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Human Terrain System- 

En kartläggning av debatten kring vetenskapsetik 
 

Antropologer anställs idag av amerikanska försvarsmakten inom Human Terrain System. Denna 
enhet skall med sin expertiskunskap leverera socio-kulturell data till militära beslutsfattare på högre 
nivåer. Detta har i USA vållat stor debatt, främst vad gäller den vetenskapsetiska aspekten av 
projektet. Kritiker till HTS menar att det strider emot vetenskapsetiska riktlinjer och god vetenskaplig 
sed att bedriva forskning på människor där risk föreligger att de kan komma till skada. Syftet bakom 
uppsatsen är att kartlägga debatten för att se hur denna har förts mellan debattörerna. 
 
Debatten har analyserats utifrån artiklar, internetmaterial, samt litterära källor. En pro et contra analys 
har genomförts och därefter förs en diskussion kring debatten och vilken karaktär argumenten har. 
 
Uppsatsen visar på att debatten utifrån valt material, håller god kvalité vad gäller saklighet, hållbarhet 
och relevans. Den visar även att en god ton hålls mellan debattörerna debatten igenom. 
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Human Terrain System- 

A survey of the debate on science ehtics 
 
Anthropologists are currently being employed by U.S. armed forces in the Human Terrain System. 
This unit is able to deliver expertise knowledge regarding socio-cultural data in combat theatres to 
military decision-makers at the battalion-division level. This has caused much debate in the U.S, 
particularly regarding the ethical aspects of science projects. Critics of the HTS believes that it is 
against science ethical guidelines and good scientific practice to conduct research on humans in 
which there is a risk that they may be harmed. The purpose behind this paper is to identify the 
debate to see how the debate has taken place between the opinion-makers in this debate. 
The debate has been analyzed on the basis of articles, Internet materials, and literary sources. 
 
 
 

A pro et contra analysis has been carried out and followed by a discussion of the debate regarding 
the nature and character of the debate and the arguments. 
 
This paper shows that the debate based on selected materials, good workmanship is of fairness, 
sustainability and relevance. It also demonstrates that a high professional level is being held 
between the debaters throughout the debate. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund med problemformulering 
 
Att människor med akademisk kompetens hjälper militära beslutsfattare på brigadnivå och 
över i internationella insatser är ingen ny företeelse. Politiska och juridiska rådgivare är ofta 
ett viktigt verktyg så att högre chef inte fattar beslut som direkt står i strid med policys eller 
lagar. I Amerikanska försvarsmakten så testades år 2005 under kulturantropologen 
Montgomery Mcfates ledning ett projekt med en databas innehållandes socio-kulturell 
information om befolkningen i Irak.1 Databasen var utformad för att stödja militära 
beslutsfattare med nödvändig information kring befolkningen i konfliktområdet. Utvecklingen 
av detta system resulterade i att år 2006 initierades och testades konceptet Human Terrain 
System(HTS).2 HTS är ett program där forskare inom humanioraämnen, med inriktning på 
främst antropologi följer med ut på fältet och därefter använder sin expertiskunskap för att ge 
underlag till högre chef på såväl taktisk, operativ och strategisk nivå. Dem som åker ut på 
fältet ingår i s.k. Human Terrain Teams(HTT) och har interpersonell kommunikation med 
nyckelpersoner i lokalbefolkningen. I september år 2007 fick programmet ett tillskott på 40 
Million US Dollar (MUSD) för att sedan utökas till, enligt sekundära källor, anslag på 140 
MUSD för vidareutveckling av konceptet.3 Ur ett rent Försvarsmaktsperspektiv, kan jag som 
officerskadett vid en första anblick se det som en självklarhet att ge stöd åt en förmåga som 
kan hjälpa högre chef att få mer välgrundade beslut att stå på. Även det att den västerländska 
kulturen i många avseenden skiljer sig från operationsområden i Irak och Afghanistan gör att 
en sådan här resurs känns välkommet. Dock så har beslutet av att etablera och verka med 
denna förmåga vållat stor debatt i framförallt de vetenskapliga och i viss mån militära 
kretsarna i USA. Debatten har främst fokuserat kring det etiska att kulturantropologer hjälper 
militären kopplat till det vetenskapsetiska om att forskning och studier av människor inte skall 
få skada försöks/undersökningsobjekten.  
 
Debatten utvecklades ytterliggare när AAA(American Anthropological Association) år 2007 
publicerade ett uttalande kring HTS, där dem tog upp ett antal punkter som är av kritisk 
karaktär mot HTS.4 Debatten har över tiden förts på såväl personliga bloggar, 
antropologiforum, artiklar och i viss mån även nätvideos. I dessa medier har just etiken och 
tillvägagångssättet som HTT använder sig av, kritiserats och försvarats. Sammanfattande har 
argumenten varit av typen att HTS är etiskt förkastligt kontra nyttoverkan med HTS. Denna 
debatt leds företrädesvis av experter eller personer som är väl insatta på området, den rent 
massmediala nyhetsbevakningen kring ämnet är inte särskilt stor, men på bloggar har det 
diskuterats flitigt. Att debatten till stor del har förts på Internet, tros bero på den möjlighet till 
att sprida budskapet via ett snabbt medium och därmed även ha möjligheten att få direkt 
gehör, för dem som väl valt att godkänna kommentarer på artikeln/bloggen. Det är inte utan 
att en sådan här debatt väcker frågor och om man lyfter blicken över just den här specifika 
debatten och dess fokus kring antropologi, vad är det egentligen som diskuteras? Att 
vetenskapsmän som under sin utbildning på universitet och vid professurer under stor del av 
tiden har vetenskapsetiska regler att förhålla sig till när de forskar, är inget nytt.  

                                                
1 http://hts.army.mil  
2 Ibid 
3 Wetter, Erik(2009) MOE Psyops Slutrapport 2009,Försvarshögskolan, Bilaga 2 s. 46 
4 http://www.aaanet.org/issues/policy-advocacy/statement-on-HTS.cfm   



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-08-05   
Dennis Engkvist  5 (31) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 
De flesta kan med stor sannolikhet vara överens att en betydande majoritet av vetenskapsmän 
vill använda sina kunskaper för att göra något gott, att bidra till en positiv utveckling inom sitt 
område, eller till samhället i stort. Intressant nog är det just här vi hamnar i debatten när vi 
lyfter blicken, för vad är det som händer när vetenskapsmannen hjälper försvarssektorn att 
undersöka ett visst militärt problem och sedan använder denna information och ger den vidare 
till en militär beslutsfattare? Här är det inte kulturantropologin, humaniora eller andra ämnen 
som är det centrala, utan det faller tillbaks på den forskningsmässiga etiken. ”Do no harm” 
som enligt många historiker har sitt ursprung i den s.k. Hippokrates ed som läkare får avlägga, 
är nog ett så övergripande uttryck för denna form av etik.5 En annan aspekt av debatten, är hur 
militära operationer hade lyckats i andra kulturer än den västerländska, taget att 
vetenskapsexpertis inte hade funnits på plats. Det hade alltså varit helt och hållet upp till 
militära beslutsfattare att skaffa sig ett eget underlag av information om den lokala 
befolkningen och tolka detta utifrån sina egna militära synsätt. Det finns dock dem som 
förespråkar en form av detta och anser att militärens egna officerare skall utbildas för att sköta 
detta arbete. Dessa tankar är framförallt inom U.S. Marine Corps(USMC).6 Vid 
materialinhämtning till denna uppsats hittades ett citat gjort av antropologen Paul Bohannan 
som upplevs kunna sammanfatta den problematik som skulle kunna uppstå om premisserna 
ovan hade gällt. Citatet hittades i en PSYOPS rapport. 
 
“There is no more complete way to misunderstand a foreign civilization than to see it in the 
terms of one’s own civilization.”7 
 
För att återkoppla tillbaks till debatten kring HTS, så upptäcktes vid en initial 
litteratursökning en publikation passande nog benämnt Code of Ethics of the American 
Anthropological Association från 1998, alltså innan HTS var framtaget.8 De s.k. etiska 
åtaganden som presenteras i denna publikation lyfts fram såhär i inledningen av arbetet för att 
konkretisera de etiska aspekterna i just den debatt som arbetet kommer att handla om. Nedan 
följer dessa fyra punkter som presenteras i publikationen, i sin engelska originalformulering.9 
 

 To avoid harm or wrong, understanding that the development of knowledge can lead 
to change which may be positive or negative for the people or animals worked with or 
studied 

 To respect the well-being of humans and nonhuman primates 
 To work for the long-term conservation of the archaeological, fossil, and historical 

records 
 To consult actively with the affected individuals or group(s), with the goal of 

establishing a working relationship that can be beneficial to all parties involved 
 
Första och sista punkten är särskilt intressanta i det avseendet att dem relaterar till vikten av 
goda mellanmänskliga relationer.  
 
 
                                                
5 www.bmj.com/cgi/content/full/324/7351/1463  
6 Connable, All our eggs in a broken basket- How the Human Terrain System is Undermining sustainable 
Military Cultural Competence 
7 Muirhead ,John(2001), The Mind as Target:Psychological Operations and Data Fusion Technology. USAF 
HQ Psyops Division, s.24 
8www.aaanet.org/committees/ethics/ethcode.htm  
9 Ibid 
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Att granska en sådan debatt känns väldigt intressant då det innehåller såväl politiska som 
vetenskapsetiska aspekter som lyfts fram från båda sidor och just humanioravetenskap som är 
integrerad med krigföring är ett område som är högst intressant. Det pågår således en debatt 
som behandlar problematiken med etiken kring vetenskapsmäns bidrag till försvarsutveckling 
och krigföring. Problemområdet av intresse är alltså den etiska aspekten av att genomföra 
vetenskapliga undersökningar under ramen för militära operationer. På den ena sidan finns 
förespråkare för HTS som av naturliga skäl bemöter argument mot projektet med att 
rättfärdiga dess existens och på den andra sidan finns kritiker som pekar på det etiskt 
förkastliga med projektet och dess tillkortakommanden. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet är att göra en kartläggning av debatten som förs i USA kring HTS efter 
dess införande år 2006. Detta sker genom att redovisa och analysera argumenten som 
förespråkare respektive kritiker av HTS lagt fram. Genom en argumentationsanalys kan 
argumentens saklighet, relevans och hållbarhet identifieras. Vidare kan debattens karaktär 
identifieras med hjälp av argumentationsanalys. Ingen ställning i debatten och det är inte 
heller syftet med uppsatsen. Vidare måste debatten värderas och brister i argumentationen 
måste identifieras. Värderingen av argumenten ingår i den avslutande diskussionen som syftar 
till att bidra med författarens syn på diskussionen som helhet och vad den tycks ge uttryck för.  
 
För att uppnå syftet med uppsatsen måste ett par mer övergripande frågeställningar besvaras. 
 

 Vilka individer kan ses som huvudaktörer i den övergripande debatten? 
 
 Hur har debatten förts? 

 
 Vilken typ av argument kan identifieras i debatten kring HTS vad gäller etik? 

 
 Vilka brister(saklighet, relevans, hållbarhet) kan identifieras i den nuvarande debatten? 

1.3 Avgränsning, antaganden 
 
Debatten har de senaste två månaderna tagit en ny svängning då det framkommit fakta om att 
HTS kan ha fungerat som ett spionprogram åt amerikanska försvarsmakten.10 Dock kommer 
inte detta avhandlas i denna rapport då det är så pass få nypublicerade artiklar kring detta, 
samt att dem i skrivande stund anses bestå av mycket spekulationer. Författaren har i 
uppsatsen valt sig att använda sig av artiklar(såväl nät som skriftliga) och publicerade 
rapporter. Att huvudmaterialet i uppsatsen består av artiklar och debatter som är publicerade 
på nätet, är av det skälet att det är i övervägande majoritet där debatten om HTS har förts. 
Material såsom videoklipp kommer inte att ingå som debattmaterial i den här uppsatsen. 
Denna avgränsning görs med hänsyn till uppsatsens omfattning och där bedöms analys av 
videoklipp inte hinnas med. Inte heller kommer artiklar som enbart behandlar HTS som 
koncept, där ingen form av ställningstagande i själva debatten kan utläsas, att granskas.  
 
 
 
                                                
10 http://cryptome.org/0001/hts-mi-spy.htm  
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För att även kunna avgränsa i den uppsjö av nätartiklar och bloggar som finns på ämnet, så 
skall det finnas ett antal kriterier som debattmaterialet skall uppfylla för att anses som relevant 
för den här uppsatsens syfte. 

 
 

 Publicerade efter år 2006 då HTS initierades.  
 Författaren av materialet skall finnas utsatt, material skrivit under uppenbar 

pseudonym kommer inte att granskas. 
 Det skall framgå att artikeln är publicerad av amerikanska debattörer och/eller 

journalister. 
 Debatten skall fokusera kring etiken i/med HTS och även dess nyttofunktion 

kopplat till detta. 
 
Under metod och material(se 2.) så ges en mer genomgående beskrivning av hur valet av 
material och litteraturinhämtning skett. 

1.4 Tidigare forskning 
 
Författaren har inte kunnat hitta någon forskning som avhandlat själva debatten i sin helhet. 
Däremot finns det två studier publicerade, och för denna uppsats syfte är det givande nog två 
olika studier som ställer sig på varsin sida i debatten om etiken i HTS. Den första studien är 
gjord av Eric Daily vid UCLA Berkeley och publicerad i deras undergraduate journal 2010.11 
I studien tar Eric Daily HTS i försvar i den etiska debatten och han har valt att fokusera sitt 
arbete kring det fördömande som AAA gjort kring HTS.12 Då denna studie har ett 
vetenskapligt djup och på ett vetenskapligt sätt lägger fram fakta som sedan ligger till grund 
för argument, är den högst intressant för denna uppsats. Den andra studien är en rapport från 
AAA‘s Commission on the Engagement of Anthropology with the US Security and 
Intelligence Communities (CEAUSSIC).13 Rapporten är publicerad 14 oktober 2009 och är en 
utvärdering av HTS, och den är beställd av AAA. Av utvärderingen framgår det att 
CEAUSSIC råder AAA att inte förespråka HTS inom antropologkåren pga. etisk problematik. 
I rapporten så fördöms dock inte möjligheten med ett samarbete mellan antropologkåren och 
militären, men i dess nuvarande utformning finns det en del problematik enligt författarna. 
Även denna rapport är högst intressant då det liksom Eric Dailys studie, tydligt framgår vem 
författaren är, och hur dem metodologiskt gått tillväga när argumenten lagts fram. Vid 
litteraturinhämtning så hittades material som inte knyter an till den etiska debatten rent 
konkret, men som författaren fann intressant att ta upp i uppsatsen pga. den annorlunda 
vinkeln av HTS konceptet. Det finns en dokumentärfilm som heter ”Human Terrain” som 
skildrar träningen och utbildningen av antropologer som skall ingå i ett HTT.14  Kuriosa är 
också att det finns artiklar, skrivna av antropologer som på senare tid börjat dra paralleller 
mellan HTS konceptet och välkände regissören James Camerons senaste storfilm ”Avatar”.15 
I filmen är just en central del av handlingen skildringen av antropologer som studerar en 
främmande population till fördel för militära syften. 

                                                
11 Daily, Eric(2010) Escorted Ethnography: Ethics, the Human Terrain System and American Anthropology in 
Conflict, Berkeley Undergraduate Journal, Office of Undergraduate Research, UC Berkeley.  
12 http://www.aaanet.org/issues/policy-advocacy/statement-on-HTS.cfm   
13 Albro Robert et al(2009) “Final report on The army’s Human Terrain System Proof of Concept Program” 
14 http://humanterrainmovie.com/  
15 www.google.com (Search:  Avatar + Human Terrain System) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-08-05   
Dennis Engkvist  8 (31) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 

1.5 Disposition 
 
Här redovisas kapitelvis innehållet i uppsatsen, i numerisk form i syfte att göra det 
lättöverskådligt 
 
Avsnitt 2. Här presenteras metoden som valts för arbetet samt så förklaras hur urvalet av det 
empiriska materialet gått till och argumentering för detta. Metod som valts för uppsatsen 
redovisas här. 
 
Avsnitt 3. Här är uppsatsens teoretiska redovisning, viken teoretisk ansats och vilka specifika 
teorier som valts för arbetet. Syftet med kapitlet är att redovisa den teoretiska ram som 
analysen bygger på. 
 
Avsnitt 4. I detta kapitel sker avhandlingen i uppsatsen. En redovisning av debattörer görs, 
följt av en analys där argument och citat tagits ut från debatten.  
 
Avsnitt 5.  En diskussion kring analysresultatet förs i detta kapitel och här är författarens egna 
åsikter och tankar kring debatten och resultatet som redovisas. 
 

2. Metod och material 
 
En vanligt förekommande metod som i det här arbetet kommer att tillämpas är kvalitativ 
textanalys av de källor som valts för arbetet. Då det är en kartläggning av debatten som skall 
genomföras, känns denna metod mest relevant för uppsatsen. Dock så finns det inslag av 
kvantitativ metod, främst vad avser urvalsförfarandet vid insamling av data som då blir en 
form av representativt urval. Argumentationsanalys kommer att användas som inriktning för 
att genomföra detta. Då argumentationsanalys är en till stor del beskrivande och tolkande 
metod, har den nära kopplingar till hermeneutik. Hermeneutiken beskrivs närmare under 
uppsatsens teoridel(se 3.). Argument för och emot HTS skall kartläggas och därför är 
argumentationsanalys den arbetsmetod som kan beskriva de argumenten som förekommer i 
debatten. Detta gör att det systematiskt går att analysera dessa argument och deras relation till 
varandra, samt vilken tyngd dem har, sett till saklighet, relevans och hållbarhet.  
 
Valet av denna metod gör att de aktörer vars argument jag väljer att analysera måste ses över, 
detta är gjord under avgränsningar(se 1.3). 
 
Enligt Bergström och Boréus kan det finnas tre syften med en argumentationsanalys.16 
 

1. Det deskriptiva syftet där man försöker rekonstruera argumentationen utifrån dess 
sammanhang. 

2. Att bedöma i vilken mån argumentationen lever upp till vissa normer. 
3. Att se hur de anförda argumenten verkligen stärker eller undergräver en bestämd 

ståndpunkt. 
 
                                                
16 Bergström, Göran ; Boréus Kristina(2000) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys. Lund: Studentlitteratur 
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Denna uppsats är fokuserad främst på de två sistnämnda syftena. Det skiljer sig mellan en 
beskrivande och värderande analys när det gäller argumentation. Den beskrivande skall 
identifiera(formulera) tesen och de olika argumenten, sedan värderas styrkan i dessa argument 
som då blir den värderande analysen. Det som behövs göras sedan är att utifrån valt 
debattmaterial formulera en tes, även kallad spetsformulering, som de förespråkare respektive 
kritiker antingen tar avstånd från eller stödjer med sina argument.17En gemensam huvudtes är 
alltså viktigt att identifiera. Att det föreligger ett etiskt dilemma i debatten är redan identifierat 
och det är utifrån detta som tesen formas. Dock så är det inte tillräckligt för uppsatsens syfte 
att enbart t.ex. formulera tesen ”HTS är bra”. Detta kan angripas på många olika sätt och 
säger ingenting om det är en debatt kring etik som skall analyseras. Därför är det av vikt att ta 
ner formuleringen av tesen till en nivå som identifierar det som är mest framträdande i 
debatten.18 För den här uppsatsens syfte har jag valt att formulera följande tes att utgå ifrån: 
 

- HTS är etiskt försvarbart 
 
Formuleringen ovan konkretiserar det i debatten som skall analyseras. Vid en första anblick 
kan formuleringen te sig som att författaren valt att ta ställning i debatten när tesen 
formulerats men så är inte fallet. Om formuleringen istället hade antytt att HTS inte är 
försvarbart, hade fortfarande samma artiklar och debattmaterial använts på precis samma sätt 
med argumentationsanalys. Därefter behövs ett system för att ta fram argumenten i debatten 
på ett metodiskt sätt.   Jag avser att använda en beprövad metod som är Pro et Contra metoden 
som förekommer flitigt inom retoriken.19 Pro et Contra är latin och betyder ”för och emot” 
och som namnet antyder handlar det om att hitta argumenten i debatten. Ett argument som 
stödjer tesen är ett pro-argument och ett som försöker undergräva tesen, contra-argument. 
Dessa argument kan sedan ordnas in beroende på hur de stödjer tesen eller om dem är ett 
argument för/emot ett argument som gör det. För att exemplifiera har jag hämtat följande 
uppställning inspirerad av Wingborg och hans tankar kring hur analys av en debattbör göras.20 
 
HTS är etiskt försvarbart- F0= spetsformulering 
HTS bidrar med vital kunskap till militära beslutsfattare- P= ett pro-argument av första 
ordningen 
Kritiker menar att HTS är etiskt förkastligt- C= contra-argument av första ordningen  
 
För att strukturera upp argumenten så kan dem delas in enligt P1,P2,C1,C2 osv. Finns det då 
argument som stödjer eller försvagar tesen direkt, så sorteras detta in under pro-argument av 
första ordningen, andra ordningen stödjer/försvagar argument av första ordningen osv. På 
motsvarande sätt görs med contra-argument. Ett exempel på detta kopplat till föregående 
exempel:    
Antropologer har inte sämre yrkesetik än någon annan yrkeskår- C1C= Contra-argument av 
andra ordningen. 
 
I sin bok Empirisk Semantik av Arne Naess beskrivs argument övergripande som (T) medan 
spetsformulering beskrivs som (F0), det är, som Naess själv beskriver, ibland svårt att kunna 
avgöra gränsen mellan en tes och en spetsformulering.21 
                                                
17 Naess, Arne(1971) Empirisk Semantik, Oslo:Universitetsforlaget s.86 
18 Ibid 
19 Naess, Empirisk Semantik s.84-86 
20 Wingborg, Mats(2007) Argumentationsanalys: en metod att undersöka artiklar och debattinlägg. 2.upp 
Stockholm: TCO 
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För att argument skall fungera i många sammanhang, krävs det premisser. Detta främst för att 
kunna avgöra om argumentet faktiskt har en giltighet, att det som sägs är relevant för 
debatten. Premissen tar dock inte ställning i debatten. Även här kan ett exempel vara på sin 
plats: 
 
HTS projektet XX bör ges en chans- F0 
Antropologen NN är verksam i HTS projektet XX- Argument(T) 
En premiss behövs här för att ge argumentet en tyngd, vare sig det är pro eller contra. 
Antropologen NN har ett högt anseende inom antropologisk forskning P= Premiss 
Således blir argumentet att om NN är verksam i projekt XX, finns det ett argument för 
projektet som grundar sig i NN:s kompetens. 
 
Det behövs en strukturering av argumenten i utvalt debattmaterial. För att inhämta 
debattmaterial för den här uppsatsen, har Internet varit den främsta källan och centrala sökord 
har varit HTS, Ethics, research i olika kombinationer. Vid inläsning av det valda materialet, 
har tesen utformats. Därefter har argument som kan anses pro et contra för tesen identifierats 
enligt tidigare exempel. Det finns trots tidigare nämnda kriterier ett stort antal artiklar som 
uppfyller kraven, i skrivande stund 42 stycken, vilket är alldeles för omfattande. Ytterliggare 
ett urval av material måste således göras. Författaren har därför valt att titta närmare på 
materialet och i vilken omfattning dem har ett djup i sina resonemang. Framför debattören 
sina underbyggda fakta till argumenten eller är det bara lösa påståenden och tyckande? En 
artikel som enbart är normativ i sin argumentation, dvs. endast säger hur något bör vara, är för 
denna studie inte intressant. Dessa artiklar sållas således bort i syfte att öka hållbarheten. En 
god debatt bör enligt författaren dock inte enbart innehålla empiriska argument, dvs. en 
förklaring till hur någonting är, men normativa argument bör i en god debatt kunna beläggas 
med empiriska fakta. Naess skriver i boken om saklighetsnormer och hur dessa kan användas 
för att stärka eller undergräva argument, dessa tankar har varit utgångspunkten när urvalet 
gjorts vad gäller saklighet.22 Dessa saklighetsnormer drog ner antalet artiklar och rapporter till 
totalt 20 stycken. Fortfarande är det en för stor omfattning på material sett till uppsatsens 
omfång och den metod som valts för att analysera.  Författaren har då valt att se till vilka som 
producerat materialet och överblickande försökt se vilka debattörer som återkommer frekvent 
och vilken koppling dem har till HTS. Detta urval gick till på följande sätt att upphovsmännen 
till materialets bakgrund delades in utifrån om de var; verksamma inom HTS, inom AAA, 
militärer, externa antropologer samt journalister. I samma ordning rangordnades materialet, 
detta gjordes i syftet att försöka se om det finns några ”nyckelpersoner” som är frekvent 
förekommande i debatten och vilken relation dem har till ämnet i stort. Målsättningen har 
varit att försöka få en bra mix mellan förespråkare resp. kritiker med starka anknytningar till 
ämnet samt journalister som inte har en direkt koppling till HTS eller AAA.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
21 Naess, Empirisk Semantik s.86-87 
22 Naess, Empirisk Semantik s. 101-112 
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Vid detta sista urval såg resultatet ut följande: 
 
Bakgrund Pro Contra 
Verksam 
HTS 

3  

AAA  1 
Militärer 
 
 

1 
 
 

1 

Antropologer 1 2 
Externa 
forskare 

1 1 

 
Detta resulterar då i 6 st pro och 5 st contra som skall analyseras med hjälp av 
argumentationsanalys och utifrån valda teorier(se.3). Artiklar från journalister sållades bort 
pga. bristen av sakligt innehåll. Den nästintill jämna fördelningen är slumpmässig och inte på 
något sätt ett medvetet val. I uppsatsens analysdel kommer en kortare bakgrund av författarna 
att presenteras, för att ge en bakgrund till deras inflytande på debatten i stort.  Det har under 
arbetets gång, efter urval och avgränsning uppkommit ett fåtal artiklar som hade varit av 
intresse att ta med i arbetet, men vid en grundlig genomläsning, bedöms att innehållet inte var 
avgörande för syftet med denna uppsats. Detta kopplas till det omfång uppsatsen får ha och att 
materialet i en textanalys inte för vara för omfattande, kopplat till kvalité och möjlighet till att 
kunna behandla detta på ett effektivt sätt. 
 

2.1 Metodkritik 
 
Att vid insamling ha ett stort upplag av empiriskt material för att sedan endast välja ut ett 
fåtal, leder till en diskussion om omfattningen på materialet som bör väljas ut. Vad som är en 
lämplig mängd material för en sådan här uppsats finns det inget givet svar på, utan det som är 
väsentligt är innehållet. Avgränsningen vad gäller att inte använda sig av material skrivet 
under pseudonym, kan ifrågasättas. Detta är emellertid ett medvetet val av det skälet att det 
skall finnas en tydlig spårbarhet till upphovsmännen av materialet. Givetvis innebär inte det 
kvalitén på innehållet skulle förefalla sämre än det nu valda materialet. Det kan också finnas 
en farhåga vid valet av kvalitativ textanalys att som författare av uppsatsen inte kunna förhålla 
sig objektiv till ämnet ifråga. Detta är något som tagits i beaktande men eftersom ämnet i stort 
inte påverkar, eller på annat sätt har en anknytning till uppsatsens författare, minskas detta . 
Då det är en debatt som skall kartläggas, kan det till synes uppstå en problematik vad gäller 
metod och källkritiken. Det som redovisas i uppsatsen är de facto debattörernas subjektiva 
tankar och åsikter, även om dessa skall vara underbyggda med empiriska fakta. Således kan 
det ifrågasättas hur mycket av objektiviteten som försvinner och hur detta påverkar uppsatsen 
i stort. Subjektivitet i forskning förklaras på ett pedagogiskt sätt i boken Metodpraktikan: 
 
”Forskning är intersubjektiv i betydelsen forskaroberoende, genomskinlig och 
värderingsfri”.23 
 
                                                
23 Essiasson, Peter et al(2005) Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Nordstedts 
Juridik 2.uppl s. 23 
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När det gäller argument i en debatt, blir detta svårt att efterleva på ett fullt ut tillfredställande 
sätt då analysen är en tolkning av en debattörs åsikter per definition inte kan bli helt 
värderingsfria, därav debatten. Dessa åsikter i sin tur skall tolkas av författaren och genomgår 
då ett andra led bort från intersubjektiviteten. Om en annan forskare använder min metod, kan 
det uppstå svårigheter att till viss del hävda uppsatsens validitet och reliabilitet. För att minska 
denna eventuella problematik, så måste det finnas tydliga avgränsningar. Avgränsningarna 
skall förklaras tillfredställande för läsaren och argumentationsanalysen skall genomföras 
metodiskt. Då pro et contra argumenten redovisas metodiskt, görs detta på svenska. Detta 
medför att det oundvikligen blir en viss form av subjektiv tolkning, men detta minskas genom 
att i den avslutande delen av analysen, redovisa ett antal citat som tolkningarna hämtats ifrån. 

3. Teori 
3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
I en vetenskaplig uppsats bör det framgå vilken ontologisk respektive epistemologisk ansats 
och antaganden författaren av uppsatsen har gjort. Detta bör göras i syfte att för läsaren visa 
vilka ansatser som tagits vad gäller vad kunskap är och hur vi når den respektive vad 
vetenskap är och hur det fungerar. Med andra ord talas det här om för läsaren vilken typ av 
”glasögon” som använts vid skrivandet av denna uppsats. En djupdykning i de här två 
begreppen är inte realistiskt att genomföra i en sådan här uppsats, men ett övergripande 
ställningstagande bör anses vara kutym. Mycket förenklat kan det beskrivas som att ontologin 
utgör vår uppfattning om verkligheten är beskaffad och som i sin tur har en stark anknytning 
till epistemologin, hur kunskap är beskaffat. Den ontologiska utgångspunkten är 
svårdefinierad av det skälet att etik som företeelse är en komplexitet, framförallt gällandes om 
etik är något objektivt, konstruerat eller dyl. För att ta ner den filosofiska och 
kunskapsteoretiska komplexiteten på en användbar nivå till den här uppsatsen, har valet gjorts 
att ta ontologisk utgångspunkt i det som benämns konstruktivistisk ontologi. Denna 
utgångspunkt menar att verkligheten skapas av betraktaren och således är subjektiv.24 Detta 
motiveras med att författaren tolkar de etiska ståndpunkterna från författarna i debatten som 
att vara formade utifrån deras subjektiva verklighet. Då strävan är att förhålla sig så objektiv 
som möjligt till det ämne som skall studeras, tar uppsatsen sin epistemologiska utgångspunkt i 
empirismen, med inslag från både holism och atomism25 Detta baseras utifrån hur 
datainsamlingen och bearbetningen av denna gått till. Tydliga avgränsningar i materialet har 
gjorts, där det finns en fast forskningsplan men även en öppenhet inför resultatet.26 Då det är 
textanalys och tolkning som skall genomföras, är hermeneutiken den vetenskapsteoretiska 
forskningsmetoden som anses bäst lämpad för uppsatsens syfte. Hermeneutiken förklaras 
närmare under (3.2). 
 
Hur debatter bör föras och vad som är en bra form av argumentation, finns det troligtvis lika 
mycket idéer och tankar om, som det finns argument. Några gemensamma nämnare brukar 
dock förekomma och är i en övervägande majoritet av debatter något som värdesätts oavsett 
ställningstagande. Dessa nämnare bör lämpligen vara tydlighet, sanningsenlighet och 
saklighet, från båda sidor av debatten. Smutskastning och förlöjligande av opponenter, brukar 
sällan räcka särskilt långt i debatter med kvalité.  
 

                                                
24 www.svet.lu.se/documents/vt2010_stvb02_polteori3.pdf  
25 http://infovoice.se/fou/bok/10000002.htm  
26 Ibid 
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Redan i antikens Grekland så utformades retoriska begrepp som än idag är gällande inom 
retoriken. Begreppen jag valt att använda mig av i uppsatsen är baserade på disposition i tal 
och särskilt kring argumentatio. Klassiska begrepp inom retorikens argumentatio som används 
för att övertyga någon är logos, etos, patos.27 När sådana argument används i debatten 
kommer dessa tre användas som övergripande ram för argumenten. Arne Naess teorier kring 
semantik och hur argumentation bör föras har varit den huvudsakliga teoretiska 
utgångspunkten i det här arbetet.28 Främst är det Naess teorier kring argumentation utifrån en 
spetsformulering och saklig debatt som fungerat som teoretiskt ramverk när 
argumentationsanalysen genomförts.  
 

3.2 Kunskapsteori- Hermeneutik 
Inom hermeneutiken är förståelse, tolkning och det beskrivande i centrum som riktar sig mer 
mot kvalitativ än kvantitativ dataanalys. Hermeneutiken strävar inte efter den absoluta 
sanningen då det enligt denna form av epistemologiskt synsätt, inte finns en sådan sanning. 
Istället är det tolkningen av enstaka fragment som sedan skall sättas i samband med en större 
helhet som utgör förståelse inom hermeneutiken. Tolkning är den centrala delen när det gäller 
hermeneutiken. En intressant aspekt av denna ansats tar Bjereld et al upp i boken Varför 
vetenskap?, där diskussionen går kring att gränserna mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning suddats ut genom åren. Även likadant resonemang förs kring gränserna mellan 
hermeneutiken och positivismen.29 Dock så tar uppsatsen sin största ansats utifrån tankarna i 
den klassiska hermeneutiken och inte i kausalitet då regelbundenheter i ämnet är svåra att 
mäta. Ett pedagogiskt sätt att förklara hermeneutiken på är hämtat från Thuréns inom 
samhällsvetenskapen ofta använda bok Vetenskapsteori för nybörjare och lyder följande:  
 
Inom hermeneutiken används den egna förförståelsen och de egna upplevelserna för att tolka 
andra människors förståelse och upplevelser.30 

3.3 Naess teorier 
Appliceringen av dessa teorier beskrivs mer utförligt under uppsatsens metodkapitel. 
I sin bok Empirisk Semantik, tar Naess i kapitel V. upp allmänna tankar kring en god 
argumentation. Följande del ur kapitlet beskriver tydligt vilken övergripande syn på argument 
som använts vid skrivandet av denna uppsats. 
 

Många reflexioner, som vi själva tror vara orsakade av en strävan efter en öppen och fördomsfri avvägning 
för och mot en sak, avslöjas lätt vid närmare eftertanke som försök att finna argument som stöder en slutsats 
vi redan bestämt oss för. Under alla omständigheter måste vi räkna med, att när vi väl har kommit fram till 
en konklusion – vare sig den är byggd på grundliga eller ytliga överväganden – så mister vi till en viss grad 
förmågan att sätta oss in i motargument. Därför bör vi offra större energi på motargument än på ytterliggare 
pro-argument, som stöder en redan uppställd konklusion. Vanligen gör vi tvärtom. 31 

 
 
 
 

                                                
27 www.retorik.com/retorik/overtyga.php  
28 Naess, Arne Empirisk Semantik 
29 Bjereld, Ulf et al(2002) Varför Vetenskap. 2.uppl s.69-72 
30 Thurén, Torsten(1999) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm:Liber AB 
31 Naess, Arne Empirisk Semantik s. 81 
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Vad gäller hållbarhet och relevans för ett argument utifrån spetsformuleringen som här 
betecknas F0 skriver Naess 
 

Vid avvägningen av ett argument skall man ta hänsyn till två saker: 1) hur säker man kan vara på att 
argumentet uttrycker ett hållbart påstående, 2) hur starkt argumentet talar för eller mot F0, under 
förutsättning att det är hållbart, dvs. hur stor den potentiella beviskraften eller relevansen är.32 

 
Hållbarhetens vara eller icke vara avgörs utifrån vilka undersökningar som behövs 
genomföras för att bekräfta eller förkasta denna. Naess talar även om att relevansen av ett 
argument görs genom att läsaren ”känner efter” om argumentet är relevant för pro et contra 
listan.33  Slutligen vad gäller saklighet så tar Naess upp sex stycken huvudnormer, där 
sakligheten definieras i argument utifrån att det följer normerna och inte bryter dem.34 
Författaren kommer inte i detalj att gå in på dessa normer utan endast göra en kort 
sammanfattning av dem. Innebörden av dessa anses vara tydlig genom deras huvudsakliga 
definitioner nedan då många av dem är ”sunt förnuft” vid argumentation. Nedan följer 
författarens omskrivning av huvudnormerna så att dem blir mer kortfattade, men ändå har 
kvar essensen i dem. 
 

1. Tendentiöst prat vid sidan om ämnet - Man bör hålla sig till ämnet 
2. Tendentiösa referat- Uttalanden som skall återge en åsikt bör vara neutrala i 

förhållande till alla ståndpunkter. 
3. Tendentiös mångtydighet – Ett inlägg bör inte utformas så det skapas missförstånd 

från åhörarna. 
4. Tendentiös användning av förhastade slutsatser – Att tillskriva motparten åsikter utan 

grund 
5. Tendentiös beskrivning - En beskrivning som utelämnar information som kan ge en 

skev bild i syfte att tjäna egen vinning. 
6. Tendentiöst utnyttjande av sammanhanget – Inlägg skall göras så neutrala som möjligt 

i sitt sammanhang. 
 
Dessa normer utgör själva grunderna i det här arbetet för bedömning av argumenten i det 
valda materialet. Dessa definitioner kommer därmed vara återkommande i uppsatsens 
analysdel. 

4. Avhandling 
4.1 Debatten i stort 
Det finns på både pro respektive contra sidan enstaka debattörer som har en sådan koppling 
till HTS att de på något sätt kan anses representativa för att ha tillräcklig kunskap på området 
så att det inte bara blir en uppsjö av normativt argumenterande. De andra debattörerna som 
valts, har som nämnts innan, en koppling på så sätt att dem behandlat ämnet med en gedigen 
rapport/undersökning av vetenskaplig karaktär. Från år 2006 till 2010 har debatten fokuserat 
kring flertalet olika aspekter av HTS konceptet. Det har handlar om alltifrån att finansieringen 
inte kan rättfärdigas till den militära nyttan av HTS.  
 

                                                
32 Naess, Arne Empirisk Semantik s. 90 
33 Naess, Arne Empirisk Semantik s. 90 
34 Ibid s. 101-114 
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Även interna konflikter i programmet bland civila och militärer HTS verksamhet i stort dyker 
upp i debatten. Att behandla det etiska dilemmat av HTS innebär även att vissa argument, 
främst inom pro sidan, hänvisar till HTS existens och dess nytta, där vetenskapsetiken 
försvaras ”mellan raderna”, medan contra sidan är mer konkreta med att förkasta etiken inom 
HTS. För att koppla tillbaks till de tidigare nämnda delarna kring retorik och dess begrepp 
logos, etos och patos, kan det i debatten utläsas två saker. Den första är att hänvisningen till 
etosargument, dvs. någon form av auktoritet, inte kopplas direkt mot de högsta 
organisationerna såsom amerikanska försvarsmakten eller amerikanska staten. Istället görs 
sådana hänvisningar till just forskare, eller högt uppsatta militära tjänstemän. Det bör dock 
nämnas att hänvisningen till denna typ av auktoriteter är förvånansvärt få för att vara en debatt 
med ett sådant här huvudämne. Detta är intressant då HTS är ett statligt finansierat koncept 
och sådana debatter kan ofta ha en tendens att hamna på politiskt/statliga nivåer där 
makthavare eller statliga organisationer framhävs eller beskylls. Det andra är att kritik och 
försvar som har någon koppling till det i den här debatten, har istället sin huvudfokus inom 
logos, dvs. förnuftet.  

4.2 Debattörer 
 
En kortare beskrivning av de debattörer som valts ut och deras anknytning till HTS väljs att 
beskrivas här, innan själva analysdelen av debattmaterialet tar vid. Beskrivningen av 
debattörerna görs i syfte att ge läsaren en insikt i kopplingen dessa har till HTS och därmed 
kan deras argument bli mer förståeliga. Dem redovisas nedan utan någon inbördes ordning. 
 
Pro 
 
Montgomery Mcfate- Kulturantropolog och anställd av amerikanska staten och som är 
ansvarig forskare för HTS. Har ett långt förflutet inom amerikanska säkerhetstjänsten och är 
vitt ansett som den främsta förespråkaren av HTS. Har publicerat en lång artikel kring varför 
antropologi och militär verksamhet måste samarbeta.35 
 
Zenia Helbig- F.d. medlem i ett HTT, Doktor i Islamiska studier och mellanöstern studier, gift 
med en f.d team leader av ett HTT. Hon är förespråkare av HTS som idé men kritisk till 
nuvarande utformning av konceptet. Har skrivit öppna brev där hon uttrycker sitt missnöje, 
men stödjer tanken av HTS konceptet.36 
 
Eric Daily- Undergraduate studerande vid Berkeley i Kalifornien. Har skrivit en publicerad 
uppsats angående etiken i HTS.37 Har själv inga direkta kopplingar till HTS.  
 
Nathan K. Finney- Kapten i amerikanska försvarsmakten och verksam vid Fort Leavenworth. 
Har jobbat på olika nivåer med HTS. Har publicerat en artikel på nätet som stödjer HTS och 
pekar på lyckade operationer som genomförts.38 
 
 
 

                                                
35 Mcfate Montgomery(2006), “The military utility of understanding adversary culture” issue 38  
36 http://www.brama.com/news/press/2007/12/071129HelbigHTS-AAA.pdf  
37 Daily Eric, Escorted Ethnography: Ethics, the Human Terrain System and American Anthropology in Conflict 
38 Finney Nathan K(2009)”Human terrain support for current operations”, Infantry Magazine March-June 2009 
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David Killcullen- Författare och konsult åt den amerikanska försvarsmakten vad gäller 
counterinsurgency. Har i Anthtropology Today kommenterat en av de två förekommande 
artiklar skriven av Robert J. Gonzales där Killcullen försvarar HTS.39 
 
Christopher King- Filosofie Dr. i Antropologi som har varit verksam i Irak med ett HTT från 
2008-2009. Har publicerat en kort artikel angående etiken i HTT’s.40 
 
Contra 
 
AAA- Antropologkårens organ i USA. Har i ett PM riktat kritik mot etiken och 
vetenskapligheten inom HTS.41 
 
Ben Connable- Major verksam i U.S. Marine Corps och arbetar till stor del i mellanöstern 
med underättelserelaterad verksamhet. Har publicerat en artikel angående HTS och dess 
negativa inverkan på militärt arbete i Afghanistan och Irak.42 
 
Hugh Gusterson- Antropolog vid George Mason University. Har publicerat en kommentar till 
Killcullens inlägg, också i Anthropology Today.43  
 
CEUASSIC- AAA’s kommission som behandlar frågor och ärenden rörandes säkerhets och 
underättelsefrågor där AAA är iblandade. Har publicerat en stor rapport om just HTS där dem 
kritiserar HTS för att inte jobba tillräckligt mycket med etiken inom antropologin och inte 
genomföra tillräckligt hållbara metoder i sina AOR.44 Däremot ger dem HTS beröm för att ha 
tagit kritiken om etik på allvar och börjat jobba mer aktivt med detta. 
 
Roberto J. Gonzalez- Antropolog och professor vid San José University. En frontfigur bland 
antropologer på contrasidan och varit delaktig i Anthropologist in the public sphere(2004): 
Speaking out on war, peace and american power. 

4.3 Pro et Contra Analys 
 
Argumentationsanalysen skall ses som ett verktyg som används för att hitta de argument som 
det sedan förs en mer tydlig diskussion kring i den sammanfattande analysen. I den 
diskuterande analysen kommer flertalet av dess argument plockas fram i sin helhet och även 
kommenteras utifrån de teoretiska ansatser som valts för arbetet. Utdrag i citatform kommer 
här att redovisas hämtat från debattmaterialet. Efter varje citat följer vilka argument i debatten 
som kan kopplas till just det citatet. Därefter redovisas, i en översiktstablå, de övergripande 
ståndpunkter som kommit fram i debatten, följt av hur pro och contra argumenten förhåller sig 
till varandra, dvs. vilka argument som berör samma område. 
Argumenten i detalj som analyserats fram, finns tillgängligt i uppsatsens bilaga. 
 
 
                                                
39 Killcullen David, Ethics, Politics and Non-State Warfare, a response to Gonzáles on this issue 
40 http://www.aaanet.org/pdf/upload/50-6-Christopher-King-In-Focus.pdf  
41 http://www.aaanet.org/issues/policy-advocacy/statement-on-HTS.cfm  
42 Connable Ben, All our eggs in a broken basket- How the Human Terrain System is Undermining sustainable 
Military Cultural Competence 
43 Gusterson Hugh, Anthropologists and War, a response to David Killcullen 
44Albro et al, Final report on The army’s Human Terrain System Proof of Concept Program 
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Den tes som analysen utgår ifrån är uppsatsens huvudtes som efter spetsformuleringen blir: 
F0- HTS är etiskt försvarbart.  
 

The tribal insurgency is a direct result of our misunderstanding the Iraqi culture. At the operational level, the 
military misunderstood the system of information transmission in Iraqi society and consequently lost oppor-
tunities to influence public opinion. One Marine back from Iraq noted, “We were focused on broadcast 
media and metrics. But this had no impact because Iraqis spread information through rumor. Instead of 
tapping into their networks, we should have visited their coffee shops. 45 (P1P3, P1P6) 
 
The concern that an anthropologist working for the Human Terrain System is unable to be transparent with 
respect to who they are (meaning whom they work for) and what they are going to do with that information 
is misplaced. 
 If an anthropologist dressed in a U.S army uniform, with an American flag badge, Kevlar vest, perhaps 
even a side-arm, and is escorted by a unit or more of fully armed U.S soldiers, it is going to be eminently 
clear whom they work for. Secondly, an anthropologist in such garb and company is going to be associated 
with the short and long-term plans that the United States government has for the nation-states of Iraq and 
Afghanistan. Thus, the association of the anthropologist are clear even before he or she even speaks a word. 
46 (P1P3, P3P1) 
 
In Sadr City, Iraq, a Human Terrain Team provided extensive support to brigades during local key leader 
and governance engagements. The activities of identifying, prioritizing and interacting with influential 
political, military, tribal, business and religious leaders fit perfectly within the Human Terrain Team's scope 
as researchers and facilitators of the socio-cultural aspects of the operational area. HTT analysis of key 
leader engagements were based on the local culture, which assisted the brigade in distinguishing individuals 
on the basis of tribal and religious affiliation, in contrast to western measures of influence based on 
occupation, wealth, fame, or success. 47 (P1P1, P1P3, P1P4, P2) 
 
Our team conducted interviews in Arabic at several locations, including central salary payment sites (such as 
a SoI headquarters), a joint Iraqi police/US military compound, SoI checkpoints in the city, and along main 
roads. Oral consent was obtained by identifying who we were, what we were doing, why we were doing the 
survey, and how the survey was to be used by the military. We informed participants that we did not want to 
know their names so they could speak freely. Some SoI members did not want to participate in the survey, 
but the majority participated because the survey was strictly anonymous. 48  (P1P1, P2P4) 
 
If we revealed the interviewees’ identities, the most likely outcome would have been that those seven 
individuals would be questioned and closely monitored as a potential threat that might already have close 
contact with insurgents. My team discussed this ethical conflict as we reviewed the survey data and prepared 
our report. We concluded that protecting the participants was of paramount importance since (1) it was 
necessary to follow-through on our promise to protect anonymity, (2) we wanted to maintain IRB standards 
of protection, and (3) we did not know the validity of their comments, which were statements of general 
attitudes about the hypothetical future, not statements of intent to harm. Our response to the inquiry by the 
intelligence officer was that we could not provide the information he desired due to the confidentiality HTT 
guaranteed each individual.49 (P1P1, P2P2, P2P4, P3P3) 
 
As someone who, despite HTS’ shortcomings, firmly believes that the military stands to gain something 
from outside expertise and civilian involvement, I ask you to consider the following. If AAA is concerned 
with the welfare of the civilian populations in question, please consider whether these populations are better 
served by anthropologists primarily concerned with maintaining their ethical purity or by anthropologists 
teaching the military to engage populations more effectively. Your collective ethical concerns would be 
relevant if the military were only “fighting the enemy” and nothing more. 
 
 

                                                
45 Mcfate M,  The military utility of understanding adversary culture s.44 
46 Daily, Escorted Ethnography: Ethics, the Human Terrain System and American Anthropology in Conflict s.19 
47 Finney,N “Human terrain support for current operations” s.3  
48 http://www.aaanet.org/pdf/upload/50-6-Christopher-King-In-Focus.pdf  
49 Ibid 
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In a situation where the military has been ordered to create governments, restore public services, rebuild 
economies and foster social ties within stratified societies, anthropologists should ask themselves if they 
want to leave such complex tasks in the hands of people who almost universally have little training and no 
Pre-existing interest in either these tasks or the population.50(P1, P1P1, P1P3, P1P5) 

 
Failure to understand adversary culture can endanger both troops and civilians at a tactical level. Although it 
may not seem like a priority when bullets are flying, cultural ignorance can kill”…….”The Marines were 
quick to acknowledge their misunderstanding of Iraqi culture, particularly pertaining to physical culture and 
local symbols, and to point out the consequences of inadequate training. Most alarming were the Iraqis’ use 
of vehement hand gestures, their tendency to move in one’s peripheral vision, and their tolerance for 
physical closeness. One marine noted, “We had to train ourselves that this was not threatening. But we had 
our fingers on the trigger all the time because they were yelling.” A lack of familiarity with local cultural 
symbols also created problems. For example, in the Western European tradition, a white flag means 
surrender. Many Marines assumed a black flag was the opposite of surrender—“a big sign that said shoot 
here!” as one officer pointed out. As a result, many Shia who traditionally fly black flags from their homes 
as a religious symbol were identified as the enemy and shot at unnecessarily. 51 (P1P3, P1P5, P2) 
 
HTS anthropologists are charged with responsibility for negotiating relations among a number of groups, 
including both local populations and the U.S. military units that employ them and in which they are 
embedded.  Consequently, HTS anthropologists may have responsibilities to their U.S. military units in war 
zones that conflict with their obligations to the persons they study or consult, specifically the obligation, 
stipulated in the AAA Code of Ethics, to do no harm to those they study (section III, A, 1). 52 (C1, C1C1, 
C1C2) 
 
For the purposes of CEAUSSIC’s report, the real issues with respect to data collection and storage are: 1. 
whether data produced by the HTTs contains information specific enough to pose risk to the communities in 
which they work, and 2. whether these data are made available in reports or databases that can be used for 
purposes not intended by the social scientist. The answer to these questions depends on the activities and 
data protection practices of individual team members. Some teams may never produce these kinds of 
information. Instead, they may work from patrol reports or other sources rather than original research. Other 
teams may produce it. There simply is no way of knowing without greater access to the activities of specific 
teams. 53 (C2, C2C2, C2C3, C2C4) 
 
Observers of HTTs downrange in 2008 have raised the issue of whether or not individual members of 
different HTTs understand that, for better or worse, when embedded they are directly and indirectly 
representing the U.S. military presence there. The issue of research “objectivity,” therefore, is a kind of 
litmus test for HTT social scientists. If they choose to ignore their immediate surroundings in the name of 
objective field work, this suggests an unrealistic appraisal of the context of field work. If they embrace the 
fact that they are in fact conducting field work in a tension-ridden conflict zone, and on behalf of a particular 
combatant, this, in turn, raises questions about the feasibility of such work. 54 (C2, C2C1) 
 
When ethnographic investigation is determined by military missions, not subject to external review, where 
data collection occurs in the context of war, integrated into the goals of counterinsurgency, and in a 
potentially coercive environment – all characteristic factors of the HTS concept and its application – it can 
no longer be considered a legitimate professional exercise of anthropology. 55 (C2, C2C1, C2C3) 
 
It is plausible that ‘once Thai peasants or Somali clansmen learn that some anthropologists are secretly 
working for the US government, they begin to suspect all other anthropologists. Anthropologists have a 
professional obligation to one another not to conduct slash-and-burn fieldwork’ (Gusterson 2003: 25).  
 
 

                                                
50 http://www.brama.com/news/press/2007/12/071129HelbigHTS-AAA.pdf 
51 Mcfate , “The military utility of understanding adversary culture” s.44 
52 http://www.aaanet.org/issues/policy-advocacy/statement-on-HTS.cfm  
53 Albro et al(2009) Final report on The army’s Human Terrain System Proof of Concept Program s.34 
54 Ibid s.23 
55 http://www.aaanet.org/issues/policy-advocacy/statement-on-HTS.cfm 
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Those serving the short-term interests of military and intelligence agencies and contractors will end up 
harming the entire discipline in the long run, particularly in an era of rapid global communication. 56 (C1, 
C2C4) 
 
The HTS program has provided groups like the Network of Concerned Anthropologists a legitimate target in 
their efforts to prevent social scientists from supporting the U.S. military in Iraq and Afghanistan. Members 
of this network and others contend that the civilians on HTTs are violating academic ethical standards. 
These standards are in many ways akin to the Hippocratic Oath: field researchers are restricted from 
disturbing or harming the subject of their studies. Academic critics of HTS see social scientists wearing 
military uniforms, carrying weapons, and providing direct input to combat staffs that may use the 
information to apply deadly force. 57 (C1, C1C1, C2C4) 

 
 
Figur 1. Översiktstablå över huvudargument pro och contra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns även en fjärde kategori som behandlar den etiska problematiken och där går 
diskussionen kring underrättelseverksamhet, att HTS skulle användas för ett sådant syfte, 
contra att HTS inte är utformat på det sättet. Dessa argument redovisas längst bak i denna del 
av analysen, av anledning att paralleller till övriga argument och dessa, står i en diskussion 
som pendlar kraftigt mellan antropologins betydelse och forskningsobjektivitet. Nedan visas 
vilka förhållanden som finns mellan pro och contraargumenten som analyserats fram. Dessa 
argument finns i sin specifika formulering i uppsatsens bilaga. Den relation de har till 
varandra är kring ett gemensamt område som finns i översiktstablån. En kortare redovisning 
av vilka debattörer som för dessa argument redovisas också här. Värt att notera att vissa 
argument kan, som redovisats efter citaten, förekomma under mer än en ståndpunkt.  
 
HTS Arbete sparar liv contra HTS kan orsaka civila förluster. 
 
P1  C1  
P1P1  C1, C1C1 
P2P1  C1C1, C2C2 
 
I den här delen av debatten förs diskussionen kring att HTS kan spara liv genom sitt arbete 
contra att informationen om civilbefolkningen kan användas i ett krigförande syfte som direkt 
eller indirekt påverkar befolkningen negativt. Här är själv huvudargumenten av första 
ordningen i debatten och dessa är en samlad bild av flertalet debattörer på båda sidor. 

                                                
56 Gonzales, Roberto J(2008) “Towards Mercenary Anthropology?” s.6 
57 Connable, Ben(2009) “All our eggs in a broken basket- How the Human Terrain System is Undermining 
sustainable Military Cultural Competence” s.8 Military Review March-April 2009 
 

Översiktstablå 

HTS arbete sparar liv HTS kan orsaka civila förluster 

Antropologins bidrag är av stor 
betydelse 

Ingen objektiv forskning när 
HTS medlemmar bär uniform 
 

HTS genomförs på ett 
vetenskapligt korrekt sätt 

HTS är inte öppet för 
utomstående granskning 
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Antropologins bidrag contra Ingen objektiv forskning när HTS medlemmar bär uniform. 
 
P1P2  C2, C2C1 
P1P3  C2, C2C1 
P1P4  C1 
P1P5  C1 
P3  C2 
 
I dessa argument så ligger diskussionen kring hur just antropologer och denna 
vetenskapsdisciplin rent faktiskt kan bidra till lösandet av uppgifter inom AOR. Det är alltså 
en nyttofunktion med specifika hänvisningar till just antropologi som är i fokus. Exempel på 
citat som uttrycker denna åsikt är Finney58, King’s59 och Helbig’s60 argument kring deras egna 
erfarenheter och hur dem som HTS medlemmar har haft en insyn och kan hänvisa till rent 
konkreta exempel där nyttofunktionen med HTS trätt fram. Pro-sidan tar även upp att 
uniforms bärande och ev. tjänstevapen är ett måste med tanke på miljön de skall verka inom. 
På contra-sidan finner vi dels huvudargumentet, men de citat som argumenten är hämtade 
ifrån är AAA61 samt CEAUSSIC’s62 rapport. Dessa contra-argument tar bla. upp komplexiteten 
kring att bära uniform och att representera en försvarsmakt och upprätthålla etiska 
förpliktelser samtidigt. 
 
HTS genomförs på ett vetenskapligt korrekt sätt contra HTS är inte öppet för utomstående 
granskning. 
 
P2P2  C1C1, C1C2, C2C2, C2C3 
P3  C1, C1C2 
P3  C1C1 
P3P1  C1C1,C1C2, C2C1, C2C4 
P3P2  C2C4        
 
I den här delen av debatten förs pro-argument fram som främst påtalar kapaciteten HTS 
forskare har att bedriva forskningen på ett korrekt sätt genom att dem kan skydda sina 
undersökningspersoner att uniforms bärande av HTS personal inte medför de komplikationer 
contra-sidan vill påvisa. Exempel på citat som innehåller denna typ av argument är King63, 
Finney64, Daily’s 65rapport. På contra-sidan finns argument som påpekar bristen på att HTS 
inte låter sig granskas av utomstående aktörer. Dessa argument finns i citaten tagna från 
AAA66, Gonzáles67 samt CEUASSIC’s68 rapport. 
 
 
 
                                                
58 Finney,  “Human terrain support for current operations” s.3 
59 http://www.aaanet.org/pdf/upload/50-6-Christopher-King-In-Focus.pdf 
60 http://www.brama.com/news/press/2007/12/071129HelbigHTS-AAA.pdf  
61 http://www.aaanet.org/issues/policy-advocacy/statement-on-HTS.cfm  
62 Albro et al, Final report on The army’s Human Terrain System Proof of Concept Program s.34 
63 http://www.aaanet.org/pdf/upload/50-6-Christopher-King-In-Focus.pdf  
64 Finney,  “Human terrain support for current operations” 
65 Daily, Escorted Ethnography: Ethics, the Human Terrain System and American Anthropology in Conflict  
66 http://www.aaanet.org/issues/policy-advocacy/statement-on-HTS.cfm 
67 Gonzales,J  “Towards Mercenary Anthropology?” s.3 
68 Albro et al, Final report on The army’s Human Terrain System Proof of Concept Program s.34 
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Slutligen förs vissa argument kring att HTS inte är utformat som en underättelsefunktion 
contra att det är det. Denna diskussion hamnar något emellan de andra huvudargumenten men 
kan inte ses som fristående från dem. Dock så är det på contra sidan dvs. att HTS skulle vara 
en underättelsefunktion, kopplat till den potentiella möjlighet HTS personal har att distribuera 
och bearbeta känsligt material om individer inom AOR. 
 
De citat som har funnits kring detta har varit av spekulativ karaktär, men det har vid flera 
tillfällen under analysens gång uppkommit argument som pekar mot de här ståndpunkterna, 
därför anses dem viktiga att nämnas. 
 
P3  C1, C1C3 
P3P1  C1, C1C3 
P3P2  C1,C1C3 

4.4 Värdering av argumenten 
 
Debattmaterialet och de argument som har identifierats ger tydligt indikationer kring det 
tidigare redovisade citatet av Naess på s. 14 i uppsatsen angående att det är lätt att som 
debattör föra en öppen diskussion, när det i själva verket syns att debattörerna till större del 
försöker finna argument som stödjer deras redan bestämda slutsats. Det är i materialet, 
överlag, en bra förhållning gentemot att sätta sig in i motpartens argument på ett sakligt sätt. I 
debatten finns ett argument som tydligt spelar på patos, känsloargument. Detta finner vi 
främst i citaten som hänvisar till de yrkesetiska åtaganden som antropologer har, främst då på 
contra-sidan av debatten. Dock så återfinns ett citat på pro-sidan som även det spelar på 
känsloargument, nämligen Helbig’s argument som är delvis en vädjan till AAA.69 Utifrån 
materialet i stort finner vi på både pro-sidan och contra-sidan några återkommande 
huvudämnen som kan lyftas ut ifrån debatten. På pro sidan syns att de högst ordnade 
argumenten mot spetsformuleringen inte behandlar antropologi i sig, utan här finner vi istället 
argument som påtalar nyttofunktionen med HTS ur ett större perspektiv. Dessa argument talar 
om att stabilisera ett krigsdrabbat område, vikten av att kunna bidra med kunskap till militära 
beslutsfattare samt den högre nyttan detta kan åstadkomma. Först därefter, underordnat 
dessa(P1P3-P2) argument, finner argument som hänvisar till just antropologer och 
nyttofunktionen antropologin och dess forskare rent faktiskt kan bidra med. Därefter finner vi 
argument som på en lägre nivå(P2P1-P3P3) behandlar det vetenskapsetiska och forskningen 
kopplat till ”do no harm”. På contra-sidan återfinns i de högst ordnade argumenten den 
problematik som syns vad gäller informationen HTS medlemmar samlar in, hur den kan 
användas mot intervjuobjekten, kopplat till att dem jobbar för en militär organisation. Därefter 
följer argument(C2-C2C4) som främst fokuserar kring den rent vetenskapliga aspekten vad 
gäller den påtalade bristen på insyn i HTS samt tveksamheter kring den vetenskapliga 
objektiviteten. De pro et contra argument samt citat som tagit fram ur debatten, skall även 
analyseras utifrån de huvudnormer som Naess tar upp vad gäller saklighet.70 Att analysera 
varje enskilt pro et contra argument på djupet är inte hållbart utifrån uppsatsens omfång. 
Därför väljer författaren att placera in de argument som är direkt avvikande, eller under de 
mindre önskade normerna, faller in under dessa. Sorteringen sker under respektive 
normeringspunkt, med kortare kommentarer om dessa argument i sin helhet.  
 

                                                
69 http://www.brama.com/news/press/2007/12/071129HelbigHTS-AAA.pdf 
70 Naess, Empirisk Semantik s.101-112 
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Därefter görs en mer djupgående analys på de innehålls och saklighetsmässigt tyngre 
argument och citat som valts ut. 
 
Tendentiöst prat vid sidan om ämnet  
 
- Pro argumenten som har valts ut håller sig till ämnet, dem går inte ut på några sidospår som 
viker av från debatten kring etik eller de eventuella konsekvenser där dem indirekt bemöter 
motargument.  
 
- Contra argumenten är i majoritet även dem sakliga på denna punkt, med undantag för C2C2, 
som är en form av generalisering av samtliga HTS forskare, och där budskapet i sig är tydligt, 
men där referatet HTS forskarna inte ter sig sakligt. 
 
Tendentiösa referat-  
 
Under denna norm sorteras uttalanden in som vid en återgivning av en åsikt, avviker från att 
vara neutral, något sådant har inte hittats vid analysen. 
 
Tendentiös mångtydighet 
 
- Pro argument P1P2 om vad som kan anses vara rättfärdigat när ett krig väl är deklarerat, är 
skrivet på ett sätt av Kilcullen som ter sig något rörigt och kan missförstås. Även argument P2 
kan anses ligga på gränsen då det kan bli att mottagaren av argumentet tolkar detta så att det 
är just HTS som bidragit direkt till den minskade dödskvoten. Det framgår vilken typ av 
aktioner som underlättat för de beväpnade trupperna, men den röda tråden rent konkret saknas 
i många fall där det refereras till HTS operationer. 
 
- Contraargumenten upplevs som konkreta vad gäller budskapet som dessa vill få fram i sin 
kritik. 
 
Tendentiös användning av förhastade slutsatser  
 
Pro- Det sker i debatten ingen direkt användning av detta. 
 
Contra- Inte heller på contra sidan förekommer detta. 
 
Tendentiös beskrivning 
 
Här sker det överlag hos båda parter någon form av utlämnande av information, men där det 
är som tydligast är i: P1P3, P2, P2P1, P3P3. På contra sidan är det främst två argument som 
faller in under detta. 

 
C1C3 där detta förekommer en gång i debatten som helhet, men det kan finnas ett mörkertal, 
dock så generaliseras detta lite om att HTT ledare skulle kräva av forskarna att utföra 
vetenskapsetiskt tveksamma saker. Vad som här utelämnas är just fakta i sin helhet och gör en 
generalisering. 
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C2C2 när denna typ av argument läggs fram under olika delar i debatten, om att HTS håller 
sig undan för vissa typer av granskningar, är det sällan som contra-sidan sätter sig in i ev. 
motargument gällandes sekretess. Att vissa former av forskning inom militär verksamhet kan 
vara av känslig natur, är något som inte tas upp och därför utelämnas information som kan 
skapa en skev bild. För att belysa detta med ett generellt exempel: Den information som sällan 
lyfts fram i pro-argumenten är att HTS haft stora rekryteringsproblem med just antropologer 
och istället rekryterat människor med examina i närliggande humaniora ämnen.71 Detta kan 
leda till att mottagaren av budskapet får uppfattningen att det dels är antropologer som står för 
framgångar som lyfts fram. Samt att den inbördes problematik som råder/rått inom HTS inte 
lyfts fram som en egen kritik från pro-sidan. 
 
Tendentiöst utnyttjande av sammanhanget 

 
Användandet av skällsord, hånfulla anmärkningar eller förklaringar som hänvisar till ett 
mindre intellekt är sådant som kan anses avvika från sammanhanget. Det valda materialet 
innehåller väldigt lite personpåhopp eller smädningar av något slag. Detta gör att debatten får 
en större seriositet, saklighet och framförallt innebär det att debattörerna, trots skilda åsikter, 
har en respekt för varandra som är positivt när debatten förs vidare. Intressant är att den debatt 
som direkt förs mellan Kilcullen vs.  Gusterson är förvisso uppbyggd på ett sådant sätt att dem 
försöker bryta ner varandras argument, men på ett strukturerat och smakfullt sätt. 72, 73 
 
Argument av första ordningen 
 

 P1 är på den högsta nivån som argumenten på pro sidan de facto kommer att hamna i 
slutändan, och även där det ter sig mest komplext då det inte är en fråga som går att ge 
ett enkelriktat svar på. 

 
 C1 är även det argument som på contrasidan inte finns något direkt svar på, utan hur 

HTS medlemmar agerar ute på fältet, är det som kan ge stöd eller omkullkasta detta 
argument.  

 
Det finns två pro citat som både har tyngd vad gäller saklighet och innehåll är utifrån 
analysen. Christopher Kings uttalande kring hur de agerade när dem fick veta att dem skulle 
avslöja identiteter på potentiella insurgenter, och hur han sedan hänvisar till hur och varför de 
resonerade som de gjorde.74 Den andra är Zenia Helbigs vädjan till AAA att tänka över vilka 
konsekvenser det kan medföra att antropologer förhåller sig så pass starkt till sin egen etik att 
dem kan tillföra militären något för att underlätta i krigsdrabbade områden, på flera nivåer.75 
 
Det finns även två contra citat som utifrån analysen har ett sakligt innehåll och tydlighet 
utifrån de kriterier som Naess tar upp i sin bok.76 Det första är AAA’s första citat kring 
problematiken att vara antropolog och HTS anställd och de skyldigheter den anställde har mot 
såväl amerikanska försvarsmakten som antropologkåren.  
 
                                                
71 Albro et al(2009) Final report on The army’s Human Terrain System Proof of Concept Program s.49-51 
72 Killcullen, Ethics, Politics and Non-State Warfare, a response to Gonzáles on this issue  
73 Gusterson, Anthropologists and War, a response to David Killcullen 
74 http://www.aaanet.org/pdf/upload/50-6-Christopher-King-In-Focus.pdf 
75 Mcfate, The military utility of understanding adversary culture s.44-46 
76 Naess, Empirisk Semantik s.101-112 
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Den konflikt som där kan uppstå kan direkt påverka deras arbeta och därmed strida mot de 
etiska riktlinjerna.77 Det andra citatet är taget från CEAUSSIC’s rapport, där dem pekar på hur 
komplext det är för den enskilde HTS medlemmen att hålla forskningen objektiv kopplat till 
krigets kontext samt vilken kvalité och tillförlitlighet sådan forskning kan ha under de 
förhållandena.78 
 
Hållbarheten och relevansen på argumenten som analyserats utifrån Naess teorier kring detta 
skall också redovisas.79 Gällandes hållbarhet i de framförda argument som redovisats så är det 
efter analysen en stor säkerhet som råder vad gäller hur dem uttrycker ett hållbart påstående. I 
några få fall, som nämnts tidigare, kan hänvisningen vara något vag, men överlag håller 
argumenten en bra hållbarhet, när de ställs emot varandra. Hur pass starkt dessa argument 
talar för eller emot spetsformleringen F0, har redovisats genom de kopplingar som gjorts 
mellan citat och argument samt argumenten gentemot varandra, och i vilken ordning dessa 
stödjer eller förkastar F0. 
 
Relevansen för argumenten är som tidigare nämnt något som läsaren själv ”känner efter” ifall 
argumenten bör förekomma i pro et contra listan. Här görs bedömningen att ett av argumenten 
samt ett citat kan förefalla att ha en viss tveksamhet i detta. Det berörda argumentet är som 
något spekulativt, snarare än ett argument, och ligger på gränsen. Det citat som det gäller är 
Connable’s citat utifrån hans artikel.80 Här presenterar han ett argument som ändå kan 
upplevas inlindat i hur andra resonerar och tycker kring HTS, men inte direkt hur han själv 
ställer sig till detta. Därför kan relevansen och även i viss mån, sakligheten bli något vag. 

5. Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte har varit att kartlägga debatten kring HTS och kartlägga och analysera de 
argument som förekommer. För att uppnå syftet har fyra stycken delfrågor behövt besvaras. 
 

 Vilka individer kan ses som huvudaktörer i den övergripande debatten? 
 
De individer som i denna debatt ansetts som mest tongivande har vid urvalsförfarandet i 
uppsatsen valts ut. Det har även gjorts en mindre presentation av dessa individer för att 
tydligt visa vilka kopplingar dessa har till HTS debatten. 
 
 Hur har debatten förts? 
 
Båda parter i debatten framförde hållbara argument och höll en god ton gentemot 
varandra. Flertalet av argumenten har en karaktär som hänvisar till förnuftet hos 
motparten. En intressant aspekt är att de argument som analyserats fram som starkast och 
tidigare redovisats, är på pro-sidan framförda av två individer som har direkta kopplingar, 
och har varit eller är verksamma inom HTS. Detta skänker enligt en större trovärdighet i 
deras resonemang och dem har fördelen att ha varit på plats i området.  
 

                                                
77 http://www.aaanet.org/issues/policy-advocacy/statement-on-HTS.cfm 
78 Albro et al(2009) Final report on The army’s Human Terrain System Proof of Concept Program s.24 
79 Naess,  Empirisk Semantik s.90-91 
80 Connable, All our eggs in a broken basket- How the Human Terrain System is Undermining sustainable 
Military Cultural Competence s.8 
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Motsvarande på contra-sidan så ser vi att det är de två större organisationerna, AAA samt 
CEAUSSIC som framfört de tyngre argumenten på contra-sidan.   Intressant är också att 
Montgomery Mcfate, som är stor förespråkare för HTS, inte i någon publicerad artikel 
hittills har bemött kritiken vad gäller etiken på ett sådant sätt som skulle kunna förväntas. 
Istället hänvisar hon till argument rörandes att relationen mellan militären och 
antropologin har historiska fördelar. De argumenten är i sig inget fel på, då hon 
underbygger dem med saklighet, men att inte bemöta kritiken gällandes etik på ett mer 
djupgående sätt när individen är ansvarig för HTS, väcker en del frågor kring om det är ett 
aktivt val att inte bemöta denna kritik eller inte. 

 
 Vilken typ av argument kan identifieras i debatten kring HTS vad gäller etik? 

 
Utifrån argumentationsanalysen har några huvudargument utkristalliserats på vardera sida 
om debatten. På pro-sidan argumenteras försvarbarheten i etiken med Nyttofunktion HTS, 
antropologins bidrag mellan militär och civilbefolkning samt hur etiken arbetas med och 
tas hänsyn till vid arbete i AOR.  Motsvarande finner vi på contra-sidan att det starkaste 
återkommande argumentet mot HTS är att dem samarbetar med militärer och hur den 
information de får används. Även att de är uniformerade kopplats också till en möjlig brist 
på objektivitet och kvalité i forskningen.  
 
Debatten håller god kvalité och båda sidor framför ståndpunkter som är väl underbyggda 
av sakliga argument. Det förekommer normativa argument också givetvis, men dessa är i 
en övertygande majoritet belagda med empiriska fakta. Logosargument som hänvisar till 
förnuftet hos motdebattörer, är det mest använda retoriska knepet i det valda 
debattmaterialet. 

 
 Vilka brister(saklighet, relevans, hållbarhet) kan identifieras i den nuvarande debatten? 
 
Uppsatsens resultat visade på att utifrån analyserat material, har debatten hållit en god 
kvalité vad gäller hållbarhet, saklighet och relevans. Utifrån Naess saklighetsnormer så 
har ett fåtal brister vad gäller saklighet i debatten framkommit i analysen. Dessa gäller 
främst tendentiös beskrivning på några argument, där tillräcklig information utelämnas 
ibland och kan medföra att läsaren eller motparten får en skev beskrivning av vad som 
egentligen är korrekt. 

 

5.1 Avslutande diskussion 
 
Den hermeneutiska ansats som valdes för arbetet har använts när författaren har tolkat 
debattörernas åsikter och analyserat dem utifrån argumentationsanalysen. Intressant kopplat 
till den hermeneutiska ansatsen är att debatten överlag varit saklig vilket har gjort att den risk 
som kan föreligga för normativa argument utan empiriska fakta som sedan skall tolkas, 
kraftigt minskats. Detta har under arbetet varit till en fördel då det möjliggjort för författaren 
att kunna förhålla sig än mer objektiv när analysen av materialet gjorts. Forskningsmetoden 
som har använts för detta arbete har varit inriktad på kvalitativ textanalys. Det hade även 
fungerat att göra en liknande argumentationsanalys med kvantitativ metod, genom att t.ex. 
räkna och göra en kartläggning över hur många gånger en viss typ av argument förekommer 
och vad det skulle kunna ge uttryck för.  
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Ytterliggare en möjlighet att angripa den här debatten är genom att göra an pro aut. contra 
analys, där det tas fram de tyngst vägande argumenten för både pro och contra och därefter 
vägs dessa argument emot varandra. Det kan göras liknande undersökning, men där 
författaren tar ställning i debatten, och då kan någon form av hypotesprövning även 
genomföras. Detta är då även förslag till vidare forskning på området, att angripa debatten 
med flera olika metoder, kan troligtvis ge intressanta resultat främst vad gäller den i dagsläget 
uppblossade frågan om HTS de facto har fungerat som ett underrättelseorgan, men bakom 
stängda dörrar. Avslutningsvis så anser författaren att denna debatt ger uttryck för en komplex 
diskussion som förts under en längre tid gällandes forskningsetik kopplat till försvar och 
militär verksamhet. Vapenindustrin är också ett sådant område, där det under många år förts 
debatter kring moral och etik. Men det som gör att just humanioraämnen får så pass stor 
uppmärksamhet, tror författaren beror på den naturliga koppling som denna disciplin har till 
att forska med människor som försöks och undersökningsobjekt. Här kliver man direkt in på 
ett ämne där den övergripande frågeställningen i debatten blir: kan vi dra en gräns på vart 
forskning med människor går eller är det så att ändamålet helgar medlen? Det är av just den 
här anledningen som denna typ av debatter måste föras vidare och lyftas upp på sakliga 
nivåer, eftersom det inte finns något enkelriktat svar. Debatten kring HTS kan alltså inte ses 
som en enskild debatt utan måste lyftas upp till sin rätta nivå. 
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Bilaga 
 
Proargument 
 
P1. Att medverka till att stabilisera ett krigshärjat och område genom HTS sparar civilas och 
militärers liv. Detta går före den vetenskapsmässiga etiken. 
 
Premiss: Stabilisering av krigshärjade områden är bra. 
 
P1P1. Det ligger i HTS intresse att hjälpa militären knyta bra kontakt med lokalbefolkningen 
och kulturell förståelse i syfte att bidra med hjälp för återuppbyggnad av samhället. 
 
P1P2. Antropologer kritiska till etiken inom HTS måste förstå att den högre nyttan som HTS 
medför inte går stick i stäv med de vetenskapsetiska riktlinjerna. Att antropologer jobbar inom 
HTS när krig utbrutit är ur ett etiskt perpspektiv jus in bello. 
 
P1P3. Återuppbyggnad av ett samhälle med annan kultur än den egna, bör göras med hjälp av 
antropologer som kan minimera kulturkrockar mellan militär och civilbefolkning. 
 
P1P4. HTS bryter inte mot AAA etiska kodex utan snarare så bidrar HTS med att ge militära 
chefer en bättre insikt i vetenskapsetik. 
 
P1P5. Brist på kulturell förståelse på Operativ nivå kan leda till missnöje hos den inhemska 
populationen. 
 
P2. Det finns åtskilliga exempel där antropologi varit en framgångsfaktor i krigsområden, 
samt att bristen på detta har konkret visat sig ha dödliga effekter. 
 
Premiss: Forskare strävar till att bidra med nytta för samhället och dess befolkning. 
 
P2P1. Forskare inom HTS kan genomföra vetenskapliga mätningar och värderingar på ett mer 
objektivt sätt än militärer, och därmed fatta beslut som ser till befolkningens bästa. Ett 
exempel på detta är i Sadr City. 
 
P2P2. Det står uttryckligen i HTS handbok att vetenskapsetiken i det antropologiska och 
sociologiska skall tillämpas. 
 
 
P3. Antropologer verksamma inom HTS har goda möjlighet att skydda sina 
informationskällor och därav följs ”do no harm”. 
 
Premiss: I krig arbetar människor under andra förutsättningar än i fred. 
 
P3P1. Att Antropologer inom HTS har uniform, eskorteras av beväpnade soldater, samt kan 
ha eget handeldvapen, bör göra tydligt gällande om att dem inte försöker hålla sig ”neutrala” 
eller på något sätt vilseleda civila. 
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P3P2. I HTS Handbok står det uttryckligen att Taktisk utfrågning som kan leda till kinetiska 
aktioner ej får förekomma. AAA’s kritik saknar empiriska fakta för att HTS skulle bedrivas 
såsom reguljär kinetisk krigföring. 
 
P3P3. Det finns andra, rent militära enheter som sysslar med underättelseinhämtning och 
kartläggning av individer och samhällen i andra syften, HTS är inte utformat för detta. 
 
På följande sida följer några pro citat där argumenten ovan är hämtade ifrån. Inom parantes 
står de argument som citaten stödjer, direkt eller indirekt. 
 
 
 
Contra 
 
C1. Den information som inhämtas och används vid rådgivning till militära chefer inom AOR 
kan användas för att försöka identifiera och särskilja olika populationer som potentiella mål 
för den militära operationen. Sådan användning strider emot AAA etiska riktlinjer och 
forskningvärldens grundläggande etik i att individer som medverkar i forskningen inte får 
skadas. 
 
Premiss: Vid forskning skall försöks och undersökningspersoner inte fara illa. 
 
C1C1. Det arbete HTS genomför med mänskliga intervjuobjekt, trots löften om anonymitet, 
kan inte betraktas som vetenskapsetiskt försvarbart då det på andra sätt kan leda till skada för 
civilbefolkningen i form av hot, våld och dyl. 
 
C1C2. Då HTS personal är uniformerade, i vissa fall beväpnade, påverkar detta signifikant 
deras möjligheter till att fullfölja de etiska ansvarstaganden som antropologer, vilka de är och 
vad dem gör. 
 
 
C1C3. Den etiska problematik som redovisas av HTS medlemmar, beror till dels på att 
individer i teamet ber dessa utföra etiskt tveksamma undersökningar eller delge viss typ av 
information. 
 
C2. När datainsamlingen och bearbetningen inom HTS är styrt av militära mål och samtidigt 
inte är öppet för utomstående granskning, där datainsamlingen sker inom en krigsmässig 
kontext kan HTS och dess delar inte vara ansett som en legitimerad form av antropologi. 
 
Premiss: Vetenskaplig forskning har generella metodiska och etiska riktlinjer. 
 
C2C1. Medlemmar i HTT’s måste förstå att den vetenskapliga objektiviteten blir lidande i 
stor mån när en amerikansk försvarsmaktsuniform sätts på och undersökningar genomförs. 
Om dessa forskare väljer att ignorera den militära omgivning de är i till förmån för objektiv 
forskning, blir det naturligt en diskussion kring om experimentet utförs i en naturlig miljö 
eller inte. Likaså om dem tar ställning, så leder detta också till stora problem vad gäller 
objektiviteten i forskningen. 
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C2C2. Att HTS håller sig undan för gedigna oberoende granskningar vad gäller hur 
undersökningarna går till är inte vetenskapligt försvarbart. 
 
C2C3. Att HTS inte använder sig av granskning och processer utformade av Institutional 
Review Board(IRB) är bekymmersamt. 
 
C2C4. Ett samarbete mellan militären och antropologkåren är möjlig, men inte i den 
nuvarande form som är HTS. Detta grundar sig på den knapphändiga granskning oberoende 
institutioner kan göra av HTS samt att arbetsmetodiken är för ostrukturerad och kan ligga på 
gränsen till underrättelseverksamhet i en form som HTS själva uttalat att dem inte bedriver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


