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Vetenskap stod ju inte endastför de stora terrorist
hoten utan kunde också bidra med lovande lös
ningar på den nya hotande situationen.
Den biologiska forskningen och dess samtida
kopplingar till både biologiska vapen och vac
ciner är ett ypperligt exempel på den naturve
tenskapliga forskningens janusansikte. Detta
visade sig först genom ett antal stora amerikan
ska satsningar på forskning och utveckling av
olika motmedel mot biologiska vapen. Den för
sta kom strax efter mjältbrandsattackerna 2001.
Då presenterade president George W Bush en
ny budget för försvar mot bioterrorism på 5,9
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miljarder dollar. Enligt den amerikanske bioeti
kern Eric Meslin var det en ökning på mer är

l

300 procent jämfört med föregående års bud

Naturvetare i kriget
mot terrorismen
Det finns en tydlig 11 septembereffekt inom ame

massförstörelseattacken realiserades var många

rikansk forskning. Den märks inom forskning om
biologiska vapen men även inom geografisk in

experter mycket överraskade över att den inte
skedde med biologiska vapen.
Intresset för bioterrorism började omedelbart

formationsvetenskap - de system som ligger till
grund för GPS. Båda disciplinerna har utformat sin

efter 11 septemberattackerna och förstärktes en

forskningsagenda i linje med det nya säkerhetsa

vecka senare då ett antal brev med mjältbrands

kademiska tänkandet och erbjuder vetenskaplig
assistans i kriget mot terrorismen. Även inom an

sporer orsakade fem dödsoffer och sanerings

dra natur-, bio- och ingenjörsvetenskaper har mer
och mer forskning relaterats till terrorism.

försök gjordes att koppla mjältbrandsbreven
till al-Qaida och Irak, men snart stod det klart

Efter den 11 september 2001 har en ökad fruktan
för att terroristorganisationer ska använda sig av

terrorism. Snarare framstod attacken som här
rörande från personer vid det amerikanska för

kemiska, biologiska eller nukleära massförstö

svarsforskningsprogrammet.

kostnader på mer än en miljard dollar. Flera

att de saknade koppling till politiskt motiverad

relsevapen ställt kopplingen mellal( terrorism

och naturvetenskaplig kompetens och forskning

BIOVETENSKAP BÅDE SOM HOT OCH LÖSNING

i ökat fokus. I ett pågående projekt studerar vi

Mjältbrandsbreven, tillsammans med rappor

den betydelse 11 septemberattackerna haft för
forskningens inriktning och innehåll.
Sambanden mellan naturvetenskap och ter

ter från 2003 om att al-Qaida skulle ha för
sökt utveckla biologiska och kemiska vapen i

rorism är inget nytt. Redan vid millennieskiftet
sågs framför allt biologiska vapen som ett av de

rorism. Området blev än mer prioriterat för in
vesteringar inom teknisk och naturvetenskaplig
forskning och utveckling. Biologisk teknik och

främsta terroristhoten. När väl den förutspådda
8o
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Afghanistan, intensifierade intresset för bioter

get. Samtidigt ökade också den statliga forsk
ningsfinansieringen inom detta område. Några
månader senare annonserade National Institute
of Health en särskild forskningsagenda för bio
försvar.
Detta var början på ett antal stora satsningar på
forskning och utveckling kring olika motmedel,
GJScience, det vill säga samma forskning som liggertill
grund.förtekniker som GPS, användes för att lokalisera

Osama bin Ladlns gömställe i en byggnad
murar

l ett viibefolkat område i Pakistan.

m1f höga

Publikationsår

9/11-effekten på teknisk och naturvetenskaplig forskning. Grafen visar antalet terrorism-relate
rade artiklar inom teknik- och naturvetenskap publicerade 1989-2010 vilka innehåller ord inleds
med "terroris*" i titel, abstracts eller nyckelord i citeringsdatabasen SCI-e i Web of Science. Det
totala antalet artiklar över tidsperioden är 2738.

"Områdets
vetenskapliga
forsknings
agenda utforma
des i linje med det
nya säkerhets
akademiska
tänkandet"

vaccin och behandlingar mot biologiska vapen.

Strax efter den 11 september 2001 varnade den

Enligt Center for Arms Control and Non-Pro

amerikanske urbanforskaren Mike Davis för att

liferation 2008 uppgick satsningarna till sam
mantaget mer än 50 miljarder dollar. Liknande

det gamla nukleära komplexet hade börjat er
sättas av ett nytt framväxande "hemlandssäker

satsningar skedde i många andra västländer.

hetsindustriellt" komplex.

Ett tidigt exempel på hur sådan forskning an
vändes var olika försök att med hjälp av geogra

SÄKERHETSAKADEMISK FORSKNING

TYDLIG 11 SEPTEMBEREFFEKT

Forskning om biologiska vapen är ett exempel

Det finns ingen översikt över hur den öppna och

fisk och geologisk vetenskaplig kompetens iden
tifiera Osarna bin Ladins gömställe. Redan en

på militärrelaterade teknik- och vetenskapsom
råden som har genomgått en dramatisk föränd

fria forskningen inom teknik och naturveten

terrorism. Områdets vetenskapliga forsknings
agenda utformades i linje med det nya säkerhets
akademiska tänkandet.

kort tid efter den 11 september försökte ameri
kanska forskare identifiera den geografiska pla
ceringen av bin Ladins grottor. De baserade sig

skap har påverkats av att så stort fokus riktats

ring efter 11 september. Men utvecklingen gäl

mot terrorism. Men trots det går det att visa på

ler inte endast detta och andra "traditionella"

en tydlig rörelse mot ämnen som är relaterade

på geomorfologiskt material som kunde iakttas
från videoupptagningar av bin Ladin. Efter att

krigs- och vapenrelaterade forskningsområden

till terrorism - en 11 septembereffekt. Det fram

som kemiska och nukleära vapen. Mycket tyder
på att natur-, bio- och ingenjörsvetenskaperna i

går av den publicerade forskning som finns re

stort har påverkats, att mer och mer forskning
har blivit relaterad till terrorism som ett nytt

dominerande databasen för forskningsartiklar
inom teknik och naturvetenskap.

politiskt forskningsparadigm.
President Bushs vetenskapliga

rådgivare,

med terroris-, som exempelvis terrorism och

RUMSLIG INFO SAMKÖRS MED DATABASER

fysikern John Marburger, förutsade denna ut
veckling offentligt i december 2001. Under en

terrorist, under perioden 1989-2010 ger grafen

Ett exempel på ett säkerhetsrelaterat GIScience

konferens vid American Association for the Ad
vancement of Science sade han att "vetenskapen
står inför en stor oväntad skänk från ovan, åt
minstone för några av oss, på grund av behovet
av ny forskning bestämda av kraven hos nya for
mer av krigsföring"
På många sätt kan denna "säkerhetsakade

han dödats 2011 framkom det att geografer vid
UCLA hade använt modeller från "island biogeo

presenterad i ISI Web of Science, den största och

graphy" för att prognosticera att han gömde sig
i en byggnad med höga murar i ett välbefolkat
område i Pakistan, nära Tora Bora komplexet.

Sökningen på alla artiklar som innehåller ord

på sid 77· Den är varken komplett eller exakt,
men visar på ett tydligt nytt och ihållande in

område är "Location Based Services" (LBS).
Här kombineras mobilt tillgänglig geografisk
information med offentliga eller privata data

tresse för terrorismrelaterade ämnen inom tek
nik och naturvetenskap efter 2001.

av allehanda slag. Det finns säkerhetsrelaterade
applikationer som är under utveckling där LBS
byggs in med beräkningskraft och samkörning
av olika databaser för att leverera sammanslagen

GEOGRAFI HAR MILITARISERATS

Grafen visar endast på intresset för terrorism
relaterad forskning på en aggregerad nivå. Där

information. I dag används smarttelefoner för

REFERENSER:
Center for Arms Control and
Non- Proliferation, (2oog).
Federal Funding for Biologi
ca/ Weapons Prevention and
Defense, FiscaJ Years 2001 to
2008. Rapport. Washington:

miska" forskning ses som en fortsättning på,
och en ersättning för, det kalla krigets kärnva

för har vi valt ut geografi som exempel på ett

penrelaterade forskning. Den forskningen var
en betydelsefull del av det militärindustriella

medverkat till att militarisera och "säkerhet

med halvgenomskinligt glas med inbyggd "utö

and Chemical Weapons

isera" efter 2001. Tillsammans med bioveten

kad verklighet" (augmented reality) och infor
mation likt den Arnold Schwarzeneggers ter

http:/ /www.armscon

vetenskapsområde där fokus på terrorismen har

ningen drev fram. Jakten på ökad nationell sä

skaperna ställde nämligen geografin tidigt sin
kompetens till förfogande i kriget mot terroris

kerhet har sedan dess varit en viktig drivkraft

men.

akademiska komplex som kärnvapenkapplöp

för ingenjörs- och naturvetenskaplig forskning.
Den amerikanske etikprofessorn Jonathan Mo
reno har lyft fram de amerikanska naturveten
skapernas roll i sökandet efter absolut säkerhet:
eftersom nationell säkerhet är så viktig, är det enkelt
att försvara att göra vetenskapen till en partner i den

att redovisa geografiskt relaterad information,
men det är inte avlägset att tänka sig glasögon

minaror erfar när den observerar olika objekt.
Titta på en lagerbyggnad och få information om
dess adress och företagsnamn eller varför inte

Detta skedde framförallt genom det inter
nationella forskningsfältet geografisk informa

husägarens brottsregister, självdeklaration eller
internationella flygresor.
Ett annat verktyg är distribuerade sensor

tionsvetenskap (GIScience), det vill säga den
underliggande vetenskapliga basen för tillämp
ningar och teknologier som geografiska infor
mationssystem (Gis), GPS och andra tekniker
för att behandla rumslig information bygger på.

nätverk som kan sättas upp och samköras för
att signalera när olika gränsvärden uppnås.
Informationssensorer är i dag så billiga att de

na strävan. Från en politisk ståndpunkt är det svårt

GIScience är en vetenskaplig disciplin som

att motsätta sig både nationell säkerhet och vetenskap

framträdde i USA under 1990-talet. Efter den 11

Snart kanske vi kan använda glasögon med halvgenom

geografiskt område. Där kan de identifiera och

(den verkliga världens motsvarighet till moderskap

varna för förändringar av specifika parametrar.

och äpplepaj), så att vid något tillfälle blir prislappen

september var det ett av de första forskningsom
råden som svarare på amerikanska myndighe

skinligt glas som ger oss samma typ av information som
Arnold Schwarzeneggers terminator. Genom att titta på en

nästan irrelevant. När ett projekt har dubbel använd

ters och nationella forskningsfinansiärers efter

lagerbyggnad kan vi få veta dess adress, företagets namn och

ning och kan komma att befrämja vetenskap likväl

frågan om vetenskaplig assistans för att utforma
nationella forskningsstrategier relaterade till

Ett exempel är Israels så kallade separationsbar
riär mot Våstbanken. Till stor del består den av

husägarens brottsregister, självdeklaration eller internatio

som säkerhet, framstår rättfärdigarrdet än mer.

kan placeras ut i större mängder över ett stort

nella flygresor.

ett system av staket och taggtråd tillsammans
med en uppsättning sensorer och intrångsde-
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rekterande teknologier för att varna för över
trädelser.
GIS-teknologier ingår också i navigerings
systemen hos militära drönare eller Unmanned
Aerial Vehicles (UAV). Dessa obemannade själv
eller fjärrstyrda farkoster används flitigt i kriget
mot terrorn och bygger bland annat på tekni
ker som GPS-navigatorer och höjddatamodeller
över landskapets topografi.
Användningen av drönare har utvecklats

"Mycket tyder på att natur-, bio- och
ingenjörsvetenskaperna i stort har på
verkats, att mer och mer forskning har
blivit relaterad til l terrorism som ett
nytt politiskt forskningsparadigm."

snabbt sedan 11:e septemberattackerna och
utgör idag en betydande del av de militära
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fick ökade anslag även när andra säkerhetsmyn

operationerna i kriget i Mghanistan. CIA ska

digheters anslag minskade. EU:s motsvarighet,

också ha använt UAV:er på mycket hög höjd
för att studera bin Ladins hus i Pakistan. I sep

European Union Satellite Centre, har mer mo

tember 2011 dödade USA den högt uppsatte

let anställda.

al-Qaida-medlemmen Anwar al-Awlaki med
Hellfire-missiler som avfyrades från CIA-styrda
drönare. Dessa var med stor sannolikhet av

Att det finns ett nära samarbete mellan
GIScienceforskare och myndigheter som NGA
och militära underrättelseorganisationer fram

typen Predator vilka fjärrstyrs av en pilot och
en instrumenttekniker och har en räckvidd på

for geoint Research at the National Geospatial- ln

desta 16 miljoner euro i budget samt hundrata

går av myndighetspublikationer som Priorities

1 200 km.
Inom GI Science har det pågått en livlig debatt

telligence Agency (2oo6), författade av ledande

om kopplingen till det militärindustriella kom
plexet. Från att framförallt ha handlat om kritik

enskilda forskares redogörelser, som geologen

av militär inblandning, skiftade tonvikten på
debatten karaktär efter den 11 september.
Nu kom den mer att handla om risker såväl

GIScienceforskare. I publikationerna ingår också
Jack Shroders artikel "Remote Sensing and GIS
as Counterterrorism T<;>ols in the Mghanistan
War" från 2005. Mer oklart är emellertid hur

som möjligheter med militär användning av

hög grad av forskningspåverkan det är fråga om
och om den skett direkt eller mer indirekt via

GIS-forskningens resultat (till exempel detalje

den samtida säkerhetsakademiska tidsandan.

rat kartmaterial som nu är tillgängligt för var
man i Google Maps) både vad gäller den egna
försvarsmakten och fientliga makter i samtida
och framtida krig och terrorhandlingar.

INVOLVERADE l MYNDICiHETSACiENDOR
Dessa exempel antyder att vi står inför fram

växten av ett nytt säkerhetsakademiskt komplex
där akademisk forskning inte enbart gagnas av

SÄKERHETSMVNDICiHET MED 5 MIUARDER DOLLAR

ökat finansiellt stöd, utan också är mer direkt

Det finns en viss distansering och gränsdrag

involverat i utformandet av olika myndigheters
instrumentella agendor. Det är tydligt att den

ning mellan GIScienceforskningen och civil,
men framför allt militär användning av dess
teoretiska geografiska och matematiska model
ler och resultat. Där de akademiska forskarna
arbetar med geografisk och spatial information,
begagnar sig säkerhetsrelaterade myndigheter
av "Geospatial intelligence" (GEOINT) när så
dana data används för underrättelseändamål i

amerikanska militära agendan har dragit nytta
av dessa ansträngningar att rikta vetenskapligt
fokus mot att bidra till olika säkerhetsmåL
Vad som är mindre tydligt är om detta också
har varit till gagn för den amerikanska veten
skapliga agendan och om strävan mot stegrad

hetsnivå finns exempelvis National Geospatial
Intelligence Agency (NGA) med en budget på 5

"säkerhetisering" har styrt forskningen bort
från mer förtjänstfulla områden för vetenskaplig
forskning. Så huruvida detta har varit lika värde
full forskningspolitik som säkerhetspolitik är en

miljarder dollar och 16 ooo medarbetare. Den

fråga för framtida forskning.

teknologier baserade på GIScience. På myndig
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