal analyse tager udgangspunkt i strukturer, sammenhænge, organisationer, 

objekter og begreber, som den betragter som eksisterende og naturligt afgrænsede fra 

hinanden før analysen. Dette udgangspunkt gælder dels i tilgangen til explanandum (det der 

skal forklares), hvor den distale tilgang lægger vægt på at bruge etablerede dikotomier – 

eksempelvis subjekt/objekt, årsag/effekt, helhed/detalje, relation/relateret, 

stabilitet/ustabilitet, teori/praksis, her/der, væren/tilblivelse osv. Men det gælder også i 

tilgangen til explanans (forklaringen), hvor abstrakte fænomener trækkes frem i en 

privilegeret position. Det kan være abstraktioner så som mening, markedskræfter, strategisk 

parathed, symbolsk vold eller et funktionelt differentieret samfund for at nævne nogle 

eksempler, som en distal analyse kan bruge som forklaring. En distal forklaring vil således 

ikke trække på konkrete detaljer ved sin analysegenstand, men udelukkende bruge disse 

detaljer til at eksemplificere – og dermed give belæg for − de abstrakte årsager, der er 

udvalgt som forklaring. 

Hvor en distal analyse således fokuserer på abstrakte årsager bag fænomenet, vil en 

proksimal analyse i stedet fokusere på konkrete detaljer ved fænomenet og producere 

beskrivelser, der fastholder fænomenets konkrete detaljer. Den proksimale analyse forkaster 

nemlig brugen af utvetydige grænsedragninger og dikotomier som indgange til 

genstandsfeltet. En dikotomi er i en proksimal optik en konklusion, en handling der 

stabiliserer en given sammenhæng. I stedet rettes det proksimale blik mod det "ufærdige", 
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hvorved organisationer, aktører og objekter kommer til at fremstå som uafgrænsede, 

foranderlige og usikre montager af forskellige kredsløb i konstant kontakt og bevægelse, 

hvor mennesker og materialitet af teknologisk, naturlig, organisk, tekstlig og enhver anden 

form indgår. Den proksimale analyse fokuserer på at afdække de processer, kræfter, 

relationer, materialer og aktører, der specifikt og unikt i den konkrete sammenhæng ordner 

og frembringer en effekt. Denne effekt ses ikke som væren, men som grader af stabilitet, og 

alt antages således at befinde sig i en konstant og aldrig færdiggjort tilblivelsesproces. 

Når en stabil effekt er fremanalyseret, tillader den proksimale tilgang dog, at den 

repræsenteres i analysen som en distal definition, men det kræver som sagt, at de empiriske 

belæg er fremlagt på forhånd, og ikke blot tages som antagelser. I forhold til analysens 

repræsentation af fænomener er forskellen mellem de to analyseformer således, at hvor den 

distale optik opfatter denne repræsentation som en uproblematisk reference, opfatter den 

proksimale optik repræsentation som en skabelse af en helt ny kontingent sammenhæng. 

Da den proksimale analyse forkaster dikotomier, opløser den altså også forskellen 

mellem proksimal/distal, for den er som sagt nødt til at benytte repræsentationer og 

abstraktioner, men den benytter dem som nævnt kun som formidlingsmæssige genveje til 

f.eks. at identificere explanandum eller beskrive explanans på en ikke-omstændelig måde. 

Den proksimale tilgang er afhængig af distale mekanismer så som sproget selv. Ud over ANT 

er eksempler på proksimale analysestrategier ifølge Cooper & Law eksponenter for 

kybernetik så som Henri Atlan og feministisk teori så som Donna Harraway.74 

Cooper & Laws mere end indirekte kritik af den distale analyse spejler den kritik, 

som er rejst af Callon & Latour75 − og ofte gentaget af Latour76 − af det, de kalder traditionel 

sociologi. Cooper & Law præsenterer den proksimale analyse som løsningen på problemerne 

ved den distale analyse, men de kommer ikke med egentlige bud på, hvordan en proksimal 

analyse så skal udføres. Det har Latour til gengæld i stor udstrækning formuleret med ANT, 

hvilket jeg gennemgår i det følgende. 

2.3.4 ANT som teoretisk ramme 

I dette afsnit beskriver jeg de vigtigste principper i ANT og redegør dermed for den 

teoretiske ramme for afhandlingens analysestrategi. Når jeg bruger betegnelsen traditionel 
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sociologi, refererer jeg til Latours konstruktion af et sociologisk modbillede til hans egen 

teori. Mit eget synspunkt er, at såvel den klassiske som den nyere sociologi er langt mere 

nuanceret end det billede, som Latour tegner. 

2.3.4.1 ANT's fem grundlæggende krav 

I sin lærebog om ANT definerer Latour en ANT-analyse som en analyse, der overholder 

følgende fem krav eller antagelser: 77 (1) Sammenhænge og grupper er ikke statiske. Enhver 

gruppering er altid i en tilstand af tilblivelse og gradvis stabilitet – ellers ville den slet ikke 

være der.78 (2) Magt og handlekraft er altid distribueret, ikke centraliseret. Det betyder, at 

magt er underdetermineret, fordi dens mobilisering er forbundet med usikkerheder og 

konflikter.79 (3) Ting, teknologi og materialer, dvs. non-humane aktører har samme 

muligheder for at mobilisere magt og handlekraft som humane aktører, fordi de også kan 

ændre omstændigheder og virkelighedens gang.80 (4) Der findes ingen direkte relation, der 

gør fakta simple, indiskutable og naturlige. Fakta er derimod det mest fabrikerede, 

komplekse, mest sammensatte og mest gennemarbejdede, der findes.81 (5) En analyse er 

risikabel, fordi den på én gang skal være fuldstændig fabrikeret og samtidig præcis og 

sandfærdig.82 Med disse fem krav vil Latour give en samlet beskrivelse af ANT, og deres 

enkelhed står i kontrast til den mangfoldighed af definitioner, overlappende begreber og 

ofte labyrintisk argumentation, som Latour indrømmer findes i hans forfatterskab som 

helhed.83 Men selv om det kun er fem krav, er de til gengæld relativt omfattende at 

overholde, og de resulterer i betydelige kontraster til det, som Latour kalder traditionel 

sociologi. 

Punkterne konkretiserer den proksimale tilgang på en række punkter. Dels 

markeres det, at de uklare grænser mellem fænomener især er centrale i forhold til at 

iagttage gruppedannelser, magt og fakta. Desuden udpeges en række dikotomier, som skal 

opløses: (Ad 3) Mellem materialitet og mennesker. (Ad 2) Mellem magt som en lokal effekt 

og dens dislokerede relationer – relationer som samtidig kan være ustabile. (Ad 4) Mellem 

viden og fabrikation. 
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Alle fem punkter tages op i gennemgangen af ANT, men punkt 4 og 5 er særligt 

centrale for analysestrategien, fordi de handler om konstruktionen af viden og således 

definerer rammerne for afhandlingens argumentation. Derfor går jeg i dybden med dem i 

det følgende. 

2.3.4.2 Sandfærdighed som effekt af fabrikation 

Latour omtaler fakta som på én gang fabrikerede og sandfærdige.84 Dette er en helt 

grundlæggende antagelse i ANT, som illustrerer teoriens radikale konstruktivisme. 

Antagelsen er, at en stabiliseret status som faktum er noget, et udsagn kan opnå som 

resultat af en konstruktionsproces, der involverer mange forskellige typer aktører. I Science 

in Action gennemgår Latour således, hvordan fænomener på tværs af tider, steder og 

materialer mobiliseres for at støtte et udsagns sandhedsværdi.85 Udgangspunktet for denne 

konstruktivisme er en negativ definition af sandhed: "Whatever resists trials is real".86 Ifølge 

Latour bliver enhver videnskab som følge deraf til opgørelser af de "heterogene ressourcer 

og allierede", der gør uenighed med udsagnet umulig.87 Hvorvidt missionen lykkes, og et 

udsagn opnår en stabiliseret status af sandhed, er alene op til modtagelsen og efterfølgende 

praksis.88 

ANT's konstruktivisme er derfor særdeles konkret og tager udgangspunkt i det 

proksimale princip om ikke at benytte dikotomier mellem f.eks. teori og praksis. Ligesom en 

bro skal konstrueres til at modstå vind og vejr, skal viden konstrueres, så den modstår 

modbeviser og modargumentation. Latour understreger endda, at byggeklodserne er de 

samme: 

"Providing an explanation is, in a nutshell working at empire-building; the more 

powerful an explanation, the larger the empire and the stronger the material in 

which it is built. What we admire in powerful theories we should also admire in 

freeways, multinational corporations, satellite networks, weapon systems, 

international banking and data banks. [...] No explanation, no matter how abstract 

the science, no matter how powerful the regime, has ever consisted of anything 
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more than a disproportionate amount of heterogeneous, historical, contingent 

elements."89 

Den totale opløsning af dikotomien mellem teori og praksis, som citatet udtrykker, 

illustrerer, hvorfor jeg vil betegne ANT som en antiteori, dvs. en teori, som prøver at 

nedtone sit teoretiske præg, hvilket underbygges yderligere i næste afsnit.  

2.3.4.3 ANT's ikke-brug af teorier 

Som det står klart i forlængelse af forskellene mellem distal og proksimal analyse, har ANT 

en stor påpasselighed med abstraktioner, dvs. ord, begreber og teorier. I overensstemmelse 

med det proksimale perspektiv ønsker ANT at sætte parentes om sproget og derved svække 

sprogets iboende forklaringer og dermed dets distale magt.90 Formålet er at facilitere 

konkrete analyser og besværliggøre abstrakte synteser. ANT vil nemlig producere viden 

formuleret som konkrete, empirisk baserede beskrivelser, der principielt ikke kan 

generaliseres, og derfor kan en ANT-analyse ikke tage udgangspunkt i en rigid teoriramme, 

men må i stedet danne sine teorier og forklaringer ad hoc og som resultat af den konkrete 

analyse, som foreskrevet af Latour: 

"[...] do not start with a [theoretical] framework [...] Every time we deal with a new 

topic, with a new field, with a new object, the explanation should be wholly 

different. Instead of explaining everything with the same cause and framework, [...] 

we shall provide a one-off explanation using a tailor-made cause."91 

Den centrale pointe er, at ANT ser teorier som et resultat af analysen, ikke som 

udgangspunktet for analysen. Derfor kan ANT godt bruge teorier, men først når de er 

"betalt",92 dvs. når analysen selv har blotlagt sammenhængene. Sammenhænge kan ikke 

tages som udgangspunkt, som når man accepterer en teoris antagelser på forhånd. 

ANT's bud om at undgå, at a priori generaliseringer bliver analysens vægtpunkt, 

gælder ikke kun valget af teori, men også valget af, hvad teori benyttes til. Analysen skal 

nemlig være symmetrisk, jf. Callon & Latours kritik af, at traditionel sociologi reproducerer 
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magtforhold ved at skifte optik afhængig af genstanden.93 En symmetrisk analyse betyder, at 

der ikke må gøres forskel på analysetilgangen mellem heterogene aktører som humane 

aktører, non-humane aktører, organiseringer osv. Alle fænomener skal derfor analyseres på 

samme måde − objekter, processer, begreber, personer, grupper osv. − uden at man ved 

hjælp af definitioner på forhånd kommer med postulater om deres forskelle og 

sammenhæng. Pointen er, at ANT som en proksimal analysestrategi skal afdække forskelle, 

ikke blot gentage dem.94 

Buddet om symmetri virker tilbage på de teoretiske og sproglige valg for ANT-

analysen. Dens analysestrategi er nødt til at være særdeles fleksibel, da den skal kunne 

bruges til et heterogent genstandsfelt. Begreberne er nødt til at være svage, hvis de samme 

begreber skal kunne bruges til at beskrive humane aktører og non-humane aktører. 

Begreber som værdikæder eller sociale systemer ville eksempelvis være svære at bruge i 

forbindelse med analysen af et mineral. 

Sproget i ANT skal sørge for, at analysens sammenhæng er analysebærende, ikke de 

valgte ord. Derfor er den sproglige konsekvens at undgå stærke definitioner og 

antagelsestunge begreber og i stedet benytte sig af ord, der blot tjener som en sproglig vej 

fra A til B: 

"ANT prefers to use what could be called an infralanguage, which remains strictly 

meaningless except for allowing displacement from one frame of reference to the 

next."95 

Et svagt infrasprog – der nærmer sig det mere uforpligtende hverdagssprog – anses i ANT for 

mere velegnet til at bøje sig efter analysegenstanden og gøre analysen mere proksimal, fordi 

det så at sige indlejrer mindre mening i sammenhængen. Derimod trænger et rigidt, 

abstraktionsmættet sprog – som det typiske videnskabelige sprog – mere igennem og 

træder i karakter over for analysegenstanden, hvilket resulterer i, at analysen på distal facon 

i højere grad formidler sine generaliserede antagelser end sine specifikke observationer af 

genstandsfeltet. Desuden styrer et svagt sprog uden om det, som Latour kritiserer som 
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sociologiens fascination af at bruge henholdsvis tilstedeværelse og fravær af bestemte ord, 

tegn og genrer som et væsentligt evalueringsværktøj i forhold til tekster.96 

Som konklusion på fravalget af rammeteorier, princippet om symmetrisk analyse og 

brugen af et "meningsløst" sprog, vil jeg karakterisere ANT som en antiteori. Teorien er 

nemlig i høj grad et argument mod at erstatte empirinærhed med teoretiske antagelser. 

Denne tilgang kunne siges at åbne for kritik af ANT for at være selvmodsigende, hvilket dog 

ville basere sig på en dikotomi mellem teori/praksis, hvilket ANT jf. teoriens proksimalitet 

ikke anerkender. 

2.3.4.4 Beskrivelser frem for forklaringer 

Ifølge Latour skal enhver ANT-analyse munde ud i en situationsspecifik og empirinær 

beskrivelse, fordi en generel forklaring − som beskrevet i afsnittet om sandfærdighed som 

effekt af fabrikationer − er et udtryk for at kontrollere sammenhængen.97 I 

overensstemmelse med ANT's fleksibilitet (se afsnittet om afhandlingens valg af ANT) er det 

dog op til analysens selv at definere situationen. Gao 2005 analyserer således Kinas marked 

for telekommunikation, verdens største af sin slags og altså en omfattende situation. 

Latour giver to grunde til sit fokus på situationsspecificitet frem for generelle 

forklaringer. Den første grund har jeg allerede været inde på, nemlig mere empirinærhed, 

hvilket Latour sætter lig mere videnskabelighed.98 

Den anden grund relaterer sig til Callon & Latours kritik af traditionel sociologi for at 

intervenere for meget, dvs. agere politisk i sin analyse.99 Problemet med generelle 

forklaringer er ifølge denne kritik, at de reducerer, indrullerer og mobiliserer sammenhænge, 

kræfter og aktører af forskellige slags og dermed "hersker" over praksis jf. citatet om 

imperiebyggeri ovenfor. Latour hævder i stedet, at en generel forklaring kun er nødvendig, 

når man ønsker et redskab til at udøve magt på distancen.100 Latour er her inspireret af 
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Foucaults sammenkædning af viden og magt,101 og han ønsker at svække ANT's politiske 

magt. Midlet er en analyse, der ikke søger forklaringer, men i stedet beskrivelser.102 

Jeg har allerede beskrevet de teoretiske og sproglige konsekvenser af dette valg, 

men Latour specificerer desuden krav, som han kalder metodologiske.103 Det metodologiske 

udgangspunkt for ANT beskriver Latour som følger: 

"[...] no amount of methodology will ever bring a text closer to the distant setting 

about which it writes [...] Instead of saying that precautions should be taken either 

to recover the lived world of the competent member or to render the text unusable 

for make-believe consumption, just offer the lived world and write. [...] What is 

merely signaled by methodological warnings should be done by style."104 

ANT's tilgang til metodologi er dermed fuldstændig parallel med tilgangen til teori og 

sprogbrug: Det handler ikke om at bruge bestemte metoder, men om at gøre 

sammenhængen troværdig. Dette peger tilbage på den proksimale pointe om at ophæve 

dikotomier, inklusiv dikotomien mellem analyse og metode. ANT adskiller således ikke 

metoden fra analysen, hvorved metodologien bliver en ikke-metodologi, da analysen altid 

pålægges ansvar for at være selveksemplificerende.  

Ifølge Latour arbejder traditionel sociologi ud fra en antagelse om, at analysens 

største risiko er at blive modtaget som ren sandhed.105 Refleksivitet er ifølge Latour et 

middel til at undgå dette ved at gøre analysen uegnet til normal læsning, evt. helt ulæselig! 

Latour lader i stedet ANT tage den modsatte antagelse, nemlig at analysens største risiko er 

ikke at blive troet (jf. ANT's tidligere nævnte vidensbegreb). For at kunne modstå en 

modargumentation, skal analysen ifølge Latour leve op til fire krav: Analysen skal eksplicitere 

arbejdet med (1) at identificere elementer til analysen, (2) argumentere for deres relevans, 

(3) forbinde disse elementer til en ny sammenhæng og (4) relatere analysens nye 

sammenhæng tilbage den empiri, der undersøges.106 Giver analysen en troværdig 

fremstilling af disse fire punkter, kan der ikke derudover stilles metodebetingelser til en ANT-
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analyse. ANT-analysens metode dog kan godt anfægtes ud fra empiriske og specifikke 

kritikpunkter, men ikke ud fra generaliserede betragtninger. 

Sammen med ANT's førnævnte sprogbrug giver denne tilgang ofte ANT-analyser et 

særligt genremæssigt kendetegn, nemlig den fortællende form. De opløste skel mellem 

tekst/metatekst, teori/praksis og analyse/metode tillader denne friere form, og Latour 

opmuntrer til denne skrivemåde.107 Min udlægning af denne tilgang er, at ANT underlægger 

sig sproget, dvs. teorien prøver ikke at overvinde sprogets tvetydighed. Dette valg ser jeg 

som en simpel cost/benefit-prioritering: Det er et spørgsmål om, hvorvidt ressourcerne (hos 

både afsender og modtager) skal bruges på spidsfindigt, omstændeligt og læseuvenligt 

sprog, eller om de skal bruges på at øge kvaliteten af analysen. ANT vælger det sidste, og det 

har afgørende betydning for, hvordan en ANT-analyse præsenterer sig. 

2.3.4.5 Afrunding 

Jeg har ovenfor defineret ANT som en teoretisk ramme, der sætter fokus på en analyses 

selvstændige troværdighed. Dette indebærer dels at undgå at reproducere abstraktioner, 

som er udviklet i andre sammenhænge, dels at argumentationen helt overvejende bør 

baseres på empiriske observationer fra den undersøgte sammenhæng og endelig at 

begrænse sine konklusioners gyldighed til den undersøgte sammenhæng. ANT's metode til 

dette er den begrebssvage beskrivelse med en friere og mere fortællende form. Ifølge Latour 

går denne metode ikke på kompromis med videnskabeligheden, hvis analysen yder 

troværdig modstand imod modargumentation. 

2.3.5 ANT's begreber 

I dette afsnit gennemgår jeg ANT's hovedbegreber. Fremstillingen er baseret på 

kildehenvisningerne, men tager samtidig en syntetisk læsning af mange kilder i betragtning. 

Begreber som aktør, magt, netværk og translation er svære at komme uden om i en 

præsentation af ANT, hvorimod teoriens begreber om det sociale, intention og dislokation er 

begreber, som jeg har valgt at tage med, fordi de er særligt relevante for analysestrategien. 

Begreberne om det sociale og dislokation betoner de væsentligste forskelle mellem ANT's 
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perspektiv og strategifagets traditionelle perspektiv. Intentionsbegrebet, der omhandler 

aktørers teorier om sig selv, er særligt relevant, fordi analyserne af strategibegrebet og 

strategifaget i høj grad er analyser af aktørers teorier om sig selv. 

2.3.5.1 Det sociale 

ANT er en sociologisk teori og har derfor et begreb om det sociale. Imidlertid afspejler dette 

begreb ANT's proksimale tilgang uden dikotomier, hvorfor det sociale defineres meget bredt, 

nemlig som alt hvad der er sammensat − helt uden at skele til, hvilken slags forsamling der er 

tale om, og hvordan den er sat sammen: Både familier, virksomheder, politiske 

organisationer, maskiner og fysiske organismer er sociale, fordi de holdes sammen af 

forskellige bånd — familieskab, kemiske bindinger, juridiske bånd, atomare kræfter eller 

noget helt femte.108 ANT's begreb om det sociale indbefatter altså materielle ting, som ANT 

kalder non-humane aktører for at understrege deres handlekraft, magt og intentionalitet. 

Non-humane aktører tillægges af ANT endda en særlig handlekraft, fordi de — i modsætning 

til humane aktører — kan fastholde relationer længere end de interaktioner, som skaber 

dem.109 Denne egenskab betyder, at ANT ser non-humane aktører som forudsætning for 

enhver form for stabilitet.110 Eksempelvis kan kontorer ses som aktører, der stabiliserer et 

hierarki i organisationer. 

2.3.5.2 Aktør og magt 

På baggrund af det brede begreb om det sociale har ANT brug for et begreb, der fokuserer 

sin analyse. Dette begreb er aktøren, som ANT opfatter som en hybrid, der mobiliserer 

handlekraft på tværs af det sociale, dvs. på tværs af tider, steder og materialiteter.111 ANT 

forkaster dermed ideen om, at verden så at sige skabes fra bunden hvert øjeblik, men mener 

tværtimod, at relationer på kryds og tværs af tider, steder og materialer konstruerer den 

verden, vi oplevet.112 Aktører er derfor hybrider, fordi de trækker på et netværk af 

heterogene fænomener (f.eks. humane og non-humane aktører) forbundet via heterogene 

relationer – heraf betegnelsen aktør-netværksteori.  
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Hvad der regnes for relevante aktører defineres i analysen, fordi enhver iagttagelig 

forskel, handling, transformation, ændring eller effekt forstås som afstedkommet af en 

aktør.113 Det er derfor op til analysen at vælge og argumentere for, hvilke aktører der skal 

med i analysen, og hvordan de er konstruerede. 

Aktørbegrebet er centralt for ANT's syn på magt, fordi Latour ser begrebet magt 

som en opsummering af kollektiv handling.114  Analysen af magt bliver dermed til analysen af 

en identificeret aktør. I en magtanalyse i et ANT-perspektiv bliver magten det fænomen, der 

skal forklares, og ikke forklaringen. Når man skal analysere magt, mener Latour således, at 

man må se den som en effekt og ikke en årsag.115 For at kunne gøre det foreslår han fire 

egenskaber ved magten som aktør: (1) Den kan iagttages ved sin effekt, (2) den kan gives 

skikkelse af en handlende helhed, (3) den kan afgrænses analytisk fra noget andet, og (4) det 

kan fremanalyseres, at den har en "teori" om sig selv.116 Det skal forstås sådan, at når en 

analyse iagttager en effekt, vil det være i form af, at A handler med effekt på B (ad 1 og 3), 

hvormed analysen tilskriver handlingen til A (ad 2) og effekten til B (ad 3) og således 

formulerer A og B som aktører og giver dem en form for skikkelse, samt placerer dem i en 

relation til hinanden. Der findes ikke lakmusprøver for, om en aktør har disse fire 

egenskaber, det står analysen selv til ansvar for. 

Latour kalder beskrivelsen af effekten for den primære mekanisme (ad 1), og 

tilskrivningen af effekten til en aktør for den sekundære mekanisme (ad 2).117 Med den 

sekundære mekanisme formulerer analysen altså en teori om sammenhængen (ad 2), men 

parallelt hermed har aktørerne A og B deres egne teorier om, hvad der foregår (ad 4). 

Eftersom A og B kan være alt fra strategibegrebet, personer, steder, organisationer osv. til 

strategifaget, elektroner, maskiner bygninger osv., virker det umiddelbart bizart, at de alle 

skulle have en teori om noget som helst. Det har de i ANT, men en teori skal her forstås som 

en intention, en strategi, et formål og den vil – præcis som magten – altid være dislokeret, 

dvs. udefrakommende.118 

For ANT er der ingen forskel på, om det er magten hos en enevældig konge, der skal 

analyseres, eller om magtanalysen undersøger den magt, som udøves af en sikkerhedssele i 
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en almindelig personbil.119 I begge tilfælde er der tale om, at man starter med en effekt (den 

primære mekanisme) og derefter tilskriver magt til en aktør (den sekundære mekanisme), 

som man dermed giver skikkelse. Som Latour udtrykker det: "An 'actor' [...] is not the source 

of an action but the moving target of a vast array of entities swarming toward it."120 

2.3.5.3 Dislokation 

Begrebet dislokation omhandler ideen om, at aktører mobiliserer handlekraft på tværs af 

materialer, tider og steder.121 Begrebet er centralt for analysen af især strategibegrebet, 

fordi strategi netop handler om at samle og koordinere aktører, som ikke nødvendigvis er 

forsamlet på samme sted. Latour forkaster diffusionsmodellens ide om magtens (dvs. 

aktørens) inerti og erstatter den med en model, hvor magt altid kommer udefra, nemlig fra 

andre aktører i andre tider, steder eller materialiteter. Magt bliver dermed − helt parallelt 

med viden som tidligere beskrevet − til et spørgsmål om at skabe modstandsdygtige 

sammenhænge af heterogene aktører forbundet af heterogene relationer.122 På grund af 

deres dislokation vil disse aktører på én gang være nære og fjerne, hvilket afspejler en 

proksimal pointe om at nedbryde dikotomier så som her/der, fortid/fremtid og 

social/materiel. Enhver aktør får nemlig sin handlekraft et andet sted fra. Resultatet er, at 

magtanalysen på én gang indskrænkes og udvides. Den indskrænkes, fordi magten "blot" 

bliver en lokal effekt af en lokal aktør, men den udvides også, fordi man er nødt til at lede 

blandt andre tider, steder og materialiteter. Denne magtforståelse står i modsætning til den, 

som af Kraft & Raben kaldes den traditionelle magtforståelse og tillægges f.eks. Hobbes, 

Weber, Lukes og Habermas.123 

2.3.5.4 Netværk og translation 

I et ANT-perspektiv handler ingen aktør som nævnt alene, idet den opnår handlekraft, magt 

og andre egenskaber gennem den sammenhæng af andre aktører, den kan mobilisere. 

Denne sammenhæng kaldes i ANT for netværk.124 Netværk er et koncept til forståelse af et 

system af relationer, men siger ikke noget om, hvilken form for system eller hvilke type 

                                                      
119

 Latour 1992. 
120

 Latour 2005:46. 
121

 Latour 2005:46: "By definition, action is dislocated. Action is borrowed, distributed, suggested, influenced, 
dominated, betrayed, translated". 
122

 Latour 1986:267. 
123

 Kraft & Raben 1995:7. 
124

 Latour 2005:131. 



Aktør-netværksteori og strategiudvikling • Kandidatafhandling til cand.soc. (PKL) • Copenhagen Business School 

Side 27 af 82 

relationer det handler om.125 Netværksbegrebet er således – ligesom aktørbegrebet − et 

særdeles svagt begreb. 

Netværksbegrebet bruger jeg i analysen af, hvordan strategier kan konstrueres som 

netværk af empiriske og teoretiske aktører. 

Callon & Latour bruger Thomas Hobbes' begreb om suverænen som et billede på, 

hvordan netværk gør en aktør magtfuld ved så at sige AT gøre mange aktører til én aktør.126 

Suverænen er egentlig lige med sine landsmænd, men relationen mellem dem (den "sociale 

kontrakt") sætter suverænen i stand til tale og handle på vegne af alle og i alle henseender 

dømme mellem rigtigt og forkert.127 Da vi taler om ANT, skal man bare huske, at landsmænd 

for ANT inkluderer både humane og non-humane aktører. Suverænen kontrollerer således 

også materialitet. 

Translation er ANT's begreb for den proces, hvor en aktør knytter an til andre 

aktører og konstituerer et netværk.128 Begrebet er hentet ind i ANT af Michel Callon,129 men 

bruges også af Latour.130 Translation er et meget generelt begreb, som indbefatter alle de 

måder, hvorpå aktører forbinder sig med hinanden.131 ANT forstår desuden translation som 

en gensidig proces, så ingen aktør translateres, uden at den lader sig translatere.132 I forhold 

til strategifaget inkluderer det eksempelvis den proces, hvorved nyudviklet teknologi 

produktliggøres. 

Både Callon og Latour beskriver en række forskellige måder, som translation kan 

foregå på, men begrebet står alligevel tilbage som ganske svagt defineret. Da netværk kan 

inkludere meget heterogene aktører og meget heterogene relationer, er det dog forståeligt, 

at translationsbegrebet, der skal favne enhver skabelse af netværk, må forblive svagt.133 

                                                      
125

 Latour 2005:131. 
126

 Callon & Latour 1981. 
127

 Lund, Pihl & Sløk 1963. 
128

 Latour 2005:108. 
129

 Callon 1986a, 1986b. 
130

 Latour 1986, 1987, 2005. 
131

 Callon & Latour 1981:279: "By translation we understand all the negotiations, intrigues, calculations, acts of 
persuasion and violence, thanks to which an actor or force takes, or causes to be conferred on itself, authority 
to speak or act on behalf of another actor or force". 
132

 Callon 1986b. 
133

 Latour 1996a. 



Aktør-netværksteori og strategiudvikling • Kandidatafhandling til cand.soc. (PKL) • Copenhagen Business School 

Side 28 af 82 

2.3.5.5 Intention – aktørens teori om sig selv 

Intentionsbegrebet i ANT handler om, at enhver aktør ifølge Latour har en teori om sig selv, 

som også kan kaldes dens intention, dens formål eller dens strategi.134 Hvor begrebet 

intention i andre sammenhænge typisk bruges til at give en iboende forklaring på en human 

aktørs handlinger, er aktørens intention i et ANT-perspektiv det, der skal undersøges, uanset 

hvilken type aktør, det drejer sig om – f.eks. en organisation, en teknologi eller en teori. 

Intentionsbegrebet spiller en vigtig rolle i forhold til analyserne af strategibegrebet 

og strategifaget, fordi det er analyser af disse aktørers teorier om sig selv. 

Aktørens teori om sig selv er et produkt af karakteren af de relationer, som findes 

mellem aktører i dens netværk. Intentionen kommer altså ligesom magten udefra, og 

ligesom med magten leder undersøgelsen af intentionen derfor ikke ind mod aktøren, men 

ud fra aktøren. 

Hvis aktøren eksempelvis er en CEO, vil en lillebitte del af aktørens teori inkludere 

at varetage opgaver som at allokere ressourcer til andre aktører, og at bestyrelsen dels er 

den aktør, som giver CEO'en handlekraft, men også kan fjerne den. At aktørens teori således 

fremanalyseres ved at sammenstykke de relationer, som forbinder aktøren med sit netværk, 

sammenligner Latour med semiotik.135 Der er dog den afgørende forskel, at hvor semiotik 

analyserer kommunikative aktørers relationer til hinanden, analyserer ANT relationer 

mellem aktører af enhver form og materialitet.136 

2.3.5.6 Afrunding 

ANT's begreber har i overensstemmelse med den proksimale tilgang det tilfælles, at de er 

svage begreber, dvs. de rummer meget få utvetydige antagelser om empiriske 

sammenhænges ontologi. De beskriver alene, hvordan verden ser ud fra et ANT-perspektiv: 

Som et endeløst sammensurium af heterogene aktører forbundet i heterogene netværk 

bestående af heterogene relationer. Dette resulterer efter min mening i, at begreberne 

stiller flere spørgsmål om empiriske sammenhænge, end de besvarer. Dermed leder 

begreberne væk fra det distale perspektiv og hen mod det proksimale perspektiv. 

Eksempelvis begrunder aktørbegrebet magt og intention med de relationer, som en aktør 
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har til andre dislokerede aktører på tværs af tider, steder og materialiteter − hvilket betyder, 

at spørgsmål om én aktør leder til spørgsmål om flere aktører. 

Som nævnt er det ikke meningen med afhandlingens brug af ANT, at analysen skal 

gennemsyres af disse specifikke ANT-begreber og afskære sig fra andre. Tværtimod benytter 

jeg gennemgående et bredere sprog for ikke at lukke analysen om sig selv. Eksempelvis 

bruger jeg ord som "mobilisere" og "indrullere" osv. i stedet for "translatere". Imidlertid 

bruger jeg løbende ANT-begreber, når det eksempelvis drejer sig om at betone en særlig 

ANT-pointe.  

2.4 Empiriske valg 

Strategifaget er – helt i tråd med afhandlingens konstruktivistiske præmis − ikke en 

genstand, der uden videre giver sig selv til kende i en analyserbar form.  Strategifaget (på 

engelsk typisk kaldet enten strategic management, corporate strategy eller evt. business 

policy) er ofte den slutsten på en handelshøjskole-uddannelse, der skal integrere alle de 

hidtil studerede fag.137 Det er som sådan et særdeles stort og differentieret område at tage 

op til undersøgelse, men jeg vil i dette afsnit redegøre for, hvordan analysestrategiens 

empiriske valg og konstruktion af strategifaget som analysegenstand gør det muligt. 

Jeg vælger at konstruere strategifaget som analysegenstand ud fra strategilitteratur 

som empiri af tre grunde: For det første træder afhandlingens problemfelt klart frem, når 

strategilitteratur sammenholdes med ANT-litteratur. For det andet interesserer afhandlingen 

med sin konstruktivistiske tilgang sig for, hvordan empiriske kategorier så som strategi 

dannes. Det er en forsvarlig antagelse at gøre sig, at strategilitteratur spiller en central rolle i 

konstruktionen af kategorier inden for strategifaget, fordi strategilitteratur i høj grad er den 

materielle meddelelsesform, som benyttes på strategifaget til at kommunikere på tværs af 

personer, tider og steder. Strategilitteraturen består således af vigtige non-humane aktører, 

der stabiliserer relationer på strategifaget ud over, hvad humane aktørers interaktion kan 

klare, jf. Latours pointe om non-humane aktørers betydning.138 

 For det tredje ligger der i afhandlingens problemformulering et ønske om at 

bidrage positivt til strategifaget, hvilket i sagens natur bliver et litterært bidrag, hvorfor det 
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giver god mening at tage udgangspunkt i strategilitteraturen og knytte de relevante 

relationer til den. 

Strategifaget består i sagens natur af mange andre non-humane og humane aktører 

end strategilitteratur, som kunne inddrages i analysen, men ud fra de ovenstående grunde 

vælger afhandlingen at holde sig til strategilitteratur. 

2.4.1 Generiske træk i strategilitteraturen 

Det næste analysestrategiske valg omhandler, hvilken strategilitteratur der konkret skal med 

i analysegenstanden. Strategifagets litteratur er et enormt kildemateriale, der både i 

emnevalg, formål og tilgange er utroligt mangfoldigt.139 Mintzberg et al. 1998 nævner i deres 

kortlægning af forskellige skoler inden for strategifaget, at de har studeret mere end 2.000 

tekster.140 Antallet skal ses i forhold til, at fagets begyndelse ofte sættes til 1950'erne, og at 

selve fagbetegnelsen "strategic management" først vandt indpas omkring 1980.141 Disse 

forhold fortæller, at strategifagets litterære reproduktionsrate er skyhøj. Ikke alene er 

strategilitteraturens omfang enormt, også indholdsmæssigt er den særdeles differentieret, 

som det konstateres af Schoemaker 2001: 

"[...] the field of strategy is highly diverse and fragmented in three core dimensions: 

1) The domain of inquiry, ranging from strategy of nations to individuals competing 

just against nature (for example, a mountain climber or explorer). 2) The approach 

of inquiry, ranging from clinical anecdotes to abstract theory. 3) The purpose of the 

inquiry, ranging from descriptive to predictive to normative [...]"142 

Man kunne så forestille sig, at denne differentiering ville true strategifagets identitet på et så 

grundlæggende niveau, at faget ville være helt berøvet for fælles selvreferencer, hvilket er 

udgangspunktet for en undersøgelse udført af Nag & al. 2007: 

"Strategic management represents a case of an academic field whose consensual 

meaning might be expected to be fragile, even lacking."143 
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Deres kombinerede kvantitative og kvalitative undersøgelse lod bl.a. et stort panel af 

forfattere til strategilitteratur vurdere en lang række artikler fra førende strategitidsskrifter 

(Study I) og bad desuden forskere med varierende faglige indgangsvinkler til strategifaget 

(f.eks. økonomi, sociologi, marketing og ledelse) give deres definition af faget (Study II). På 

den baggrund kunne undersøgelsen konkludere stik imod hypotesen: 

"[...] the fact that our large panel of strategic management scholars in Study I, and 

the diverse boundary-spanners in Study II, exhibited a high level of agreement in 

their assessment of the field's implicit and explicit definition suggests that a 

relatively strong common bond exists within the field [...]144 

Nag & al.s undersøgelse argumenterer således for, at der inden for strategifaget findes en 

række grundlæggende generiske træk, som de analytisk sammenfatter til et bud på en fælles 

implicit definition af strategifaget.145 Mere end det konkrete forslag til en definition – dem 

findes der mange af – er det relevante i forhold til afhandlingen, at Nag & al. argumenterer 

for at kunne formulere en sådan på baggrund af empiriske studier. Dette støtter 

afhandlingens argument for muligheden for at konstruere strategifaget som én genstand. 

Nag & al.s undersøgelse fortæller ikke, hvor langt enigheden strækker sig, men som 

Schoemaker fortæller os, så har den sine begrænsninger. 

Påpegningen af generiske træk i strategilitteraturen styrker analysestrategiens 

argument om, at strategifaget kan konstrueres som en troværdig analysegenstand på 

baggrund af et af udvalg af empirisk strategilitteratur. 

De generiske træk får dog ikke analysestrategien til at påberåbe sig hverken 

kategorisk repræsentativitet i den traditionelle kvantitative analyses forståelse eller 

partikulær illustrativitet i den traditionelle kvalitative analyses forståelse.146 

Analysestrategiens valg af ANT som teoretisk grundlag betyder tværtimod, at afhandlingen 

fralægger sig denne type generaliserede autoritetsargumenter, og i stedet alene baserer sig 

på sine egne konkrete argumenter.147 
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2.4.2 Strategilærebøger som empiri 

Strategilærebøger vil ofte afspejle de tre karakteristika ved strategilitteraturen, som er 

nævnt ovenfor: De er store i omfang, og indholdsmæssigt gennemgår hovedparten af 

siderne en lang række differentierede perspektiver på forskellige strategiopgaver, imens 

mindre dele – typisk indledende og afsluttende kapitler − omhandler mere generiske 

betragtninger omkring strategi. I dette ligger desuden, at de individuelle strategilærebøger 

har mange træk til fælles, hvilket bl.a. strategilærebogsforfatterne Wit & Meyer selv 

beskriver.148 

Da strategilærebøger samtidig må antages at være blandt de dele af 

strategilitteraturen, som allerflest brugere af strategifaget på et eller andet tidspunkt 

arbejder med, er et udvalg af etablerede og udbredte strategilærebøger et godt empirisk 

udgangspunkt for analysen. Da ANT antager, at alle fænomener er forbundet til andre,149  

kan man dog ikke bastant afgrænse sin empiri på forhånd i overensstemmelse med ANT, da 

det ville være at amputere analysen fra starten. Man kan dog godt specificere et empirisk 

udgangspunkt, og til det formål er de nedenstående strategilærebøger udvalgt: 

 Strategy: Process, Content, Context (4. udgave) af Wit & Meyer (2010). 

 Contemporary Strategy Analysis (6. udgave) af Grant (2008). 

 Exploring Corporate Strategy (7. udgave) af Johnson, Scholes & Whittington 
(2006). 

 Corporate Strategy (4. udgave) af Lynch (2006). 

 The Strategy Process: Concepts, Context, Cases (4. udgave) af Mintzberg, 
Lampel, Quinn & Ghoshal (2002). 

I supplement hertil indgår desuden andre kilder fra strategilitteraturen. 
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2.4.3 ANT og strategifaget som analysegenstande 

Afhandlingens genstandsfelt består af ANT og strategifaget som analysegenstande. 

Ledetråden for konstruktionen af genstandsfeltet er afhandlingens problemformulering, og 

det betyder, at mange aktører, relationer og aspekter i strategifaget og ANT er valgt fra, selv 

om de ville være nok så markante i andre perspektiver. Kriteriet for at medtage fænomener i 

genstandsfeltet har således været, om der er en relevant relation til teoribrug og 

normativitet. 

I teorigennemgangen har jeg defineret ANT som analysegenstand ud fra empiriske 

kilder af primært Bruno Latour. I det foregående har jeg defineret strategifaget som 

analysegenstand ud fra empiri bestående af et udvalg af strategilærebøger. Jeg vil i dette 

afsnit gå nærmere i detaljer med, hvordan afhandlingens ANT-perspektiv konstruerer dette 

genstandsfelt. 

I et ANT-perspektiv rummer genstandsfeltet ikke foruddannede grænser, 

definitioner og dikotomier som f.eks. teori/praksis. For analysen af strategifaget betyder det, 

at der ingen kategorisk forskel er mellem de teorier, som fremstilles i strategilærebøgerne, 

og de mere eller mindre implicitte teorier, som brugeren af strategifaget handler ud fra i sin 

organisatoriske praksis. Denne symmetri er central i forhold til analysens fokus på både 

fagets og dets brugers strategiudvikling. Hvor faget især konstruerer strategier som litterære 

fænomener, konstruerer brugerne især strategier som fænomener i praksis. 

Uanset genstandsfeltets teoretiske karakter er det for ANT et praksisfelt, hvor 

heterogene aktører er forbundet af heterogene relationer i heterogene sammenhænge, som 

skal vedligeholdes og fornyes for at hænge sammen. Da empirien i snæver forstand er 

relativt stabile non-humane aktører, nemlig tekster, er genstandsfeltet ganske stabilt og ikke 

så foranderligt som f.eks. en organisation bestående af mange forskellige humane og non-

humane aktører, hvoraf nogle er mere eller mindre stabile end andre. Dette gør relationerne 

mellem aktører lettere at iagttage – selv om også teksters betydning kan forandre sig 

sammen med den større sammenhæng, de indgår i. 

ANT's opløsning af foruddannede grænser og teoriens fokus på relationer og 

dislokation betyder desuden, at genstandsfeltet ikke som sådan er afgrænset, da analysen 
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skal have mulighed for at inddrage aktører, der er dislokerede i tid, sted og materialitet.150 

Dette viser sig eksempelvis, når der eksempelvis inddrages litteratur eller virksomheder, som 

er "hjemmehørende" i andre kronologiske, geografiske eller materielle sammenhænge. I 

valget af de aktører og relationer, der er med i analyserne, har jeg fulgt afhandlingens formål 

og tilrettelagt analyser med henblik på at formulere normative konklusioner om 

mulighederne for konkret at inddrage ANT i strategifaget, og det overflødiggør optrævlingen 

af mange aktører og relationer, som f.eks. strategifagets historiske tilblivelse, og dybere 

analyser af individuelle strategiteorier. Det betyder, at analyserne hæver sig over 

emnespecifikke sammenhænge – som f.eks. handler om organisationers konkurrencekraft, 

opbygning eller samspil – bortset fra som eksempler. 

Aktører er i denne sammenhæng eksempelvis begreber, kategorier, teorier, men 

også forfattere, organisationer, brancher, markeder, ressourcer, medarbejdere, ledere, 

produkter osv. – alle fænomener, som teksterne translaterer og dermed skaber nye 

netværk. Disse netværk kan igen translateres som nye aktører jf. ANT's pointe om 

dislokation. En strategilærebog som Exploring Corporate Strategy er således én aktør,151 hvis 

netværk er translationer af mange aktører, som selv er netværk af translationer. F.eks. 

translaterer tredje kapitel "strategiske evner" som en aktør.152 Fortsætter man 

optrævlingen, finder man midt i kapitel 3 f.eks. en aktør som organisationens værdikæde.153 

Herunder kommer aktører som "operations", "outbound logistics", "marketing and sales", 

"service", "procurement" osv. desuden til syne som aktører.154 På den måde kan man 

fortsætte sin optrævling af aktører – også uden for bogen, når man ledes over i Porters bog 

Competitive Advantage,155 videre til Harvard University osv. 

Alle disse aktører er forbundet er forskellige relationer. Dels er de materielle, fordi 

de er trykt på bøgernes papir, og dels indgår de i hierarkier, kategoriseringer, årsag-

virknings-forhold og mange andre former for relationer. Eksempelvis står aktøren 

"procurement" på side 137 i relation til aktøren "operations" som en støttefunktion, og 

begge aktører er underordnede organisationens værdikæde. Som jeg argumenterer for i 

analysen af normativitet, kan relationen også være normativ i den forstand, at én aktør f.eks. 
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konstrueres som et problem, f.eks. en "hund" i BCG-matricen,156 og en anden aktør 

konstrueres som løsningen, f.eks. porteføljestyring.157 Denne type relationer behandler jeg 

nærmere i næste kapitel. 

2.5 Afrunding 

Jeg har i dette kapitel præsenteret og kvalificeret afhandlingens analysestrategi. Som 

afrunding på kapitlet vil jeg fremhæve tre centrale aspekter ved analysestrategien: 

For det første er ANT valgt som analysestrategi, fordi den tilbyder den nødvendige 

fleksibilitet, der skal til for at lade analyserne fokusere på et relativt snævert problemfelt – 

normativitet – inden for et relativt stort genstandsfelt – strategifaget og ANT. Analyserne 

kan derfor siges at være generelle i den forstand, at de spreder sig over et omfattende 

genstandsfelt, men er samtidig særdeles specifikke, idet de kun beskriver en række nøje 

udvalgte sammenhænge, som vurderes at være afgørende i konkrete analyser. 

For det andet bestræber analyserne i kraft af udgangspunktet i ANT sig på at 

beskrive de aktører og relationer, som empirisk set er vigtige for analysens 

argumentation.158 Analyserne forsøger således ikke at give den fulde og eneste sandhed om 

hverken ANT eller strategifaget, men bestræber sig på at fremlægge en troværdig og 

empirisk realistisk beskrivelse af afhandlingens problemfelt med henblik på at besvare 

afhandlingens problemformulering. 

For det tredje er analysernes form bestemt af, at det er sammenhængen, der skal 

være analysebærende, ikke brugen af bestemte begreber. Sproget skal således bøje sig efter 

analysegenstanden frem for omvendt. Afhandlingens sprog er derfor kendetegnet ved at 

være frit og fortællende, hvilket giver en række fordele som beskrevet i afsnittet om ANT 

som teoretisk ramme. 
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3 ANT's tilgang til normativitet 

Samfundsvidenskabeligt minilex giver den definition, at når der opstilles "bør"-udsagn, så er 

der tale om en normativ teori.159 Det harmonerer med almindelig brug, som desuden typisk 

sætter normativitet i modsætning til deskriptivitet. Inden for ANT er området mere 

kompliceret. Dels fordi teorien er forbeholden over for normative teorier og kalder dem 

politiske,160 og dels fordi en proksimal teori opløser dikotomier som normativ/deskriptiv.161 

I dette kapitel undersøger jeg ANT's tilgang til normativitet i fire trin. Først 

analyserer jeg på ANT's eget normativitetsbegreb. Derefter undersøger jeg, hvordan det 

ovennævnte traditionelle syn på normativitet kan forstås ud fra ANT, og jeg udvikler et 

begreb om normative relationer til at beskrive dette. Dette begreb benyttes derefter i 

analysens tredje trin, hvor jeg undersøger ANT som en normativ teori i den traditionelle 

betydning, som er den, der benyttes i afhandlingens problemformulering. I det fjerde trin 

undersøger jeg, hvordan normative teorier kan formuleres med udgangspunkt i ANT. 

3.1 ANT's eget normativitetsbegreb 

I artiklen Technology is society made durable definerer Latour sit normativitetsbegreb for 

ANT, som handler om at afdække empiriske normer frem for at opstille dem teoretisk: 

"[...] an actor can become so coherent as to be almost predictable. [...] We are then, 

but only then, allowed to be normative again, but these norms are not forced onto 

the data, they are extracted from the actors' own efforts at rendering each other's 

behaviour more predictable."162 

Citatet udtrykker, at en analyse kan afdække en forudsigelighed i adfærden hos en aktør, der 

er i stand til at stabilisere sine netværk i en meget høj grad. Begrebets handlingsperspektiv 

er således, at man i disse tilfælde kan handle med en empirisk forudsigelighed in mente. 

Dermed er ANT's eget normativitetsbegreb diametralt modsat det traditionelle begreb på to 

områder: For det første drejer det traditionelle normativitetsbegreb sig om handlemåder 
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("bør"-udsagn) beskrevet i teorier, der favner bredere end blot den specifikke sammenhæng, 

det drejer sig om. Derimod drejer Latours normativitetsbegreb sig om handlemåder, der kun 

gælder i den konkrete sammenhæng, hvor de er blevet fremanalyseret ("extracted from the 

actors' own efforts"). Hvor traditionel normativitet altså henter belæg for handlemåder i 

teorien, henter ANT's normativitet belæg for handlemåderne i empirien. For det andet 

handler det traditionelle normativitetsbegreb om at foreskrive handlemåder,163 hvor Latours 

normativitetsbegreb handler om at beskrive handlemåder. 

3.1.1 Opløsning af forskellen mellem normativ og deskriptiv 

Når Latour definerer, at normativitet skal baseres på deskriptivitet, er det en opløsning af 

dikotomien mellem de to. En opløsning som han tager fat på fra den anden kant i Politics of 

Nature:  

"There is in "mere description" an overly powerful form of normativity: what is 

defines the common world and thus all that must be [...]"164 

Citatet udtrykker, at det deskriptive er normativt, idet beskrivelsen sætter udvalgte 

fænomener og relationer i spil og i denne handling skjuler andre. Det afspejler ANT's radikale 

konstruktivisme, som indebærer, at fænomener bliver til, når de indgår i andre aktørers 

netværk, f.eks. i form af beskrivelser,165 men også i hvor høj grad Latour ser beskrivelser som 

magtudøvelse.166 

Med sit empiribundne normativitetsbegreb og opløsningen af dikotomien 

normativ/deskriptiv mener jeg ikke, at man kan sige, at Latour udvikler et 

normativitetsbegreb, men tværtimod at han afvikler begrebet. Det er som sådan også i 

overensstemmelse med ANT's tilgang og fører frem til, at normativitet blot er et fænomen, 

der skal analyseres empirisk og symmetrisk med alle andre fænomener. 

Dermed må en sådan analyse tage udgangspunkt i ANT's generelle aktørbegreb, der 

som bekendt ikke sondrer mellem f.eks. normativ teori, beskrivende tekst og f.eks. en 

sikkerhedssele.167 Alle tre har som aktører en teori om sig selv i kraft af, at de placerer andre 
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aktører i en sammenhæng, som de foreskriver.168 Uanset sine egenskaber vil en tekst eller 

en teori for ANT være en aktør, der – præcis som enhver anden aktør – samler et netværk af 

heterogene entiteter forbundet af heterogene relationer og dermed udøver sin handlekraft 

over andre aktører og sammenhænge. 

Da ANT således ikke siger andet om normativitet, end at det skal analyseres 

specifikt og empirisk, må jeg selv fremanalysere et bud på en mere specifik ANT-baseret 

forståelse af normativitet – denne gang i den traditionelle betydning af ordet, som 

afhandlingens problemformulering bruger. Det handler næste afsnit om. 

3.2 Normative relationer: ANT's blik på traditionel 

normativitet 

Selv om Latour reducerer det traditionelle normativitetsbegreb til en variation af ANT's 

generelle aktørbegreb, vil jeg vise, at et ANT-perspektiv udmærket kan belyse, hvordan 

traditionel normativitet fungerer. Jeg vælger at gøre det ved at drage en analogi til den 

måde, som Latour i Politics of Explanation analyserer en videnskabelig forklarings funktion: 

"In its simplest form [...] it means establishing some sort of relation between two 

lists, one comprising an inventory of elements to be explained (B) and the other a 

repertoire of elements said to provide the explanation (A)."169 

Citatet skal forstås sådan, at en forklaring konstitueres af, at to beskrivelser (lister) forbindes 

af en "forklarings"-relation mellem det, der skal forklares (B), og det der forklarer (A). 

Latours pointe er, at det er en bestemt relation mellem to beskrivelser (begge i princippet 

kontingente), som konstituerer en forklaring. 

Analogt til denne pointe vil jeg definere normativitet som etableringen af en 

relation mellem to beskrivelser (eller lister), der placerer den ene som handlingspræmisser 

(X) i forhold til den anden som handlingsmuligheder (Y). Handlingsmuligheder er bud på 

løsninger, der beskriver "hvad man bør gøre", handlingspræmisser er bud på problemer, der 

beskriver "hvor/hvornår man bør gøre noget". Begge beskrivelser er i princippet 

kontingente. 
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Den normative relation er relationen mellem de to, så når en beskrivelse udvides 

med handlingsmuligheder, skifter beskrivelsen karakter og bliver til en handlingspræmis i en 

normativ relation. En beskrivelse leder ikke i sig selv frem til en handlingsmulighed. Et 

eksempel på konstruktion af normativ teori ud fra kontingente beskrivelser kan være 

"positionering af produktet" og "differentiering af produktet". Begge beskrivelser kan 

konstrueres som enten X eller Y i en normativ relation: "hvis produktet skal differentieres, så 

skal det positioneres" eller "hvis produktet skal positioneres, så skal det differentieres". 

Eksemplet viser en normativ relation i sin simpleste form ("hvis X, så Y"), men det kan også 

være udvidede formler som eksempelvis "hvis X1 og X2, så Y1 eller Y2, medmindre X3 uden 

X4" osv. Med dette blik er det således relationen mellem to beskrivelser, der konstruerer 

normativiteten i sammenhæng, og derfor kalder jeg den for en normativ relation.  

Der er to formål med denne definition: Det første formål er at sammenligne 

normativitetens effekt med den, som forklaringer har ifølge Latour: 

"A strong explanation becomes necessary when someone wishes to act at a 

distance."170 

En normativ teori er ligesom en forklaring en aktør, der på tværs af tid og sted kan stabilisere 

bestemte relationer mellem aktører. Det mest åbenlyse eksempel på en sådan normativ 

aktør, der har indgået i mange netværk på tværs af tider og steder og skabt ensartethed i 

netværkenes relationer, er Bibelen. Strategifaget er desuden et eksempel på et område, 

hvor bestemte normative teorier fra andre tider og steder − f.eks. teorierne i Porters 

klassiske bøger skrevet på Harvard University i 1980'erne171 – stadig bruges over hele verden 

mange år efter og dermed stabiliserer bestemte relationer – ikke bare på tværs af tid og 

sted, men også på tværs af materialer, når man tager i betragtning, at disse teorier er blevet 

brugt i et utal af brancher. 

3.2.1 Normativitet som normative relationer 

Det andet formål med min normativitetsdefinition er at kunne anskue normativitet 

nuanceret ved sin grad af stabilitet. Hvis der er en relativt stabil relation mellem konkrete 

handlingsmuligheder ("hvad man bør gøre") og konkrete handlingspræmisser ("hvor/hvornår 
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man bør gøre noget"), så lader teorien sig bedre indpasse i et netværk som en forudsigelig 

og handlekraftig aktør. 

Porters værdikædemodel er et eksempel på en teori med stabile normative 

relationer.  Handlingspræmissen er meget konkret ("alle organisationer"172), og relationerne 

til konkrete handlingsmuligheder er særdeles stabile: Enhver organisation skal håndteres 

som en kæde af værdiskabende led ud fra teoriens anbefalinger – f.eks. skal indkøbsleddet 

altid sørge for at skaffe den højest mulige kvalitet til den lavest mulige pris. De stabile 

normative relationer i denne teori står i modsætning til ANT's ukonkrete 

handlingspræmisser og handlingsmuligheder, som vises i næste afsnit. 

3.3 ANT som normativ teori 

I sammenligning med værdikædemodellen er ANT's aktørmodel et eksempel på ustabile 

normative relationer. Modellen siger f.eks., at hvis der er en aktør, så er der et netværk.173 

Her er handlingspræmissen meget ukonkret, idet stort set alle fænomener kan anskues som 

aktører.174 Så uanset om det eksempelvis drejer sig om en organisation, en teknologi, en 

trend eller en fjerde type aktør, så knytter handlingsmulighederne sig til netværket, ANT's 

begreb for et system af relationer. Men i ANT finder man ingen konkrete 

handlingsmuligheder i forhold til netværk. Teorien siger ikke noget om, hvordan man 

konkret skal gribe netværk an. Teorien siger bare, at netværk består af heterogene entiteter 

forbundet af heterogene relationer, og at de skabes gennem translationsprocesser – i sig 

selv et meget åbent begreb, som det fremgik af teorigennemgangen og igen vil fremgå af 

næste afsnit. 

3.3.1 Ukonkrete handlingspræmisser 

De meget generelle definitioner og den resulterende mangel på konkrete 

handlingspræmisser genfindes i alle ANT's begreber, idet der sættes meget få 

begrænsninger på, hvad hvert begreb kan dække. Latour & Callon forklarer eksempelvis 

translation som følger: 
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"By translation we understand all the negotiations, intrigues, calculations, acts of 

persuasion and violence, thanks to which an actor or force takes, or causes to be 

conferred on itself, authority to speak or act on behalf of another actor or force."175 

Translation er med andre ord blot en samlebetegnelse for de handlinger, hvormed en aktør 

opbygger et netværk af andre aktører, hvis handlekraft kan udnyttes. 

På tilsvarende vis indbefatter ANT's begreb om det sociale alle fænomener,176 en 

aktør er alt, der gør en forskel,177 og alle aktører er netværk.178 Konsekvensen af disse 

generelle definitioner er, at frem for at demarkere forskellige fænomener fra hinanden 

fungerer de som forskellige perspektiver, der kan beskrive ethvert fænomen. Et fænomen 

set ud fra ANT's begreb om det sociale er et fænomen, der er forbundet med heterogene 

aktører i sin omverden via relationer af enhver tænkelig type.179 Et fænomen set ud fra 

aktørbegrebet er et fænomen, der handler som en enhed, selv om det er en 

mangfoldighed.180 Et fænomen set ud fra netværksbegrebet er et fænomen, der er en 

mangfoldighed af mange forskellige, men forbundne aktører, selv om fænomenet handler 

som en enhed.181 Et fænomen set ud fra translationsbegrebet er et fænomen, der hele tiden 

vedligeholder og fornyer sine relationer for at holde sammen på sig selv.182 

Alle fænomener har dermed uden konflikter mange forskellige ontologier i ANT. Lee 

& Hassard kalder det ontologisk relativisme, at ANT tillader forskellige empiriske aktører at 

have modsatrettede forestillinger om det samme empiriske fænomen, uden at nogen af dem 

tager fejl.183 I supplement hertil vil jeg påpege, at ANT som teori selv betjener sig af 

ontologisk relativisme i kraft af de forskellige ontologier, som begreberne konstruerer – som 

jeg har vist ovenfor med de fire begreber. 

Den ontologiske relativisme destabiliserer ANT's normative relationer yderligere, 

fordi teoriens handlingspræmisser bliver endnu mere uklare. Hvis man ikke ved, hvilken 
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ontologisk sammenhæng man befinder sig i, er det svært at koble den med konkrete 

handlingsmuligheder. 

3.3.2 Ukonkrete handlingsmuligheder 

Hvor en teori fra strategifaget som Porters værdikædemodel taler om konkrete handlinger 

så som at skaffe kvalitetsvarer til en lav pris, er handlingsmulighederne i ANT helt anderledes 

ukonkrete. Dermed destabiliseres teoriens normative relationer endnu mere. 

Teorien kan godt siges at formulere en række handlingsmuligheder, men hvis man 

skal trække de normative pointer i ANT frem, bliver de ikke mere konkrete end de følgende 

eksempler, der refererer tilbage til teorigennemgangen:  

 Alle netværk – organisationer, markeder, kompetencer, bygninger, eksperter 

osv. − skal konstant vedligeholdes og fornyes for at bestå. 

 Ingen aktør kan handle alene, så aktører er nødt til at mobilisere handlekraft 

dislokeret på tværs af tider, steder og materialer.  

 Hvis en relation skal fastholdes ud over en interaktion, dvs. ud over tid og 

sted, er det nødvendigt at trække på en non-human aktør. 

 Man kan intervenere i en sammenhæng alene gennem sin brug af kategorier 

– f.eks. i beskrivelser, forklaringer eller løsningsforslag. Derfor kan man ikke 

deltage i en sammenhæng uden at intervenere. 

Disse normative pointer er meget abstrakte. Det betyder, at hvis de skal operationaliseres i 

en strategisk situation, skal der foretages en lang række konkrete valg, som ANT ikke giver 

nogen vejledning i at tage. Disse valg går helt fra den grundlæggende situationsanalyse til 

det overordnede formål og inkluderer f.eks. at identificere relevante aktører, konstruere 

kategorier og konceptualisere målsætninger. Kort sagt er ANT's handlingsmuligheder så 

ukonkrete, at de alene kan kaldes handlingsmuligheder i en analytisk sammenhæng. I 

forhold til praksis vil de ikke i sig selv kunne konstituere handlingsmuligheder. 

I sig selv er ANT således kun i meget lav grad en normativ teori, men i det næste 

afsnit undersøges det, hvordan normative teorier kan formuleres med udgangspunkt i ANT.  

3.4 Formulering af normative teorier med ANT 

Hvordan kan man formulere en normativ teori med ANT? Dette spørgsmål er (1) dels 

relevant at besvare som en del af analysen af ANT's tilgang til normativitet; (2) dels er det 
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vigtigt for afhandlingen at afklare, da problemformuleringen kræver et normativt svar på, 

hvordan ANT med fordel kan inddrages i strategifaget; og (3) endelig er det relevant i forhold 

til at trække på ANT i formuleringen af konkrete strategiteorier til brug i en organisatorisk 

praksis. 

Man skal her skelne mellem ANT som en empirisk teori og de teorier, man empirisk 

kan konstruere ved at bruge ANT. Analysen af ANT's egen normativitet viste, at de normative 

relationer i teorien empirisk set er særdeles ustabile. Dette lægger imidlertid ikke hindringer 

i vejen for, at man ud fra et ANT-perspektiv konstruerer en anden empirisk specifik teori 

med stabile normative relationer.184 

ANT giver mulighed for at formulere normative teorier med to forudsætninger: For 

det første skal teorien være så empirisk specifik som mulig. For det andet kan teorien ikke 

påberåbe sig troværdighed ud over dens evne til at modstå prøvelser så som 

modargumentation. Baggrunden for dette svar ligger i ANT's opløsning af dikotomien 

normativ/deskriptiv, som blev vist i det foregående. Konsekvensen af denne opløsning er, at 

uanset om en tekst er deskriptiv eller normativ, er dens troværdighed bundet op på den 

evne til at sætte heterogene aktører sammen og konstruere en stærk sammenhæng, der kan 

modstå modbeviser og modargumentation.185 Dette ligger i forlængelse af 

analysestrategiens teorigennemgang, der bl.a. redegjorde for, hvordan ANT anskuer 

sandfærdighed som en effekt af fabrikation. Konstruktionen af enhver aktør – eksempelvis 

en analyse, teori, organisation eller hængebro – afhænger af, at den kan modstå de 

prøvelser, den udsættes for.186 

Som analysestrategien desuden redegjorde for, er det en grundlæggende regel i 

ANT at lægge det samme symmetriske blik ned over enhver aktør og se alle aktører som 

konstrueret på den samme måde: som et netværk af heterogene aktører forbundet af 

heterogene relationer. Dette inkluderer således også normative teorier, som på linje med 

alle andre aktører skal vurderes som en konkret, empirisk sammenhæng. At formulere en 

normativ teori – f.eks. en strategi – er således for ANT et spørgsmål om at søge at 

kontrollere empirien ved at gøre den forudsigelig. 
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3.5 Afrunding 

Analysen har vist, at ANT's eget normativitetsbegreb ikke beskriver normativitet i den 

traditionelle forståelse af begrebet. Ved at gøre normativitet til et spørgsmål om at beskrive 

empiriske normer frem for at foreskrive teoretiske normer opløser Latour i praksis både 

begrebet normativitet og dikotomien normativ/deskriptiv. Men jeg har vist, hvordan det kan 

lade sig gøre at analysere traditionel normativitet med ANT, og hvordan en sådan analyse 

kan belyse ANT som en normativ teori. Denne analyse viste, at ANT er en teori med ustabile 

normative relationer, idet teorien udelukkende formulerer ukonkrete handlingspræmisser 

og ukonkrete handlingsmuligheder. Ligeledes har analysen vist, hvordan man ud fra et ANT-

perspektiv selv kan formulere normative teorier, forudsat at teorien er empirisk specifik. 

ANT's ustabile normative relationer betyder bl.a., at teorien modsat normative 

teorier ikke i særlig høj grad reproducerer ensartede relationer på tværs af tid og sted. 

Analysens centrale pointe er dog, at en teori med så ustabile normative relationer 

som ANT ikke i sig selv kan udspecificere konkrete handlingsmuligheder i forhold til en 

organisation. ANT er derfor ikke manageriel i den betydning, at teorien rummer 

instrumentalistisk rationalitet.187 I stedet peger ANT på, at strategier skal være empirisk 

specifikke. 

Afhandlingens diskussionskapitel tager op, hvordan ANT på andre måder med fordel 

kan inddrages i strategifaget. Inden da er det dog nødvendigt at definere afhandlingens syn 

på strategifaget og dets tilgang til normativitet nærmere i forhold til afhandlingens specifikke 

problematik. Dette gøres i næste kapitel. 
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4 Strategifaget og dets tilgang til normativitet 

Som et fag, der bruger en instrumentalistisk rationalitet til at hjælpe ledere med at forbedre 

organisatorisk effektivitet og forretningsmæssig profitabilitet, er strategifaget blevet 

karakteriseret som det mest managerielle af alle handelshøjskolernes fag.188 Analysen af 

ANT ledte derimod frem til den pointe, at ANT's tilgang til normativitet gør teorien meget 

lidt manageriel pga. dens ustabile normative relationer. Jeg vil nu analysere strategifaget og 

dets tilgang til normativitet med det formål at afdække, hvor det adskiller sig fra ANT, og 

hvordan ANT på den baggrund med fordel kan inddrages i strategifaget. 

Min undersøgelse af strategifagets tilgang til normativitet er bygget op i tre trin: 

Første trin er en analyse af strategibegrebet som aktør med fokus på, hvordan begrebet 

mobiliseres af andre aktører inden for faget. Analysen tager udgangspunkt i empiriske 

strategidefinitioner. Andet trin er en analyse af strategifaget som aktør med fokus på dets 

teori om sig selv, herunder specifikt fagets definition af sin opgave og hvordan faget trækker 

på teorier til at løse denne opgave. Tredje trin er en analyse af normativitets funktion i 

forhold til at løse strategifagets opgave. 

4.1 Strategibegrebet 

Begrebet strategi er i dag blevet et meget udbredt og magtfuld ord.189 Begrebet har for 

længst overskredet strategifagets egne rammer og benyttes i mange forskellige arenaer.190 

På en enkelt, tilfældig dag i december 2011 gav en Infomedia-søgning på "strategi" 169 

resultater i danske medier.191 Begrebet indgår desuden i mange forbindelser, f.eks. 

"strategisk forskning", "strategisk kommunikation" og "strategisk HR" – hvor det synes at 

have funktion af emfatisk styrkemarkør og nærmest et autoritetsargument i sig selv. 

Begrebet stammer oprindeligt fra en militær kontekst,192 men dets massive 

udbredelse i nyere tid er formentlig en konsekvens af dets stigende brug på 
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handelshøjskoler, herunder især inden for strategifaget. Det er strategifagets brug af 

strategibegrebet som aktør, jeg i det følgende vil undersøge. 

Som nævnt i analysestrategien kendetegnes en aktør i et ANT-perspektiv af fire 

egenskaber: (1) Den kan iagttages ved sin effekt, (2) den kan gives skikkelse af en handlende 

helhed, (3) den kan afgrænses analytisk fra noget andet, og (4) det kan fremanalyseres, at 

den har en "teori" om sig selv. Strategibegrebet kan herudfra betegnes som en aktør, (ad 1) 

fordi det har en effekt på andre sammenhænge jf. begrebets udbredelse, og (ad 2) fordi 

denne effekt kan spores tilbage til strategibegrebet som en relativt stabil helhed, som (ad 3) 

interagerer med andre afgrænsede aktører − f.eks. når det bruges som adjektiv til andre 

begreber eller bliver brugt på strategifaget. Endelig (ad 4) har det en teori om sig selv – 

forstået på den måde, at det indgår i et system af relationer, hvor det som aktør udfylder en 

bestemt rolle og uddeler roller til andre aktører. Jeg vil i det følgende fokusere på 

strategibegrebets teori om sig selv og fremanalysere en række egenskaber, som relaterer sig 

specielt til afhandlingens problemformulering. 

4.1.1 Et svagt defineret begreb 

Der er på strategifaget enighed om at se strategi som den absolut vigtigste aktør i forhold til 

forretningsførelse.193 På den baggrund kunne man forvente en høj grad af enighed om, hvad 

strategi er. Imidlertid er strategilærebøgerne tværtimod enige om at være uenige om, 

hvordan strategi skal defineres.194 White sammenfatter denne konstruktion således på de 

første sider af sin strategilærebog: 

"Strategy is arguably the most important concept in management studies. Strategy 

making is arguably the most important activity of a practicing manager. Yet it is a 

concept difficult to define, and an activity difficult to pursue with effectiveness."195 

Den uløste opgave med at finde en fælles definition ses af dele af faget, f.eks. 

Schoemaker,196 som en mangel, imens andre som Wit & Meyer mener, at selve tanken om 
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en fælles definition er illusorisk.197 Eller som Cooper mener, at manglen på en fælles 

definition faktisk er en fordel, fordi det åbner for stadig nye forståelser af strategi.198 

På trods af strategifagets generiske træk,199 kan der altså ikke engang i generelle 

termer findes en fælles definition på strategi, heller ikke på tværs af strategilærebøgerne.200 

Spredningen afspejler ifølge Nag & al. strategifagets bredde, og de mange fagtraditioner som 

faget samler − eksempelvis økonomi, sociologi, marketing og ledelse.201  Det betyder, at 

strategifaget tillader, at strategi defineres specifikt i forhold til hver konkret sammenhæng, 

og at denne ustabilitet kan benyttes som en måde at zoome ind på forskellige aspekter af 

organisatorisk praksis. Strategilærebøgerne benytter selv denne metode.202 

Strategibegrebet er altså en særdeles fleksibel aktør − som The Economist engang 

skrev: "Nobody really knows what strategy is."203 Denne fleksibilitet gør det nemt at 

indrullere strategibegrebet i nye sammenhænge og lade det indtage den rolle, som kræves i 

sammenhængen. Uden for strategifaget betyder det, at begrebet nemt kan udbredes. Hvad 

det betyder inden for strategifaget, kommer jeg ind på i afsnittet om strategibegrebet som 

integrerende aktør. Først undersøger jeg imidlertid to stabile relationer i begrebet, nemlig 

dets relation til succes og til praksis. 

4.1.2 Strategi som synonym for stræben efter succes 

Der er ingen konsensus om, hvad strategi er, men alligevel kan Nag & al. vise en høj grad af 

integration på strategifaget, fordi der grundlæggende ser ud til at være enighed om, hvad 

strategi kan. Strategilitteraturen udtrykker det forskelligt, men en gennemgående forestilling 

svarer meget godt til den, som Markides her udtrykker: 

"Behind every successful company there is superior strategy. The company may have 

developed this strategy through formal analysis, trial and error, intuition, or even 

pure luck. No matter how it was developed, it is the strategy that underpins the 

success of the company."204 
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Bag succes ligger en god strategi, mener Markides og andre med ham.205 Men relationen 

virker uklar. Hvad kom først – succesen eller den gode strategi? En diskussion af, hvorvidt en 

god strategi kan lede til fiasko, synes ikke at optage strategifaget. Som citatet fortæller, 

bliver strategi derimod nærmest til et synonym for stræben efter succes. Dette aspekt gør 

begrebet til en attraktiv aktør, for hvem ønsker ikke at forbinde sig selv med succes. 

Citatet og den forestilling, som det udtrykker, viser desuden en meget stabil relation 

inden for strategifaget, nemlig relationen mellem strategi og praksis i organisationer. Det 

afspejler sig meget tydeligt i strategilærebøgerne, som dedikerer hovedparten af sine mange 

sider til forskellige teoriers perspektiver på organisatoriske opgaver og udfordringer, der 

genkendes fra organisationers praksis. Lynch betoner endda relationen til praksis blandt 

formålsparagrafferne i sin strategilærebog: 

"The purpose of the book is to provide a comprehensive, well-structured and 

interesting treatment of strategic management [...] More specifically, the objectives 

are: [...] To assist organisations to add value to their assets through the 

development of successful corporate strategy. [...]"206 

Relationen til organisatorisk praksis undersøger jeg videre i afsnittet om strategifagets 

opgave, og det tages op i afhandlingens diskussion. 

4.1.3 Strategi som integrerende aktør 

Strategibegrebets vigtigste egenskab viser sig i dets funktion af mellemmand – som en aktør 

der koordinerer mange forskellige aktørers handlinger og stabiliserer relationerne mellem 

dem. Stabiliserede relationer kan eksempelvis være et fællesskab om at stræbe efter fælles 

mål som relationen mellem leder, medarbejder og produkt; eller relationen mellem 

datterselskab og moderselskab. Men det kan også være i et modsætningsforhold som 

relationen mellem konkurrenter; eller relationen mellem en organisation og politiske 

aktivister. Eller det kan være en afhængighedsrelation som mellem udbyder og efterspørger; 

eller mellem virksomhed og stat. Relationernes variationsmuligheder er uendelige, men 

pointen er, at når strategibegrebet sættes i spil, sættes der fokus på relationer og gensidig 
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handling: Hvordan relationen mellem nogle aktører kan forstærkes, relationer mellem andre 

aktører kan brydes osv. 

Strategibegrebet er dermed et middel til at stabilisere andre aktørers handlinger 

ved at integrere aktørerne i en bestemt sammenhæng. I et ANT-perspektiv er dette sandt for 

alle aktører, men strategibegrebet adskiller sig dels ved sit konstante fokus på integration og 

dels ved antallet og omfanget af dislokerede aktører, som typisk mobiliseres. Således kan 

strategibegrebets netværk af aktører indbefatte hele organisationen og dens omverden – 

med alle de heterogene aktører og heterogene relationer, som kan fremanalyseres i dette 

netværk. Et eksempel på dette findes i følgende strategidefinition af Porter: 

"Strategy is the creation of a unique and valuable position, involving a different set 

of activities."207 

Idet strategi her bliver den aktør, der definerer organisationens position i omverdenen, 

definerer den samtidig denne omverden. Dermed bruges strategibegrebet som aktør til at 

konstruere et helt verdensbillede og integrere alle relevante aktører deri. 

Strategifaget har dog især fokus på strategibegrebets integrerende funktion i 

forhold til organisationer. At se strategien som den samlende aktør for organisationen og 

organisationens aktører er et gennemgående træk i litteraturen.208 Quinns definition er et 

godt eksempel herpå: 

"A strategy is the pattern or plan that integrates an organization's major goals, 

policies, and action sequences into a cohesive whole."209 

At være den aktør, der skal integrere en organisations mål, dens politikker og dens 

handlinger må siges at være en ganske omfattende opgave at få udstukket. 

Strategibegrebets fleksibilitet synes her at være en nødvendighed for, at begrebet kan holde 

til dette. Således virker det logisk, at strategibegrebets altomfattende rolle netop er med til 

at fastholde den ustabilitet, som betyder, at det ikke kan defineres entydigt. 

Strategibegrebet har også en integrerende funktion i forhold til strategifaget selv. 

Strategifaget er selv en meget heterogen aktør, som dels spænder over en lang række 
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fagdiscipliner,210 men også over en heterogenitet som ikke bare er litterær, men som 

inkluderer heterogene materialer, steder og tider – lærebøger, auditorier, undervisere, 

studerende, tidsskrifter, kaffe, diplomer, uddannelsesinstitutioner for at nævne nogle få. I 

forhold til at stabilisere denne heterogenitet er strategibegrebet en vigtig aktør for 

strategifaget. 

4.2 Strategifagets opgave og brug af teorier 

Ud fra Latours firdelte definitionen af aktører og magt viste jeg, hvordan strategibegrebet 

kan ses som en aktør, og jeg vil nu vise, at strategifaget ligeledes kan ses som en aktør: For 

det første kan en effekt af strategifaget iagttages. Det gælder både i forhold til den 

førnævnte udbredelse af strategibegrebet, men også i forhold til strategifagets betydning for 

eksempelvis uddannelser, studerende, handelshøjskoler, konsulenthuse, ledelsespraksis osv. 

For det andet kan denne effekt tilskrives strategifaget som en relativt stabil helhed, hvilket 

bl.a. fremgik af analysestrategiens argumentation for, hvordan strategifaget kan anskues 

som ét genstandsfelt. På samme måde kan faget anskues som én aktør. 

For det tredje indgår strategifaget i et modsætningsforhold til organisatorisk praksis 

− altså det felt hvor strategifaget som aktør især søger at have en effekt. For det fjerde har 

strategifaget en teori om sig selv, som jeg i denne analyse vil undersøge med fokus på den 

opgave, som strategifaget definerer for sig selv, og hvordan det bruger teorier til at løse den 

opgave. 

Den følgende analyse er afhandlingens konstruktion af strategifaget, som er 

målrettet problemformuleringen. Analysen er således mit bud på en konstruktion af 

strategifaget, der tydeligt udtrykker strategifagets brug af teorier og tilgang til normativitet – 

dels for at belyse forskellene mellem ANT og strategifaget så klart som muligt og dels for at 

skabe et solidt udgangspunkt for i næste kapitel at kunne diskutere, hvordan ANT på denne 

baggrund kan inddrages i strategifaget. Konstruktionen tager udgangspunkt i en 

identifikation af empiriske normative relationer i afhandlingens empiri, men er af 

ovennævnte grunde nødt til at være selektiv i mange henseender. 
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4.2.1 Strategifagets teori om sig selv 

I ANT forstås en aktørs teori om sig selv som værende udefrakommende, dvs. dislokeret.211 

Strategifagets teori om sig selv bliver således til i dets netværk af relationer til andre aktører, 

f.eks. teorier, modeller, begreber, forfattere, organisationer, forbrugere, produktionsforhold 

osv.  

Strategifagets teori om sig selv kan ses som en konstruktion af et verdensbillede,212 

som jeg vil kalde den strategiske verden. Den strategiske verden er den referenceramme og 

struktur, som strategifaget agerer inden for. Den strategiske verden består af strategiske 

situationer, dvs. situationer hvor brugeren skal handle strategisk. 

Strategifagets brug af teorier konstruerer to forskellige roller til faget, hvilket 

afspejler to forskellige opgaver for faget:213 (1) En rolle der konstruerer faget selv som en 

aktør, der kan sammenlignes med en værktøjskasse med redskaber i form af teorier til at 

håndtere kendte strategiske situationer, og (2) en rolle der sammen med brugeren 

konstruerer en tredje aktør: En strategisk sans der kan håndtere ukendte strategiske 

situationer. Forskellen mellem rollernes modsvarer Wit & Meyers sondring mellem fagets 

opgave med at få brugeren til at "accept, absorb and apply"214 og faget opgave med at få 

brugeren til at "discuss, deliberate and do".215 

Den første rolle kalder jeg for værktøjskasserollen, og den anden rolle kalder jeg for 

opdragerrollen, fordi dens opgave er at udvikle en anden aktør end sig selv. Begge roller 

benytter teorier, men som jeg viser i det følgende, gør de det på forskellige måder. Når jeg 

taler om teorier, hentyder jeg til f.eks. Porters brancheanalyse, SWOT-analysen, BCG-

matricen og de mange andre, meget forskellige teorier og modeller inden for strategifaget, 

som fylder det meste af strategilærebøgerne. 

Jeg vil i det følgende fremanalysere, hvordan værkstøjskasserollen forholder sig til 

en strategisk verden bestående af kendte strategiske situationer, hvorimod opdragerrollen 

forholder sig til en strategisk verden, der også inkluderer ukendte strategiske situationer, og 

som lader brugeren om at skelne mellem de kendte og de ukendte. Desuden vil jeg 
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analysere, hvordan de bruger teorier til at skabe handlekraftige aktører til støtte for 

brugeren. De to roller skal ikke ses som gensidigt udelukkende, men som forskellige, 

sameksisterende ontologier jf. ANT's ontologiske relativisme.216 

4.2.2 Strategifaget som værktøjskasse 

Strategifagets opgave i værktøjskasserollen er at opgøre den strategiske verden i kendte 

strategiske situationer bestående af problemer og løsninger. Derfor beskæftiger rollen sig 

med at akkumulere normative teorier for at bruge teoriernes handlingspræmisser og 

handlingsmuligheder til at udvide den strategiske verden og gøre den endnu mere 

fintmasket ved at tilføje flere strategiske situationer. Den strategiske verden defineres 

nemlig ud fra teorierne og kommer således til at bestå af et meget stort antal kategorier for 

situationer, aktører, relationer, styrker, svagheder, muligheder, trusler, ressourcer, 

organisationer, mekanismer, dynamikker osv.217 Det særlige ved disse kategorier er, at deres 

ophav i normative teorier medfører, at der i værktøjskassens strategiske verden er 

handlingsmuligheder forbundet med enhver strategisk situation. 

Strategifaget som værktøjskasse konstruerer den relation til sin bruger, at når 

brugeren i sin organisatoriske praksis befinder sig i en relevant problematik, kan hun bruge 

kategorier fra værktøjskassens teorier til at identificere den tilsvarende strategiske situation i 

den strategiske verden. Da den strategiske verden i værktøjskasserollen består af kendte 

strategiske situationer, giver værktøjskassens normative teorier således brugeren de 

nødvendige handlingsmuligheder i forhold til brugerens organisatoriske praksis. 

Værktøjskassen konstruerer derfor sig selv som en aktør af instrumentel værdi for 

brugeren.218 

Strategifaget benytter forskellige metoder til at indoptage nye teorier, hvoraf jeg 

kun kort vil nævne fagets bearbejdning af teorier fra andre fagdiscipliner så som ANT.219 I en 

ANT-analyse er indoptagelse er form for translation, hvilket indebærer gensidig 

forandring.220 Den konkrete forandring udløst af at inddrage en teori i strategifaget kan kun 

afdækkes empirisk, men forandringen har i mange tilfælde haft karakter af en kraftig 
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forsimpling af den indoptagne teori. En strategilærebogs fremstilling af Maslows 

psykologiske motivationsteori på to linjer er et eksempel på denne forsimpling.221 

Teorierne samles, tilpasses og formidles således som redskaber i en værktøjskasse, 

der kan bruges efter behov. Værktøjskasserollen betragter teorier som komplementære 

frem for substituerende på trods af deres forskellige syn på bl.a. virksomheder og strategi. 

Dette formuleres eksempelvis af Hartmann i en introduktionsartikel til strategifaget, der 

tydeligt illustrerer værktøjskasserollen og argumenterer for at kombinere så forskellige 

teorier som neoklassisk teori, ressourcebaseret teori, transaktionsomkostningsteorien, 

behavioralismen, principal/agentteorien, neoinstitutionel teori og konstitutionel politisk 

økonomisk teori.222 

Da værktøjskassens strategiske verden er defineret af handlingspræmisser i 

etablerede og allerede formulerede normative teorier, er det ikke en dynamisk verden, men 

en fast defineret verden. Denne mangel på dynamik afspejles eksempelvis i den lighed, der 

er mellem strategilærebøger på tværs af forfattere – en meget stor del af stoffet er 

simpelthen fælles.223 I forhold til at stabilisere værktøjskasserollens strategiske verden spiller 

strategilitteraturens materialitet selv en vigtig rolle: Hvis værktøjskassen skulle formidles 

mundtligt frem for på skrift, ville den strategiske verden formentlig være mere dynamisk – 

og i det hele taget se meget anderledes ud. 

Værktøjskasserollen er meget tydelig i strategilærebøgerne, og rollen afspejles ikke 

bare i deres fremstilling, disposition og prioritering af stoffet, men gennemsyrer det 

bagvedliggende koncept: At samle et meget stort antal teorier. Bøgerne afspejler desuden 

værktøjskasserollen rent materielt: Siderne har samme funktion som rummene i en fysisk 

værktøjskasse, bøgernes størrelse nærmer sig en værktøjskasses, og ligesom en fysisk 

værktøjskasse er lærebøgerne konstrueret til at give nem adgang til værktøjet – eksempelvis 

ved hjælp af omfattende indholdsfortegnelser, overbliksafsnit, figurer og registre. 

For brugeren opstår der tre centrale problemer inden for værktøjskasserollen. For 

det første er teorierne i værktøjskassen ikke detaljerede nok til at løse de udfordringer, som 

brugeren møder i sit organisatoriske strategiarbejde. Dermed kan de ikke lede brugeren helt 
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i mål, men efterlader brugeren med et handlings- og beslutningsmæssigt tomrum, som skal 

udfyldes på den ene eller anden måde. 

For det andet forholder værktøjskasserollen sig ikke til den risiko, at brugeren ikke 

kan matche sin praktiske udfordring med en tilsvarende strategisk situation i den strategiske 

verden – f.eks. fordi brugeren ikke er godt nok hjemme i strategifagets værktøjskasse, eller 

en tilsvarende strategisk situation af andre grunde ikke kan findes i værktøjskasserollens 

strategiske verden. Værktøjskassen kan ikke som aktør stille noget op i disse situationer.  

For det tredje er det et problem, at rollen tilbyder en mængde redskaber, men ikke 

hjælper med at prioritere, hvis værktøjskassen udpeger flere forskellige teorier til den 

samme strategiske situation.224 Det resulterer i så fald i, at værktøjskassen som aktør ikke 

producerer handlekraft, men i stedet reducerer brugerens handlekraft ved at fremsætte 

modsætningsfyldte løsningsforslag. Disse modsætninger kan opstå på mange niveauer, men 

det kunne f.eks. være i forhold til et overordnet valg mellem en inside-out-strategi eller en 

outside-in-strategi.225 

Trods disse problemer gennemsyrer værktøjskasserollen strategifaget, og dens 

katalogiseringer af teorier udfylder hovedparten af strategilærebøgerne. Imidlertid medfører 

problemerne, at strategifaget i sin værktøjskasserolle har svært ved at spille en handlekraftig 

rolle i praksis, og de gør strategifaget følsomt overfor kritik om at være ude af trit med 

brugernes organisatoriske behov,226 en kritik jeg tager op i afhandlingens afsluttende 

diskussion. Inden da fortsætter næste afsnit med en analyse af strategifagets anden rolle: 

opdragerrollen. 

4.2.3 Strategifaget som opdrager: Konstruktion af en strategisk sans 

Værktøjskasserollen hjælper med at håndtere kendte strategiske situationer, men 

strategifagets opgave i opdragerrollen er at udvikle en aktør, der kan konstruere egne, 

situationsbestemte problemer og løsninger og dermed formidle handlekraft i den strategiske 

verdens ukendte strategiske situationer. 
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Opdragerrollens strategiske verden er mere dynamisk og kompliceret end 

værktøjskasserollen, fordi opdragerrollen ikke anser værktøjskassen for fuldt dækkende.227 

Det indebærer, at der er dele af opdragerrollens strategiske verden, som ikke er beskrevet i 

de handlingspræmisser og handlingsmuligheder, som konstituerer strategiske situationer i 

værktøjskasserollens strategiske verden. Opdragerrollens tilføjet altså ustabilitet i form af 

uvished til dens strategiske verden. 

Værktøjskassens manglende handlekraft i en uvis strategisk verden resulterer i, at 

strategifaget påtager sig den opgave at konstruere en strategisk sans, dvs. en aktør som kan 

formidle handlekraft til brugeren i sit organisatoriske strategiarbejde i en uvis strategisk 

verden: En strategisk sans som brugeren kan benytte til at konstruere sine egne, detaljerede 

og situationsbestemte strategiteorier med normative relationer og således konstruere 

teorier, der er handlekraftige aktører i ukendte strategiske situationer. Når jeg omtaler 

strategiteorier inkluderer det strategisk praksis i organisationer i kraft af ANT's opløsning af 

skellet mellem teori/praksis.  

Den strategiske sans er en aktør, som strategifaget konstruerer sammen med 

brugeren. I praksis bliver den strategiske sans en del af brugeren selv. Hvor brugeren i 

værktøjskasserollen skal matche sin situation i virkeligheden med den tilsvarende strategiske 

situation i værktøjskasserollens strategiske verden, skal brugeren i kraft af sin strategiske 

sans i opdragerrollen selv kunne konstruere en specifik, strategisk situation med 

handlingspræmisser og handlingsmuligheder, dvs. formulere egne strategiteorier med egne 

kategorier, relationer og systemer ud fra sin konkrete situation.228 Da en sådan ny teori er 

praksisorienteret og ikke nødvendigvis konceptualiseres i særlig høj grad, følger det, at den 

nye teori heller ikke nødvendigvis verbaliseres, men blot operationaliseres i den konkrete 

situation.229 

Til dette formål kan den strategiske sans benytte teorier fra værktøjskassen, men 

den er ikke bundet til værktøjskassen. Tværtimod skal brugeren i hver situation tage stilling 

til, om værktøjskassen overhovedet skal bruges, hvilke teorier der skal bruges og hvordan. 

Desuden skal der tages stilling til, om der skal udvikles nye teorier, hvordan de i givet fald 
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skal konstrueres, og hvordan værktøjskassens teorier evt. kan indgå i de nye og 

situationsspecifikke strategiteorier. 

Hvor værktøjskasserollens fokus ligger på at bruge teorierne som færdige 

strategiteorier, er fokus for opdragerrollen altså at få brugeren og den strategiske sans til at 

arbejde med teorierne med henblik på at udvikle egne strategiteorier.230 Dette arbejde med 

værktøjskassens teorier kan illustreres ved nedenstående eksempler på, hvordan teorierne 

kan ses og bruges på nye måder: 

 Teorier kan bruges som lærestykker, der kan inspirere og f.eks. bruges som 

paradigmer, hvorudfra der kan udvikles nye, men lignende teorier vha. 

analogier. 

 Teorier kan bruges som prototyper, der kan tilpasses en konkrete situation 

og dermed genopfindes som en relevant teori til den specifikke strategiske 

situation. 

 Teorier kan bruges som byggeklodser ved, at den strategiske sans nedbryder 

teorier i mindre dele – handlingspræmisser, handlingsmuligheder og deres 

relationer − og bruger udvalgte dele i kombination med byggeklodser fra 

andre teorier. 

Strategifagets opdragerrollen har således mindre brug for at akkumulere et stort antal 

teorier end for at kunne formidle, hvordan brugeren kan arbejde med teorier og trække på 

deres handlingspræmisser og handlingsmuligheder, så hun ud fra sin strategiske sans bliver i 

stand til at konstruere nye, specifikke strategier. 

4.3 Strategifagets tilgang til normativitet 

Analysen af ANT's tilgang til normativitet viste, at ANT forstår normer som noget specifikt og 

bundet til konkrete, empiriske sammenhænge, og at ANT som teori kun rummer svage 

normative relationer. Jeg har allerede berørt emnet i det foregående, men i dette afsnit 

stiller jeg skarpt på strategifagets tilgang til normativitet i henholdsvis værktøjskasserollen 

og opdragerrollen for at få klarhed over, hvordan den adskiller sig fra ANT. Konkret 

analyserer jeg den funktion, som normative relationer har for konstruktionen af henholdsvis 

værktøjskassen og den strategiske sans.  
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4.3.1 Værktøjskasserollen og normativitet 

Teorierne i værktøjskassen er heterogene, og der er stor forskel på, hvor konkrete deres 

handlingspræmisser og handlingsmuligheder er. Imidlertid har de det til fælles, at de 

konstruerer normer som generelle problemer forbundet med stabile normative relationer til 

generelle løsninger – som når Peters & Waterman undersøger 75 succesfulde virksomheder 

og formulerer de otte grundlæggende principper, der ligger bag succeserne.231 

Som et eksempel på en teori med få, men meget konkrete handlingspræmisser og 

handlingsmuligheder forbundet af stabile normative relationer kan nævnes BCG-matrixen, 

der fortæller, hvilke af organisationens forretningsområder der skal prioriteres op og ned.232 

Omvendt er The Cultural Web, der specificerer, hvorfra en organisations grundantagelser 

kommer fra,233 et eksempel på en teori med mange, og mindre konkrete 

handlingspræmisser og handlingsmuligheder og færre stabile, normative relationer mellem 

dem. Selv om der således kan tales om et spektrum med grader af stabilitet i de normative 

relationer, har værktøjskassens teorier konsekvent stabile normative relationer. 

Værktøjerne i værktøjskassen er således normative teorier, der relaterer 

handlingspræmisser til handlingsmuligheder med normative relationer, der konstruerer en 

strategisk verden ud fra sine kategorier for fænomener som funktioner, medarbejdere, 

evner, pligter, aktiver og aktiviteter. 

Værktøjskassen har brug for at akkumulere disse teorier for at opbygge en 

strategisk verden består af konkrete handlingspræmisser, der er normativt koblet til 

handlingsmuligheder. Uden denne type teorier ville værktøjskassen være tom, og der ville 

ingen strategisk verden være. 

4.3.2 Opdragerrollen og normativitet 

Opdragerrollen konstruerer den strategiske sans som en aktør, der står i relation til 

værktøjskassen som aktør. Opdragerrollen bruger derfor også teorier med normative 

relationer. Alligevel har opdragerrollen et anderledes forhold til normative relationer, fordi 

den strategiske sans er en markant anderledes aktør end værktøjskassen. Den strategiske 
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sans kan selv konstruere nye teorier med nye normative relationer og er dermed uafhængig 

af teorier med normative relationer – modsat værktøjskassen. 

Opdragerrollen lægger op til, at denne proces kan foregå som en bricolage af 

handlingspræmisser, handlingsmuligheder og normative relationer hentet fra forskellige af 

værktøjskassens teorier, som benyttes som byggeklodser − justeres, tilpasses og 

rekonstrueres – for at munde ud i konstruktionen af nye, situationsspecifikke teorier med 

nye, situationsspecifikke normative relationer. 

Imidlertid kan den strategiske sans pga. sin uafhængighed frit benytte andre 

tilgange og de typer teori, som den selv finder bedst egnede. Opdragerrollens forhold til 

teorier med normative relationer er således, at det er en nødvendig ressource, men ikke den 

eneste ressource, og desuden en ressource, der er rigelig adgang til i værktøjskassen. 

Opdragerrollen kan derimod også bruge teorier med færre normative relationer, hvis det er 

en hjælp i konstruktionen af den strategiske sans som en teorikompetent aktør. Trods det at 

strategifaget inddrager teorier fra en del forskellige fagdiscipliner,234 viser afhandlingens 

empiri dog, at faget ikke inddrager teorier med ustabile normative relationer med henblik på 

at give brugeren og den strategiske sans mere abstrakte redskaber at formulere strategier 

ud fra. Meget korte nedslag i teorier, som kunne udfylde denne funktion, anser jeg ikke for 

undtagelser fra denne tendens. Disse nedslag er med i næste kapitels diskussion. 

Da den strategiske sans konstruerer situationsspecifikke teorier, behøver der ikke 

være ret mange handlingspræmisser og handlingsmuligheder og derfor heller ikke ret mange 

normative relationer i dem. Desuden behøver de normative relationer heller ikke 

nødvendigvis være særligt stabile, da der kan være tale om ganske få handlingspræmisser og 

handlingsmuligheder, den strategiske sans konstruerer i situationen. Den strategiske sans er 

således betydeligt mere teoriøkonomisk end værktøjskassen. Derfor behøver den heller ikke 

akkumulere teorier og kategorier som værktøjskassen gør det. 

4.4 Afrunding 

Jeg har i dette kapitel dels undersøgt strategibegrebet og strategifaget som aktører og dels 

strategifagets tilgang til normativitet. Analysen af strategibegrebet viste en aktør, der på den 

ene side rummer stor ustabilitet i forhold til definition, men på den anden side samtidig er i 
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stand til at strukturere andre aktører og integrere dem i fælles sammenhænge. På baggrund 

af den analyse står det klart, at begrebet således spiller en central rolle i forhold til at skabe 

sammenhæng i praktisk organisatorisk strategiarbejde; i menneskers og organisationers 

stræben efter succes; og strategifagets egen mangfoldighed af akademiske fagdiscipliner. At 

strategibegrebet formår at samle så mange heterogene aktører forbundet af heterogene 

relationer, viser en aktør med stor styrke og en markant modstandsdygtighed over for 

prøvelser som f.eks. kritik for at medvirke til undertrykkelse.235 

Analysen af strategifaget viste, hvordan faget kan fremanalyseres som bestående af 

to roller med forskellige opgaver og tilgange til normativitet, og hvordan disse tilgange til 

normativitet i høj grad adskiller sig fra ANT's. Dermed har analyserne bekræftet 

problemfeltet, men også nuanceret det på en række punkter. Eksempelvis har analysen af 

strategifaget vist, at selv om normative teorier er omdrejningspunkt for begge fagets to 

roller, så bruger rollerne teorier meget forskelligt, og at strategifaget således ikke kan siges 

at anvende teorier på en ensidig måde. 

Imidlertid dominerer værktøjskasserollen bl.a. rent fysisk – den fylder meget mere 

end opdragerrollen i afhandlingens empiri, hvilket dog kan skyldes valget af 

strategilærebøger som empirisk grundlag. Som kapitlet kan der være en række problemer 

forbundet med en dominans af værktøjskasserollen i strategifaget: for få detaljer til at gøre 

teorierne praktiske; risiko for ikke at kunne matche teori med praksis; og forvirring pga. 

modstridende handlingsmuligheder. 

Med analysens konstruktion af strategifaget som bestående af to roller er det nu 

afhandlingens formål at undersøge, om og hvordan ANT kan bidrage til værktøjskasserollen 

og/eller opdragerrollen. 
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5 Diskussion 

Der er store ligheder mellem ANT og strategifaget, herunder fælles interesser for 

organisering, handlekraft og at holde en snæver forbindelse mellem teori og praksis. Derfor 

virker det oplagt, at en voksende litteratur inden for strategifaget interesserer sig for at 

inddrage ANT.236 Imidlertid har afhandlingens analyser vist, at de to fagtraditioner i høj grad 

adskiller sig i deres tilgange til normativitet, og at netop tilgangen til normativitet er et 

centralt omdrejningspunkt for begge fagtraditioner. Det er ikke afhandlingens formål at 

problematisere inddragelsen af ANT i strategifaget på baggrund af disse forskelle, men jeg vil 

i dette kapitel sammenfatte og modstille de to tilgange til normativitet og tage op, hvordan 

ANT på denne baggrund med fordel kan inddrages på strategifaget. 

Jeg vil således fremlægge en række konkrete bud på muligheder for at anvende ANT 

på strategifaget, som ligger i forlængelse af de pointer, som afhandlingens analyser har 

fremlagt. Det skal dog ikke ses som en bestræbelse på at fremlægge en udtømmende 

beskrivelse af mulighederne for at inddrage ANT i strategifaget, men derimod som en 

udforskning af de potentialer, som afhandlingen ud fra sin specifikke analysestrategi giver 

anledning til at fremhæve og udvikle. 

Diskussionen består af tre dele. I første del opregner jeg, hvordan tilgangen til 

normativitet adskiller sig hos henholdsvis ANT og strategifaget. I anden del tager jeg 

udgangspunkt i strategifagets værktøjskasserolle og undersøger, hvordan ANT med fordel 

kan inddrages på dette område. Tredje del tager udgangspunkt i strategifagets opdragerrolle 

og beskæftiger sig med, hvordan ANT her kan inddrages med fordel. 

5.1 Forskelle på tilgangen til normativitet i ANT og 

strategifaget 

Analyserne har afdækket, hvordan tilgangen til normativitet adskiller sig hos henholdsvis 

ANT og strategifaget på en række områder. I nedenstående skema gennemgår og modstiller 

jeg de to tilgange for at indfange forskellene så nuanceret som muligt. 
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ANT's tilgang til normativitet Strategifagets tilgang til normativitet 

Normativitet er for ANT et spørgsmål om at beskrive 

empirisk forudsigelighed. 

Normativitet er for strategifagets et spørgsmål om at 

foreskrive normer vha. teorier. 

ANT opløser dikotomien normativ/deskriptiv og 

dermed begrebet normativitet. 

Strategifaget har brug for et normativitetsbegreb, der 

sætter handlingspræmisser og handlingsmuligheder i 

en normativ relation. 

Traditionel normativitet er for ANT et empirisk 

fænomen, der er symmetrisk med alle andre 

empiriske fænomener. 

Traditionel normativitet er for strategifagets teorier et 

uundværligt omdrejningspunkt.
237

 

ANT ser normative teorier som non-humane aktører, 

der reproducerer ensartede relationer på tværs af tid 

og sted.  

Strategifaget ser normative teorier som et redskab til 

at løse empiriske udfordringer i en konkret 

organisatorisk praksis. 

ANT undgår at inddrage normative teorier som andet 

end empiriske fænomener, der er symmetriske med 

ethvert andet empirisk fænomen. 

Strategifagets 

værktøjskasserollen er 

afhængig af at inddrage 

normative teorier for at 

kunne kontrollere 

empiriske sammenhænge.  

Strategifagets 

opdragerrolle bruger 

normative teorier, men 

kan frit inddrage andre 

teorier. 

ANT bruger ukonkrete handlingspræmisser og 

handlingsmuligheder til at underkaste sig empiriske 

sammenhænge. 

Strategifaget bruger konkrete handlingspræmisser og 

handlingsmuligheder til at kontrollere empiriske 

sammenhænge. 

ANT konstruerer som teori kun ukonkrete og 

tvetydige handlingspræmisser, hvilket spænder ben 

for at demarkere og kategorisere fænomener – i 

stedet ønskes disse grænser ophævet. 

Strategifagets teorier konstruerer konkrete 

handlingspræmisser, der kategoriserer fænomener. 

ANT konstruerer som teori kun ukonkrete 

handlingsmuligheder. 

Strategifagets teorier konstruerer konkrete 

handlingsmuligheder som vejledning af brugeren. 

ANT er som teori kendetegnet ved relativt ustabile 

normative relationer. 

Strategifagets teorier er kendetegnede ved relativt 

stabile normative relationer. 

ANT kan ikke konstruere situationsuafhængige, 

normative teorier, men kun normative teorier, der er 

empirisk specifikke. 

Værktøjskassen kan kun 

bruge situations-

uafhængige teorier.  

Den strategiske sans 

konstruerer normative 

teorier, der er empirisk 

specifikke. 

ANT konstruerer som teori kun få normative pointer, 

men er specifikt opbygget med henblik på at skabe 

grundlag for, at brugeren selv kan fremanalysere 

egne, empirisk normative pointer. 

Strategifagets teorier konstruerer mange normative 

pointer og er i forhold hertil i mindre grad opbygget 

med henblik på at skabe grundlag for, at brugeren selv 

kan fremanalysere egne, empiriske normative pointer. 

Figur 2. Forskelle mellem ANT og strategifaget i tilgangen til normativitet. Egen tilvirkning. 

Først og fremmest viser skemaet, at ANT's tilgang afspejler, at teorien er en sociologisk 

analysestrategi, der er stærkt interesseret i at kunne facilitere analyser, som bygger på 

belæg, der i højere grad består af empiriske iagttagelser end abstrakt teoridannelse.238 

Derfor er ANT konstrueret som en proksimal teori,239 der forsøger at underkaste sig empirien 
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frem for at kontrollere den. Dette står i stærk kontrast til strategifagets tilgang, der 

tværtimod er optaget af kategorier, definitioner og modeller, og således er meget distal.240 

 Strategifaget matcher således på mange måder det billede af traditionel sociologi, 

som Latour oprindeligt kritiserede og satte sig for at skabe et alternativ til i kraft af ANT.241 

Således nedprioriterer strategifaget empiriens selvfremstilling og privilegerer sine egne 

teorier; fagets formål er at intervenere i praksis; og det benytter meget forskellige metoder 

til at sige noget om forskellige aktører. Sidstnævnte dækker, at strategifaget systematisk 

analysere personer, organisation og materialer på forskellige måder, men også at 

strategifaget f.eks. lægger op til på én og samme tid at forstå sin egen organisation i et 

behaviouralistisk perspektiv, hvor personer har begrænset information, og samtidig forstå 

sin branche ud fra Porters Five Forces, som er inspireret af både neoklassisk økonomi og 

SCP-tilgang, hvor personer har tilnærmelsesvis dækkende information.242 Imidlertid er 

strategifaget en helt anden type aktør end den, som Latour kalder traditionel sociologi. Den 

centrale fejlslutning, som Latour anholder ved traditionel sociologi – nemlig interventionen – 

er således strategifagets vigtigste formål. Dermed kan man sige, at når ANT's kritik af 

traditionel sociologi vendes mod strategifaget, bliver det en anerkendelse. 

Sammenligningen viser, at ANT som teori mangler en del forudsætninger for at 

træde i karakter som normativ teori. Men omvendt tyder billedet af ANT og strategifaget 

som to modpoler på, at der findes et dialektisk potentiale i at kombinere dem. Ligeledes kan 

nogle af ANT's antagelser vise sig brugbare på strategifaget. Disse muligheder udforsker jeg i 

resten af dette kapitel. 

5.2 ANT og strategifagets værktøjskasserolle 

I forhold til at inddrage ANT i strategifagets værktøjskasserolle vil jeg tage tre emner op. 

Først tager jeg det centrale spørgsmål op, om og hvordan ANT kan indgå som en teori i 

strategifagets værktøjskasse på linje med de mange andre teorier deri. Dernæst ser jeg på to 

emner relateret til valg af teorier fra værktøjskassen: Først ud fra ANT's perspektiv på non-

humane aktører, og dernæst ud fra ANT's perspektiv på miljøafhængighed. 
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5.2.1 ANT som en teori i værktøjskassen 

Strategifagets værktøjskasserolle er afhængig af teoriers normative relationer, fordi dens 

strategiske verden består af kendte strategiske situationer, hvor enhver situation består af 

konkrete handlingspræmisser og konkrete handlingsmuligheder. Hvor en teori fra 

strategifaget som Porters værdikædemodel taler konkret om, at organisationens indkøbsled 

skal skaffe den højest mulige kvalitet til den lavest mulige pris, er ANT's handlingspræmisser 

og handlingsmuligheder rene abstraktioner. Det betyder, at hvis de skal operationaliseres i 

en strategisk situation, skal der foretages en lang række konkrete valg, som man ikke i ANT 

selv finder belæg for at træffe på en bestemt måde. Det er valg som: 

 I hvilke strategiske situationer skal ANT benyttes? 

 Hvad skal formålet med at benytte ANT være? 

 Hvordan skal ANT benyttes? 

 Hvilke aspekter af ANT skal i forgrunden? 

 Hvilke empiriske aspekter skal i fokus for brugen af ANT? 

ANT er som teori ikke interesseret i at besvare sådanne spørgsmål, men kun i at stille dem til 

brugeren. Dette er en barriere for at inddrage ANT som en teori i værktøjskassen. 

For at anvende ANT er brugeren således nødt til at hente sine belæg andre steder. 

Da de ovenstående spørgsmål er helt afgørende for konstruktionen af ANT som en aktør i 

den pågældende strategiske situation, betyder det, at denne aktør konstrueres på baggrund 

af fremmede belæg og ikke af belæg fra ANT. Dette stemmer fint med ANT's formål om at 

underkaste sig en specifik empirisk sammenhæng, men for værktøjskasserollens bruger er 

det et problem, fordi teorien forsvinder mere og mere i takt med, at den sættes i spil. I 

stedet må nye handlingspræmisser og handlingsmuligheder tilføjes udefra til 

sammenhængen. I værktøjskasserollens optik er det imidlertid ikke brugerens opgave eller 

kompetence på denne måde at konstruere nye normative teorier. Derfor egner ANT sig ikke 

til at være et redskab i værktøjskassen på linje med de mange teorier, som strategifaget 

placerer der. 

Det ville især være problematisk, hvis brugeren ikke er opmærksom på, hvordan 

ANT opløser sig selv. I så fald ville han blot bruge ANT i den misforståelse, at fremmede 

belæg automatisk har hjemmel i ANT. Et eksempel kunne være, at man postulerede, at ANT 

foreskriver opbyggelsen af store personlige netværk for at få magt. Det er forkert. En ANT-
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analyse af en empirisk problemstilling kunne vise, at et stort personligt netværk gav magt i 

den givne situation, men den kunne også hænde at afdække en helt anden forklaring. 

Postulatet udtrykker derfor brugerens egen innovation frem for en pointe i ANT.  

Den analytiske selvdestruktion, som er iboende ANT, er altså en trussel mod at 

inddrage teorien i strategifagets værktøjskasserolle, fordi man risikerer at lede sig selv (og 

andre) på vildspor i den tro, at man benytter ANT, selv om man rent faktisk benytter alt 

muligt andet end ANT. Teorien er dermed ikke en fordelagtig udvidelse af værktøjskassen.  

5.2.2 Non-humane aktører og fordele ved variation i teorivalg 

Begrebet non-humane aktører dækker inden for ANT over, at handlekraft ikke kun findes hos 

mennesker, men at materialer – fysiske ting – også har handlekraft.243 Jeg har vist, hvordan 

teorier er non-humane aktører, der stabiliserer relationer på tværs af forskellige tider (f.eks. 

gennem flere år) og forskellige steder (f.eks. et virksomhedshovedsæde i Danmark og en 

afdeling i USA) og reproducerer ensartethed på tværs af i disse sammenhænge. 

Når man sammenligner strategilærebøgerne, finder man et overvældende antal 

gengangere blandt de teorier, der er valgt ud og taget med – teorier som Porters 

værdikæde, hans Five Forces, SWOT-analysen, BCG-matricen og en lang række andre 

gengangere vil stort set altid være at finde. Jf. pointen fra ANT risikerer denne ensartethed i 

teorivalg at føre til ensartet adfærd blandt strategifagets brugere i deres organisatoriske 

praksis. Trods en vis variation i de handlingsmuligheder, som hver teori udstikker, er det 

alligevel en lille grad af variation i forhold til, hvis man havde anvendt en anden teori med 

helt andre handlingspræmisser og handlingsmuligheder. 

Dette forhold fremhæver tre pointer af interesse for strategifaget: (1) Medmindre 

ensartethed – og deraf følgende forudsigelighed − er et mål i sig selv, er det fornuftigt at 

variere sit teorivalg, måske endda ganske radikalt.244 Hvis man bruger de samme teorier som 

andre brugere, vil man nok i højere grad også handle ligesom dem. (2) Det faktum, at 

strategifaget har denne kanon af teorier, risikerer at give dets brugere den forestilling, at 

strategifaget kommer med de samme løsninger uanset situationen. Denne forestilling kan 

føre til, at brugere i en organisatorisk praksis vælger strategifaget fra og føler sig 

fremmedgjorte i forhold til faget. 
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De to foregående pointer relaterer sig primært til strategifagets værktøjskasserolle, 

hvorimod den næste og sidste pointe relaterer sig mere til opdragerrollen. Pointen om 

teorier som non-humane aktører udstiller nemlig, (3) at den strategiske sans ikke er nogen 

garanti for, at en selvformuleret situationsspecifik teori er unik. Det kommer helt og holdent 

an på, hvilke handlingspræmisser og handlingsmuligheder, der trækkes på. Brugeren er 

derfor nødt til hele tiden at udfordre sin strategiske sans og sørge for at mobilisere nye 

teorier som aktører fra nye sammenhænge.  

5.2.3 Teoriers empiriafhængighed 

Det er i ANT en pointe, at som alle andre aktører er enhver teori – uanset hvor berømt og 

gentaget – en konstruktion, som i princippet kan pilles fra hinanden, dvs. modbevises 

element for element.245 Selv ikke bredt anerkendte teorier bør derfor anskues som 

uangribelige og uomgængelige dogmer, men tværtimod som gode og robuste 

konstruktioner, der har modstået mange prøvelser og udfordringer – hvis de havde været 

nemme at gendrive, figurerede de ikke så prominent og omfattende i strategilitteraturen, 

som mange af dem gør jf. forrige afsnit. Konsekvensen af ANT's pointe er imidlertid at 

erkende, at også etablerede teorier er konstrueret ud fra empiriske forhold og relationer 

mellem empiriske aktører – deres normativitet vil i sidste instans være baseret på empiriske 

iagttagelser, som i en eller anden forstand er situationsbundne.246 

I en ANT-analyse af udbredelsen af innovativ teknologi viser Akrich & al., at 

udbredelsens succes afhænger af, hvordan afsenderen først forandrer den empiriske 

sammenhæng, hvor teknologien skal implementeres.247 Det samme kan efter min mening 

siges om brugen af teorier: Om en teori fungerer i en bestemt sammenhæng afhænger af 

dens samspil med den konkrete empiriske sammenhæng, det drejer sig om. Ifølge ANT 

findes der ingen generelle situationer eller generel brug af teorier, kun specifikke situationer 

og specifik brug. En berømt teori er altså ikke nødvendigvis konstrueret målrettet til den 

konkrete situation, man som bruger står i. Der kan altså i mange tilfælde være gode grunde 

til at lade en kendt teori ligge i værktøjskassen – selv om den er en del af kanon. 
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5.3 ANT og strategifagets opdragerrolle 

Opdragerrollen er ikke som værktøjskasserollen afhængig af normative teorier, men kan 

inddrage teorier som den vil, fordi den strategiske sans skal kunne formulere sine egne, 

situationsspecifikke teorier med stabile normative relationer. Det giver opdragerrollen 

mulighed for at inddrage en helt anden spændvidde inden for teorier end 

værktøjskasserollen − f.eks. filosofiske, psykologiske og sociologiske. Teorier som ikke 

nødvendigvis er normative, men som kan gøres til en del af konstruktionen af den 

strategiske sans ved at belyse nye netværk. Trods det at strategifaget søger inspiration og 

normative teorier fra mange andre fagtraditioner, synes fagets opdragerrolle ikke at bruge 

andre fagtraditioners teoretiske ressourcer systematisk til at konstruere den strategiske sans 

som aktør sammen med brugeren. Når strategilærebøgerne inddrager andre discipliner, 

bliver det ved korte og eksplorative nedslag i discipliner som f.eks. kaosteori,248 

kulturstudier,249 og kognitionsforskning.250 Det er tvivlsomt, om det er nok til reelt at 

mobilisere disse discipliner i en form, der bidrager med handlekraft. 

I modsætning til eksemplernes specialiserede teorier  er ANT – jf. dens definition af 

det sociale − en generel teori. Som sådan kan ANT give et bredere bidrag end blot en 

avanceret ekspertise inden for en bestemt akademisk niche. I forlængelse heraf er der en vis 

bredde i de følgende bud på, hvordan ANT med fordel kan inddrages i strategifagets 

opdragerrolle. Det handler konkret om (1) at bruge ANT som optik i ukendte strategiske 

situationer; (2) ANT som et blik ind i teoriers handlingspræmissers magt; (3) formulering af 

empiriske strategier med ANT; og (4) et ANT-perspektiv på operationalisering af 

strategifaget. 

5.3.1 ANT som optik i ukendte strategiske situation 

Empiriindsigt er afgørende, når brugeren skal vælge, hvilke kategorier der skal bringes i spil – 

både i kendte og ukendte strategiske situationer. Sine belæg for disse valg finder brugeren 

dels i sit kendskab til værktøjskassen, dels i sit empirikendskab og dels i sin strategiske sans. 

Hvis brugeren eksempelvis oplever en faldende efterspørgsel på et marked, er det centralt at 

kunne gennemskue, om konkurrenterne oplever samme tendens − altså om det er et 
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brancheproblem − eller om hun står alene med udfordringen, fordi det er et problem for 

brugerens specifikke forretning. Groft sagt afgør empiriindsigt i dette eksempel, om 

brugeren f.eks. vælger værktøjer med fokus på tilpasning af enten produktet eller 

produktionen.  

ANT er i stand til at formidle en høj grad af empirinærhed, fordi teorien har den 

eksplorative kvalitet, at den stiller flere spørgsmål, end den besvarer. Dermed forvandles 

selv det kendte til noget ukendt:251 

 Opbrydningen af kategorier tvinger brugeren til at se heterogenitet frem for 

homogenitet. 

 Dislokationen af handlekraft tvinger brugeren til at få øje på ressourcer, der 

på én gang er fraværende og i høj grad i spil i situationen. 

 Brugeren tvinges til at få øje på non-humane aktørers handlekraft og 

intentioner. 

 Faktas konstruktivitet tvinger brugeren til at overveje alternative sandheder. 

 Fordi netværks stabilitet afhænger af fornyelse, kan ingen sammenhæng 

tages for givet.  

Aktørbegrebet er et eksempel på denne spiral: Enhver aktør får sin handlekraft fra andre 

aktører, der er dislokerede i tid, sted og materiale. Disse andre aktører får deres handlekraft 

fra endnu andre dislokerede aktører. På denne måder kommer der med ANT hele tiden nye 

empiriske aktører til syne. 

Denne empirinærhed er en hjælp for brugeren i valget af, om og hvordan hvilke 

teorier i værktøjskassen skal bringes i spil, men det hjælper også brugeren, når hun står i 

nye, ukendte strategiske situationer. 

I en ukendt strategisk situation er strategifagets bruger usikker på, hvilke aktører, 

sammenhænge og netværk, der er på spil. Det kan være brugeren er i en branche i 

forandring på grund af helt nye forbrugertrends, teknologiske landvindinger, ny lovgivning 

eller en ny ressourcestærk konkurrents indtrængen på markedet. Det kan også være en ny 

situation i organisationen forårsaget af en fusion, et lederskifte, forandringsprojekter osv. 

Der kan være mange grunde til, at brugeren mener at mangle klarhed over situationens 

udvikling, og hvordan hun skal agere. 

                                                      
251

 Latour 2005. 



Aktør-netværksteori og strategiudvikling • Kandidatafhandling til cand.soc. (PKL) • Copenhagen Business School 

Side 68 af 82 

Ukendte strategiske situationer som de ovenstående er ofte karakteriserede ved, at 

grupperinger er i opbrud, der er modstridende oplysninger i omløb og nye aktører kommer 

på banen. Det er i disse situationer, at de etablerede kategorier risikerer at blive klodser om 

benet i stedet for en hjælp. Når man ser på det ud fra ANT's pointe om, at beskrivelser i sig 

selv er normative, får man et instrumentelt problem, når kategorier og beskrivelser 

forældes. I disse situationer har ANT en helt klar eksplorativ styrke, fordi teorien nedbryder 

alle kendte skel og vurderer enhver empirisk handlekraft individuelt og situationsspecifikt.252 

Konkret kan ANT i sammenhæng med ukendte strategiske situationer med fordel 

inddrages i strategifaget til at løse tre opgaver: (1) Identificere nye, empiriske 

sammenhænge og aktører. Teoriens metode er god til at belyse empiriske fænomeners 

heterogenitet og ustabilitet og dermed få øje på nybrud. (2) Prioritere, kvalificere og 

revidere de kategorier som bringes i spil – ud fra sin større empirinærhed, men især ud fra 

sin forståelse for, hvordan kategorier er normative og dermed handlekraftige i 

konstruktionen af empirien. Dette gælder både i forhold til at benytte eksisterende 

kategorier fra værktøjskassens teorier, men også i forhold til at formulere egne, nye 

kategorier. (3) I en kombination af de to foregående kan ANT facilitere læring, der fastholder 

perspektivet på nydannelserne, når de ukendte strategiske situationer lidt efter lidt bliver 

mere velkendte og/eller bliver mere konforme i takt med, at de konsolideres. Når det sker, 

vil ortodokse kategoribrugere ofte være hurtige til at vende tilbage til de etablerede, men 

måske forældede kategorier og dermed afvikle perspektivet på nydannelser. 

5.3.2 ANT viser handlingspræmissernes magt 

ANT's eksplorative kraft er ikke kun en fordel i forhold til ukendte, empiriske strategiske 

situationer. Som jeg berørte ovenfor, kan de samme egenskaber sætte brugeren i stand til 

bedre at kunne analysere konsekvenserne af at benytte en bestemt normativ teori. Som min 

analyse har vist, kan man nemlig med ANT analysere normative teorier som 

handlingspræmisser forbundet med handlingsmuligheder. 

Denne tilgang åbner normative teorier og gør det dermed lettere at få øje på, 

kritisere og vurdere teoriens handlingspræmisser. Denne egenskab udfylder et behov, fordi 

strategifaget især beskæftiger sig med teoriers handlingsmuligheder, hvilket har en tendens 
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til at sløre handlingspræmisserne, når handlingsmulighederne konstrueres som generelle 

løsninger på generelle problemer.253 

Konkret kan ANT gøre den strategiske sans mere følsom over for den handlekraft, 

som en teori udøver gennem sin konstruktion af handlingspræmisser og deres kategorier. 

ANT hjælper med at analysere, hvad teorien inkluderer og ekskluderer i sine 

handlingspræmisser, og hvordan teorien prioriterer forskellige fænomeners rolle i sin 

konstruktion af handlingspræmisser. Denne type analyse af præmisser er ikke strategifagets 

styrke, og det er eksempelvis ikke et område, som strategilærebøgerne overhovedet 

berører. ANT's tilgang til denne type analyse er den simple at undersøge, hvilke aktører der 

er konkret til stede, og hvilke aktører som ikke er til stede, men som alligevel er afgørende, 

samt hvordan aktørerne er bundet sammen med hinanden. En fraværende, men afgørende 

aktør kan f.eks. være en underforstået homo economicus som individforståelse i teorier 

baseret på neoklassisk økonomi.254 

Formålet er at blive bedre til dels at gennemskue konsekvenserne af at benytte de 

enkelte teorier i værktøjskassen og dels at gennemskue, hvorfor en konkret teori 

konstruerer sine handlingspræmisser, som den gør – dvs. hvilken funktion de har i forhold til 

teoriens konstruktion af handlingsmuligheder. At kunne trække på et blik for denne 

sammenhæng sætter den strategiske sans i stand til bedre at kunne konstruere egne, 

konkrete handlingspræmisser og forbinde dem med relevante handlingsmuligheder. 

Teorierne i strategifagets værktøjskasse ses i opdragerrollen som en slags 

lærestykker, prototyper og byggeklodser, der skal tilpasses, videreudvikles og skræddersyes 

til brugerens specifikke strategiske situation. Med sit analytiske blik på handlekraften i både 

handlingspræmisserne og handlingsmulighederne kan ANT − som en del af den strategiske 

sans' konstruktion som aktør – fungere som indgang til at arbejde kompetent med teorierne 

med henblik på at udvikle egne, situationsspecifikke strategiteorier til brug i praksis. 

5.3.3 Formulering af empiriske strategier med udgangspunkt i ANT  

Formålet med den strategiske sans som aktør er at lade brugeren formulere sine egne, 

situationsspecifikke teorier med stabile normative relationer, dvs. formulere empiriske 
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strategiteorier som løsning på de empiriske problemer, som brugeren oplever i sin 

organisatoriske praksis. 

Formulering af strategiteorier er i et ANT-perspektiv at opbygge sammenhænge, 

hvor empiriske aktører relaterer sig til hinanden i kraft af empiriske og gerne materielle 

sammenhænge. Der er for ANT ingen forskel på de praktiske og empiriske krav, der stilles til 

henholdsvis en strategiteori og en hængebro. Uden empirisk forankring vil begge vælte. 

I forhold til at mobilisere empirisk handlekraft kan den strategiske sans med fordel 

trække på ANT til dels at mobilisere nye empiriske aktører jf. afsnittet om empirinærhed og 

dels mobilisere teorier eller dele af teorier fra strategifagets værktøjskasse jf. afsnittet om 

handlingspræmissernes magt. Det empiriske fokus går igen i mobiliseringen af teorier, fordi 

ANT kræver, at normative teorier er så empirisk specifikke som muligt. For at efterleve dette 

krav er det en fordel at se teorier som aktører, dvs. fænomener der defineres ud fra dens 

relationer til andre aktører. Hvis en teori modstår prøvelser i form af fysiske eller verbale 

modbeviser, skyldes det den opbakning, som teorien formår at mobilisere i andre materialer, 

steder og tider end lige præcis den strategiske situation, som brugeren befinder sig i. ANT 

forkaster nemlig ideen om, at verden skabes fra bunden hvert øjeblik.255 

Et empirisk fokus inkluderer også et fokus på det specifikke i hver strategisk 

situation − hvilket på sin side resulterer i mere specifikke strategier: Når de mere generiske 

teorier fra strategifagets værktøjskasse benyttes, foretages der således en masse generiske 

fravalg bl.a. i kraft af de foruddefinerede kategorier, som teorierne benytter. Et formål med 

at bruge ANT kan derfor være at styre uden om mange af de generaliseringer, abstraktioner 

og standardløsninger, som kan være brugbare aktører, når man hurtigt skal formulere en 

strategi – men lige så hurtigt viser sig i praksis at være strategiens svage punkter, fordi de 

ikke er funderede i den konkrete, empiriske situation. 

Med et udgangspunkt i ANT er det nødvendigt enten at styre uden om 

foruddefinerede kategorier eller at argumentere for, hvorfor de er empirisk gyldige i den 

pågældende praksis.  Strategier udviklet ud fra et ANT-perspektiv vil være meget specifikke 

og empirinære, fordi deres normativitet er bundet op på, i hvilken grad de formår at gøre 

empiriske aktører forudsigelige. 

                                                      
255

 Latour 2005:199ff. 



Aktør-netværksteori og strategiudvikling • Kandidatafhandling til cand.soc. (PKL) • Copenhagen Business School 

Side 71 af 82 

5.3.4 Bringe strategifaget tættere på praksis 

ANT's opløsning af skellet mellem teori og praksis udpeger efter min mening, hvor 

problematisk dette skel er for strategifagets opdragerrolle. Skellet er mindre rigidt end i 

værktøjskasserollen, men i og med at værktøjskassen stadig er en central aktør for 

opdragerrollen, gennemtrænger det også opdragerrollen. 

Når der skelnes mellem teorier og praksis, er risikoen simpelthen, at brugeren ikke 

er i stand til at relatere strategifagets indhold til sine empiriske behov.256 At denne risiko er 

meget reel, er bl.a. dokumenteret af Mahnke & al., som opregner en række kritikpunkter 

rettet mod strategifaget, som praktikere giver udtryk for: Faget er uden praktisk relevans, 

fordi der mangler forbindelse til ledernes daglige anliggender. Det er uinteressant, fordi det 

er målrettet akademikere og teoretiske formål frem for praktikere og praktiske formål. Det 

kan ikke adressere vigtige praktiske emner, fordi det er for abstrakt.257 Det er reelt en form 

for fremmedgørelse, som Mahnke & al. her udpeger i praktikernes relation til strategifaget. 

Denne fremmedgørelse kan måske mindskes, hvis man forstår strategiudvikling ud 

fra et symmetrisk blik som ANT's, hvor dikotomien teori/praksis er ophævet. ANT slår 

således fast, at dels er teori en form for praksis, og dels at praksis på samme måde som teori 

skaber sammenhænge af heterogene aktører forbundet via heterogene relationer.258 Både 

teori og praksis er dermed udtryk for aktørers forsøg på at stabilisere bestemte 

sammenhænge. 

Dette symmetriske blik kan efter min mening gøre strategifaget til en mere 

operationel aktør i organisatorisk praksis. Ved at anlægge dette blik får brugeren nemlig et 

mere realistisk billede af strategifagets teorier som akademikeres forsøg på at stabilisere 

normative strategiske beskrivelser ud fra empiriske og teoretiske aktører. Dette er et billede, 

som brugeren i langt højere grad vil kunne spejle sig i, fordi det mere eller mindre svarer til 

den situation, som brugeren selv står i. I denne forståelsesramme kan brugeren ligeledes 

iagttage sine egne handlinger som udtryk for teorier og sammenligne dem symmetrisk med 

teorierne i værktøjskassen. Derved får strategifagets teorier en mere praktisk nærhed og 

gøres mere håndgribelige. Dette er en måde at styrke strategifagets relation til 

                                                      
256

 Mintzberg & al. 2002:viii. 
257

 Mahnke & al. 1997. Min sammenfatning. 
258

 Latour 2005. 



Aktør-netværksteori og strategiudvikling • Kandidatafhandling til cand.soc. (PKL) • Copenhagen Business School 

Side 72 af 82 

organisationers praksis og øge det bidrag til praksis, som er et vigtigt formål for 

strategifaget.259 

5.4 Afrunding 

I diskussionen har jeg vist, hvordan tilgangen til normativitet adskiller sig hos henholdsvis 

ANT og strategifaget, og hvordan disse forskelle skaber baggrund for, at ANT med fordel kan 

inddrages i strategifaget. Der tegner sig således et billede af ANT som en teori med et 

potentiale i forhold til at bidrage til strategifagets opdragerrolle, men også med visse 

muligheder for fordelagtig inddragelse i strategifagets værktøjskasserolle. Dermed kan 

næste kapitel samle afhandlingens konklusioner. 
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6 Konklusion 

Udgangspunktet for afhandlingen er, at det er en mangel, at hverken strategifagets interesse 

for at inddrage ANT eller ANT's interesse for at begå sig inden for strategifaget har resulteret 

i nærmere undersøgelser af, hvordan tilgangen til normativitet adskiller sig hos henholdsvis 

ANT og strategifaget, og hvordan ANT på den baggrund med fordel kan inddrages i 

strategifaget. Afhandlingen har givet et bud på afhjælpning af denne mangel ved dels at 

belyse ANT og strategifagets forskellige tilgange til normativitet og dels at fremlægge bud på, 

hvordan ANT på den baggrund med fordel kan inddrages i strategifaget. 

Forskellene på de to fagtraditioners tilgange til normativitet gennemgås i detaljer i 

skemaet på side 61, så jeg vil på denne plads blot karakterisere den grundlæggende forskel 

mellem dem: Mens det er vigtigt for strategifagets teorier at formulere egne normer for at 

tilbyde sine brugere konkrete handlingsanvisninger,260 forsøger ANT tværtimod at undgå, at 

egne normer skygger for teoriens iagttagelser af empiriske fænomener. ANT's middel til at 

opnå sit mål er at gøre sin brug af normativitet empiriafhængig, så der skal være tydelige og 

eksplicitte empiriske belæg for at være normativ. Derimod er de empiriske belæg bag 

strategifagets normative teorier utydelige og typisk implicitte. Strategilærebøgerne 

medtager således sjældent de empiriske belæg for de teorier, som bøgerne gengiver − hvor 

mange brugere kender f.eks. de empiriske belæg, der underbygger de normative belæg i 

BCG-matricen eller Porters Five Forces? Resultatet er, at de normative teorier fremstår 

nærmest uden empiriske belæg og i stedet konstrueres som generelle løsninger på generelle 

problemer.  

Analysen af ANT's tilgang til normativitet viste, hvordan dens handlingspræmisser 

og handlingsmuligheder er for ukonkrete til, at det reelt er muligt at bruge dem som 

handlingsanvisninger. Det betyder, at ANT som teori ikke i sig selv kan bidrage til 

strategifaget ved både at beskrive handlekraft, organisering og praksis og samtidig at skabe 

mere handlekraft, effektiv organisation og mere succesfuld praksis. I sit fokus på at lade 

empirien fylde mest muligt, har ANT fraskrevet sig muligheden for at være normativ på det 

meget konkrete niveau, som strategifaget efterspørger. 
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Imidlertid har afhandlingen vist, at ANT med fordel kan inddrages i strategifaget i 

kraft af en række andre bud på, hvordan ANT kan bidrage. 

 

6.1 Afhandlingens bidrag 

Afhandlingens bidrag er dels dens belysning af, hvordan tilgangen til normativitet adskiller 

sig hos henholdsvist ANT og strategifaget, og dels dens bud på hvordan ANT på den 

baggrund kan inddrages i strategifaget. Disse bud skal ikke ses som en udtømmende 

beskrivelse af mulighederne for at inddrage ANT i strategifaget, men derimod som en 

udforskning af de potentialer, som afhandlingens analyser har afdækket. 

Med sit blik for teorier som non-humane aktører henleder ANT således 

strategifagets opmærksomhed på det problematiske i at fokusere på et lille udvalg af 

strategiteorier. Dels kan manglen på variation slå igennem i den organisatoriske praksis, og 

dels fremstår strategifaget som værende mere ensrettet, end det behøver. 

ANT's konstruktivistiske blik henleder strategifagets opmærksomhed på, at selv de 

mest anerkendte teorier er konstrueret ud fra empiriske aktører og dermed vil have et 

element af situationsbinding. Det betyder, at der i nogle situationer kan være gode grunde til 

at undlade at bruge en teori, selv om den er en del af strategifagets kanon. 

ANT's eksplorative kvaliteter, som sætter eksisterende kategorier og definitioner ud 

af kraft, kan formidle en empirinærhed, der bl.a. kan hjælpe strategifagets bruger i ukendte 

strategiske situationer udløst af f.eks. nye forbrugertrends, teknologiske landvindinger, ny 

lovgivning, en fusion eller et forandringsprojekt, fordi teorien nedbryder alle kendte skel og 

vurderer enhver empirisk handlekraft individuelt og situationsspecifikt.261 Disse situationer 

kan sætte spørgsmålstegn ved brugerens etablerede kategorier, og ANT kan her bidrage i 

processen med at identificere nye, væsentlige aktører; at arbejde med eksisterende og nye 

kategorier; og facilitere læring ved at fastholde et kategorikritisk blik. 

De samme eksplorative egenskaber ved ANT kan også bruges på strategifaget til at 

hjælpe brugeren med at vurdere normative teorier ud fra teoriens handlingspræmisser og 

handlingsmuligheder – især med fokus på, hvilke fænomener teorier inkluderer, ekskluderer 

og prioriterer i sine handlingspræmisser. Formålet med en sådan vurdering er for brugeren 
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at blive bedre til at gennemskue konsekvenserne af at bruge en bestemt strategiteori, men 

også at blive bedre til at formulere egne strategiteorier. 

ANT's insisteren på empiriske og situationsspecifikke belæg er en tilgang, som kan 

strategifaget bruger kan benyttes til at formulere strategiteorier i sin organisatoriske praksis. 

ANT's bidrag ligger dels i teoriens empirinærhed, og dels i dens blik for at udnytte teorier 

eller dele af teorier fra strategifagets værktøjskasse. Strategier udviklet ud fra et ANT-

perspektiv vil have fokus på det specifikke og empirinære, fordi deres normativitet er bundet 

op på, om de formår at gøre empiriske aktører forudsigelige. 

Afhandlingens sidste bud på hvordan ANT med fordel kan inddrages i strategifaget, 

drejer sig om at skabe symmetri mellem strategierne i fagets værktøjskasse og de strategier, 

som brugerne selv formulerer. Dette kan tjene til at øge strategifagets praktiske værdi for 

brugerne ved at gøre det nemmere at relatere strategifagets indhold til de empiriske behov, 

som brugerne oplever i deres organisatoriske praksis. 

6.2 Afhandlingens begrænsninger 

Blandt praktikere er strategifaget blevet kritiseret for, at dets akademiske bidrag ofte blot 

afspejler sund fornuft og eksisterende praktisk viden.262 I forlængelse heraf kunne man 

spørge, om det samme gælder afhandlingens bud på, hvordan ANT med fordel kan inddrages 

i strategifaget. Svaret er nej, da disse bud med stor tydelighed er rundet af en radikalt 

konstruktivistisk tilgang – ikke mindst i kraft af den rolle, som opløsning af eksisterende 

kategorier spiller. Omvendt kunne man så spørge, om ikke de anvendelsesmuligheder for 

ANT, som afhandlingen foreslår, har mere teoretisk end praktisk relevans. Afhandlingen vil 

hertil svare med den påstand, at denne sondring mellem teori og praksis er et problem for 

strategifaget, som kan resultere i, at fagets brugere fremmedgøres for faget. I stedet bør 

faget holde sig til det klassiske slogan om, at intet er så praktisk som en god teori. 

En højere detaljegrad ville have anskueliggjort den praktiske værdi at afhandlingens 

bud på ANT's anvendelsesmuligheder bedre, men det ville ligge uden for afhandlingens 

rammer. Det samme gælder inddragelse af et større empirisk grundlag i form af et større 

udvalg strategilitteratur. Ud fra den store overvægt af fælles træk, som gør sig gældende i 

den litteratur, jeg har analyseret, er det dog et åbent spørgsmål, hvor meget større udbyttet 

                                                      
262

 Mahnke & al. 1997. 
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ville være af at udvide det empiriske grundlag væsentligt. En del af baggrunden for dette må 

antages at være afhandlingens relativt skarpt definerede problemfelt, som gennemskærer 

mange af de forskelle, som trods alt kan iagttages i afhandlingens empiri. 

En anden relevant vinkel på afhandlingens troværdighed gælder analysernes 

konstruktion af analysegenstandene og herunder især af strategifaget. Her må afhandlingen 

forholde sig til en generaliseret tvivl om, hvorvidt analyserne skulle hænde at være for 

selektive. I forhold til afhandlingens skarpt definerede problemfelt har jeg benyttet en 

kraftig, men formålsstyret selektion i forhold til afhandlingens fokus på normativitet. Det er 

som sådan derfor snarere relevant at sætte spørgsmålstegn ved, om analyserne selekterer 

forkert, end om de er for selektive. Det betyder, at en kritik må formuleres inden for det 

specifikke område, som er afhandlingens fokus, nemlig ANT og strategifagets tilgang til 

normativitet. 

I den afsluttende bemærkning vil jeg medgive, at det trods afhandlingens bud på 

ANT's anvendelsesmuligheder inden for strategifaget, er svært at forestille sig, at ANT skulle 

bane sig vej ind i strategilærebøgerne. Det kan der være flere grunde til, men den vigtigste 

er nok, at ANT i kraft af sit brede begreb om det sociale ville løbe ud over alle kategoriske 

bredder. Der vil formentlig være mange, som vil mene, at det ikke er strategilærebøgernes 

opgave at levere redskaberne til en dekonstruktion af fagets fundamentale kategorier så 

som strategier, organisationer, ledere, konkurrence, markeder osv. Imidlertid har denne 

afhandling peget på, at der ikke kun er ulemper ved en sådan konstruktivistisk tilgang. 
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