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Introduktion: Den tillämpbara antropologin i sin yttersta form? 
 

Återkommande debatteras det inom den antropologiska disciplinen i vilken utsträckning det är 

möjligt att använda ämnets teoretiska kunskaper på ett konkret sätt, som ett analysverktyg i ett 

större sammanhang (Sillitoe 2007:147). Den tillämpbara antropologin, som den praktiskt 

orienterande delen av ämnet kallas är idag en etablerad del av disciplinen. De pågår dock 

kontinuerligt en diskussion inom ämnet där antropologens och antropologins roll i en 

tillämpbar kontext diskuteras och ifrågasätts (Sillitoe 2007:160). Essentiella karaktärsdrag 

inom antropologin är fältarbetet och den deltagande observationen som tillsammans genererar 

förmågan att se och förstå en främmande kontext. Grundstenar som enligt kritiker till en 

antropologi som söker sig bort från universiteten till förmån för att se konkreta resultat av sina 

kunskaper menar marginaliseras och förenklas (Besteman et al. 2009:160). Kritikerna menar 

att en antropologi som söker sig utanför universitetens väggar riskerar skapa en antropologi 

som drar generella slutsatser istället för att med fingertoppskänsla analysera specifika problem 

och fenomen (Rylko-Bauer, Singer & Willigen 2006:182). Militärens ökade behov av 

kulturell kompetens skapar en möjlighet för antropologer som vill söka sig utanför 

universiteten att använda sina kunskaper på ett konkret sätt. Human Terrain System tar 

debatten om den tillämpbara antropologin till sin spets. Antropologin utmanas av frågor som 

rör ämnets utformning och uppgift. Den etiska debatten om Human Terrain System som 

förkortas (HTS) och antropologen på slagfältet öppnar upp för en diskussion som 

problematiserar kring antropologens roll och ämnets framtid, både här och nu, men också i ett 

längre perspektiv.   

 

Genomgående i debatten kring HTS upplever jag vara diskussionen kring de etiska 

betänkligheterna som kritikerna till projektet finner anledning att ha. Den etiska diskussionen 

kring HTS är något som i stort styr debatten och delar upp antropologer och övriga 

debattdeltagare i två tydliga läger. Därför ämnar jag i den här uppsatsen studera den etiska 

debatten kring en tillämpbar antropologi som i en militär kontext tänjer på de traditionella 

antropologiska gränserna beträffande ämnets metod, analys och användningsområde. Min 

studie äger rum mellan viljan att tillämpa sina kunskaper, se resultatet av ett pragmatiskt 

användande av sin kulturella analys som antropolog och försvarandet av antropologins 

traditionella metoder och syn på sin uppgift. Denna ansats konkretiseras genom att jag i 

uppsatsen ämnar svara på följande frågor: Hur förhåller sig antropologer till Human Terrain 

System? Vilka perspektiv finns på antropologin som en del i en militär kontext? Syftet med 
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uppsatsen är att genom att svara på dessa frågeställningar belysa olika resonemang på den 

tillämpbara antropologin i en militär kontext utifrån den rådande etiska debatten.  

 

Human Terrain System (HTS) är ett projekt inom den amerikanska armén som syftar till att 

med hjälp av antropologer på plats i krigsområdet öka de militära befälens beslutsunderlag 

(Kipp et al. 2006:12). Med antropologiska metoder som deltagande observation, insamlandet 

av data gällande släktskapsrelationer, ekonomiska förutsättningar, religiösa vanor och 

tillämpningen av teorier kring kultur, samhälle och individ ska de analysera insatsområdet och 

verka som rådgivare åt militära chefer (Weinberger 2008:583). Kritiken av projektet har inte 

låtit vänta på sig, och samma år som HTS verkligen ansågs etablerat inom Pentagon dvs. 2007 

bildades nätverket ”Network of Concerned Anthropologists” (NCA). Debatten var nu ett 

faktum. Nätverket utgörs av en grupp antropologer som har gemensamt att de anser att 

användandet av antropologiska teorier och arbetsmetoder är direkt olämpligt att tillämpa i en 

militär kontext.  

 

I takt med att HTS som projekt anställer fler antropologer som kulturella analytiker och i takt 

med att militären bjuder in antropologer till Pentagons hemliga rum för att ta del av deras 

expertis så växer kritiken gentemot en militarisering av antropologin som kritikerna väljer att 

kalla det (Besteman et al. 2009:74). Debatten växer inom de antropologiska kretsarna med 

diskussioner på konferenser anordnade av American Athropological Association (AAA), på 

bloggar och andra formella och informella arenor. Debattinlägg i ämnet återfinns i böcker 

samt artiklar i fackpress. Återkommande i debatten är diskussionen kring de etiska 

implikationer som kan träda fram i samband med ett utvecklat sammarbete mellan 

antropologin och militären. Hur påverkas epistemologin, metoderna och analysen? 

 

Professorn och antropologen John van Willigen har skrivit generellt om tillämpbar 

antropologi, dess möjligheter och risker. Willigen definierar den tillämpbara antropologin på 

följande sätt:  

 
Applied anthropology is a complex of related, research-based, instrumental 
methods which produce change or stability in specific cultural systems through 
provision of data, initiation of direct action, and/or the formation of policy. 

    (Willigen 2002:10) 
 
Vidare talar han om tre produkter som den tillämpbara antropologin kan mynna ut i, dessa är 

information, policy och handling. Tillsammans skapar de ett ”Domain of Application”. 
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Konceptet omfattar en struktur och metodologi för vad tillämpning av antropologi i konkreta 

sammanhang kan få för praktiska konsekvenser alltså information, policy och/eller handling 

(Willigen 2002:10-11). Information sammanställs av observationer, insamlandet av data och 

tankar kring relevanta teorier. Med informationen som grund formuleras sedan policy och 

riktlinjer för agerande och handling (ibid.). Hur förhåller sig antropologer sett ur ett etiskt 

perspektiv till den här systematiserade utformningen av en tillämpbar antropologi när det är 

militären och staten som är beställare av antropologens expertis i form av HTS d.v.s. när de 

utgör Domain of Application?  

 

HTS är en ny företeelse men inte samarbetet mellan antropologi och det militära. Därför 

inleder jag med att ge en historisk bakgrund av antropologin och det militära, efter det 

studerar jag närmare debatten om huruvida HTS skapar en förenklad antropologi eller inte. 

Vidare analyserar jag debattexter kring hur den militära kontexten och det militära behovet 

marginaliserar antropologin, formas den successivt till att likna underrättelsearbete? Under 

rubriken ”Statliga experter eller imperialistiska hantlangare?” beskriver jag hur etiska 

diskussioner kopplas samman med olika argument rörande antropologens förlängda roll inom 

HTS, är debatten om HTS också en politisk debatt? Slutligen ger jag en sammanfattande 

diskussion. 
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Metod 

 

Under de senaste åren har debatten kring HTS blivit en offentlig angelägenhet inom 

antropologiska kretsar. Även media har visat stort intresse och ofta skrivs det om HTS i 

traditionell media lika väl som i antropologisk samt militär fackpress. Det är den offentliga 

delen av debatten kring HTS jag har fokuserat på. Konkret har det inneburit en analys av 

texter som på olika sätt är bidrag i debatten kring HTS. Genom att granska den litteratur som 

lyfter fram olika argument i ämnet har jag kunnat identifiera och urskilja olika perspektiv i 

frågan om hur antropologer ställer sig till att disciplinen antropologi närmar sig det militära. 

De olika meningsskiljaktigheterna blottas tydligt då den tillämpbara antropologin, pragmatism 

och värnandet om den epistemologiska integriteten och traditionen inom antropologin ständigt 

i debatten diskuteras i förhållande till legitimitet och etik.  

 

Mitt empiriska material utgörs främst av två böcker skrivna av antropologer som är 

motståndare till HTS samt svar på kritiska resonemang från artiklar i Military Review och 

Joint Force Quarterly. Vidare så utgör replikskiften i tidningen Anthropology Today, ett 

policydokument från US Army om upprorsbekämpning titulerat ”The Counterinsurgency 

Field Manual” författad av delvis antropologer mitt empiriska material. En monografi om 

kulturens roll i militärt beslutsfattande författad av en antropolog och utgiven av The Strategic 

Studies Institute of the U.S. Army War College är också en del av empirin.  

 

Den ena av böckerna jag hänvisar till heter ”American Counterinsurgency – Human Science 

and the Human Terrain”. Den är författad av en av dem som är mest kritisk till projektet HTS, 

professorn och antropologen Roberto J. Gonzáles från San Jose State University. I boken 

sammanfattar Gonzáles sina tankar kring HTS. Han problematiserar kring antropologens 

insamlande av data för militära ändamål, tidigare skeden då antropologin har kommit i 

kontakt med det militära samt det som han upplever vara en marginalisering av antropologisk 

kunskap. I sin kritik till HTS, oavsett vilka argument han lyfter fram mot projektet finns det 

alltid en underliggande etisk diskurs.  

 

Network of Concerned Anthropologists (NCA) bildades för att samla de kritiska rösterna till 

HTS inom den antropologiska världen till en stark röst. Tillsammans har 11 antropologer gett 

ut boken ”The Counter-Counterinsurgency Manual” som en motreaktion mot de facto att 
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antropologisk kunskap används genom HTS i syfte att bekämpa upprorsmakeri i Irak och 

Afghanistan. Boken samlar många olika röster inom den antropologiska världen som alla 

tillför sitt perspektiv till debatten. De båda böckerna uttrycker kritik mot projektet och 

problematiserar både kring vad som händer kortsiktigt och långsiktigt med en antropologi 

som de anser går militärens ärenden.  

 

Bokens titel som är utgiven av NCA anspelar på det policydokument jag ovan anger angående 

underrättelseinhämtning som USAs armé under 2007 tog fram. Dokumentet syftar till att dra 

upp generella riktlinjer för soldater att följa när de ska bedriva underrättelseinhämting. 

Dokumentet som kallas ”Counterinsurgency Field Manual” är delvis författat av den 

australienske antropologen och officeren David Kilcullen. Kilcullen med sina dubbla hattar 

som antropolog och officer blir naturligt en debattör som stöttar projektet. 

”Counterinsurgency Field Manual” är inget debattinlägg i sig utan istället en av anledningarna 

till debatten eftersom Kilcullen lyfter fram HTS som en lösning på militärens behov av 

kulturell förståelse i dokumentet. Kilcullen väljer att möta de kritiska argumenten genom 

längre inlägg i den antropologiska tidskriften ”Anthropology Today”. Detta är även att forum 

som grundaren och initiativtagaren till HTS, antropologen Montgomery McFate använder sig 

av för att bemöta kritik. Genom att den offentliga debatten är relativt ny begränsas urvalet av 

det empiriska materialet i frågan. Detta kompenseras genom att de artiklar som skrivs i 

Military Review och Anthropology Today verkligen representerar de olika debattörernas 

ståndpunkter och bemötande av motpartens argument.  

 

Monografin som heter ”On the uses of cultural knowledge” är skriven av antropologen och 

debattören Dr. Sheila Miyoshi Jager som är verksam vid The Strategic Studies Institute of the 

U.S. Army War College. I sin monografi går hon grundligen igenom uppkomsten till 

militärens behov av kulturell kunskap och hur det behovet idag tillfredställs. Som en 

försvarare av antropologins närmande av det militära passar hon på att både bemöta en del av 

den kritik som HTS fått tagit del av genom artiklar och böcker samt att hon ställer en rad 

motfrågor till kritikerna. Det intressanta med hennes resonemang är att hon mer än de andra 

förespråkande antropologerna väljer att ta den etiska diskussionen till kritikernas planhalva, 

hon utmanar. Miyoshi Jager är inte själv delaktig i HTS, möjligen därav hennes mer 

provokativ tonläge i debatten. En begränsning med hennes text är att den är skriven i ett 

forum som stöttar HTS, nämligen The Strategic Studies Institute of the U.S. Army War 

College. Som ett militärt forskningsinstitut som stöttar HTS kan de knappast ses som 
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objektiva i frågan. Frånvarån av den objektiva analysen är lika tydlig på båda sidor av 

debatten. Det gäller även litteraturen från Gonzáles och NCA mm. Texterna skrivs för redan 

frälsta vilket jag upplever resulterar i lite utrymme för reflektion angående moståndarens 

tankar.   

 

En problematik med att försvararna av projektet är en del av HTS är den att de påverkas av 

den militära miljö de verkar inom. I min strävan att analysera den offentliga debatten 

begränsas jag helt enkelt av förespråkarnas engagemang i HTS. Jag upplever att de tyglas i 

sitt bemötande av kritiken genom att de verkar i en värld av säkerhetsklassificeringar och 

hemlighetsmakeri, det går helt enkelt inte att uttala sig hur som helst när militären är deras 

uppdragsgivare. Deras fokus upplever jag då istället ligga på att bemöta argumenten och på så 

sätt inta en defensiv roll i debatten. Detta föranleder att jag emellanåt upplevt ett asymmetriskt 

förhållande i debatten då förespråkarna av HTS oftast får anpassa sig till kritikernas argument. 

Vad som ska debatteras angående HTS och hur det ska debatteras styrs främst av kritikerna.  

 

Oavsett om delområden i debatten som insamlandet av information eller diskussionen kring 

imperialism diskuteras finns det i princip hela tiden en underliggande etisk diskurs. Den 

tillämpbara antropologin projicerad genom HTS drar argument och reflektion till sin spets. 

Detta har jag att förhålla mig till i min textanalys. Antropologins allmänna intresse för att 

debattera etiken i yrkesutövningen speglas i det empiriska materialet. Att analysera den etiska 

diskursen tydliggör ståndpunkterna i debatten eftersom det etiska är något för 

debattdeltagarna att förhålla sig till, något som inte går att negligera eller marginalisera. 

 

Att göra en textanalys innebär naturligtvis vissa begränsningar. Att gå miste om det 

personliga mötet utgör en brist på information. Att gå miste om kroppsspråk, ögonkontakt, 

tonfall och att inte kunna relatera till informanterna i det etnografiska sammanhanget 

marginaliserar mig i min analys. Vidare befarar jag att den akademiska kontexten inom vilka 

informanterna är verksamma utgör ett filter som hindrar min möjlighet till att förstå. Möjligen 

kan litterära ambitioner gå före sakfrågans objektiva illustrering. Även om möjligheten att 

relatera till mina informanter genom det personliga mötet utgår så riskerar jag heller inte att 

påverkas i min analys av den personliga relationen som kan uppstå vid en intervju. En annan 

fördel med att analysera det skrivna ordet i en debatt är att jag på en gång kommer till kärnan i 

vad de olika debattörerna vill säga. I en intervju finns risken att samtalet kommer att handla 

om annat än den verkliga kärnfrågan.  
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Efter ett tag kan jag konstatera att jag fann upprepningar i mitt empiriska material. 

Anledningen till det anser jag bl a vara att materialet gällande den offentliga debatten 

angående HTS är begränsat, mycket p.g.a. att fenomenet HTS är relativt nytt i sig. I och med 

den iakttagelsen blev det viktigt att identifiera texterna som de viktigaste debattörerna på 

respektive sida publicerat. Då den offentliga debatten är aktiv men begränsad spenderades 

mycket tid till att kritiskt granska mitt material eftersom utrymmet för att stöta på felaktiga 

argument från vanliga tyckare och inte antropologer upplevdes som större. Att i min analys 

avgränsa mig till den offentliga och etiska debatten kring HTS bidrog till att jag kunde 

fokusera på de perspektiv som var etablerade och genomtänkta. Ett konkret resultat av det var 

att en kvalitativ ansats formade arbetet istället för kvantitativa odysséer bland irrelevant 

litteratur. Samtidigt insåg jag ju mer jag läste att de texter som var inlägg i debatten var till 

stor del subjektivt tyckande från båda sidor. Projektet är så nytt att inga statistiska 

fastställningar har gjorts av HTS agerande i de olika insatsområdena där de har verkat. Har 

antropologernas råd resulterat i färre döda amerikaner, motståndsmän och civila? Har 

antropologernas insamlande av data lett till bättre kontroll inom olika geografiska områdena? 

Har kartläggningen av den mänskliga terrängen skapat fler frågor än vad den har löst?  

 

I dagsläget finns inga objektiva svar på ovanstående frågor. Samtidigt handlar antropologin 

inte alltid om att visa på en allmängiltig sanning eller verifiera en hypotes. Torsten Thurén 

visar på fördelarna med den hermeneutiska metoden som präglar mitt arbete. En metod som 

innebär att tolka och försöka förstå sina informanter och sitt empiriska material utifrån den 

kontexten de befinner sig i och/eller kommer ifrån (Thurén 2008:94). Ett arbetssätt som har 

varit en central arbetsmetod när jag genomfört analysen av mitt insamlade material. 
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Antropologin och det militära, ett brokigt förhållande 

 

Idag finns det alltså antropologer som är villiga att tillämpa sina teoretiska kunskaper i en 

militär kontext för att hjälpa militären att förstå den lokala kulturen i insatsområdet. Ett av 

huvudskälen till debatten kring HTS är publiceringen av Counterinsurgency Field Manual 

(CFM) som jag nämnde inledningsvis. Ett policydokument där USA:s militär belyser en ny 

doktrin för att hantera upprorsmakare i krigszoner. Medförfattare har bl.a. varit antropologen 

och officeren David Kilcullen. HTS nämns inte explicit i det 282 sidiga dokumentet. Det är 

dock näst in till omöjligt att inte notera att identifieringen av kunskaper kring den lokala 

kulturen som bärande för en ny typ av underrättelsetjänst dominerar dokumentet 

(Counterinsurgency Field Manual 2006). Eftersom dokumentet är författat 2006 och HTS inte 

var i bruk förrän 2007 nämns inte projektet vid sitt namn, betydelsen av vad som de facto 

kommer att bli dess huvuduppgift dvs. kartläggningen av kulturen på plats framgår tydligt. 

Under rubriken Intelligence Characteristics in Counterinsurgency (sidnumrering i dokumentet 

saknas) står följande: 

 
Commanders and planners require insight into cultures, perceptions, values, 
beliefs, interests and decision-making processes of individuals and groups. 
These requirements are the basis for collection and analytical efforts. 

  (Counterinsurgency Field Manual 2006) 
 
HTS uppgift blir att identifiera och analysera den mänskliga delen av den operationella 

miljön. Innan jag tittar närmare på den debatt som sprungit ur anammandet av den uppgiften 

bland antropologer ska jag återge den historiska utvecklingen mellan antropologi och det 

militära. Hur blev det så att antropologer är med och formar nya doktriner rörande 

underrättelseinhämtning? 

 

En tillbakablick visar att antropologin och den militära kontexten tidigare har haft en hel del 

med varandra att göra. Fenomenet HTS må vara nytt i sig men idé att använda antropologisk 

kunskap på slagfältet är inte ny. Faktum är att redan under kolonialtiden hade antropologen en 

roll att fylla för den koloniserande makten, ett intellektuellt verktyg (McFate 2005:29). År 

1908 började antropologer träna den Sudanesiska statsapparaten i att genomföra sitt 

myndighetsutförande korrekt, en relation som snabbt institutionaliserades (ibid.). De visade 

sig genom åren att antropologin var en effektiv medhjälpare till det brittiska imperiet gällande 

att upprätta administrativa riktlinjer i en främmande värld. Under första världskriget tog 
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antropologin stegen fullt ut till att bistå militären med sina kunskaper. De teoretiska 

analysverktygen, vanan att vistas smidigt på okända platser, förmågan att se vad som döljer 

sig bakom religion, släktskapsrelationer, ritualer och symboler ledde till att antropologen som 

yrkesutövare kom att användas flitigt av spionageorganisationer på Storbritanniens sida under 

första världskriget (McFate 2005:30). Kritiken fanns redan då och den amerikanska 

antropologen Frans Boas publicerade 1919 ett brev i tidningen The Nation där han menade att 

antropologerna som samarbetar med militären prostituerar vetenskapen. Boas menade att en 

soldats uppgift är att mörda, en vetenskapsmans att finna sanningen, två världar som enligt 

honom inte gick att förena (Boas 1919). Redan här i debatten kan vi se hur den tillämpbara 

antropologin delar disciplinen i två delar där etiken används som mur för att skydda den 

antropologiska trovärdigheten och integriteten. En mur som hotas av en mer pragmatisk och 

tillämpbart inriktad antropologi.    

 

Under andra världskriget ökade antropologens roll ytterligare på den nationella 

säkerhetsarenan. Två av Frans Boas studenter kom trots läromästarens förmaningar att inte 

beblanda sig med det militära att göra just detta (McFate 2005:30). Margret Mead och Ruth 

Benedict, som båda var studenter till Boas, bidrog på olika sätt med sin kunskap och 

intellektuella skärpa till Office of Strategic Services i USA tillsammans med flera andra 

antropologer (McFate 2005:31). Benedict hamnade till en början vid Office of War 

Information (OWI). Där fick hon i uppdrag att titta närmare på nazisternas teorier kring den 

ariska rasen som överlägsen alla andra. Det var även under andra världskriget som Benedict 

inom OWI skrev verket ”Chrysanthemum and the Sword” som behandlar den japanska 

kulturen och personligheten (Benedict 2006). Mead som förövrigt var nära vän med Benedict 

publicerade bl.a. flera häften som på olika sätt beskrev matvanor bland olika nationaliteter i 

USA, kunskaper som senare kom att användas för att försöka förstå fienden. Hon bidrog även 

med att analysera kulturella skillnader mellan hur britter och amerikanare organiserade sig i 

kriget (Price: 2008:40). Intressant att nämna i det här sammanhanget är att Margret Mead var 

gift med antropologen Gregory Bateson som var en av initiativtagarna till Central Intelligence 

agency, mer känt som CIA (McFate 2005:31). Även om antropologer sällan deltog på 

slagfältet under andra världskriget hade nu militären förstått att antropologin var att räkna 

med.  
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Under 1960-talet och Vietnamkriget kan vi se hur antropologins inblandning i den militära 

verksamheten började ifrågasättas allt mer. Antropologer som deltagit i militära insatser fick 

svårt att söka sig tillbaka till den akademiska världen då universiteten ofta inte gav dem 

anställning då det framgick att de arbetat med militären (McFate 2005:36). Det utvecklades en 

debatt med etiska och moraliska förtecken, en debatt som liknar den vi har idag angående 

HTS. 

 

Olika sociala projekt startades dock av Pentagon i syfte att förstå allt från hur vietnamesiska 

folkgrupper boendes i norr skulle fås att stötta den sydvietnamesiska regeringen till bönders 

socioekonomiska villkor (McFate 2005:35). Det var under Vietnamnkriget som den 

amerikanska militären insåg att tiden då två konventionella arméer slås mot varandra är mer 

eller mindre förbi. Istället mötte soldaterna snabba små rörliga grupper som rörde sig lika 

smidigt bland lokalbefolkningen som i den oländigaste terrängen. Att förstå det lokala genom 

observation och insamlandet av data blev essentiellt för att skapa sig en helhetsuppfattning 

som befäl. Med denna insikt klar för sig lanserade Pentagon ett projekt de kallade Project 

Camelot. Det gick ut på att i hemlighet samla in fakta om kulturella förhållanden i en rad 

olika länder. Projektets mening och innebörd läckte precis ut innan Chile som första land 

skulle undersökas (McFate 2005:33). Detta ledde till att projektet lades ned 1965 och den 

verkliga debatten om samhällsvetenskapernas involverande i militära företaganden tog fart. 

American Anthropological Association (AAA) reagerade starkt och 1971 slog dess etiska 

kommitté fast att genomföra hemligt arbete som antropolog inte är förenligt med de etiska 

koderna som en antropolog borde värna (http://www.aaanet.org/stmts/ethstmnt.htm1). Under 

kalla kriget fram till idag har antropologer visserligen bidragit med råd utifrån analys till 

politiker och andra beslutsfattare. Engagemanget på fältet har dock minskat drastiskt då 

militären under kalla kriget fokuserat på återigen skapa starka konventionella förband samt en 

underrättelsetjänst som skötts av militärer. Krigen i Irak och Afghanistan har fått dem att 

tänka om. 40 år efter Vietnam kriget befinner sig amerikanska befäl och soldater i en liknande 

situation som då.  

 

Behovet av HTS kommer ur den självkritik som militärer och politiker inom USA:s 

administration under 2005-2006 började lyssna till. De insåg att problemen i Irak och 

Afghanistan inte gick att lösa med bomber och granater (Kipp et al. 2006:12). Vikten av att 

                                                 
1 Senast besökt 20091205, utskrift finns i författarens ägo 

http://www.aaanet.org/stmts/ethstmnt.htm
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förstå kulturen och på så sätt generera ytterligare beslutsunderlag till officerare i 

chefsställning i berört insatsområde började diskuteras flitigt inom Pentagons fem väggar. 

Den nya taktiken var att striden skulle vinnas genom att förstå den kulturella kontexten där 

soldaterna vistades (ibid.). Militären behövde helt enkelt ett system för att förstå och samla in 

data om kulturella, ekonomiska och religiösa förhållanden. Den nya devisen som delvis var 

grundad på gamla erfarenheter var att det var lika viktigt att förstå den mänskliga terrängen 

som den geografiska (Kipp et al. 2006:9). På HTSs officiella hemsida kan vi läsa projektets 

”Mission Statement”.  

 
The HTS Mission is to provide commanders in the field with relevant socio-
cultural understanding necessary to meet their operational requirements. 
(http://humanterrainsystem.army.mil/missionstatement.html2).  

 
HTS bygger huvudsakligen på följande sju pelare: 

 

1. Human Terrain Teams (HTT)  

2. Analysceller i USA eller på militärbaser  

3. Nätverk av områdesexperter  

4. Teknisk utrustning så som datorer med speciella program för lagring av data  

5. Tekniker som utgör allt från intervjutekniker till analystekniker  

6. Specialutformad träning och förberedelser  

7. Övrig information  

(Kipp et al. 2006:13) 

 

De grupper om fem personer som bedriver insamlingen och delgivningen av informationen på 

fältet, kallas Human Terrain Teams som förkortas (HTT) (ibid.) och utgör kärnan i det totala 

HTS.  

 

Ett HTT utgörs av: 

 

• En militär chef (Major eller överstelöjtnant)  

• En kulturanalytiker (Civil med en MA eller PhD inom antropologi eller motsvarande) 

• En expert på det regionala området (Civil med MA eller PhD inom relevant område 

samt goda kunskaper i det språk som talas på platsen.) 

                                                 
2 Senast besökt 20091217. Utskrift finns i författarens ägo. 

http://humanterrainsystem.army.mil/missionstatement.html
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• Ansvarig person för datainsamlingen och bearbetningen av den (Militär bakgrund 

inom underrättelsetjänst) 

• Underrättelseanalytiker (Militär bakgrund inom underrättelsetjänst) 

(ibid.) 

 

Genom att illustrera hur ett HTT är uppbyggt får vi en god bild av den ”Domain of 

Application” som är aktuellt samt i vilken form den tillämpbara antropologin verkar. Det är 

dessa team som fysiskt är på plats i de olika oroshärdarna, främst Irak och Afghanistan för att 

bedriva det antropologiska arbetet som kritikerna på många sätt anser vara fel. 

 

Klyftan mellan förespråkarna till HTS och dess kritiker blottas när diskursen kring etiken och 

HTS diskuteras. Med kamouflagekläder, pressade fysiskt och psykiskt och ofta med vapen i 

handen menar kritikerna att en person omöjligen kan bedriva ett antropologiskt arbete med de 

förutsättningarna (Price & Gonzáles 2007). Förespråkarna hävdar motsatsen. HTS utgör ett 

instrument i USA:s försök till att bättre lyckas i Irak och Afghanistan och i framtida 

kampanjer. Huruvida projektet lyckas eller inte är för tidigt att säga, att debatten om HTS är 

igång är det hög tid att säga.   
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Human Terrain System och den etiska debatten 
 

 
Antropologisk kunskap light? 

 

Mycket av den kritik som riktats mot HTS har sitt ursprung i att den militära kontexten som 

Human Terrain Team (HTT) verkar inom inte ger det arbetsutrymme som antropologin 

kräver. Rollen som antropolog och rollen som militärrådgivare förenas i ett samarbete där 

etiska och empiriska hänsynstaganden måste bejakas parallellt med militära normer och 

arbetssätt. Att värna den antropologiska metoden, den vetenskapliga integriteten men också 

att leverera väsentligt underlag till sin uppdragsgivare för att upprätthålla förtroendet på den 

ledden åligger ett HTT. Detta är en kombination som enligt kritikerna inte är möjlig att 

genomföra utan att kraftigt tumma på de etnografiska normerna (Price & Gonzáles 2007). En 

grundläggande företeelse i det etnografiska arbetet är det reflexiva tänkandet som forskaren i 

fråga måste kunna hantera (Aull Davies 2008:3-4). Network of Concerned Anthropologists 

(NCA) menar att resultatet som kommer ut av fältarbetet blir statiskt, reduktionistiskt och 

orealistiskt då det testas mot den epistemologiska verkligheten (Besteman et al. 2009:90). 

Ovanstående resonemang visar på de konsekvenser en ej korrekt genomförd antropologi kan 

resultera i, där det råder en brist på ett reflexivt förhållningssätt gentemot den miljö 

antropologen vistas i. McFate är medveten om de etnografiska bristerna, men menar att 

tillämpningen av antropologin i en militär kontext är nödvändig: 

 

Despite the fact that military applications of cultural knowledge might be 

distasteful to ethically inclined anthropologists, their assistance is necessary.  

(McFate 2005:39) 

 

Tillämpningen av teorier som bygger på långa fältarbeten tillämpas i en snävare kontext för 

att tillgodose militärens behov. Resultatet av en forcering av gällande antropologisk praxis 

och tillvägagångssätt marginaliserar kunskapen, inte bara på plats där arbetet äger rum utan 

även för ämnet i stort menar kritikerna (Besteman et al. 2009:149). Ett konkret resultat av en 

lättvindig antropologi skapar enligt dem svårigheter till att bejaka etiska grundvärden inom 

ämnet (Price & Gonzáles 2007). Antropologistudenten Kanhong Li har i ”The Counter-

Counterinsurgency Manual” författad av flera kritiker till HTS som är ett svar på 
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policydokumentet ”Counterinsurgency Field Manual” tydligt satt ord på hur jag upplever de 

kritiska rösterna se på de antropologiska metodernas marginalisering i den militära kontexten: 

 

What has evolved now is a form of imitation anthropology, it smell, sounds and 
taste like the real thing. Anthropology-light. 

   (Besteman et al 2009:159) 
 

Sett ur ett etiskt perspektiv är det ganska lätt att förstå kritikernas oro gällande den 

epistemologiska integritetens välmående i det militära sammanhanget. Antingen måste de 

acceptera reglerna eller snabbt marginaliseras (Besteman et al. 2009:159). En antropolog som 

vill bidra till de publika etablissemangen måste ibland förhålla sig till den traditionella rollen 

som antropolog (Willner 1980:87). När antropologen väljer att bli en del av en administrativ 

process är det aktuellt att se sig själv som en teknisk expert där han/hon ansvarar för medlen, 

inte målet (ibid.). Den tekniska expertisen rörande antropologer inom HTS ges i uttryck i att 

förstå lokala socio-kulturella kontexter och tolka dessa för militära chefer (Mcfate 2008:27). 

Men vad händer om denna expertis inte får det utrymme den behöver? När antropologin 

endast ses som en antropologi-light, är det då antropologi eller har det blivit något annat? Den 

tekniska beskrivningen av antropologens faktiska roll har föranlett en diskussion kring 

huruvida den reella expertisen som HTS står för egentligen är underrättelseinhämtning i en 

förskönad form. Något som kritikern kallar, ”Gentler Counterinsurgency” (Gonzáles, 2009:1). 

I NCAs bok skriver antropologen Greg Feldman följande: 

 
The process of what the military calls ”mapping the human terrain” to prepare 
counterinsurgency operations begins with Human Terrain Teams (HTTs). 

   (Besteman et al 2009 :87) 
 
Om så är fallet menar kritikerna att risken för att det ansvar som antropologen i vanliga fall 

har för insamlandet av sitt material och efterkommande hantering inte behandlas med den 

omsorg som en korrekt utövad antropologi kräver (Gonzáles 2009:71-72). Price och Gonzáles 

ställer sig frågan vad det är som gör att officerare inte använder antropologens insamlade data 

som underrättelsematerial? Vilken blir antropologens roll när så sker, underrättelseexpert eller 

professionell antropolog? (Price & Gonzáles 2007). Hur påverkar den otydligheten forskarens 

lojalitet, som traditionellt sätt ligger närmast informanten?  

 

McFate hävdar att tala om underrättelsearbete inte är relevant då medlemmarna i ett HTT är 

förbjudna enligt lag att bedriva just underrättelsearbete (McFate 2008:27). Vidare 

understryker McFate skillnaden mellan att bidra med sociokulturell information och delta i 
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operationer som innebär att samla information om fienden. I sitt resonemang avslutar hon 

med följande kommentar; 

 
If there really were no distictions (between regular anthropologist research and 
intelligence) anthropologists everywhere whose business is socio-cultural 
knowledge would be de facto intelligence collectors. 

(McFate 2008:27) 
 
Underrättelsearbete uppfattas av kritikerna som en enklare form av antropologin där 

framtagandet av information är det centrala. Om vi med dessa ord friskt i minnet tittar på 

Willigens “Domian of Application” som jag tog upp inledningsvis ser vi hur förespråkarna till 

HTS ser sin kunskap som ett verktyg för militären att använda för att förstå komplexiteten i 

insatsområdet. Willigen talar om tre produkter som den tillämpbara antropologin mynnar ut i, 

dessa är information, policy och handling. Tillsammans skapar de begreppet ”Domain of 

Application”, en kontext där informationen ska användas (Willigen 2002:10-11). Information 

sammanställs av observationer, insamlandet av data och tankar kring relevanta teorier. Med 

informationen som grund formuleras sedan policy och riktlinjer för agerande och handling, 

(ibid.). När det gäller antropologin i en militär kontext kan vi se den tillämpbara antropologins 

näringskedja från andra hållet. Militärens vilja till effektivt agerande och handling och att 

förstå var de egentligen befinner sig resulterar i ett behov av informationsinhämtning och 

datasammanställning. Här är antropologens roll given. Informationsdelgivningen sett i en 

större kontext ritualiseras och därmed marginaliseras de epistemologiska kraven till förmån 

för en känsla av pragmatism och att konkret få bidra. 

 

Kritiken gentemot de antropologer som väljer att använda sina arbetsmetoder och teoretiska 

kunskaper i en militär kontext grundar sig i att disciplinen säljer ut sin integritet. Detta genom 

att allt ifrån använda kända antropologiska begrepp på ett felaktigt sätt till att hantera 

insamlad data på ett inte överensstämmande sätt med generella antropologiska etiska normer 

(Gonzáles 2009:10 & Gonzáles 2009:103). Kritikerna till HTS menar att leva upp till de 

nedskrivna och oskrivna etiska ramverken som en antropolog i fält bör följa inte går med de 

militära förutsättningarna. 
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Är det så att den militära kontexten tvingar fram en lättviktig antropologi som inte lever upp 

till de krav en antropologi värd namnet bör göra i form av normer kring fältarbete och analys? 

En antropologi som snarare liknar en vänlig underrättelseapparat? Vidare tittar jag på de 

förutsättningar HTTs har att arbete utifrån, och hur militärens villkor och behov påverkar 

HTS och dess etiska debatt.   

 

Antropologin, slagfältets villkor och militärens behov 

 

Militärens nödrop på antropologisk kunskap lockar precis som det avskräcker. En stor del av 

debatten kring HTS handlar om huruvida det är etiskt korrekt och lämpligt att låta 

antropologer samla in information om kulturella förhållanden. Material som sedan skickas 

vidare uppåt i den militära hierarkin för att ge underlag till beslut för militära chefer. En 

kortsiktighet i det etnografiska arbetet blir en konkret följd av att verka i en värld vars agenda 

är att lösa en uppgift här och nu, något som enligt kritikerna leder till en antropologi som 

skadas eftersom den måste åsidosätta traditionella arbetssätt. Debattörerna och antropologerna 

David Price och Robert Gonzáles uttrycker det på följande sätt: 

 
Anthropologists serving the short-term interests of military and intelligence 
agencies and contractors by carrying out counter-insurgency and combat 
support work end up harming the entire discipline in the long run. 
  (Gonzáles & Price 2007) 

 
Samtidigt har vi de antropologer som väljer att engagera sig tillsammans med militären och 

låta sina kunskaper om kulturer och samhällen användas i en militär kontext i hopp om att 

kunna bidra till bra och relevant beslutsunderlag. En av initiativtagarna till HTS är 

antropologen Montgomery McFate. I ett svar riktat främst mot Gonzáles kritik visar hon på 

den totalt annorlunda utgångspunkten som förespråkarna för HTS besitter. 

  
The purpose of HTS is to see whether socio-cultural knowledge applied to 
military decision-making results in fewer operational and tactical mishaps.
  (McFate 2008:27) 

 
Ovanstående citat visar tydlig på hur de olika sidorna i debatten förhåller sig till det faktum att 

“Domain of Application” är det militära. Willigen menar att utföraren av tillämpbar 

antropologi måste förlika sig med att utgångspunkten för den antropologi som ska genomföras 

måste ha sin grund i information kring problemet/situationen i fråga, inte i den antropologiska 

teorin (Willigen 2002:14). Genom att verka i en kontext där all information har ett bäst före 
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datum påverkas det antropologiska hantverket, det måste anpassas efter området var inom 

tillämpningen ska ske. Detta eftersom att HTS:s främsta uppgift är att handhålla beslutsfattare 

med information (Jager Miyoshi 2007:11). De aktiva inom HTS anammar det synsättet och är 

beredda på att låta militärens behov styra. Men att anpassa det praktiska arbetssättet och de 

teoretiska riktlinjerna efter rådande arbetsförutsättningar menar kritikerna gör antropologin till 

en ”Intelligence-producing discipline” (Besteman et al. 2009:149). George R. Lucas som är 

professor i filosofi vid United States Naval Academy har fokuserat på den etiska debatten 

kring HTS. Han nämner inte begreppet ”Domain of Application” däremot identifierar han ett 

tydligt pragmatisk förhållningssätt till de förutsättningar HTTs möter på fältet (Lucas 

2008:179).  

 

De antropologer som väljer att bidra med sin kunskap till den militära världen formar sina 

argument utifrån de två perspektiven, pragmatik och övertygelse. Antropologin kan användas 

konkret och dess kunskaper gör skillnad, en skillnad som spelar roll (McFate 2005:38; Griffin 

2007:10). Deras verksamhet och råd anse behövas enligt dem själva eftersom deras kunskap 

kan bidra till minskat lidande på plats. Vidare menar de att deras kunnande resulterar i ett 

moraliskt imperativ (Kilcullen 2007:20), ett imperativ som de tycker väger upp mot argument 

som att sälja ut antropologin och bli antropologiska legoknektar som kritikerna menar att de i 

praktiken blir. Antropologen Marcus Griffin som var med det första HTT till Irak uttrycker 

många förespråkares tankar när han säger följande: 

 
Now academics have a choice: We can apply our specialized skills in the field to 
ameliorate the horrors of war, stem the loss of both American and Iraqi lives, 
and improve living conditions for Iraqis, or we can complain from the comfort 
and safety of the faculty lounge.             (Griffin 2007:10) 

 
Enligt organisationen Network of Concerned Athropologists (NCA) är militärens etiska 

riktlinjer som grundar sig på militära lagar inte tillräckligt hänsynstagande till de kulturer och 

samhällen som olika insatser bedrivs i. De menar att även om avsikten är att göra gott inom 

ett HTT gör de militära förutsättningarna jobbet praktiskt taget omöjligt. Oron och kritiken 

har sin grund i att antropologer har ett ansvar gentemot sina informanter (Besteman et al. 

2009:48). Ett ansvar som inte går att leva upp till i en kontext där vän nästa dag kan vara 

fiende. Den amerikanska antropologen och kritiker till HTS, Hugh Gustersson har skrivit ett 

kapitel i boken ”The Counter-Counterinsurgency Manual”.  
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Han lyfter fram American Anthropological Association (AAA) som tydligt sätter ned foten 

gällande en antropologi som vistas i sammanhang där dess etiska och teoretiska integritet 

marginaliseras, budskapet är enkelt: 

 
The Executive Board of the AAA condemned HTT:s as invitation to place 
anthropologists in situations where they would be in grave danger of violating 
the Associations ethics code.  
 (Besteman et al. 2009:52) 

 
En etisk kod som fastslogs av AAA 1971 och innebär ett fördömande av forskning där inte de 

mänskliga subjektens villkor tas på yttersta allvar (Besteman et al. 2009:52). Samtidigt med 

detta klara budskap nås den antropologiska disciplinen av en önskan från politiskt och militärt 

håll, en institutionell förfrågan som insisterar på att få använda sig av antropologins 

färdigheter (Jager Miyoshi 2007:5). Antropologen Montgomery McFate vädrar sina 

synpunkter rörande politikers och militärens behov, ett behov som hon inte anser får det 

gensvar som frågan förtjänar. I en artikel i Military Review skriver hon följande: 

 
Department of Defense years for cultural knowledge, but anthropologists en 
masse, bound by their own ethical code and sunk in a mire of postmodernism, 
are unlikely to contribute much of value to reshaping national-security policy 
practice.  
      (Mcfate 2005:38) 

 

Ovanstående del av debatten visar hur det tillämpbara inom antropologin utmanar ett 

traditionellt tänk i förhållande till vetenskapens nytta och tillgänglighet. Antropologen Nancy 

Scheper Hughes frågar sig i artikeln ”The Primacy of the Ethical: Propositions for a Militant 

Anthropology” hur antropologi skulle vara om den i större utsträckning existerade och 

verkade på två fronter, dels inom ett fält med kunskap/vetenskap samt inom ett fält med 

handling (Scheper Hughes, 1995:419). Ungefär tio år efter det att artikeln är skriven kan 

hennes fråga möjligen få ett svar. Med HTS har det utvecklats en diskurs som ställer 

antropologiska teorier men även etiska resonemang inom disciplinen på prov, just pga. att 

ämnet nu både verkar inom kunskapen samt handlingens fält.  

 
I ”Counterinsurgency Field Manual” visade det sig att antropologer och HTS hade en viktig 

uppgift att fylla. Återkommande understryks det i dokumentet hur viktigt det är att förstå 

människorna och analysera dem utifrån den kontext de lever i. I ”The Counter-

Counterinsurgency Manual” skriver antropologen Andrew Bickford att han ser flera etiska 

problem dyka upp då militären ställer sig frågan vad kan ”de andras” kultur visar oss och hur 
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kan kultur göra oss bättre på att slåss? (Besteman et al. 2009:137-138). De facto att manualen 

blivit policygivande för krigen i Irak och Afghanistan och att resonemangen i den bygger så 

stor del på antropologiska kunskaper skrämmer kritikerna. Bickford sammanfattar den rädslan 

som kritikerna upplever att slagfältets villkor och militärens behov genererar: 

 
Anthropologists are envisioned in the ranks of these” most important actors” 
who will undertake the analysis tasks. We are privy to data that, if used 
incorrectly, or result in people being tortured, wounded, abducted or killed.  

(Besteman et al. 2009:140) 
 

I boken ”Applied Anthropology” av John Van Willigen visar författaren på den komplexitet 

som antropologer som systematiserande tillämpar sin kunskap stöter på. Han menar att de 

etiska betänkligheterna blir centrala då antropologens forskning ämnar ha praktisk effekt 

(Willigen 2002:61). Willigen påpekar att eftersom antropologens rekommendationer och råd 

är sprungna ur forskning i närhet med människor är de etiska koderna för implementerandet 

av kunskapen liknande som för forskningen (Ibid.). Kritikerna menar att det enklaste sättet att 

inte hamna i en situation där etiska dilemman kan uppstå är att inte involvera sig alls med 

militären. I november 2007 valde AAA att uttryckligen att ta avstånd från HTS och 

antropologisk samverkan med det militära. Ställningstagandet grundade sig mestadels på det 

faktum att styrelsen ansåg att studiet av individer i riskfyllda områden både var en fara för 

antropologen som för de som studerades (Gonzáles 2009:64). De olika utgångspunkterna 

försöker på olika sätt skapa ett etiskt ramverk för den enskilde att agera inom. Willigen menar 

att oavsett i vilken typ av kontext en antropolog väljer att tillämpa sin kunskap inom måste 

lojaliteten mellan uppdragsgivare och studieobjekt alltid vara hos det sistnämnda (Willigen 

2002:58). I fallet HTS kan vi se hur sanningar som den får ge vika för en mer pragmatisk och 

leveransinriktad antropologi.  
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Statliga experter eller imperialistiska hantlangare? 

 

Den etiska diskursen i debatten angående HTS går ofta att koppla ihop med en lika intensiv 

politisk diskurs. Kritik som riktas mot projektet är till lika stor del kritik som riktas mot USAs 

agerande i det här fallet i Irak och Afghanistan. Detta samtidigt som HTS som projekt lyfts 

fram med en retorik som anspelar på patriotiska och demokratiska principer. HTS ses av båda 

debattlägren mer eller mindre som ett verktyg för staten att använda för att kunna bedriva 

västerländsk politik (Gonzáles 2009:110; McFate 2005:25). Givetvis kommer de fram till helt 

olika slutsatser gällande hur positiv HTS som verktyg för staten är. Gonzáles menar att ”HTS 

advances the interests of a neocolonial power” (Gonzáles 2009:110). Antropologen Jager 

Miyoshi hävdar istället,  

 
Armed with cultural knowledge, the United States will be better able to restrain 
our adversaries through engagement by using shrewd diplomacy.,  

(Jager Miyoshi 2007:24)  
 
Genom en militär som förstår kulturen där den verkar skapas en plattform utifrån var politiker 

i längden kan verka. Gonzáles påpekar att militärens ”Counterinsurgency Field Manual” är i 

princip en handbok för kolonialt styre (Besteman et al. 2009:69). Detta och nedanstående citat 

tydliggör debatten och dess etiska diskurs då statens behov av kulturell förståelse ses både 

som minerat område och en möjlighet att få bidra. När ”Domain of Application” inkluderar 

den politiska nivån blir synen på HTS som ett verktyg för staten och inte bara militären 

tydligt. 

 
Cultural knowledge of how other societies assess risks, define their security, and 
perceive threats all serve to underscore that cultural knowledge is an important 
dimension of how the United States must go about winning allies in the global 
war(s) on terror.    

  (Jager Miyoshi 2007:22) 
 
Den ”Domain of Application” som HTS utgör i samarbete med militären projiceras i en större 

kontext, dvs. den nationella politiska. Något som debattörerna förhåller sig till olika. Kritikern 

Robert Gonzáles menar att HTS går ärenden åt en imperialistisk stat, USA. HTS blir ett 

verktyg för en neokolonial makt att använda, en makt som tar för givet att de vet vad som är 

bäst för Irakier och Afghaner (Gonzáles 2009:110).  
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I förlängningen menar han att antropologerna blir en del av de ”tekniker” som USA som 

imperium har att använda sig av i sitt utövande av en världsdominans. Gonzáles understryker 

att samhällsvetenskaperna tidigare har gått på den ”imperialistiska stigen”.  

 
Instead of debating whether or not social scientists should be doing embedded 
military work, or whether such work is tactically effective, we should be asking 
whether participating in American imperialism and legalized plunder is 
acceptable today.    

 (Gonzáles 2009:111) 
 
Det faktum att antropologer stöttar HTS menar Gonzáles tyder på historisk amnesi (Gonzáles 

2009:129). NCA stämmer in i den delen av kritiken och menar att antropologin borde satsa på 

att bidra på ett sätt som förhindrar konflikter, inte agera som ett verktyg för krig och 

maktutövning (Besteman et al. 2009:150). McFate och andra anhängare av projektet möter 

kritiken genom att mena att med HTS och antropologins närmande av den nationella 

säkerhetspolitiska arenan skapas ett gyllene tillfälle för antropologer att delge disciplinens 

perspektiv direkt till makthavarna, eller som McFate väljer att uttrycka det, ”Speaking truth to 

power” (McFate 2006:44). Filosofen George R. Lucas hävdar att om man ska kritisera 

antropologer som är aktiva i HTS ska man inte fokusera på den enskilda personen i fråga och 

han/hennes agerande på slagfältet. Enligt honom finns det möjlighet att mer eller mindre 

ladda utgångspunkten för inom ramen där projektet verkar med god etisk legitimitet. Den 

legitimiteten kommer inte från enskilda individer utan från staten (Lucas 2008:176-177). Han 

menar att faktorerna som avgör HTS:s moraliska status är hur invasionen där HTS behövs 

genomförs, det verkliga behovet av kulturell underrättelse och slutligen hur HTS egna etiska 

riktlinjer följs (Ibid.). Staten har alltså den största bevisbördan när det gäller att svära sig fri 

från att HTS verkar oetiskt.   

 

HTS och dess potential att påverka säkerhetspolitiken väcker gamla tankar kring begrepp som 

”handmaiden of colonialism” (McFate 2006:47). Ett uttryck som antropologin har dragits 

med sedan den tiden då antropologer hade mycket att säga till om i kolonier som bildats som 

ett resultat av Europas imperialistiska excesser. Samtidigt har antropologin ett imponerande 

”track record” gällande policy påverkan från de båda världskrigen. Trots bra samverkan under 

de båda världskrigen mellan antropologin och militären kan Mcfate ändå konstatera att, ”It is 

a marginal contributor to US national-security policy at best and a punch line at worst” 

(McFate 2005:5).  
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Under de senaste åren har dock antropologin med HTS tagit en alltmer tydlig roll på sen 

säkerhetspolitiska arenan, politiker och militärer lyssnar, kritikerna kvitterar genom att 

bemöta det faktumet med just kritik. 

 
Today, the US government has no ”colonial service” but by default, the 
pentagon has been assigned many of the tasks required to maintain the 
American Empire. It is not surprising under such circumstances that the 
Pentagon is contracting social scientists to help achieve these objectives  

(Besteman et al. 2009:114). 
 
 

Genom lokala åtaganden vara en del av lösningen på större sociopolitiskt problem är en 

utmaning som innebär en balansgång mellan det etiska och det effektiva (Rylko-Bauer et al 

2006:185). Marcus B, Griffin som själv deltagit i ett HTT i Irak anser att han som antropolog 

och akademiker har ett val.  

 
We can apply our specialized skills in the field to ameliorate the horrors of war, 

stem the loss of both American and Iraqi lives, and improve living conditions 
forIraqis, or we can complain from the comfort and safety of the faculty lounge 

(Griffin 2008:10). 
 

Resonemanget ovan för mig till Kilcullen som menar att bidra med sina kunskaper grundar 

sig i ett upplevt moraliskt imperativ (Kilcullen 2007:20). Med andra ord ”målet helgar 

medlen”. Vidare menar han att den etiska pliktkänslan inte kan marginaliseras bara för att den 

inte följer någon professionell etik-kod (ibid.). Gonzáles däremot upplever att HTS bidrar till 

ett imperialistiskt imperativ (Gonzáles 2009:99). Detta är ett faktum då antropologer ser till 

militärens behov och låter dem få påverka den exekutiva vetenskapliga agendan, det som sker 

på fältet. Gonzáles stärks i sin kritik av Willigen i den bemärkelsen att han menar att det finns 

en uppenbar risk med att ha en dominant beställare av utförandet av antropologin istället för 

att nyfikenhet ska få styra (Willigen 2002.164). Uppdraget som HTS har är kontroversiellt. 

Det utmanar både militären och antropologin att tänka i nya termer.  
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Sammanfattande diskussion 

Den här uppsatsen har handlat om den tillämpbara antropologins förhållande till traditionella 

villkor inom disciplinen, illustrerat genom den etiska debatten kring projektet Human Terrain 

System. Genom att studerat resonemang och perspektiv bland några olika antropologer som är 

engagerade i debatten kring HTS har jag kunnat skapa mig en bild av vilka synsätt det finns 

på en antropologi som formas till att kunna användas konkret. Anledningen till att jag främst 

fokuserat på den etiska debatten är att den tydliggör de skillnader som existerar i de olika 

debattlägren. De etiska frågorna öppnar samtidigt upp för en diskussion gällande antropologin 

och det tillämpbara i ett större perspektiv. Den tillämpbara antropologin så som den ter sig 

tillsammans med det militära belyser även problematiken och de friktionsytor som återfinns 

generellt i debatten om en antropologi utanför institutionsväggarna. Med dessa tankar som 

ansats har jag i uppsatsen studerat hur några antropologer förhåller sig till Human Terrain 

System samt vilka perspektiv som finns på antropologin som en del i en militär kontext. 

 

För att kunna svara på frågorna har jag tittat närmar på den etiska debatten angående HTS. 

Grunden för debatten är den amerikanska militärens behov av ökad kulturell förståelse, något 

som har resulterat i ett projekt, lanserat av Pentagon som kallas just Human Terrain System. 

Konkret så innebär projektet att på plats i konfliktområdet, sida vid sida med militären ska 

antropologer bistå militära chefer med information och analys rörande kulturella, ekonomiska 

och etnografiska förhållanden. En debatt om HTS har inom den antropologiska kåren 

utvecklats i takt med att projektet har vuxit och implementerats i konfliktområden som 

Afghanistan och Irak. Den tillämpbara antropologin som utgörs av HTS ställer många av 

antropologins traditionella metoder och tillvägagångssätt på kant. Något som enligt kritiker 

till projektet riskerar värnandet om etiken som vanligtvis genomsyrar det antropologiska 

arbetet.  

 

Resultatet av min studie visar på två skilda sätt att förhålla sig till den tillämpbara 

antropologin i en militär kontext. Antropologerna som är för HTS och mer eller mindre 

accepterar de förutsättningar som militären ”erbjuder” antropologer att bedriva antropologiskt 

arbete inom grundar sitt resonemang i tron på en epistemologisk pragmatik och i en 

övertygelse om att kunna göra skillnad. Många antropologer som är en del av ett HTT 

uttrycker sig i ordalag av, ”Reducing bloodshed is a primary motive for my participation in 

HTS” (Griffin 2007:10). "I'm a Californian. I'm a liberal. I'm a Democrat, my impetus is to 
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come here (Iraq) and help end this thing." (www.democraticunderground.com3) Den avlidne 

HTT deltagaren Michael Bhatia som dog under ett uppdrag i Irak 7:e maj 2008 åkte iväg med 

följande motiv enligt hans syster ”my brothers needed to put his studies into action” 

(www.npr.org4). Dessa tre uttalanden vittnar alla om en vilja att konkret bidra med något 

utifrån sitt expertområde. Genom att acceptera ”Domain of Application” i form av den 

militära kontexten sätter de sig i en situation där deras förda antropologi måste anpassa sig 

efter rådande förutsättningar och villkor. Kan det vara så att de anser att deras goda vilja att 

bidra med sina kunskaper på slagfältet rättfärdigar en antropologi som tummar med det 

traditionella arbetssättet? Enligt kritikerna till HTS är svaret lika enkelt som självklart. Viljan 

att bidra med sina kunskaper rättfärdigar inte vilken typ av kompromiss som helst med ämnet. 

Antropologi är inte antropologi om ämnets traditionella villkor i form av fältarbete, 

deltagande observation och reflexiv analys inte bejakas och respekteras, något som de anser 

bli en direkt följd av en antropologi som närmar sig det militära.  

 

Vidare så visar min studie att många av de argument som återfinns i debatten tar sin ansats ur 

diskussioner om etik, kunskap och antropologers generella lämplighet som rådgivare och 

analytiker åt officerare. Den deltagande observationen och stävandet efter en 

kulturrelativistisk hållning är lika relevant inom HTS som inom det traditionella utövandet av 

antropologi. När den tillämpbara antropologin efterfrågas i en militär kontext påverkas 

ordningen i det som Willigen kallar ”Domain of application”. Informationsinhämtningen, 

policy och den slutliga handlingen måste anpassa sig till den militära världen. Ur militärens 

vilja till handling och agerande i konfliktområdet skapas en policy för vilken typ av 

information som behövs och hur den ska samlas in. HTTs medlemmar ser en möjlighet att 

aktivt bidra medan kritikerna ser en antropologi som faller tillbaka in på den imperialistiska 

stigen. På samma sätt som förespråkarna vill se en antropologi som sömlöst vävs in i den 

säkerhetspolitiska maktsfären ser kritikerna det som en militarisering av ämnet.  

 

Slutligen skulle jag vilja uttrycka några personliga tankar kring den tillämpbara antropologin i 

allmänhet och HTS i synnerhet. Jag tror det finns en inneboende kraft i en antropologi som 

vågar utmana sig själv och därmed sin omvärld. Finner vi vägar att kombinera antropologins 

kritiskt jämförande förhållningssätt med en pragmatisk anda och vilja till att bidra med 

förändring tror jag nya spännande fält för en ny antropologi kan öppnas upp. Scheper-Hughes 

                                                 
3 Senast besökt 20091216. Utskrift finns i författarens ägo. 
4 Senast besökt 20091217. Utskrift finns i författarens ägo. 

http://www.democraticunderground.com/
http://www.npr.org/
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talar om en antropologi som både verkar inom ett fält av kunskap samt inom ett fält av 

handling (Scheper Hughes, 1995:419). En tanke vars realiserande inom ett HTT ställs inför de 

etiska frågor som den här uppsatsen studerat. Den etiska debatten kring HTS är inne på detta 

område och utmanar det som vi idag ser som antropologi. Är det antropologiska arbetssättet 

och analysen för helig för att testas på andra håll än i den akademiska? Jag tror inte det. Är 

den tillämpbara antropologin så som den ges i uttryck inom HTS den givna modellen för att 

länka samman ämnet med en beställare vars aktiviteter ofta ifrågasätts, tveksamt.  

 

Vi kan ställa oss följande fråga: Skapar HTS möjligheter till vidareutveckling av den 

tillämpbara antropologin eller leder HTS oss bort från den antropologin så som den bör vara? 

Egentligen är det den frågan som är genomgående i hela debatten. Beroende på hur du som 

akademiker ser på den frågan representerar projektet antingen ett utnyttjade av vetenskapligt 

grundad kunskap där teorier i förlängningen utgör ett verktyg för politiskt våld eller ett försök 

av militären att greppa situationen och skapa ett helhetsperspektiv på konflikten för att 

minimera våld och skada. Beslutet om att bistå militären med sina kunskaper måste hela tiden 

behandlas reflexivt gentemot övergripande etiska frågor, politiska aspekter som mot frågor 

angående individ och samhälle på plats. 

 

Jag upplever att antropologin traditionellt har dragit sig för att involvera sig i projekt utanför 

institutionens väggar som inte tar hänsyn till fältarbetets rutiner, den antropologiska 

epistemologins integritet för att inte nämna det etiska ramverk som genom åtskilliga 

fältarbeten och diskussioner inom ämnet vuxit fram. Gällande den etiska debatten kring HTS 

ser jag en öppning för att diskutera just antropologins nyttiggörande och en vidareutveckling 

av det akademiska perspektivet. Hos vem ska lojaliteten ligga och vilka typer av rollkonflikter 

kan en antropolog möta som tillämpar sina kunskaper? Är balansgången möjlig mellan den 

traditionella antropologin och en värld som snabbt behöver dess synpunkter och råd? Jag läser 

kritikernas argument rörande HTS som om de befarar att etnografin i förhållande till den 

antropologiska analysen blir ett kulturellt ”Quick fix” för att förstå omgivningen där fokus 

inte ligger på metod utan på resultat. När jag läser kritikernas argument mot HTS anser jag 

mig märka att antropologins prestige ligger i ämnets metod och tillvägagångssätt, inte 

nödvändigtvis i resultaten och slutsatserna. 
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Etiken har en central roll som bärare av trovärdighet och förtroende mellan informanter och 

forskare, men är etiken relativ eller fast, hur mäter vi det? Är sättandet av etiken i centrum 

slutligen ett skyddande måste eller begränsar det vidareutvecklingen av det tillämpbara? 

 

Den här uppsatsen har tydliggjort några perspektiv på en antropologi som närmat sig det 

militära. Personligen tror jag att antropologins största uppgift i oroshärdar är att verka innan 

den första kulan har avfyrats. Den praktiska tillämpningen av den empiriskt grundade 

kulturella kunskapen har en roll att fylla. Om det innebär kamouflageklädda antropologer med 

vapen i hand är jag inte säker på. Jag är dock säker på att HTS tar debatten om etik i 

förhållande till den tillämpbara antropologin till sin spets, en debatt som om vi hanterar den 

konstruktivt kan medföra en vitalisering för ämnet i stort. Kontraktet mellan forskare och 

informant är lika centralt som det mellan forskare och uppdragsgivare. Lyckas den 

kommunikationen tror jag att den tillämpbara antropologin har många uppdrag att se 

framemot i en värld som krymper samtidigt som den blir större.  

 

Jacob Birkeland 
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