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Abstrakt

Denna uppsats har till syfte att studera den debatt som uppstod efter den 9:e december, då en 
rapport om CIA:s användning av tortyr som del av kriget mot terrorismen släpptes. Detta sker 
igenom en kritisk diskursanalys av amerikansk media, specifikt med en metod kallad förklarande 
kritik, med fokus på vad politiker citeras säga och vad opinionsskribenter själva säger gör tortyr rätt
eller fel att använda. Igenom analys av sådant material ges här både en inblick i de 
ställningstaganden som görs i debatten, där censur av rapporten bidrar till att en debatt där båda 
parter kan göra starka sanningsanspråk om effektivitet och politisering, samt även förklaringar av de
pragmatiska och affektiva argument som används i media för att legitimera CIA:s tortyranvändning.

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, förklarande kritik, tortyr, förstärkt förhör, CIA, media

Abstract

This essay has as its purpose to study the debate that occurred after the 9th of December, when a 
report about CIA’s use of torture as part of the war against terror was released. This is done through 
a critical discourse analysis of American media, specifically through a method called explanatory 
critique, focusing upon what politicians are cited to say, and what various opinion writers say make 
torture right or wrong to employ. Through analysis of such material, a glimpse is given into the 
positions that are taken in the debate, where redactions contribute to a debate where both parties can
make strong claims of truth about efficacy and politisation, along with explanations of the 
pragmatic and emotional arguments used in media to legitimize CIA’s use of torture.

Keywords: Critical discourse analysis, explanatory critique, torture, enhanced interrogation, CIA, 
media
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Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit.

One man to another is a wolf, not a man, when he doesn't know what sort he is.

Oftast delvis översatt: Människan är människans varg

- Titus Maccius Plautus, Asinaria, 195 före Kristus.
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1. Inledning

Från mongolernas berg av avhuggna huvuden till Nazitysklands gaskammare. Från Stalins hävdade 
"en miljon döda är statistik", till Pol Pots rensningar av "intellektuella". Från Saddam Husseins 
tortyr- och våldtäktskammare... Till CIA:s skendränkningar i förhör under sitt bidrag till "kriget mot
terrorismen". Mänsklighetens historia är full och fläckad av händelser och handlingar som vi idag 
kallar brutala. Barbariska. Omänskliga. Men hur jag än har vridit och vänt på vad som hänt och än 
idag fortsätter att hända, hur vämjeligt och i sanning både brutalt och barbariskt det än ter sig för 
mig, så finns människan ändå alltid där, i centrum. Den drivande aktören bakom all vår 
"omänsklighet". Det må så vara är allt sådant här benämns som omänskligt i den bemärkelse att det 
är grymt, men det verkar ändå historiskt som om grymhet i högsta grad är del av mänsklighetens 
natur. 

Lupus est homo homini. Mänskligheten tycks mig sannerligen vara sin egen varg.

Det är något av min skam hur jag likt myror dras till picknick-korgen, själv dras till mänsklighetens 
mörka sidor av grymhet och avhumanisering, av kaos och konflikt, allt mot en bakgrund att även 
dessa ting så konstant tycks vara något mänskligt. Även om vi i väst så gärna tycker oss ha kommit 
så långt – och i mångt och mycket tänker jag inte förneka att detta för det mesta tycks sant nog – så 
kommer det även i vår kulturella sfär emellanåt tecken på att även vi är kapabla till vad vi kanske 
allra helst inte vill medge oss förmögna till, och det är just ett sådant tecken jag här önskat studera.
I en summerande rapport från USA:s "Senate Select Committee on Intelligence" (SSCI, 2014) om 
CIA:s arbete och metoder mellan 2001 och 2009 hävdas att minst 119 människor skall ha utsatts för
skendränkningar och andra brutala metoder i förhörsprocedurer, och att dessa lett till minimal, eller 
felaktig information. Men, och det här är vad som har varit så fascinerande för mig, så gick denna 
rapport inte oemotsagd, utan startade istället debatt kring huruvida metoderna var effektiva. Detta 
till trots att det i tidigare forskning såsom det senare i denna uppsats kommer synas av exempelvis 
Jackson och Sturken visats på omfattande problematik med tortyranvändning både 
effektivitetsmässigt och med dess negativa konsekvenser både för utövare och offer.

Värt att notera är att CIA själva och även den summerande rapporten inte använder ordet "tortyr", 
utan snarare "enhanced interrogation techniques" eller "coervice interrogation", (sv. ”förstärkt 
förhör” eller ”tvingande förhör”). Anledningen till att jag ändå väljer att använda ”tortyr” är att det 
för mig inte är någon som helst fråga om att de metoder som beskrivs – däribland skendränkningar, 
fångar som slogs mot väggar och långa perioder av vakenhet i explicit stressfulla positioner – är 
direkt brott mot FN:s standard om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling 
eller bestraffning (FN, 1987), där USA (och, skall det sägas, många andra, mycket mer skrupelfria 
regimer) är en signatär (FN, 2015). Jag vill här tillägga att jag inte på något sätt är naiv nog att tro 
att denna FN-standard har makt bakom sig att faktiskt omsättas i verkligheten i dagens värld, men 
jag är ändå idealistisk nog att se den som ett värdigt ideal.

Slutligen så kan också tyckas vara så att hela det här problemet är väldigt avlägset för oss här i 
Sverige, något jag för det mesta skulle kunna hålla med om. Min egen tanke kring detta är dock att 
det i slutändan hela tiden har rört sig om händelseförlopp som är fullt förståeliga igenom linsen att 
de ses som mänskliga. Konkret, om Sverige fick sig ett eget terrorattentat likt det mot USA den elfte
september, 2001, hädanefter förkortat till elfte september, ser jag inga skäl till att vi inte skulle 
komma att ärras gentemot den "globala terrorismen" på samma sätt, varför jag ser ett värde i att 
analysera debatten utifrån och innan något sådant har kunnat hända. Såsom förhoppningsvis 
kommer synas i mina resultat och diskussion senare, så tycks det mig som om de reaktioner som 
uppstått inte på något sätt skulle vara unikt amerikanska, utan snarare en betydligt mer förståelig 
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och allmänt mänsklig reaktion som skulle ha kunnat ske vart som helst i världen.

1.1. Syfte och Frågeställningar

Det är i slutändan medias rapportering och debatt kring rapporten från SSCI som är mitt valda 
område för denna uppsats, med betoning på de uttalanden som i media görs av amerikanska 
politiker och opinionsskribenter. Igenom att använda förklarande kritik med grund i Faircloughs 
kritiska diskursanalys är mitt syfte här att:
Studera den debatt av CIA:s användning av tortyr eller tortyrlika metoder som uppstod till följd av 
offentliggörandet av SSCI:s rapport.
Igenom att besvara frågeställningarna:
1. Vilka ställningstaganden och kommentarer om SSCI:s rapport görs i amerikanska medias 
debatterande artiklar?
2. Vilka former av rättfärdiganden görs och framställs som legitima för tortyr i amerikansk media?

1.2. Disposition

Efter denna inledning kommer jag att börja denna uppsats i avsitt 2 med att redogöra för den 
tidigare forskning jag har kunnat hitta relaterad till mitt valda syfte, där jag har kunnat hitta och 
redogöra för tre allmänna teman kring vad denna tidigare forskning har att säga om tortyr och 
tortyranvändning som jag valt att kalla en historia av kontinuerlig ”omänsklighet”, legitimering, 
rättfärdigande och trivialisering av tortyr, och tortyrens konsekvenser i ett demokratiskt samhälle. 
Avsnittet avslutas sedan med en sammanfattning av denna tidigare forskning, samt en beskrivning 
av vad jag anser kunna bidra med på området i denna uppsats.

I avsnitt 3 kommer jag redogöra för den teoretiska ram som jag har genomfört denna studie med, i 
form av Faircloughs kritiska diskursanalys, med avsikt att klargöra inför läsaren vilken sorts 
perspektiv som jag har haft igenom mitt arbete, då mina resultat förutsätter en förståelse för hur 
Fairclough tänker kring hur mediauttryck och samhälleliga värderingar och praktiker hänger ihop. 
Denna del avslutas med en sammanfattning av de teoretiska begrepp som har använts mest av mig 
och kommer synas vidare i resultaten.

I avsnitt 4 lyfts den specifika metodansats jag valt att använda, förklarande kritik, fram och det 
praktiska analysfarfarandet beskrivs, återigen för att läsaren skall kunna se hur jag gått tillväga. Här 
kommer även mina resonemang kring urval av material för min analys att visas upp, samt även 
reflektioner kring etik och den för all diskursanalys så oerhört viktiga reflexiviteten. 

Avsnitt 5 är sedan mina faktiska resultat utifrån den teori och metod som redogjorts för, där jag 
visar på de svar jag har kunnat utröna på mina frågeställningar i form av ett flertal underrubriker 
som kommer redogöra för respektive hur debatten har sett ut igenom debatten i sin helhet, censur 
av SSCI:s rapport, moral och effektivitet, politisering av tortyrprogrammet och slutligen den 
legitimering som sker i media i form av pragmatisk legitimering  och affektiv legitimering. 

Avsnitt 6 berör sedan en fördjupad diskussion kring de områden som behandlats dittills, först och 
främst i den förklarande kritikens anda igenom resonemang om vad som gör att denna debatt är ett 
problem i sig och vilka intressenter som har i egenintresse att tortyranvändningen försvaras i 
barriärer mot förändring och deras intressenter. Därefter förs diskussion för att relatera den tidigare
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forskningen, teori och metod till mitt område, vilken också syftar till en form av självutvärdering 
kring de val som har skett av just forskning, teori och metod.

Avsnitt 7 är slutligen en avslutande och mer allmän diskussion kring området, och här kommer även
några spekulativa förslag på hur några av de problem jag har uppfattat med debatten eventuellt 
skulle kunna lösas eller luckras upp. Detta går sedan vidare in i vidare självreflektion kring vad jag i
slutändan har gjort och bidragit till forskningen med, och avslutas med förslag på vidare forskning 
som skulle kunna utföras på området. 

2. Tidigare Forskning

Den tidigare forskning som direkt berör CIA och deras emellanåt tvivelaktiga metoder och 
tortyranvändning är förståeligt begränsad, i mångt och mycket på grund av hur mycket av deras 
aktivitet är hemligstämplad och av naturen försiggår i det fördolda, men jag har här kunnat finna 
både diskursiva undersökningar, försök att förklara varför tortyranvändning har förekommit, och 
även viktiga påminnelser om att det här inte på något sätt är unikt, vare sig för moderna regimer i 
allmänhet eller CIA i synnerhet. Denna tidigare forskning har jag funnit via databaserna 
Sociological Abstracts och ProQuest med sökord ”CIA”, ”critical discourse analysis”, ”torture”, 
”media”, "enhanced interrogation" och "justifying torture" använda i olika parkombinationer, för att
på så sätt kunna hitta forskning inriktad mot i grova drag det område jag här intresserat mig av, just 
denna senaste rapport som väckt mitt intresse. Eftersom denna rapport är såpass ny så har inga 
studier ännu slutförts om just denna rapport och de omkringliggande reaktionerna, varför jag behövt
titta på forskning som mer allmänt behandlat CIA, tortyranvändnings representation i media, och 
även tidigare observationer om samma tidsperiod som talas om i SSCI:s rapport. Det är inte första 
gången CIA hamnar i blåsväder för hur myndigheten har skött sig under "kriget mot terrorismen".
Vad jag inte här har tittat på är främst psykologisk forskning av tortyrens effekter både på offer och 
förövare, även om sådan forskning i korthet emellanåt nämns i den forskning som jag har gått 
igenom här. Detta då den aspekten dels delvis ligger bortom mitt valda område, och främst står 
bortom vad jag känner mig kvalificerad att kunna kommentera och applicera.

2.1. En historia av kontinuerlig "omänsklighet"

 
Närhelst jag sitter ner för att titta på ett fenomen såsom denna senaste rapport om CIA:s metoder så 
står dessa alltid mot en historisk bakgrund, och det är mig viktigt att komma ihåg att det här inte på 
något sätt är något nytt under solen. Till en början behövs det ingen djupdykning för att likt 
Andrade (1995), som redan för 20 år sedan talar om CIA:s metoder.
Andrades artikel är här en kort summering av en bok av H. Bradford Westerfield, "Inside CIA's 
Private World: Declassified Articles from the Agency's Internal Journal, 1955-1992", där artiklar 
från CIA:s interna journal Studies in Intelligence publicerats för att ge en inblick i hur denna 
myndighet opererat och fungerat. Vad som kommer fram är att det börjar synas en historia av en 
sorts återfallsförbrytare när det kommer till att använda sig av i västvärlden kulturellt sett 
oacceptabla metoder, och också av att styvnackat försvara dem som nödvändiga.

Främst så syns dessa aspekter av motsättningar mellan nationell säkerhet och demokratiska ideal 
först under det kalla kriget, när USA och den då nybildade myndigheten CIA (Romano, 2011:161) 
på allvar ställdes upp mot en fiende likt Sovjetunionen, och fick börja förhålla sig till den fråga som
ända till idag fortsätter att ha en central roll; frågan om en balans mellan demokratiska värderingar 
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och nationell säkerhet. Romanos artikel har fokuserat på att analysera den officiellt publicerade 
diskursen av George W. Bush-administrationen, som explicit nämner ett behov av att återvända till 
strategier som användes under kalla kriget (Romano 2011:170) och den diskurs som rådde under i 
det begynnande kalla krigets dagar och hur dessa liknar varandra. Hon avslutar med att påpeka att 
även om Obama-administrationen medförde en förändrad och betydligt mer tortyrkritisk diskurs så 
medför de maktstrukturer hon ser inom det amerikanska politiska systemet att faktiska förändringar 
i slutändan är osannolika. Detta är även något som kommer upp i den senaste rapporten; den 
nämner att även om president Obama skrev under ett avslutande av hemliga fängelser och 
tortyrprogram så kan en senare president upphäva hans beslut utan yttre godkännanden eller 
motstånd.

Att denna kontinuitet syns inte bara i policy, utan även diskursivt är även ett ämne för Jackson 
(2007), som pekar ut den historiska bakgrund och de förflutna handlingar som möjliggör 
återvändanden till, snarare än nyskapande av sådana här metoder. Jackson har även han analyserat 
den diskurs som skapas av vad han benämner som "elite political discourse" (sv. ”elitpolitisk 
diskurs”), något han beskriver som bidragande till en ökande tolerans av tortyr som metod i 
behandlingen av terrormisstänkta.
Han går här såpass långt tillbaka som till 1860-talet, och menar på att redan behandlingen av 
amerikanska urinvånare och vidare under USA:s kolonialtid i Filippinerna och under Vietnamkriget 
alla har visat tecken på samma sorts behandling som senare kom att orsaka upprörda känslor i 
Guantánamo. Jackson (2007) gör liksom Romano en koppling till kalla kriget, och gör det allt 
tydligare att det, som nämnt, inte är något nytt under solen att moraliska principer eller gränser 
överträds.

En ytterligare aspekt av vad som bidragit till denna diskursiva bakgrund står att finna hos 
Celermajer (2007), där hon främst talar om den mediarepresentation som har förekommit om 
muslimer i allmänhet, främst i australisk media men som enligt henne också förekommit i 
västerländska länder i allmänhet. Detta är något som idag när jag skriver denna uppsats gjort sig 
påmint mot bakgrund av exempelvis attacken mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo.
Det hon talar om har inte med CIA och tortyr att göra direkt, men vad jag tycker mig se här är en 
annan aspekt av en kontinuitet, där Celermajer (2007:112) berättar om att samma sorts retorik om 
en religiös grupps inkompatibilitet med ett samhälle där dess majoritet integreras utan våldsamheter
och problem ändå målas ut som en fara, eller för att återanvända tidigare nomenklatur, ett hot mot 
den nationella säkerheten. Celermajer talar här om att den religiösa grupp som tidigare har stått som
utpekad i USA under 1800-talet var katoliker, och att detta på så sätt inte heller är någonting nytt. 
Denna "fienden inom gränserna" har idag i form av muslimer bara givits ett nytt ansikte. Detta ter 
sig som en del i ett skapande av "den andre", en människa som är så annorlunda att den blir 
essentiellt farlig, något som vi senare här kommer se som en viktig del i rättfärdigande av 
tortyranvändning.

2.2. Legitimering, rättfärdigande och trivialisering av tortyr

Av kontinuiteten följer att inte bara metoder och retorik är bestående och upprepar sig, utan också 
att försök att legitimera och rättfärdiga dem gör det. Vidare så skulle det naturligtvis vara långt ifrån
första gången som människor istället för att erkänna fel mycket hellre försöker hitta skäl till att de 
om de ställs inför samma situation igen också skulle göra samma saker igen. Dessutom så 
tillkommer att detta rättfärdigande har skett inför en allmänhet som i stor utsträckning betraktar 
legitimeringen som godtagbar (se Tortyrens konsekvenser, nedan).
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Det första sättet som legitimering sker på är baserat i ideologi, där tortyren vinklas på ett sådant sätt 
att den ställs upp som ett försvar för en ideologi, och vidare beskrivs som att den är rättfärdigad då 
den i slutändan uppnår eller försvarar ett högre syfte (Tognato, 2010:92, 95). Tognato har tittat på 
hur tortyr användes under det så kallade ”smutsiga kriget" (eng. ”Dirty War”) under 70- till 80-talet 
i Argentina, och menar på att tortyr måste kunna länkas till en moralisk logik bortom rationell 
funktion för att rättfärdigas. Det som i slutändan kommer upp hos Tognato är att tortyr kan vinklas 
som en moralisk kur eller rentav en kärleksgest. Utöver Tognato så menar Celermajer (2007:107) på
att hela detta antagande om att det finns bakomliggande högre ideal, bortom stat och nation, i sig är 
ett tecken på att en part i en konflikt söker att gå bortom de spelregler som finns etablerade inom 
konflikter mellan stater, citat (Celermajer, 2007:107): "[H]e who invokes the word 'humanity', 
wants to cheat."
Av detta följer resonemanget att en part söker att retoriskt fördriva fienden från deras möjlighet att 
hävda sin sak som mänsklig, likt tortyr i sig självt så ofta talas om som omänskligt (Tognato, 
2010:95), men således också att omänskliga metoder är rättfärdigade gentemot omänskliga fiender.
Det här försvaret ger sedan Jackson (2007:356–357) ytterligare en viktig dimension av, när han 
pekar på hur den konflikt som målats upp har definierats diskursivt av ett mycket kraftfullt 
språkbruk, där det talas om en exceptionell omständighet, och att det således vidare rättfärdigar 
användande av vilka metoder som än behövs för att försvara idealet – ändamålen får alltså helga 
medlen.

Vidare har Sturken (2011:427–428) i sin forskning det centrala temat om trivialisering av tortyr, 
vilket även om det inte rör sig om direkt försvarande av tortyr, utan snarare om hur den trivialiseras 
i hur den förmedlas till det amerikanska folket igenom olika former av populärkulturell porträttering
och trivialiserande retorik. Detta menar hon på att det sker igenom att vi som människor väldigt 
sällan faktiskt har praktiskt erfarit tortyr, vare sig som offer eller förövare, och att vi således i stor 
utsträckning skapar vår bild av den igenom olika former av populärkultur. Vi är vare sig såpass nära
tortyr att vi ser den öga mot öga, men inte heller så långt avlägsnade från det för att se det som 
något helt obegripligt. Även när bilder från Abu Ghraib kom ut och orsakade ilska runtom i världen 
(Sturken, 2011:430) så blev upprördheten mindre inom USA, då de positionerades som en 
konsekvens av "kriget mot terrorismen", och att dessa människor i slutändan var, såsom det 
ideologiska försvaret ovan antyder, inte bara skyldiga till enorma brott, utan också rent omänskliga. 
Sådana handlingar länkas till koncept som nationell säkerhet och legitimerande språkbruk där 
brutaliteten tonas ner och avvisas med försök till humor (Sturken, 2011:431–432, 434).

Den tredje aspekten som står att finna i den tidigare forskningen är den pragmatiska aspekten, som 
ofta konkretiseras med ett tankeexperiment som benämnts som "den tickande bomben". Sturken 
(2011:426) beskriver detta som idén att det kan spekuleras att en viss fånge har information om en 
gömd, tickande bomb, och att enbart tortyr av denna fånge kan få denne att ge upp och berätta om 
vart den är så den kan desarmeras. Förutom att Sturken själv kallar detta scenario en myt i samma 
andetag så pekar Jackson (2007:370) ut det som ett bristfälligt tankeexperiment utan 
verklighetsanknytning, men denna form av argument har ändå fortsatt att leva vidare.

2.3. Tortyrens konsekvenser i ett demokratiskt samhälle

Det känns för mig inte särskilt meningsfullt att tala om tortyr i media utan att också kunna tala om 
vad som tidigare forskning har att säga om dess varför och dess konsekvenser, även om forskning 
om de sociologiska aspekterna av dess natur är relativt ovanlig. Det jag har funnit har dock 
långtgående konsekvenser.
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Det första och vad jag vill hävda är det absolut viktigaste att ha i åtanke om tortyr är att även när 
den rättfärdigas som en nödvändighet i informationssamlande (se temat legitimering ovan) så pekar 
Sturken (2011:426) ut att det inte bara historiskt är extremt vanligt att den används som 
maktutövning över offren, eftersom den ofta fortsätter även när ingen mer information finns – eller 
ens från första början fanns – att få ut. Sådan praktik är inte bara i sig själv en fruktansvärd 
kränkning på en moralisk nivå, utan direkt skadlig mot den bild som ett civiliserat land vill kunna 
visa upp av sig själv utemot världen. Senare i samma artikel så sägs det, och det här är ett längre 
citat men så otroligt viktigt att ha i åtanke, i Sturken (2011:434):

"...treatment [av Guantánamos fångar] so brutal that it is now acknowledged by those in 
government that the torture itself has rendered some of Guantánamo’s occupants so 
destroyed that they cannot be released for fear that their destruction has made them 
potentially dangerous enemies."

Kort sagt, så skapar tortyranvändning nya fiender.

Så varför används tortyr då alls av regeringar? En intressant vinkling står att finna hos Cohen & 
Corrado (2005), där de försöker ställa upp en teoretisk modell som grundas i ett samhälles 
ekonomiska förutsättningar, och med ett mål att uppnå specifika och ideologiskt motiverade mål 
(Cohen & Corrado, 2005:107; men se återigen Tognato (2010), för ett praktiskt exempel på detta). 
Vad de i slutändan argumenterar för är att "avancerade", liberala kapitalistiska stater inte har det 
behov av att tortera som andra stater har, och att den tortyr som dessa använder har riktats mot yttre 
fiender snarare än inre. Detta ger en bredare bild än den som Sturken använder när hon talar om 
USA specifikt, då Cohen & Corrado lägger till ytterligare två mål med tortyranvändning; att tvinga 
fram lydiga beteenden, och att skada ett offer för att skapa en symbol gentemot en specifik grupp. 
Om vi här accepterar att det som Sturken nämner att informationsinsamling inte är ett mål som 
överlag fungerar särskilt väl, samt att lydiga beteenden är något som mig tycks vara främst 
applicerbart när en regering torterar sina egna medborgare, så blir den viktigaste delen att ta med sig
att offren blir till som symboler.

Jag vill avsluta detta med att tala lite om vad tidigare forskning har att säga som talar emot 
tortyranvändning i allmänhet, och detta är något som Jackson (2007:370–371) tydligt och koncist 
tar upp. De rent idealistiska och moraliska argumenten är förstås många, men det tycks mig 
meningslöst att ens försöka ta upp dem eftersom de ofta motas bort med argument om realism och 
pragmatism. De praktiska argumenten vill jag dock fortsätta att ta upp här, och Jackson liksom 
Sturken nämner att offret permanent skadas, och därutöver så skadas permanent den eller de som 
måste utföra tortyren. Han kallar även tortyr rent kontraproduktiv, något som citatet i Sturken ovan 
förhoppningsvis ger ett tydligt exempel på hur. Tortyrimplementering har enligt Jackson historiskt 
också spridits ifrån exceptionella fall (såsom "kriget mot terrorismen" ofta betraktas som; se 
Legitimering, rättfärdigande och trivialisering ovan) till att bli ett normalt sätt att hantera 
motståndare, samt också hur tortyranvändning medför att människor såsom både förhörsledare och 
läkare måste "tortyrtränas" för att den skall kunna utföras.
Trots dessa argument, plus de moraliska argumenten, så pekar Jackson (2007:361) och Sturken 
(2011:426) ut en viktig aspekt av sådan här tortyranvändning, i att den tycks ha ett utbrett folkligt 
stöd, där Jackson refererar till undersökningar gjorda med amerikanska medborgare, och Sturken, 
när hon talar om det avslutande av dessa program som president Obama säger sig ha gjort, säger  
(Sturken, 2011:426):"Obama's rescinding of this policy had little public support..." - just att sådana 
tortyrprogram hos allmänheten ofta ses som acceptabla i exceptionella omständigheter.
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2.4. Sammanfattning av tidigare forskning

Genom den tidigare forskningen träder många för mig viktiga element fram om hur tortyr har 
använts av, rättfärdigats i och påverkat ett modernt, västerländskt samhälle. Historiken är 
genomgående ett starkt tema, igenom hur när en exceptionell omständighet dyker upp att berättiga 
det, så kan exceptionella metoder tas till, även om de ligger utanför vad ett demokratiskt samhälle 
skulle se som acceptabelt; samhällets överlevnad, när detta kan åkallas, tycks ställas över dess 
moraliska värderingar.

Under en längre tid, och även i SSCI:s rapport, har språkbruket ifrån officiellt håll tett sig att 
använda "enhanced interrogation" (där valet av ordet "enhanced" för mig är tämligen intressant) 
som maskerande begrepp, men denna kodning tycks inte i sig ha varit tillräcklig för att lugna 
människor. Vad som kunnat försvara och maskera tortyren snarare har grundat sig på ideologiskt 
och praktiskt försvar, samt en trivialiserande (populär)kulturell framställning av tortyr, där 
ändamålen ställs upp som de högsta och ädlaste medan medlen framställs som mycket effektiva för 
att få den information som önskas. Oavsett hur effektiva dessa metoder sedan är, så kvarstår i 
slutändan både moraliska och praktiska problem med att ett demokratiskt samhälle alls skulle 
använda sig av tortyr, vilket främst träder fram hos Jackson (2007).
Att tortyr så ofta fortsätter även efter det att en fånge har visat sig inte ha (vidare, om alls någon) 
information träder även det fram, och antyder att metoderna i slutändan inte nödvändigtvis alls 
behöver ha varit till för att skaffa information, utan snarare blir en fråga om ett symboliskt 
maktutövande.

Mitt bidrag till forskningen kommer vara flerdelat. För det första så är denna rapport från SSCI 
relativt nyligen publicerad, och även om den tidsperiod som den behandlar har studerats tidigare i 
den forskning jag beskrivit ovan så har den av naturliga skäl inte kunnat tala om just denna nyaste 
rapportering. För det andra så har inga studier jag hittat gjorts utifrån Faircloughs kritiska 
diskursanalys, även om mycket av det som exempelvis Sturken talar om mycket lätt kan översättas 
till hans begreppsapparat (Sturkens trivialisering och ironisering kan enkelt betraktas som en del i 
naturalisering; se teori nedan). Mitt perspektiv är också ett från en utomstående, som förstås inte 
ensamt kan hoppas förstå och förklara sådana här fenomen, men som tillsammans med exempelvis 
Sturkens ”insiderperspektiv” kanske kan bidra med nyanser kring fenomenet tortyranvändning i 
västvärlden i allmänhet.
Jag hoppas även i relation till inledningen kunna väcka läsarens tankar kring hur vi i länder som 
ännu inte haft ett ”elfte september” att ärra vår samhällsjäl i förväg kan fundera kring hur vi vill 
hantera en sådan fruktansvärd händelse ifall en dag vi befinner oss i samma situation, och vad vi i 
slutändan kan dra för lärdomar av vad som skedde.

3. Teori

Det finns en uppsjö av begrepp och teori ifrån Fairclough som är användbar för mig här. De jag 
väljer att ta upp här gör jag för att den antingen är mycket centrala för perspektivet som helhet, 
exempelvis hegemoni, och ideologi, eller för att de för mig tett sig som speciellt användbara för att 
uppfylla mitt syfte, såsom antaganden, naturalisering och intertextualitet, samt språkanvändningens 
natur i mediatexter.
 
Förutom att diskursanalytiska ansatser överlag medför ett grundantagande om språkanvändning i 
allmänhet som uppbyggande snarare än representativ (Wetherell, Taylor & Yates, 2001:6-7), så har 
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Fairclough själv mycket att säga om hur språk och språkbruk ter sig i media och mediatexter. Vad 
detta vill säga är att språk inte enbart är speglande av verkligheten, såsom det kanske skulle 
förväntas vara vid exempelvis nyhetsrapportering, utan i sig hela tiden också en del av att bygga 
och konstruera – eller för att använda facktermen, konstituera – en verklighetsbild. Detta kan 
illustreras igenom ett något klassiskt tankeexperiment, i hur jag kan peka på himlen och hävda att 
den är blå, men få motsägelse från en person som är färgblind. Jag kan få medhåll från många 
andra, men likaså kan den färgblinde, och således så får vi i två (och möjligen fler därtill) 
gemenskaper konstruerat två olika beskrivningar av himlens färg. Likaså kan politisk diskurs ses 
som att den medför ett skapande olika grupperingar med sina överenskommelser om samhällets 
natur. Sammanfattningsvis så är språk inte bara speglande av verkligheten, det är skapande av en 
verklighet.

Innan jag går tillbaka i detalj om Faircloughs syn på media så kommer jag dock börja att beskriva 
den kritiska diskursanalysens ontologi och epistemologi, från dess övergripande tankar kring 
ideologi och hegemoni, ner till detaljnivå om språkets natur och användning i media.

3.1. Språket som maktutövande – ideologi och hegemoni

Två begrepp som ligger djupt rotade i den kritiska diskursanalysens bakgrund är hegemoni och 
ideologi. Även om dessa främst står att finna i de större nivåerna diskursiv praktik och 
sociokulturell praktik tycks det mig ändå viktigt att de får komma fram för att ge läsaren en bättre 
förståelse för den verklighetssyn som ligger bakom Faircloughs perspektiv.

3.1.1. Ideologi

Ideologi enligt Fairclough är ett sätt att representera och tala om världens beskaffenhet utifrån ett 
visst intressentperspektiv (Fairclough, 2010:46), och visar tydligast på hur en social verklighet inte 
enkelt och unisont kan beskrivas. I media framträder ideologi som självklarheter och 
förgivettaganden, och står skilda ifrån försök till övertygande (Fairclough, 1995:45), där en eller 
flera aspekter av verklighet ställs upp som fakta eller objektiv kunskap (Fairclough, 2010:46), trots 
att den till en början har sitt ursprung i en specifik intressent med sina egna intressen i att beskriva 
verklighet. Ideologi verkar enligt Fairclough (2010:60) främst i produktion och konsumtion av 
texter, alltså i nivån diskursiv praktik, vilket ter sig naturligt. Om ideologi är något så naturligt i en 
människas tankevärld att den inte reflekteras över så kommer detta också att synas i de antaganden 
denne gör både när den producerar en text, och hos en läsare när denne sedan antingen accepterar 
eller avfärdar det som författaren antagit under produktion.
Det är dock också ett antagande hos Fairclough att ideologi inte är transparent. Han talar (2010:46) 
om vad han kallar "the autonomous subject effect", där ideologi avser att skapa människor som 
ytligt framstår som att de inte har påverkats av ideologiska faktorer, utan snarare att de har varit fria 
att skapa sin egen uppfattning, citat (Fairclough, 2010:46): "That is, metaphorically speaking, 
ideology endeavours to cover its own traces.". Slutligen så skall det dock nämnas att han och menar
på att ideologi eller ideologiska spår bakom textproduktion inte nödvändigtvis måste finnas 
(1995:102), men att det alltid är värt att hålla i åtanke, i min mening särskilt om ideologi såsom han 
säger är något som gärna "jobbar i det fördolda".

3.1.2. Hegemoni

Hegemoni inom kritisk teori talar om makt och dominans inom eller över ett samhälle (och detta 
inom alla sociala sfärer där någon form av "överordnad-underordnad"-relation förekommer) utifrån 
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förhandling, och konsensus- eller acceptansskapande snarare än igenom hot eller tvång (Fairclough,
1995:67), där ideologi kommer in som ett sätt att vinna acceptans.
Eftersom en hegemonisk maktbas är baserad på förhandling så är den dock inte stabil (Fairclough, 
2010:61), och kan igenom yttre händelser eller inre förhandling komma att förändras, exempelvis 
igenom att de gränser som en hegemoni satt för sitt eget beteende dras om, exempelvis på grund av 
krav från en av de grupperingar som ingår i den.
Hegemoniska "kamper" tar sig i uttryck främst igenom sådana förändringsprocesser (Fairclough, 
2010:129), där målet är en naturalisering av något som tidigare varit "onormalt", eller tvärtom, en 
denaturalisering av något som tidigare tett sig som "normalt". Dessa "onormala" eller "normala" 
ting kan exempelvis vara ideologiska föreställningar om verkligheten, i en form av kulturell eller 
etisk ingenjörskonst (Fairclough, 2010:128).
När jag har kommit att tala om samhällelig förändring i termer av att dra om gränser så tycks mig 
hegemoniska kamper uttryckta som etisk-kulturell förändring vara ett potentiellt användbart sätt att 
tala om SSCI:s rapport. Det är exempelvis inte svårt att något nonchalant tala om acceptans av 
tortyr som en naturalisering av vad som etiskt och kulturellt en gång tett sig som oacceptabelt.

3.2. Diskurs och genre

Jag vill förstås inte heller använda ordet "diskurs" utan att kommentera dess innebörd. I korthet kan 
en "diskurs" ses som ett sätt att tala om och representera ett visst fenomen, och uppvisar då en 
ganska stor likhet med ideologi, men även om diskurser ofta filtreras och färgas av ideologi så 
måste inte så vara fallet.
Fairclough (1995:18), använder ordet diskurs på två olika sätt och hänvisar till dem som grundade i 
två separata discipliner, och menar på att hans – och följaktligen, också min – användning 
inkluderar båda dessa definitioner. Den ena säger Fairclough kommer ifrån språkstudier, och 
definierar som ett interaktionistiskt fenomen, där diskurs är en social handling och interaktion, och 
uppkommer igenom någon form av förhandlande mellan människor i sociala situationer om hur 
verkligheten är beskaffad. Den andra kommer ifrån Foucault, och definieras av Fairclough enklare 
som en social konstruktion av verkligheten och således en sorts kunskap i sig. Senare i samma bok 
preciserar Fairclough med ett tydligare exempel, och använder då politiska representationer 
(Fairclough, 1995:56). Vad han säger då är att den sociala praktiken (se nedan) "politik" 
representeras diskursivt på olika sätt av olika politiska förgreningar (liberalism, Marxism, 
konservatism...), och medför att vi får en liberal diskurs om politik, en konservativ diskurs om 
politik, och så vidare, med sina egna distinkta syner på hur ett samhälle bäst kan organiseras.
"Diskurs" som språkbruk kan alltså skiljas och ses som distinkt ifrån "diskurs" som substantiv, där 
den senare tycks mig ligga närmre Foucaults definition av diskurs som en sorts samling 
förgivettaganden som kan åkallas av vem som helst som önskar uttala sig om en fråga.

Översatt till min uppsats här, är det min tolkning att vad jag talar om här i slutändan är den sociala 
praktiken "tortyr", och diskurs blir användbart som begrepp för att beskriva de sätt som denna 
praktik talas om mediatexter. Det är dock inte vilka mediatexter som helst som används här. 
Fairclough använder också begreppet genre (Wetherell, Taylor & Yates, 2001:235) för att beskriva 
olika sätt som uttalanden och text är strukturerade på. Genre handlar i sammanhanget om vilken typ
av text som analyseras. Detta kan röra sig om allt ifrån vardagskonversation eller 
nyhetsrapportering i TV (då vanligen transkriberad), till olika former av mediatexter, till exempel 
vad som också skulle kunna kallas nyhetsrapportering – och således en form av anspråk på objektiv 
sanning – eller debatterande artiklar med syfte att övertyga en läsare om en viss ståndpunkt. Det är 
artiklar av dessa två sista genrer som är av intresse för mig i denna uppsats, och främst den senare 
genren.
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3.3. Text, diskursiv praktik och social praktik

Som del i sitt analytiska tänkande har Fairclough en idé om tre distinkta nivåer av hur en diskurs tar
sig uttryck, och det är igenom hur dessa hänger ihop som han menar på att (Fairclough, 1995:59 & 
Fairclough, 2010:133) analys av "text" (som han använder som synonym för "språk" i allmänhet) i 
slutändan faktiskt kan säga något om en sociala verklighet. Dessa tre nivåer kallar han text, 
diskursiv praktik och sociokulturell praktik, och tanken är att text (eller tal), igenom diskursiv 
praktik tolkas (produceras och konsumeras) och sedan omsätts i sociokulturell praktik, men även att
sociokulturell praktik igenom diskursiv praktik dikterar vad som är acceptabelt att säga (i "text").
Som så många gånger sagts, språk och språkbruk är både speglande och konstituerande, och således
är också diskurser det, till följd av att de oundvikligen kommer till uttryck igenom just språk.
Slutligen så nämner Fairclough (1995:62) även också att lägga betoning på specifika aspekter här – 
text, diskursiv eller sociokulturell praktik – är fullt möjlig, och jag skulle säga nödvändig med den 
tidsbegränsning jag här arbetat under, och det är min avsikt att betona den "minsta" nivån (text) 
tyngst och den största (sociokulturell praktik) minst.

Som sagt så är "text" i den mening som Fairclough använder ordet inte bara en fråga om direkt 
skriven text, utan kan likaväl vara tal eller bildspråk. Denna uppsats kommer främst att behandla 
just bokstavligt textmaterial, även om bildspråk – om detta finns – också är en viktig del att ta 
hänsyn till. På denna nivå är analysen främst avsedd att försöka utröna vad som tidigare benämnts 
som identiteter, relationer och representationer (Fairclough, 1995:58), där identitet och relation i 
sammanhanget handlar om dessa i egenskap av läsare och författare av texten. Representationer är 
sedan vad som vill tala om hur sociokulturella praktiker i texten framställs och beskrivs, eventuellt 
till följd av ideologi (se nedan). Något i text som av Fairclough (1995:60) ses som ett särskilt tecken
på förändring eller kreativitet snarare än kontinuitet eller konstans är interna motsägelsefullheter i 
texten, och det är också i detta sammanhang som outtalade och tystade delar såsom talats om ovan 
är viktiga att ha i åtanke.

I mellanledet i Faircloughs modell, den diskursiva praktiken, ligger fokus på hur produktion och 
konsumtion av text ser ut (Fairclough, 1995:59), samt också de transformationer som tidigare talats 
om och en tanke om intertextualitet. Intertextualitet är ett antagande om att all text i sig hänvisar 
till, är ett svar på eller just transformerar någon form av föregående text, vilket i sig är en aspekt av 
textproduktionen (Wetherell, Taylor & Yates, 2001:233). Konkret för denna uppsats, en del i den 
diskursiva praktiken kring SSCI:s rapport är att medias textproduktion om den är intertextuell i det 
avseende att den använder sig av och transformerar just denna rapport, samt att debattartiklar kring 
den är en sorts gensvar gentemot den och även varandra.
Tanken här är att sociokulturella fenomen inte direkt formar text (Fairclough, 1995:60), utan snarare
formar de sätt på vilka text skapas och läses (återigen i allmän bemärkelse; text är här synonymt 
med alla kommunikativa uttryck), vilket i sin tur är just de diskursiva praktikerna.

Antaget inom Faircloughs tänkande är att all text och diskurs existerar i en större kontext 
(Fairclough, 1995:50), och att denna måste tas hänsyn till för att verkligen kunna förstå ett fenomen.
Av detta följer analys av sociokulturell praktik (ibland benämnd social praktik), vilket kan involvera
alla nivåer ifrån ett direkt sammanhang, till de allra bredaste där samhälle och kultur som helhet tas 
med i beräkningen (Fairclough, 1995:62). Denna nivå är den jag minst kommer att använda mig av, 
eftersom jag bedömer att jag inte kommer ha tid och möjlighet att sätta mig in i denna allra bredaste
kontext, men det är något som åtminstone måste tas hänsyn till.
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3.4. Språkets natur i mediatexter

Fairclough (1995:42) berör också några av de aspekter som blir mer värda att tänka över när en 
mediatexter skall behandlas. Han menar här på att medias syfte med en viss representation inte 
nödvändigtvis är entydig, med exemplet att en dokumentärfilm kan ha ett flerdelat syfte, både i att 
informera (likt nyhetsrapportering), men också att försöka övertyga sin publik om att göra ett visst 
ställningstagande i en fråga (likt debattartiklar), och kanske även också vara på ett eller annat sätt 
underhållande, något som inte konventionellt ses som del av nyheter eller debatt. Med de två genrer 
av mediatexter jag tidigare specificerat i åtanke är de texter jag har för avsikt att analysera här av de
första två typerna; informerande och övertygande, även om Fairclough (1995:43) menar på att det 
finns ett konstant tryck på media att bli mer underhållande även i dessa kapaciteter för att bredda sin
publik.

Slutligen kan sägas att Fairclough även menar på att språkbruk medför konsekvenser som en 
uttalande part inte nödvändigtvis är helt och fullt medveten om i sammanhanget (1995:54). Han 
konkretiserar detta med exemplet att relationen politiker-journalist medför en uppsjö antaganden 
om vad som är lämpligt och ej i deras interaktion; här till exempel att "folkets röst"-reportern 
legitimt kan utmana en politikers uttalanden. Detta kan tyckas som en mindre observation, men den 
är mig av fundamental vikt för att kunna berättiga kritiska diskursanalyser i allmänhet. Om det antas
att det inte finns några sådana, underliggande antaganden i social interaktion, så försvinner ju också 
meningen med att försöka analysera språkbruket som antydande för bakomliggande diskurser. I 
sammanhanget för denna uppsats betyder detta att debattörer inte nödvändigtvis är fullt och i förväg
medvetna om vad deras språkbruk om tortyr gör, eller vilka maktrelationer de i slutändan antyder.

3.4.1. Språket som konstituerande och förändrande

Likaså som språk i sig är både konstituerande och, i Faircloughs ord, socialt konstituerat, alltså i sig 
skapat av social interaktion, är också mediatexter både en spegling av existerande värderingar och 
identiteter, och samtidigt bidragande till vidmakthållande eller förändring av kulturella värderingar 
(Fairclough, 1995: 48). Vad allt språkbruk sedan konstituerar är tre aspekter (Fairclough, 1995:55); 
sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och trossystem (eller identiteter, relationer och 
representationer), och även om dessa inte antas ha samma vikt i alla sammanhang är ändå 
grundantagandet att dessa aspekter finns med i så gott som alla texter. Det skiljs sedan vidare på 
huruvida konstituerandet är konventionellt eller kreativt, det vill säga huruvida det tjänar till 
vidmakthållandet av någon form av status quo, eller om det försöker förändra någonting. För denna 
uppsats syften kommer jag att i enlighet med min värdering om att tortyr aldrig är acceptabelt att se 
medias uttryck för min ståndpunkt som konventionella, och försök till rättfärdigande som kreativa. 
Detta ligger i linje med den kritiska diskursanalysens intresse för just kontinuitet å ena sidan, och 
förändring (Fairclough, 1995:56) å den andra.

Det är sedan i Faircloughs resonemang kring hur förändring kan ske som en analys likt den jag 
avser utföra får sitt samhälleliga värde. Vad Fairclough tar upp är att han ser medias uttryck som en 
första signifikant antydan på att förändring är i skeende (Fairclough, 1995: 52), och den makt media
har över förändring tar sig i sin tur uttryck igenom att olika gränser dras om, både inom och mellan 
olika diskurser. Till detta tillkommer att Fairclough, som sagt, inte ser mediarepresentationer som 
neutrala speglingar av en verklighet, och att dessa dessutom ses som att de i sig efter ett antal 
transformeringar presenterar sanningsanspråk på ett sätt som går i linje med vad de människor som 
varit involverade i skapandet av mediauttrycket tycker och tänker (Fairclough, 1995: 103). Dessa 
transformeringar är de olika "filter" som en händelse går igenom innan den når allmänheten 
(Fairclough, 1995:48), och sker både av en mediakälla i allmänhet, och av de individer som bidragit
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till dess skapande. Att media på detta sätt transformerar de händelser de rapporterar om, på gott och 
ont, är i slutändan vad som ses som ett skäl till att mediauttryck inte heller de får någon särställning 
i sitt språkbruk, men de har ändå en prominent ställning som verklighetspresentatörer i egenskap av 
sin publik och ett ideologiskt grundantagande (se ideologi, ovan) om deras vilja att presentera 
"Sanningen".

3.4.2. Outtalat och tystat språk

En fråga som får ta plats i den analys jag avser göra är vad en text väljer att inte säga, vilka som inte
får komma till tals och vad som hade kunnat vara legitim del av en rapportering men ändå inte är 
det. Detta följer av antagandet om medias transformeringar ovan; igenom de transformeringar som 
görs sker det av olika skäl både vinklingar och bortklippningar. Detta kan ske exempelvis av 
platsskäl, tydlighetsskäl eller av ideologiska skäl (se ideologi, ovan). Vad Fairclough föreslår här är 
en sorts fyrgradig skala på vad som är del i en mediatext (Fairclough, 1995: 106), där element kan 
beskrivas som frånvarande, antaget, bakgrund eller förgrund, och det som han, och jag här, kommer 
ta upp mest om är antaganden (eng. presuppositions). Dessa antaganden är i korthet saker som går 
osagda eller omotiverade, men som det ändå utgås ifrån att en publik är bekant med och kan 
acceptera. De är dock inte nödvändigtvis oemotsägliga; ett exempel som Fairclough i sin 
beskrivning använder handlar om, i grova drag, "fattigdom i Tredje Världen", och han pekar ut att 
"Tredje Världen" där inte bara är en term som tittaren förväntas vara bekant med, utan också att 
antagandet är att "Tredje Världen" är en korrekt term att använda – något som förstås i allra högsta 
grad kan ses som möjligt att utmana.
I kontext av denna uppsats ser jag dessa antaganden eller presuppositioner som en viktig del i att 
analysera det textmaterial jag i slutändan använder mig av, eftersom det område jag riktat mig mot 
är såpass kontroversiellt och således att de antaganden som skribenter och journalister använder sig 
av kan väntas vara förhållandevis kraftfulla.

3.5. Sammanfattning av teori

Jag har här försökt göra klart för läsaren vilken sorts teoretiskt perspektiv som ligger bakom min 
uppkommande analys och ge lite kontext för de begrepp som kommer att användas inom den. Min 
analys är främst avsedd att ske på nivåerna text och diskursiv praktik, med avsikt att lägga tyngd på 
att identifiera ideologi (om någon sådan finns), intertextualitet, transformeringar och antaganden, 
för att på så sätt kunna tolka och förklara de ställningstaganden som görs gentemot SSCI:s rapport. 
Detta är utlagt för att gå ihop med den förklarande kritiken (se metod, nedan) för att kunna utföra 
dess steg 2 och 3, där jag ser ideologi och antaganden som två användbara begrepp för att tala om 
skälen till att det uppstått debatt snarare än fördömande. Transformeringar och intertextualitet ser 
jag sedan som en aspekt av att tala om huruvida en viss artikel är konventionell eller kreativ (se 
språket som konstituerande och förändrande, ovan). Slutligen har genre tjänat som en del i 
avgränsningen av det studerade materialet, och diskurs kommer användas som beskrivet ovan, både 
för att tala om diskussion av området som helhet (en sorts diskurs om tortyranvändning), som två 
eller fler sidor i debatten som söker etablera sin syn som hegemoni (exempelvis de grovt 
generaliserade diskurserna ”tortyr är okej”, ”tortyr är inte okej”), och slutligen mer Foucaultianskt 
som de allmänna förgivettaganden som debattörer och journalister använder sig av för att tala om 
SSCI:s rapport.
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4. Metod

Den kritiska diskursanalysen är i allmänhet en mycket lämplig metod vid medieanalys, då 
Fairclough uppvisar ett genomgående intresse för just media och hur verklighet och sanning 
konstrueras igenom media.  Den blir applicerbar här eftersom syftet blir att undersöka hur media 
bidrar till att legitimera en nations, i detta fall USA:s, handlande inför sig själv. Fairclough uppvisar
många specifika insikter i hur sådana processer går till och har ett begreppsligt ramverk som är 
robust för användning vid analys av mediatexter och språkbruk. Dessutom tänker jag mig att det är 
få i den amerikanska befolkningen som har kommit att läsa SSCI:s rapport i dess helhet, och istället 
har förlitat sig till just hur rapporten och den påföljande debatten har beskrivits i medias 
rapportering, vilket gör en kritisk granskning av just rapporteringen till något användbart för att 
försöka skapa en förståelse av vad som skett.

Den specifika metod jag avser att applicera på det material jag valt ut står att finna hos Wetherell, 
Taylor & Yates (2001:236–239), benämnd "explanatory critique", eller förklarande kritik. Detta har 
för mig en tydlig fördel i att den omsätter Faircloughs teori till en serie praktiska riktlinjer, vilket för
mig som nykommen till fältet medför att jag kan spara en del tid.
Den medför också att jag direkt i första steget inte nödvändigtvis behöver se min upprördhet (se , 
ovan) som ett större problem mot att kunna utföra en nyanserad analys av materialet senare, utan 
snarare som ett tecken på att ett problem finns.

4.1. Reflexivitet

En mycket viktig aspekt inom diskursanalytisk forskning är reflexivitet, som jag här väljer att ta upp
först i metodavsnittet, då jag ser reflexiviteten som en såpass viktig aspekt inte bara för mig, utan 
också för läsaren att ha i åtanke framöver, såtillvida att den får konsekvenser direkt i själva valet av 
metoden. Lite förvirrande har reflexivitet två distinkta användningsområden, men där jag här väljer 
att enbart använda mig av den ena definitionen, då den är mer genomgående viktigt, och har 
konsekvenser för hela det arbete jag här har gjort. Denna definition av reflexivitet är först och 
viktigast för mig att ta upp på grund av att reflexivitet är vad det är i sig, just en aspekt av hur jag 
tolkar och sedan här presenterar en verklighetsbild. Inom social forskning är det vanligt att se 
forskaren som icke separerbar från forskning (Wetherell, Taylor & Yates, 2001:17), vilket har två 
tydliga konsekvenser för mig.
Först och främst, så är det så att eftersom jag inte kan stå som neutral observatör utifrån det område 
jag studerar måste jag kunna motivera varför jag gör de val jag gör – exempelvis i teori och metod, 
urval och ordval – och argumentera för deras lämplighet trots att yttre kritik skulle kunna säga 
mycket om att "risken" är stor att jag bär med mig en del förutfattade meningar om fenomenet. 
Premissen här är dock att sådana förutfattade meningar är oundvikliga, och således är den bättre 
lösningen snarare att hela tiden försöka medvetandegöra dem, än att försöka ställa sig bortom dem 
helt och hållet.

Den andra konsekvensen är att i och med att vad läsaren får här är en transformering (se nedan) av 
existerande material som gjorts av mig är jag som författare del i att konstruera en möjlig förståelse 
av fenomenet. Hur jag läser och analyserar den text jag här använder mig av är färgat av hur jag ser 
på fenomenet. Exempelvis så syns detta igenom att jag trots källans ovillighet till ordet ställer mig 
på den sida som ändå använder ordet "tortyr". Jag kommer in i detta arbetsområde ifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv likt beskrivet hos Wetherell, Taylor & Yates, (2001:12), med 
ansatsen att en enda sanning i social forskning inte finns. Förhoppningsvis är detta något som syns i 

17



frågeställningarna också; även om jag själv är dömande av vad som hänt, är detta inte en del av 
frågeställningen i sig. "Sanningen" är svårt att någonsin kunna tala om Fairclough (1995:47), men 
vad som fortfarande kan göras är att hävdade representationer kan jämföras. I sina egna ord, 
Fairclough (1995:47): "Truth is a slippery business, but abandoning it altogether is surely 
perverse." Allt detta tillsammans är en verklighetsuppfattning jag delar och har igenom hela denna 
uppsats.

4.2. Förklarande kritik

Den förklarande kritiken har som mål att förklara hur ett socialt eller samhälleligt problem är 
beskaffat genom ett fokus på vad som gör att det fortgår (vad som försöker bidra till konstans 
snarare än kreativitet), och är avsedd att ske i fem steg.

– Identifiera ett socialt problem med en språklig aspekt.
– Identifiera barriärer mot att problemet löses; hur gör sig problemet uttryckt.
– Vad gör att problemet behövs?
– Identifiera vägar runt problemet.
– Reflektion av analysen i steg 1 till 4.

Steg 1
Det första steget är att alltså hitta ett problem att från första början tala om. I Wetherell, Taylor & 
Yates (2001:236) sägs det att det här problemet kan finnas antingen i en social praktik som helhet, 
eller i representation av praktiken. Det tycks för mig väl motiverat att kalla det problemområde jag 
gett mig in på här ett problem i representation av en social praktik. Såsom jag ser på rapporteringen 
är problemet här att det sker debatt över tortyrens effektivitet, snarare än ett entydigt fördömande. I 
de termer som tagits upp i teorin ovan kom det att ske ett förhandlande gränsdragningar snarare än 
att de etableras som att de korsats – eller för den sakens skull, att det ens var en gräns som det är ett 
problem att den korsats. Något jag redan här observerat är att det tycks finnas ett antagande, både i 
SSCI:s rapport och hos CIA är att tortyr faktiskt inte är acceptabelt, varför vi också ser en alternativ 
rubrik ("enhanced interrogation", "enhanced interrogation techniques", "EITs") på vad som gjorts.

Steg 2
Det andra steget är att kunna börja tala om vilka barriärer finns mot att ett problem löses Wetherell, 
Taylor & Yates (2001:237). Det är också här som merparten av den faktiska diskursanalysen är 
tänkt att ske, eftersom den ses som den möjlighet som forskaren har att börja kunna visa på verkliga
skäl till att ett fenomen ter sig på ett visst sätt igenom analys av text som faktiskt används som del i 
problemet framställning eller reproducering (Wetherell, Taylor & Yates (2001:239). Exempel på en 
barriär som Fairclough talar om här inkluderar att media kan ha ett egenintresse av en viss diskursiv
framställning för att nå största möjliga publik, och kan legitimera eller reproducera diskurs som ses 
som att den "går hem" hos läsare, lyssnare eller tittare. Detta är förstås bara en av många möjliga 
barriärer, men den illustrerar nödvändigheten av att jag är öppen för möjligheten att barriärerna är 
många, stora, komplexa och mer subtila än vad de först kan verka vara.

Steg 3
Frågan ställs sedan huruvida ett problem som ställs upp behövs, och i så fall av vem (Wetherell, 
Taylor & Yates, 2001:238). Idén här är att det även kan finnas parter som har i intresse att vad som 
av andra ses som ett problem inte alls förändras (eller kanske i deras ögon, försämras), samt givetvis
även det motsatta, att parter såsom jag själv har intresse av att måla upp ett specifikt fenomen som 
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ett problem. Fairclough ger ett något vinklat exempel när frågan ställs huruvida exempelvis 
sexistiska eller rasistiska representationer "behövs", men det ger ändå ett skäl att tänka djupare 
kring varför något som så vanligen ses som oönskat (vare sig det är rasism, sexism eller tortyr) ändå
kan rota sig fast i en samhällsordning.
Det är i det här steget som ideologi och hegemoni tydligt kan komma in, där ett ideologiskt 
grundantagande om världens beskaffenhet kan legitimera en rådande hegemoni med ett intresse av 
att vad som är ett "problem" för andra fortlöper.

Steg 4
Det fjärde steget i analysen handlar sedan om att försöka hitta lösningar eller vägar runt problemet 
igenom ett fokus på språklig förändring Wetherell, Taylor & Yates (2001:238–239).  Tanken är att 
det kan hittas motsättningar eller motsägelsefullheter (minns ovan att dessa också kan ses som ett 
tecken på skeende förändring) som kan användas för att eventuellt kunna nysta upp ett problem. 
Konkret och i sammanhanget för denna uppsats, vad kan göras språkligt för att styra en – vad som 
jag ser som – defekt debatt mot ett bättre håll, exempelvis mot vad som kan göras för att se till att 
sådana överträdelser inte upprepas.

Steg 5
Det femte och avslutande steget i en analys kretsar kring att vi i slutändan är intresserade av att 
producera akademiskt gångbara texter med ett värde och trovärdiga slutsatser Wetherell, Taylor & 
Yates (2001:239). Tanken tycks här vara att gå tillbaka och kritiskt granska sin egen kritiska 
granskning, och Fairclough listar både, och som icke-uttömmande exempel, arbetsprocessen, 
språkanvändning hur författaren skriver.
Detta är något som jag ser som en naturlig följd av reflexiviteten som tidigare beskrivits, i att i 
slutändan kunna värdera vad jag faktiskt har gjort och åstadkommit.

4.3. Data och Urval

Mitt fokus för datainsamlingen ligger helt och hållet på amerikansk media, eftersom denna på gott 
och ont är den media som ligger närmast problemet ifråga. Det är främst de som rapporterat 
ingående och hetsigt om vad som skett, och är de som faktiskt publicerade omfattande debatt om 
SSCI:s rapport och dess värde (eller brist därav). Jag har avgränsat mig till media med etablerade 
platser i James S. Brady Press Briefing Room: ett rum i vita huset där USA:s regering gör 
uttalanden för media (Vita Huset, 2015). Avgränsningen här görs för att hitta tidskrifter som är 
notoriska nog att få sådan direkt kontakt med vita huset (NPR, 2010). Antagandet är att dessa dels 
når en stor läsarskara, samt att det sedan är dessa källor som får utföra en första transformering (se 
teori) av uttalanden innan de går vidare andra källor.

Urvalet har vidare begränsats till källor som konventionellt är papperstidningar, totalt trettio 
stycken, för att valet av att använda internetbaserade källor närmast skall likna de faktiska 
tidningarna. Det är sedan lite blandat huruvida dessa tidningar är dags- eller veckotidningar, men de
publicerar alla dagligen artiklar på deras hemsidor, varför jag också behandlar dem som 
dagstidningar i detta sammanhang.
Förutom att dessa internetpublicerade sidor medför en lång tids arkivering av material med exakt 
datering har de även interna sökmotorer som möjliggör konsekvent sökning av samma 
formuleringar på alla dessa sidor, där jag här har hittat material exempelvis med sökord som "SSCI"
(och betoning ligger då på rapportens utförare) och "CIA report".

Publikationerna om rapporten är många och fortsätter under längre tid, varför jag också väljer att 
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avgränsa mig till vad som publicerades i dessa media dels på rapportens egen publikationsdag (9:e 
december, 2014) och dagen därefter (10:e december, 2014), dels av praktiska skäl och dels eftersom
det ger en inblick i de mest spontana reaktionerna, men i åtanke bör förstås hållas att även de mest 
"spontana" mediapublikationer har gått igenom många händer.
Närhelst möjligt försöker jag nyttja mig av en "beskrivande" nyhetsrapportering (med hänsyn att 
teorin inte riktigt tror på att sådant förekommer, men vad som i allmänna ögon skulle ses som 
beskrivande eller reflekterande av verklighet och sanning) och två argumenterande eller förklarande
artiklar från vardera källan, för att på så sätt närma mig syftet med min uppsats. Betoningen 
kommer också att ligga på att analysera uttalanden och citat ifrån amerikanska politiker i den första 
typen av artiklar, och författaren själv i opinionsartiklar. Urvalet har här gjorts för att kunna 
maximera den variation som finns bland de tidningar som har fått tillgång till vita husets pressrum, 
för att få ett så varierat material som möjligt. De tidningar jag har valt att använda material ifrån och
en kort beskrivning av dem lyder som följer:

– National Journal (http://www.nationaljournal.com/). En veckotidning om politik och 
politiska trender, som säger sig vara politiskt obunden.

– Time (Magazine) (http://time.com/). Världens största veckotidning och baserad i USA, 
och tycks efter mina efterforskningar inte ha någon explicit politisk lutning.

– Washington Times (http://www.washingtontimes.com/). En dagstidning med konservativ
lutning.

– Washington Post (http://www.washingtonpost.com/). En dagstidning med liberal (i 
amerikanska termer, vänster-) lutning.

– New York Times (http://www.nytimes.com/). En dagstidning med svag liberal lutning.
– USA Today (http://www.usatoday.com/). En dagstidning utan tydlig politisk lutning.
– New York Post (http://nypost.com/). En dagstidning som sedan Rupert Murdochs 

övertagande har kritiserats för konservativ bias.
– The Hill (http://thehill.com/). En daglig tidning som täcker nyheter om USA:s kongress 

(när denna konvergerar), och utan tydlig politisk lutning.
– New York Daily News (http://www.nydailynews.com/). Vanligen under namnet Daily 

News, en dagstidning utan tydlig politisk lutning.
– Politico (http://www.politico.com/). En daglig tidning som anklagats för liberal lutning 

av några mindre konservativa media.

Förutom dessa källor har jag även lyssnat till CIA:s egen direktör, John Brennan, när han uttalar sig 
om SSCI:s rapport (Fox News, 2014), för att på så sätt ge mig en direkt uppfattning om 
myndighetens eget sätt att tala om vad som skett. Värt att notera är att han inte var CIA-direktör när 
de överträdelser som SSCI:s rapport talar om faktiskt utfördes.

4.4 Analysutförande

De utvalda sidorna genomsöktes efter artiklar som fyllde de uppställda kriterierna, vilka lästes 
igenom med särskild åtanke på att försöka hitta citat där med åtanke på förklarande kritik och mina 
frågeställningar barriärer, legitimering och ställningstaganden kan utrönas. Denna första uppsättning
citat tematiserades utifrån en preliminär indelning i tio teman som uppkom för, mot respektive som 
”neutrala” (såtillvida att argumenten användes både för och emot) gentemot SSCI:s rapport. Dessa 
teman behandlades sedan igen för att vidare kunna koncentrera mig på barriärer, legitimering och 
ställningstaganden, och den slutgiltiga rubriceringen formulerades, där citaten som synes nedan 
utvecklas och förklaras utifrån den teoretiska ram som ställts upp. De teoretiska begreppen, främst 
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intertextualitet, ideologi och naturalisering, har använts som vägledande för mig igenom det 
analytiska arbetet, för att tänka specifikt kring och identifiera hur olika uttalanden bidrar till att 
försöka forma läsarens uppfattning kring vad som skett och värdet i publiceringen av SSCI:s 
rapport.

4.5. Etik

Vetenskapsrådet har i sina principer inget publicerat som är särskilt talande om användande av 
allmänt tillgänglig information. Samtycke är den aspekt som eventuellt kan vara knivigast, särskilt 
att skaffa samtycke när datamaterialet är omfattande, men turligt nog för mig så säger 
Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002:9) att massmedialt material inte behöver samtycke. Av 
detta följer det mig logiskt att konfidentialitet och informationskraven också de är principiellt 
omöjliga att applicera nitiskt. Nyttjandekravet blir även det något tveksamt att tala om, eftersom 
inga uppgifter om enskilda individer samlas in som inte redan finns allmänt tillgängliga.

Nygren talar också utförligare om samtycke, där en del om ”covert design” (Nygren, 2012:32) 
ligger någorlunda teoretiskt nära vad jag önskar göra – grovt sagt är de observerade ovetande. 
Draget till sin spets kan analys av allmän plats (eller textmaterial såsom fallet här är) kanske ses 
som en sorts dold observation. Den vinkel som i båda fallen jag skulle argumentera utifrån är frågan
om hur skada kan ske, något som Nygren också talar om (2012:29) som en viktig del i att värdera 
etik, och i korthet kan jag inte riktigt se hur någon av skribenterna eller publikationerna kan skadas 
av mitt analysarbete i efterhand. Lite cyniskt kan det sägas att om källorna skadat förtroendet för 
dem på något sätt igenom sin rapportering så är den skadan redan skedd oavsett vad jag senare gör.

4.6. Metodens begränsningar

De främsta begränsningarna som framträder för mig handlar mest om saker som kan lösas igenom 
receptionsanalys, en analys av hur läsare (i detta sammanhang) faktiskt tar till sig texter, och frågan 
om huruvida allmänheten alls köper medias beskrivningar av en händelse. Hur pass reflekterande är
medias tortyrförsvar i slutändan av allmänhetens attityder?
Grundantagandet i teorin är att medias vinkling faktiskt säger något om verkliga attityder i 
slutändan – Fairclough (1995:39) argumenterar själv för att media behöver förhålla sig till 
tittar/läsarsiffror och marknadskrafter för maximal publik och vinst – men det går förstås att 
debattera. Det finns ju här också ett journalistiskt ideal att sanningen, skall komma fram. När ett 
mediauttryck försvarar tortyr, säger media vad de säger kanske för att väcka kontrovers? Vilken 
motivation är starkast? Att hålla sig väl till allmänheten i det långa loppet, eller ses folkets minne 
som kort?

5. Resultat

Här kommer jag att presentera de resultat jag kommit fram till, dels i form av allmän teoretisk 
kommentar av området jag täckt, och dels utifrån de analytiska arbete som skett utifrån steg två och 
tre i den förklarande kritiken (steg fyra och fem kommer avhandlas mer ingående i diskussionen).
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5.1. Debatten i sin helhet

Jag vill här inleda resultaten med att rama in den debatt jag har analyserat för läsaren, och har funnit
inget bättre citat än följande för att kort summera området, av Calabresi i Time Magazine (2014, 9 
december):

"The underlying question that authors and opponents of the report both would like to see 
settled in the debate is whether the techniques described in the report should ever be used 
again. Vice President Dick Cheney, former CIA director Michael Hayden, and many others 
argue that it was legal, effective and crucial in the fight against terrorism. Feinstein, 
President Obama, and many outside human rights groups say the techniques were wrong 
and crossed the line into torture, violating core American values."

Den underliggande frågan som ställts i media är huruvida de metoder som i SSCI:s rapport lyfts 
fram överhuvudtaget är något som skall få användas; om det finns plats för ideologisk acceptans i 
samhället, om man så vill. Precis som detta citat antyder växte det under de första två dagarna 
snabbt fram dessa två läger. De primära argumenten i försvar för dessa förhörsmetoder talar i 
pragmatiska termer om deras effektivitet och centrala roll i det kontraterrorismarbete som CIA har 
utfört, där framförallt representanter för CIA, både nutida och före detta anställda har fått komma 
fram och tala om de framgångar de hävdar sig ha haft. Röster ifrån det Republikanska partiet – som 
hade makten under den tidsperiod där CIA implementerade dessa "förstärkta förhörsmetoder" – har 
också de med överväldigande majoritet (med ett ofta citerat undantag i John McCain) på olika sätt 
uttryckt sitt motstånd mot rapporten.
Argumenten i favör för SSCI:s rapport och mot CIA:s förhörsmetoder har allra främst tett sig som 
moraliskt uppror gentemot att USA överhuvudtaget har visat sig villigt att ta till dessa metoder. 
Förutom SSCI:s ledare Dianne Feinstein har många röster från det Demokratiska partiet kommit 
fram i upprördhet, och president Obama kommer också precis som McCain ovan fram som en 
återupprepat citerad röst.
Båda dessa sidor, deras argument och citat kommer täckas mer ingående nedan.

Förutom allt det förväntade brus av motstridiga sanningsanspråk som kommer fram med en vida 
spridd läsning om området har det för mig också trätt fram en intressant aspekt av 
mediarapporteringen i sig. Jag har kommit att ställa mig frågan, hur har dessa mediakällor som så 
oerhört snabbt rapporterar och debatterar om vad SSCI har släppt – i många fall samma dag som 
summeringen av rapporten släpptes – hunnit skaffa sig en tydlig bild om vad de rapporterar om? Ett
citat ifrån New York Daily News (författare ej namngiven, 2014, 10 december) ger en antydan att 
de kanske faktiskt inte gör det:

"As if clouded by amnesia, the 6,000-page report all but forgets the intense trauma of the 
terror attack, the loss of 3,000 lives, the awakening to an imminent threat that persists 13 
years later, and the palpable fear that the country's newly recognized, little-understood 
enemies had more death in store for us."

Detta citat kommer ifrån en opinionsartikel utan namngiven författare, och den ställer upp ett 
transformerande argument att CIA:s metoder måste förstås i den kontext som rådde när de först blev
tvungna att svara på vad som skedde den elfte september, 2001. Denna kontextualitetsståndpunkt är 
inte unik och förekommer i fler debatterande artiklar jag här har analyserat (och kommer 
återkomma i affektiv legitimering, nedan), men vad som är intressant är det faktaanspråk som 
författaren här gör för att argumentera sin poäng. Författaren talar här om hela den 6.000-sidiga 
rapport som SSCI har tagit fram, men den är fortfarande i sin helhet hemligstämplad; vad 
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allmänheten här fått ta del av är en 500-sidors summering av rapporten. Det kan förstås förklaras på 
ett flertal sätt varför artikeln refererar till något som författaren vare sig lagligt eller praktiskt kan ha
läst på knappt en dags tid; ett antagande, trötthet, nöjdhet med helhetsfomuleringen, egen agenda 
och så vidare. Detta citat exemplifierar i slutändan något jag har haft, och läsaren vidare uppmanas 
att ha, i bakhuvudet under detta analysarbete respektive vidare läsning. De artiklar jag hämtat har 
alla skrivits under stor tidspress och har kommit ut mycket kort efter att rapporten publicerats, och 
jag tvivlar starkt på att någon enskild i presskåren här än hade haft tid att läsa igenom den i detalj. 
Trots detta, kommer det att synas senare, görs starka och ensidiga sanningsanspråk från alla parter.

5.2. Censur av SSCI:s rapport

En fråga som lyfts fram kring rapporten är till vilken grad den censurerats, och således blir det 
viktigt att hela tiden ha i åtanke att alla uttalanden som gjorts sker mot en bakgrund av osäkerhet. 
Även i den publicerade sammanfattningen av rapporten så förekommer ett otal referenser till 
hemliga uppgifter, och det berättas i The Hill (Wala, 2014, 9 december) om hur 
censureringsprocessen här gått till:

"The next confrontation [mellan CIA och SSCI] was over redactions. Obama allowed the 
CIA to oversee them despite a clear conflict of interest. In August the CIA returned their 
redactions, and predictably, the report was blacked out beyond the point of recognition. 
After months more of negotiations reluctantly arbitrated by White House Chief of Staff 
Denis McDonough, they finally reached a semblance of agreement and released the report 
on Tuesday."

Denna artikel är starkt lutad mot CIA, och underliggande är ett starkt antagande on CIA:s 
opålitlighet, men den transformerar som ett av två exempel processen kring denna rapport till en 
lång och snårig en, och att vidare antagande om att CIA har haft stort inflytande över vad i 
rapporten som censurerats. Citatet här hävdar att rapporten till en början svärtats ut bortom 
igenkännlighet innan vidare förhandlingar ledde till vad som senare släpptes, och för läsarens skull  
lyfter jag här ut ett kort stycke ur SSCI:s sammanfattande rapport för att visa på ett exempel på hur 
denna censur ser ut (Senate Select Committee on Intelligence, 2014:305):

"December 15, 2001, CIA Briefing Document, "DCI Highlights." See also ALEC svärtat 
(262150Z APR 02) and email from: REDACTED; to: REDACTED, längresvärtning , 
mycketlängreutsvär ,mycketlängreutsvär ,and others; ..."

Förutom att de två CIA-anställda som skickade och tog emot det e-mail som refereras till har 
censurerats med ”REDACTED” (sv. ”borttaget” eller ”tillbakahållet”), har ytterligare censur 
igenom utsvärtande skett. Tidningen Politico publicerar också den en artikel om denna censur redan
under de första två dagarna och drar slutsatser om konsekvenserna av denna censur, vilka likt 
medias tidspress är en faktor värd att ha i åtanke under läsningen av artiklar om denna rapport. 
Såsom exemplifieras ovan, så argumenterar författaren Gerstein i Politico (2014, 9 december) att: 
"The result is a report that states what happened but defies many attempts to establish a chain of 
responsibility."
Han menar här på att rapporten i sig är såpass strategiskt censurerad att det inte går att utröna vem 
eller vilka som har varit ansvariga för vad, vilket exemplifieras av det stycke jag lyft från SSCI:s 
rapport ovan. Denna argumentation kommer sedan till en form av slutsats senare i samma artikel:

"Some of the redactions reduce disagreements between the committee [SSCI] and the CIA to
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a hard-to-resolve he-said-she-said dispute, Anders [Chris Anders of the American Civil 
Liberties Union] argued."

Ifrån dessa citat syns också ett av de stora skäl jag tror mig se till att det i frågan har kunnat uppstå 
debatt. Med rätt saker censurerade i SSCI:s rapport får CIA utföra en egen transformering av 
rapporten, och som följd försvåras eller försvinner helt möjligheten för en läsare, reporter eller 
något annat, att faktiskt pussla samman en fullständig bild av vad som har hänt. Följaktligen öppnas
möjligheten för alla parter att göra starka sanningsanspråk och kunna hitta någonting i rapporten för
att stödja deras argument. Något som är återkommande i opinionsartiklar på detta område (och som 
kommer synas lite senare i detta avsnitt) är just intertextuella formuleringar som hävdar att 
motparten förnekar sanningen om vad CIA har åstadkommit.

Till följd av den censur som applicerats uppkommer ett flertal motsägelsefullheter bortom enbart 
frågan om tortyrens effektivitet, och den "he said she said"-argumentation (d.v.s. argumentation där 
ord står mot ord) som Chris Anders ovan citeras tala om i Politico framträder tydligt. En första 
punkt där detta i media blir en fråga om vilken källa en läsare väljer att tro på är där SSCI:s rapport 
hävdar att CIA har ljugit om tortyrprogrammets omfång, effektivitet och brutalitet, där en senator 
Ron Wyden i National Journal (ej namngiven författare, 2014, 9 december) citeras säga att: "Wyden 
claimed that even today, the CIA is still being dishonest and does not care about setting the record 
straight." Wyden visar i det här citatet på två saker; att CIA ljuger nu, och igenom ordvalet "still" 
(sv. ”fortfarande”) att de gjort det tidigare och att detta är något som fortsätter från då till nu, vilket i
sin tur medför att han tycks försöka naturalisera en bild av CIA som opålitliga, precis som Wala 
tidigare. Wyden motsägs direkt av en av de CIA-direktörer som under den berörda tidsperioden då 
enligt Wyden skulle ha ljugit, Michael Hayden, som i New York Daily News (Larson, 2014, 10 
december) säger följande: "I didn't lie and I didn't mislead Congress ... I was straightforward and 
honest, and gave information as I knew it to be and as the agency knew it to be." Med samma starka
sanningsanspråk som Wyden ställer Hayden upp CIA:s linje, att de inte har ljugit alls. Båda parter 
just den här viljan att utmåla sin vinkel som sanningen utifrån sin egen intertextuella implicita 
referens till SSCI:s rapport, och i medierapportering ges ingen antydan till att de är öppna för någon
alternativ tolkning av denna. I en opinionsartikel i Washington Post av Ignatius (2014, 9 december) 
framträder dock en yttre och alternativ tolkning bortom att endera parten medvetet ljuger, och 
grundar sig i hur CIA historiskt har betett sig:

"What's least convincing about the report is its picture of an agency that maliciously 
deceived the rest of the government. This revives the notion of the CIA as a "rogue 
elephant" that was propounded by Frank Church's committee in the 1970s but has been 
rebutted by many historians. The real story of intelligence abuses in the 1950s and '60s is 
that they were ordered by presidents or their henchmen, who didn't want to know the dirty 
details. "

I en överlag nyanserad artikel lägger Ignatius fram argumentet att det inte är så enkelt att säga, som 
exempelvis Wyden ovan antyder, att CIA är och alltid har varit benägna till lögner, utan snarare kan 
det vara en fråga om policy som efterfrågats ifrån regeringshåll, vare sig det är från presidenten 
själv eller någon av dess "henchmen" (sv. "underhuggare"). Den censur som använts av SSCI:s 
rapport är, som sagt, dock mycket konsekvent i att just namn censurerats bort, och det blir således 
omöjligt att säga säkert vilka som varit ansvariga för vad, när och hur, vilket i sin tur gör att även 
Ignatius anspråk kan debatteras.
Sammanfattningsvis kan det sägas mycket tydligt att SSCI:s rapport genomgående har censurerats, 
och att denna censur har utförts av CIA själva. Huruvida detta gjorts på ett illvilligt sätt är omöjligt 
att avgöra, men denna censur är en viktig del i vad som i slutändan möjliggör debatt, när alla parter 
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ges möjlighet att uppvisa sina egna transformeringar och samtidigt ha goda möjligheter att hävda 
sanning.

5.3. Moral och effektivitet

De argument som allra vanligast har lyfts fram inom debatten är i grund och botten ideologiska, där 
två primära verkligheter presenteras av parter med en central grundföreställning om den här 
tortyranvändningen som försvarbar, respektive att tortyr aldrig är acceptabelt att använda. Båda 
dessa parter gör anspråk gällande tortyrprogrammets effektivitet och dess moraliska ställning, 
såtillvida att kritikerna menar på ineffektivitet och omoral och ett vanligt ställningstagande om att 
effektiviteten i slutändan är irrelevant just eftersom tortyr är omoraliskt. Försvarare menar att 
effektiviteten är tydlig och moralen vidare vilar på antingen tortyrens effektivitet, dess legalitet eller
både och, där det vanligen hävdas att tortyrprogrammet var både lagligt och effektivt.

Förutom att de debatterande artiklarna ofta väljer att citera olika politiker som har samma 
ideologiska värderingar som författaren är det också politiker som vanligen får komma fram i 
artiklar av genren nyhetsrapportering, främst i form av diverse amerikanska senatorer. För att 
exemplifiera den moraliska upprördhet som förekommit, vill jag börja med att citera den 
demokratiska senatorn Patrick Leahy i National Journals första rapportering om SSCI:s rapport 
(författare ej namngiven, 2014, 9 december): "This is America? This is what we stand for? This is 
the image we want to give the rest of the world? This American doesn't think so." I enbart några 
korta uttalanden summerar Patrick här det vanligast förekommande argumentet jag har sett om hur 
vad som hänt är så fel. Genom de frågor han ställer i sitt talande visar han inte bara starkt sitt eget 
ogillande, utan det ideologiska grundantagande som han går in i debatten med är tydligt emot tortyr,
där han starkt motsätter sig att tortyr något som USA skall ägna sig åt och åberopar en 
konventionell diskurs med grund i långvariga och djupt antagna ideologiska värderingar. Leahy är 
långt ifrån den enda demokratiska senator med samma ideologiska antagande, och även president 
Obama själv får omgående komma fram i flera artiklar, både genrerna rapporterande och 
argumenterande med ett följande, liknande argument som citeras mer eller mindre i sin helhet, här 
fullständigt, ifrån Politico (Gerstein & Epstein, 2014, 9 december):

“The report documents a troubling program involving enhanced interrogation techniques on
terrorism suspects in secret facilities outside the United States, and it reinforces my long-
held view that these harsh methods were not only inconsistent with our values as a nation, 
they did not serve our broader counterterrorism efforts or our national security interests. 
These techniques did significant damage to America's standing in the world and made it 
harder to pursue our interests with allies and partners."

När president Obama talar om att dessa hårda (”harsh”) metoder var oförenliga med nationella 
värderingar visar han på samma ideologiska utgångspunkt som Patrick Leahy ovan fick 
exemplifiera, och han ger också en stark antydan att han anser att dessa metoder inte tjänat 
kontraterrorismsoperationer på ett fullgott sätt. Han visar här också på en punkt som båda 
huvudparter i detta argument talar om, just om hur USA:s ställning i världen skadats, men där han 
och Leahy pekar på att det är metodernas användande i sig som orsakat denna skada lyfter deras 
motpart fram att det är släppandet av SSCI:s rapport som i sig är skadlig, här kortfattat, men mycket
kärnfullt, exemplifierat av den republikanske senatorn Marco Rubio, i National Journal (författare ej
namngiven, 2014, 9 december): "We are now putting out a report that endangers Americans and 
that undermines our alliances around the world." Det är alltså enligt honom inte 
tortyranvändningen som är problemet, utan snarare att det skall behöva rapporteras om det, något 
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han senare i samma stycke får försvara igenom att säga att: "... those tactics [tortyr/förstärkt förhör]
are no longer being used so there's nothing left to debate on that." Debatten framställs här av Rubio
som att den inte behövs alls, och att rapporten idag, nu när CIA redan säger sig ha avslutat dessa 
tortyrprogram, kommer göra mer skada än nytta, med ett antagande om att allmänheten förstår att 
sådan här information kan ge ammunition till landets fiender.

Även om det moraliska avståndstagandet återkommer finns det enstaka röster även ifrån den part 
som är så starkt moraliskt emot tortyranvändande som antyder eller uttrycker tanken att dessa 
moraliska argument inte är tillräckliga, eller att de inte tycks fungera för att faktiskt övertyga både 
politiker och allmänhet om att denna ståndpunkt, som här uttrycks i en opinionsartikel av Drezner i 
Washington Post (2014, 10 december), och refererar här intertextuellt till ett kort Twitterinlägg av 
Glenn Greenwald, ännu en tortyrmotståndare, som i artikeln citeras säga: "The US media fixation 
on whether torture is efficient is grotesque. Its efficacy or lack thereof has *nothing [sic] to do with 
its taboo status."  varpå artikelförfattaren har följande att säga:

"I wholeheartedly agree with Greenwald et al that torture is inherently wrong. ... But I also 
want to partially defend debating its efficacy. Because I don't think the development of 
taboos is as simple as Greenwald wants it to be."

Drezner pekar här ut i lekmanstermer något som ligger starkt i linje med hela den teoretiska och 
metodologiska tradition jag har gått in i detta område med, tanken att det inte räcker att uttrycka sig 
om att tortyr är moraliskt fel. Ett tabu måste på ideologisk nivå förhandlas och debatteras fram, och 
kan inte enhälligt tvingas fram att bli till tabu bara igenom att en part som inte står i tydlig 
hegemoni-position säger det. Bevisligen förekommer det mothugg och motsatta åsikter i den här 
frågan som gör att det har åstadkommits debatt snarare än fördömande, och Drezner erbjuder vidare
i sin artikel följande påstående:

"As much as Greenwald and I want it [tortyr] to be a taboo in the United States, it clearly 
isn't. The United States practiced torture within the past decade. Furthermore, Americans 
are not opposed to torture so much as ambivalent towards it."

Drezners argument går här att om tortyr verkligen hade varit det starka moraliska tabu hos 
allmänheten som många senatorer, opinionsförfattare och även jag själv gärna ser att det bör vara, 
hade en sådan här debatt aldrig uppstått från första början, och effektiviteten måste, såsom artikelns 
titel antyder, enligt honom debatteras just eftersom de moraliska argumenten inte är tillräckligt 
övertygande. Röster som vill tala om effektiviteten finns det gott om, och dessa röster bryr sig inte 
alltid om ett vanligt antitortyrargument (som även lyfts fram av Jackson i den tidigare forskningen), 
att offer gärna säger vad som helst för att få tortyren att sluta, även lögner och falsk information, här
exemplifierat i en opinionsartikel ifrån Politico (Lowry, 2014, 10 december):

"The standard for judging the CIA program shouldn't be if it produced 100 percent 
truthfulness but whether it produced intelligence that wouldn't have been available as 
quickly or at all, otherwise."

Den andra halvan av detta citat lyfter fram det centrala argumentet, frågan huruvida tortyr har tjänat
till att få fram information som utan den inte hade kommit fram lika snabbt, eller överhuvudtaget. 
Författaren uttrycker här att han inte vill att CIA skall dömas om huruvida all information de fick 
fram under tortyr var värdefull eller ej, och tycks då göra ställningstagandet att så länge de fick fram
någon användbar information alls (och strunta i de som torterats utan att ge något värdefullt), var 
programmet rättfärdigat. Om det är den enda standard som behövs, finns det ifrån CIA:s håll 
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återupprepade hävdanden att programmet har fått fram värdefull information, här exemplifierat 
ifrån New York Daily News (Larson, 2014, 10 december):

"Current CIA Director John Brennan has spoken out about the report, admitting that the 
interrogation program for terror suspects had "shortcomings and that the Agency made 
mistakes" in a statement on Tuesday. But he also defended the intelligence gained during the
program's operation as "critical ... continues to inform our counterterrorism efforts to this 
day.””

John Brennan erkänner här att programmet har haft brister, men han avslutar med att ge ett 
uttalande som Lowry ovan skulle ha kunnat använda för att fortsätta sin argumentation. Om man 
här tror på vad CIA har att säga om programmet, och samtidigt har Lowrys ståndpunkt att 
effektiviteten inte behöver vara hundraprocentig – såsom till hans försvar ingen förhörsmetods 
effektivitet är – går de samman i ett vanligt pragmatiskt argument för tortyranvändning: Om 
tortyrprogrammet fick fram värdefull information så var det rättfärdigat. Enligt CIA själva så fick 
de fram värdefull information som än idag är av nytta. Således var tortyrprogrammet rättfärdigat, 
något som också lyfts fram av en annan, tidigare CIA-direktör i New York Times (författare ej 
namngiven, 2014, 9 december), som där uppvisar liknande försvar av effektiviteten som Brennan 
ovan. Detta effektivitetsargument stärks vidare av tanken att i krig (ibland vinklat som ett 
exceptionellt och särskilt krig) är alla metoder rättfärdigade, här exemplifierat i en opinionsartikel 
från New York Post (Goodwin, 2014, 10 december):

"Once war begins, winning is everything. That necessary reality escapes Feinstein, 
President Obama and other armchair generals who mistake their squishy stomachs for 
virtue. The Democrats' hit job on the CIA is ostensibly about the agency's use of torture 
against terrorist captives. Only the truth is tortured."

Förutom att han mycket starkt uttrycker ståndpunkten att seger i ett krig är allt som spelar roll gör 
han även ett argument i förbigående att det inte alls är något moraliskt motstånd som ställs upp mot 
tortyranvändning, utan snarare är en fråga om människor som inte har vad som krävs för att 
utkämpa det krig han åsyftar. "Det som krävs" antyds av honom vara allt och vad som helst som kan
bidra till den slutgiltiga segern, och Goodwin knyter senare i samma artikel ihop just det här 
argumentet med följande: "The essence is whether America has the stomach to win the war against 
Islamic terrorism. Feinstein and her ilk clearly don't."
Goodwin antyder här i slutändan att vad som gjordes av CIA var just vad han och många andra 
argumenterande artiklar ser som rättfärdigat närhelst det talas om krigsutkämpande, och försöker 
bidra till en naturalisering av ett antagande om krigets natur. Därutöver menas det på att den 
nuvarande demokratiska administrationen tydligt inte är villiga att göra vad som krävs för att vinna, 
och att det dessutom är de som förvränger sanningen, och antydan blir att den inte är kapabel att 
göra sitt jobb, vilket också bidrar till nästa uppkommande punkt, politisering av tortyrprogrammet.
Sammanfattningsvis uppvisas här två tydliga punkter i debatten, tortyrens moral och tortyrens 
effektivitet, där SSCI-rapportens motståndare menar på att den ignorerar framgångsrikt 
informationsinsamlande till följd av tortyranvändningen, medan dess anhängare trycker på att 
metoderna av naturen är omoraliska, och att effektiviteten inte nödvändigtvis spelar någon roll.

5.4. Politisering av tortyrprogrammet

En annan fråga som lett till starka motsägelser som kommer upp återupprepade gånger är till vilken 
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grad SSCI:s rapport är en del i politiskt manövrerande, och motsägelsefull opinion har något 
förutsägbart ställt upp de två sidorna att rapporten är, respektive inte är, en fråga om politiskt 
partisanskap. I tidningen The Hill (Wala, 2014, 9 december) berättar en människorättsproponent en 
historia om vad denne ser som en rapport som under dess utförande haft stöd från båda partier:

"Some are trying to depict the report as Democrat smear campaign against the Bush 
administration and the CIA. But like many claims of torture proponents, this one runs 
headlong into the truth. ... in 2012 SSCI Chairwoman Diane [sic] Feinstein (D-
Calif.)secured a bipartisan 9-6 vote to adopt the report and [sic] even more lopsided 
bipartisan 11-3 vote in April 2014 to declassify and release the executive summary and key 
findings in the report. "

Argumentet går här att rapporten inte är ensidigt politiskt motiverad, eftersom de omröstningar som 
skett om huruvida studien om CIA:s metoder skulle utföras och senare släppas till allmänheten här 
hävdas ha haft stöd från båda sidor i det amerikanska politiska systemet. Detta används som 
argument för att stödja en viss sanningsbild där den ideologiska intressenten är tämligen tydlig just 
med tanke på Walas association med Human Rights First, en människorättsorganisation i USA som 
säger sig vara politiskt obunden, såtillvida att organisationen inte engagerar sig i valpolitik. I den 
bemärkelsen kommer detta uttalande ifrån en representant av en ickepolitisk organisation som kan 
tänkas vilja stämpla den här frågan som ickepolitisk och fokusera på det problem organisationen har
med tortyr som en fråga om mänskliga rättigheter. Samma typ av argument kommer fram i USA 
Today (Krulak & Hoar, 2014, 10 december), där två före detta amerikanska militära befäl talar: 
"Torture is not a partisan issue, and when you read the details in the report you will understand 
why. It documents actions that no democratic, rights-respecting nation can abide."
Det lyfts fram att det är en fråga om mänskliga rättigheter och värderingar och ett antagande om att 
dessa inte en politisk fråga, men samtidigt hävdas också en sanning som min bredare läsning inte 
kan stödja som allmänt accepterad när de säger att en läsare av rapporten kommer förstå varför det 
inte är en politiskt vinklad rapport. I och med att direkt motsägelsefulla sanningsanspråk kommer 
fram kan det knappast talas om en självklar slutsats, och återigen citeras Lowrys artikel från Politico
(2014, 10 december):

"It isn't an insult to call the resulting report partisan; it is a simple fact. Republicans 
stopped cooperating as soon as it became clear that Feinstein wanted a prosecutor's brief, 
not a report tainted by any hint of fair-minded inquiry."

Lowry är här också starkt kritisk i frågan huruvida rapporten är politiskt motiverad, och är såpass 
säker på sin sak här att han är villig att hävda det som oemotsägliga fakta att rapporten är vinklad på
ett sådant sätt. Vidare menar han på att republikanerna som först deltog drog tillbaka sitt stöd när de
väl såg att Feinstein inte var intresserad av att åstadkomma något annat än en åklagares åtal av en 
myndighet, vilket förstås blir en direkt motsägelse gentemot Wala och befälen ovan som kommer 
med helt skilda sanningsanspråk. Lowry försöker som en bland flera att naturalisera denna 
politisering, däribland också, John Yoo, som själv var del i den legala processen som auktoriserade 
förstärkta förhörsmetoder, gör ett liknande argument i Time Magazine (2014, 9 december), under 
titeln "Yoo: The Feinstein Repot Cannot Deny a Clear Record of Success".

Det förekommer dock röster som avviker från vad som utifrån nästan skulle kunna tolkas som det 
republikanska partiets linje i frågan, och en röst som omgående lyfts fram i flertalet rapporterande 
och argumenterande artiklar kommer ifrån den republikanske senatorn John McCain, som (och 
detta är något som artiklar som citerar honom är snabba att peka ut) själv utsatts för tortyr i ett 
vietnamesiskt fångläger under Vietnamkriget, och han citeras av Condon i National Journal (2014, 9
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december) säga följande:

"I know, too, that bad things happen in war. I know in war good people can feel obliged for 
good reasons to do things they would normally object to and recoil from... I respect their 
dedication and appreciate their dilemma. But I dispute wholeheartedly that it was right for 
them to use these methods, which this report makes clear were neither in the best interests of
justice nor our security nor the ideals we have sacrificed so much blood and treasure to 
defend."

McCain använder här inte samma starka språk som Leahy och Obama gör ovan, men han uppvisar 
ändå samma ideologiska grundantagande oberoende av partipolitisk tillhörighet. I den sista 
meningen uppvisar han inte bara ett avståndstagande, utan han återupprepar SSCI:s rapports 
hävdande om att metoderna inte var effektiva, och avslutar med just samma moraliska 
ställningstagande som återfinns ovan; tortyr är fel enligt de ideal som McCain här säger landet har 
offrat så mycket för att upprätthålla.
Sammanfattningsvis finns det i debatten ett relativt vanligt – men inte allmänt förekommande – 
försök att politisera en fråga som enligt vissa parter, exempelvis Wala, Hoar och Krulak som citeras 
i ovanstående avsnitt, inte alls bör vara en politisk fråga. Att det är såpass vanligt att republikaner 
försvarar CIA och demokrater angriper dem gör det dock svårt att tala om rapporten som icke 
politisk, då en tydlig skiljelinje såpass vanligen är just partipolitisk lojalitet.

5.5. Legitimering och rättfärdigande av tortyrprogrammet

Frågan om att kunna utföra ett jobb och en uppgift är en tydlig trend i vad som används för att 
försvara och legitimera CIA:s tortyranvändning. Detta tar sig formen av att hävda att CIA här har 
haft en uppgift att säkra nationens säkerhet, och således har behövt – och med framgång i att uppnå 
målet att samla information, argumenteras det – ta till exceptionella metoder för att kunna utföra 
denna, och effektivitetsfrågan som talats om ovan är också kärnan i denna pragmatiska legitimering.
Förutom detta försvar talas det också ofta i media om hur detta tortyrprogram startades som följd av
elfte september, med argument som spelar på läsarens känslor i en form av affektiv legitimering.

5.5.1. Pragmatisk legitimering

Såsom all legitimering börjar denna form av effektivitetsförsvar hos CIA när de själva får föra sin 
talan. Utöver några av de citat som tagits upp tidigare från Brennan och Hayden förekommer även 
följande citat av John McLaughlin, också han en före detta CIA-chef under tortyrprogrammets 
verksamhet, som i National Journal (författare ej namngiven, 2014, 9 december) citeras säga 
följande:

"”I'm not sure I trust what's in this report. People need to read the agency rebuttal and the 
minority report,” McLaughlin said. ”I can give you example after example in this report 
where they distort the information ... People at the CIA who worked with this program know 
it worked. How did we capture all these terrorists?"

Något som gör CIA:s utsagor speciella i detta sammanhang är hur deras inre auktoritetsanspråk 
ställs emot ett tydligt självintresse av att försvara de egna leden. Vad McLaughlin här gör är att han 
visar på just detta auktoritetsanspråk, dels igenom att personligen uppvisa tveksamhet inför de 
resultat som SSCI:s rapport presenterar, och dels igenom at intertextuellt referera läsare till CIA:s 
egna slutsatser, samt även ”the minority report”, en mindre rapport av de republikaner som sitter i 
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SSCI, som släpptes samtidigt som den huvudsakliga rapporten som diskuteras här. Genom att 
använda ordet ”need” (”behöver”) gör McLaughlin en stark antydan till att dessa källor är mer 
tillförlitliga än Dianne Feinsteins rapport. McLaughlin ställer sig också med George Tenet, som i 
New York Times (författare ej namngiven, 2014, 9 december) citerats säga: "We know that the 
program led to the capture of al-Qaida leaders and took them off the battlefield, that it prevented 
mass casualty attacks and that it saved thousands of American lives.", i och med hur de båda gör ett
mycket kraftfullt sanningsanspråk i att säga att de ”know” (”vet”) att tortyrprogrammet fungerat, 
återigen uppbackat av den auktoritet på området de ideologiskt antas ha. Där Tenet gör ett 
faktaanspråk ställer dock McLaughlin istället frågan till media och läsarna hur programmet inte kan 
ha varit effektivt när de bevisligen har lyckats fånga in ett flertal ”terrorister”. Brennan är också han
en av de många CIA-representanter som kommenterar effektivitetsfrågan och på så sätt bidrar till att
legitimera programmet, här i samma artikel som Tenet ovan: ”But he [John Brennan] also asserted 
the coercive techniques "... did produce intelligence that helped thwart attack plans, capture 
terrorists and save lives."” Konsekvent igenom hela denna argumentation är just de praktiska 
resultat som CIA känner sig ha att visa för vad de gjort, även när de som Brennan också gör 
erkänner att delar av programmet gått lite snett.

Samma argumentation återkommer också när amerikanska politiker uttalar sig om frågan, med 
betoning på hur programmet har tjänat att rädda liv och beskydda amerikaner. De har dock något att
tillägga om ordvalen i frågan, vilket CIA i de källor jag studerat inte har yttrat sig om, här 
exemplifierat av republikanske senatorn Kelly Ayotte, i National Journal (författare ej namngiven, 
2014, 9 december): ”While she does not condone "torture", Ayotte says she still believes the CIA 
should still have access to interrogation techniques that keep the country safe." Ayotte börjar med 
en gardering i fråga om ordvalet, med en politikers förståelse om de diskursiva faror som är 
associerade med att explicit ställa sig upp och försvara något de själva skulle erkänna vara tortyr. 
Hon ger också således en inblick i en attityd från även den försvarande sidan att det är något 
ideologiskt fel med att använda vad vi i allmän mening skulle benämna ”tortyr” i demokratiska 
samhällen, men hon gör också vändningen i slutet att hon anser att CIA måste kunna utföra sitt jobb
för att skydda landets säkerhet, oavsett vilka ”interrogation techniques” (”förhörstekniker”) de än 
behöver använda för att fullfölja detta. I samma artikel framkommer även en annan republikansk 
senator, Jim Inhofe, och han säger följande om tortyrprogrammet: "Enhanced interrogation, torture,
you can use the most inflammatory language you want but I think it is probably enhanced 
interrogation, which I approve of and I think it is necessary to save lives." Inhofe är en av de röster 
som allra tydligast i mitt material kommer fram som politiker (snarare än opinionsskribent) och får 
tala om en distinktion mellan tortyr och förstärkt förhör, och liksom Ayotte visar Inhofe på ett 
antagande att ”torture”, ”tortyr”, är en fråga om ”inflammatory language” (”uppviglande språk”) 
snarare än korrekt beskrivning av vad CIA har gjort. Även om han säger ”save lives” snarare än 
”keep the country safe”, visar han på samma diskursiva ståndpunkt som Ayotte i frågan om att CIA 
gör vad som behöver göras och att det i sig är allt som kan förväntas av dem. Den här betoningen på
landets säkerhet som är så vanlig ifrån CIA förekommer också i uttalanden ifrån amerikanska 
politiker, här exemplifierat av republikanske senatorn Saxby Chambliss, i National Journal i samma 
artikel som Ayotte och Inhofe: "The study essentially refuses to admit that CIA detainees, especially
CIA detainees subject to enhanced interrogation [helped][sic] neutralize numerous terrorist 
threats." Vad som skiljer Chambliss argumentation från CIA:s är att även om han är den högsta 
republikanen delaktig i SSCI har han inte har samma möjlighet att hävda auktoritet på detta område,
då även han i slutändan är beroende av att CIA faktiskt berättar för honom vad som försiggått, något
som i denna debatts helhet är omöjligt att säga. Han gör ändå detta sanninganspråk och även hans 
transformering av vad som sagts blir mycket lik CIA:s egna uttalade linje när han hävdar att SSCI:s 
rapport vägrar erkänna att CIA har fått fram information, och att ”especially” (”särskilt”) de som 
utsatts för förstärkt förhör har varit användbara för deras syften i att stoppa terroristhot.
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5.5.2. Affektiv legitimering

Terroristhot står konstant i centrum även när det kommer till mer rationellt svårförsvarade argument
kring tortyranvändningen, där vi kan se att det är förståeligt att människor till varje pris vill se 
rättvisa skipad efter en traumatisk händelse, och Condon får i National Journal (2014, 9 december) 
exemplifiera detta:

"At heart, the defense of the interrogation techniques of the CIA is an emotional one. It is an
appeal to the fear and dread and disgust Americans felt when they witnessed the attacks of 
Sept. 11, 2001. ... And for once, such a baldly emotional argument is legitimate. For even 
with the release of the summary of a Senate Democratic report on those interrogation 
techniques, it is impossible to settle this debate with hard, unassailable evidence."

Condon gör här argumentet att hela frågan i slutändan är emotionell, och menar på att den förfäran 
som det amerikanska folket upplevde den elfte september i slutändan är att attribuera all 
argumentation som följer i en form av intertextuell referens till denna terrorhandling som 
startskottet för allt som sedan skedde. I sin andra mening gör han två antaganden som är 
definerande för hela den affektiva legitimeringen. För det första antyder han igenom sitt ordval ”for 
once” (”för en gångs skull”) att emotionella argument som detta vanligen inte är legitima skäl till 
starka handlingar, och för det andra görs det explicita uttalandet att det är legitimt, vidare förklarat 
eftersom det är en debatt som enligt honom inte går att komma till en slutsats i igenom 
”unassailable evidence” (”oemotsägliga bevis”) och kvar blir enbart denna affektiva aspekt, 
huruvida läsaren av rapporten med elfte septemberattentaten som bakgrund ser tortyrprogrammet 
som ett snedsteg, eller ett steg mot rättvisa.

Just rättvisa blir också det en fråga i Condons artikel, när en pressekreterare från George W. Bushs 
administration, Dana Perino, får komma till tals, och förutom att hon menar på att det är orättvist att
se tillbaka på dåtidens händelser med dagens relativa klarhet säger:

"In the immediate aftermath of 9/11, there was good reason to believe that there were many 
more plots that were about to be unleashed against Americans. We had just watched 3,000 
Americans die in the most horrible murders and terrorist attacks the country had ever seen."

Med starkt känsloladdat språk försöker hon få läsare som idag kanske inte minns tydligt hur de 
kände att känna en liten glimt av deras förfäran som upplevdes av människor som fått sin känsla av 
trygghet skakad eller splittrad till följd av attentatet; ett attentat som ledde till att många politiker 
och säkerhetspersonal desperat blev tvungna att svara och försöka så fort som möjligt utröna 
huruvida mer var att vänta, och det underliggande antagandet av Perino blir att läsaren är bekant 
med om inte annat den här formen av desperat behov att göra något i en krissituation, och det sägs 
vidare att: ”Perino finds it ”just inexplicable” how so many in Congress and in the public can have
already forgotten how they felt...” Antagandet blir i slutändan att om kongressen och allmänheten 
som ställer sig upp och uttalar sig emot CIA:s tortyrprogram istället kunde dra sig till minnes den 
elfte september skulle de inte vara så kritiska, utan de skulle bättre förstå viljan och behovet att 
samla all information som de bara kan om den fiende som så plötsligt slagit till. Samma emotionella
argument kommer också upp betydligt mer explicit, här exemplifierat ifrån en opinionsartikel av 
Curl i Washington Times (2014, 10 december) som tar till starkt affektivt språk för att försvara 
tortyrprogrammet:

"In some ways, the interrogation techniques detailed in the 500-page report were brutal. ...
The reason for the "in some ways" qualifier above is that the techniques were set up just six 
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days after Islamic terrorists flew planes into the World Trade Center and the Pentagon, 
killing 3,000 people. ... the fact remains that in the dangerous days after Sept. 11, 2001, 
America was, for the first time, at war with a foe that felt no remorse in targeting U.S. 
civilians, even children."

Curl använder här elfte september-attentatet för ett mycket tydligt legitimerande, där han börjar med
att tala om hur förhörsteknikerna ”in some ways” (”på vissa sätt”) är brutala, detaljerar sedan några 
av dem (i citatet ovan utlämnat), men sedan sätter det i relation till den brutalitet som uppvisades av
den fiende som dessa metoder sägs ha applicerats på, en fiende som visat sig kapabel att utan ångest
attackera civila. Resultatet blir ett kraftfullt emotionellt argument där ett implicit ”vi”, ”Amerika”, 
är den sårade part som enbart gjort vad de känt sig behöva göra för att försvara sig i ett nyligen 
förklarat krig mot en fiende utan ens grundläggande moral kring behandlandet av civila. Mot en 
sådan bakgrund tycks Curl mena på och försöka naturalisera att CIA:s metoder inte faktiskt var så 
brutala. Detta är något som han senare tar upp när han talar om tortyrargumentet, och säger följande
om CIA:s metoder för att få information från ”bloodthirsty terrorists” (”blodtörstiga terrorister”): 
"Not torture, mind you – no stretching on the rack, no pulling out fingernails, but rather "enhanced 
interrogation techniques"." Curl gör här vad politikerna ovan också visar på, och vill göra en 
diskursiv separation mellan ”tortyr” och ”förstärkt” förhör, och det är mycket ovanligt i det material
jag täckt att såpass explicit göra den här vändningen. Vanligen bryr sig den försvarande parten inte 
om att argumentera separationen utan använder ”enhanced interrogation” rakt av utan någon sorts 
kvalifikation. Han positionerar också offren som blodtörstiga terrorister, för att vidare försöka 
luckra upp den sympati som en läsare kanske kan ha för ett tortyroffer. ”Offren” var enligt Curl den 
värsta sortens människa, och metoderna kunde varit så mycket värre.

I och med att en part positioneras så tydligt som onda följer också en vanlig position att måla upp 
CIA och de människor som auktoriserat tortyrprogrammet som hjältar, med vinklingar utifrån plikt 
och patriotism och ett ideologiskt antagande om att en "patriot" aldrig har något annat än sitt lands 
bästa i sitt intresse. I en opinionsartikel i New York Daily News (författare ej namngiven, 2014, 10 
december) med en rubrik vinklad just med den här genomgående tanken att känslorna var starka 
runt den elfte september framkommer följande citat:

"Republican Sen. John McCain, tortured during his heroic service in the Vietnam War, is 
one who holds that view. While McCain speaks from the moral high ground, it is also true 
that CIA personnel acted in good faith and patriotically to protect America in a time of great
danger. "

Författaren (som, som sagt, inte namnges, utan enbart benämns som "New York Daily News" i sin 
helhet) börjar med att som många andra artiklar här att tala om den heroiske McCain och hans 
motstånd mot tortyr, men argumenterar i slutändan runt honom. Även om han har all moralisk rätt 
på sin sida att tala som han gör, menar författaren här på att det är en tydlig sanning att CIA:s 
personal enbart har gjort sin patriotiska plikt i att bidra till landets försvar i en så omvälvande 
tidsperiod. I författarens ord ligger också just vad jag ser som ett starkt antagande om USA:s 
position som hjälten i narrativet, och att tortyrprogrammet i slutändan har varit det patriotiskt rätta 
att göra. Även George W. Bush får komma fram och göra samma sorts argument i New York Post 
(Fredericks, 2014, 9 december):

"Here's what I'm going to say, that we're fortunate to have men and women who work hard 
at the CIA serving on our behalf. These are patriots," he said. "And whatever the report 
says, if it diminishes their contributions to our country, it is way off base."
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Förutom att han lägger fram samma linje om CIA-tjänstemännen som patrioter som gjort landet en 
tjänst ifrågasätter han också SSCI:s rapport ifall dessa patrioters bidrag nedvärderas. Det ställer mig
frågan om han överhuvudtaget läst rapporten med ordalaget ”whatever the report says”, men det är 
också ett sätt på vilket han uttrycker ett ovillkorligt stöd för vad de har gjort, och att deras 
handlingar oavsett vilka de än varit har tjänat landets intressen. Med hans formulering ”we're 
fortunate” framkommer också ett antagande och ett försök till naturaliserande av att allmänheten 
lite i samma anda som enligt Perinos argument ovan skall vara tacksam snarare än kritisk för dessa 
tjänster, även om de kan framstå som oönskvärda.

Dessa handlingar målas dessutom i sig upp i opinion som av kritisk vikt för landets säkerhet, och 
den eller de presidenter som är villiga att auktorisera dem visas på som att de gör vad som måste 
göras, här exemplifierat av den tidigare nämnde John Yoo, i inledningen till hans opinionsartikel i 
Time Magazine (2014, 9 december): "Any President who followed Feinstein's advice would fail in 
his or her fundamental duty to protect the security of the United States." Det är ett starkt anspråk 
som Yoo gör, och försvarar inte bara Bush och den administrationens handlingar, utan uppvisar 
också ett antagande att en administration som gjort annorlunda hade gjort något objektivt fel 
gentemot landets säkerhet om de hade agerat på det sätt som Yoo ifrån rapporten utläser att SSCI 
hade velat se ifrån en presidentadministration. Han hänvisar direkt till ”duty” (”plikt”) och att det 
beskyddandet av landets medborgare är en grundläggande del i presidentens plikt, vilket vidare 
antyder att den som ställer sig upp och säger emot CIA:s handlande inte tar hänsyn till hur det som 
gjorts har gjorts för allmänhetens säkerhets skull.

Sammanfattningsvis förekommer det i min analys av debatten två tydliga sätt att legitimera den 
tortyranvändning som skett, och detta görs delvis igenom pragmatiskt försvar av effektiviteten i att 
samla nödvändig information, och delvis igenom att affektivt hänvisa till den händelse som i 
slutändan är anledningen till att tortyrprogrammet instiftats och hur verkligheten tedde sig i dåläget 
till skillnad från hur lätt det är att vara kritisk idag.

6. Diskussion

Jag kommer i detta avsnitt att täcka en diskussion om ett flertal områden. Först kommer jag inleda 
med en sammanfattande diskussion av resultaten i förhållande till mitt syfte och frågeställningar, gå 
vidare med att i enlighet med den förklarande kritiken ha en diskussion rörande barriärer mot 
förändring (åt ett för mig önskvärt håll), och en diskussion om relationen mellan mitt bidrag och 
tidigare forskning, samt om teori och metod.

6.1. Barriärer mot förändring och deras intressenter

I enlighet med det metodologiska tillvägagångssättet detaljerat, har denna del av analysen 
fokuserats på att försöka hitta och förklara de barriärer som står, eller som teoretiskt skulle stå emot 
förändring i en (för författaren här, skall sägas) mer önskvärd riktning. Den största och centrala 
punkten som här träder fram för mig är den möjlighet som överhuvudtaget finns att debattera frågan
med kreativa argument, både till följd av den censur som genomsyrar SSCI:s rapport, och hur detta 
bidrar till att skapa ett debattutrymme där olika ideologiska perspektiv förklarar eller betraktar 
rapporten på kraftigt skilda sätt. Denna censur av rapporten omöjliggör som det nämns i några av 
artiklarna överhuvudtaget att någon form av ansvarskedja etableras, och även om CIA själva vet 
vilka som är ansvariga tycks de i detta tidiga skede som jag analyserats vara ovilliga att officiellt ge 
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mer än att ge höga chefers uttalanden för att beskydda de egna leden.

Censuren gör också att argumentet om att skydda liv är mycket svårt att tala runt. Det lyfts ofta 
fram att vad som gjorts gjordes för att hindra vidare attacker, och CIA:s egen linje är att det har 
fullföljt sitt jobb, även om effektiviteten är omöjlig att bevisa eller att motbevisa, något som syns i 
de otal motsägelsefullheter som uppkommer när debatten tas upp i sin helhet, och båda parter 
hävdar oemotsägliga faktaanspråk. Det finns också en tanke om att om enbart en enda attack 
stoppades av tortyranvändningen är den rättfärdigad, exemplifierad av Rich Lowry, och den tanke 
som då slår mig är att denna sorts resonemang skulle kunna användas för att legitimera tortyr av alla
fångar som tas bara ifall något användbart skulle komma fram snabbare.

Mot ett totalt, lagbaserat avståndstagande från tortyr står också ett politiskt intresse i allmänhet ut, 
där jag kan notera den republikantunga försvarssidan som, på ett mycket mänskligt sätt, skall det 
sägas, försvarar de egna likt CIA också gör, trots att det finns tydligt (om än till skalan begränsat) 
motstånd inifrån och en vetskap om att det fanns viktiga personer inom Bush-administrationen som 
ogillade – eller antogs om de medvetandegjorts skulle ogilla – programmet. Att det finns ett såpass 
starkt motstånd mot att använda benämningen ”tortyr” bland de försvarande parterna, både politiker
och CIA, antyder för mig att de inser en felaktighet med att tortera människor och att de vill kunna 
naturalisera en separering mellan vad som gjorts och tortyr. Som nämns i analysen ovan är det 
ovanligt att tortyr antingen explicit försvaras, eller att en försvarande part försöker argumentera 
skillnad mellan ”tortyr” och ”förstärkt förhör” såsom exempelvis Curl gör. Dessa försvarande parter
använder vanligtvis oreflekterat CIA:s ordval.

Vidare är ju även CIA-agenter i slutändan röstberättigade människor, vilket i sin tur medför att de 
rimligtvis har ett politiskt intresse utöver det självförsvar som ställs upp, och detta har hos mig 
väckt tankar vilka konsekvenser SSCI:s rapport har fått för dessa ifall den politisering av rapporten 
som lyfts fram i media och opinion har kommit att ses som en sanning. Skulle detta göra CIA-
anställda mer vänligt inställda mot det republikanska partiet? Säger Obama att inga åtal kommer 
väckas (Turley, 2014, 10 december) enbart för att försöka undvika att göra CIA mindre vänliga mot 
det demokratiska partiet? Det är förstås omöjligt för mig att sia i frågor om människors 
underliggande motiv här, men sådana frågor ställer för mig upp tydliga riktningar i vilken relationen
CIA-Vita Huset kan utvecklas. Att CIA försvarar sig mycket starkt syns också i något jag inte haft 
plats att tala om i analysen, i form av en websida upprättad av före detta CIA-personal, 
www.CIAsavedlives.com (jag uppmanar här läsaren till att ta sig en titt på den), som upprättades i 
samband med rapporten där de, såsom adressen antyder, har argument till fördel för vad de gjort, 
och direkt på första sidan tar upp ett citat från George Bushs bok ”Decision Points”, som säger emot
SSCI:s rapport om hur oinformerad hans administration var om programmet.

6.2. Diskussion av tidigare forskning

I min analys av debatt och diskurser kring SSCI:s rapport framkommer det för mig tydligt samma 
kontinuitet jag tycker mig ha sett i den tidigare forskningen av Andrade, Romano och Jackson, där 
demokratiska ideal såsom här mänskliga rättigheter återigen målas upp som en motpol till ett lands 
säkerhet när tortyr (eller ”förstärkt förhör”) försvaras som en nödvändig metod för att säkerställa 
rättvisa efter elfte september. Detta framkommer i olika grader från de republikanska (och emellanåt
demokratiska) representanter som kommer fram och försvarar dessa metoder med alltifrån att CIA 
måste ha tillgång till de verktyg som krävs för att få fram information, till att det är en fråga om att 
en presidentadministration måste ha styrka nog att faktiskt utföra de handlingar som krävs för att 
skydda landet, såsom exemplifieras av Lowry, Yoo och Goodwin. I de större källor som jag här har 
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hanterat förekommer vinklingen om muslimer som ett inre hot som Celermajer talar om inte alls i 
relation till SSCI:s rapport, även om det förstås poängteras att det är just ”Islamic 
terrorists/terrorism” som medförde att detta tortyrprogram upprättades hos exempelvis Goodwin 
och Curl, och även implicit som ett antagande bland de artiklar som refererar till elfte september 
som ett så viktigt bakgrundselement.

Det fenomen som Sturken kallar trivialisering som ett led i legitimering ser jag i mitt analysarbete 
uttryckt i form av ett genomgående försök till Faircloughs naturalisering igenom att tortyren 
framställs som ett effektivt medel i kriget mot terrorismen – en exceptionell omständighet – och 
varierande både explicit och underförstått i denna försvarande argumentation är att allt är 
rättfärdigat i krig, såsom exempelvis Goodwin, Chambliss, Inhofe och Ayotte starkt antyder. 
Sturkens forskning talar vidare om en populärkulturell trivialisering av tortyr, vilket också en 
enstaka gång förekommit i det material jag analyserat, där Drezner också talar om hur exempelvis 
TV-serien ”24” kan vara en bidragande del till att allmänheten tagit till sig en sådan populärkulturell
bild av tortyr snarare än någon som baserats i en riktig policydebatt. Även Jackson nämner hur 
allmänheten tycks acceptera tortyr under exceptionella omständigheter, vilket också det är del i 
Drezners opinionsargumentation, vilket i sin tur får mig att dra slutsatsen att det här inte skett någon
större förändring sedan Jacksons citerade forskning om den amerikanska allmänhetens attityd till 
tortyr.

När det kommer till frågan om tortyranvändningens konsekvenser är det främst utifrån Jackson som
det för mig börjar uppkomma skäl till oro inför naturalisering och legitimering, och jag anser att den
analys jag gjort i slutändan är indikativ för just en sorts naturaliseringsprocess, då det i det material 
jag analyserat är betydligt vanligare att tortyrprogrammet försvaras än att det fördöms, med en tung 
övervikt i antal hos de röster som kommer fram som kritiska mot SSCI:s rapport, där det så ofta tas 
CIA:s sida i att försvara tortyranvändningen. Detta är för mig obekvämt, men inte obegripligt. I 
slutändan är det ju enbart CIA själva som vet vad som gjorts av vem och med vilka resultat, vilket 
ger dem starkt anspråk på hegemonisk auktoritet på ämnet, och det är svårt att bortse från de 
argument som läggs fram om att rädda liv när de så konsekvent kommer fram från ett flertal av 
CIA:s både före detta och nutida ledningsgestalter. Just såsom Jackson pekar ut tycks korta 
argument om tortyrens historiska ineffektivitet inte riktigt fungera på allmänheten, något som 
exemplifieras i hur CIA:s argument går hem såpass brett bland opinionsförfattare (även om de 
emellanåt har mycket tydliga egenintressen i frågan, såsom exempelvis hos Yoo). Något som 
Jackson tar upp bland sina argument är hur tortyr när den väl börjar användas har en tendens att 
spridas, vilket jag i slutändan har svårt att kommentera. Å ena sidan så finns det hos Obama-
administrationen den starka linje att tortyrprogrammet avslutats, och även kritiker mot SSCI:s 
rapport, exempelvis Rubio, menar att detta är något som ligger i det förflutna. Å andra sidan så talas
det ofta på ett sätt som implicit gör att försvarare logiskt skulle kunna ses som att de stödjer ett 
återinrättande av tortyrprogrammet, om det nu var så effektivt som de säger och CIA måste ha 
tillgång till ”de metoder som krävs” för att beskydda landet. Varför då inte fortsätta tortera hot mot 
landets säkerhet för att få information om deras associationer?

6.3. Diskussion av syfte och frågeställningar

I relation till min frågeställning om vilka ställningstaganden som görs visar den debatt on CIA:s 
tortyranvändning såsom den rapporterades om utifrån SSCI:s rapport i allmänhet på en ganska 
förväntad och förutsägbar tvåsidighet, där egenintressenter kommer fram och kreativt försvarar de 
egnas handlande, både i form av CIA själva och republikanska representanter för Bush-
administrationen där detta program infördes. Opposition kommer främst ifrån demokratiska 
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representanter med en konventionell, tortyr-negativ diskurs, vilket i sin tur gör det förhållandevis 
enkelt för de som så önskar att måla upp SSCI:s rapport som ett försök till politisk smutskastning. 
Mellan dessa sidor förekommer ett visst brus, där enstaka avvikande röster kommer upp ifrån de 
politiska sidorna (exempelvis John McCain från den konventionella försvarssidan som opponerar 
sig mot metoderna), eller i form av argumentering på formen ”den andra sidan har en poäng här, 
men...”. Något som tjänar att möjliggöra denna debatt överhuvudtaget är att SSCI:s rapport är 
censurerad, kring 7% av den är utsvärtad eller [REDACTED], vilket kanske låter lite, men ha i 
åtanke att denna censurering är tungt fokuserad på namn. Tänk dig, som läsare, att läsa en bok där 
alla karaktärer och platsers namn har censurerats ut, och hur svårt det då skulle bli att försöka följa 
vad som händer.

Legitimering av tortyranvändningen i detta sammanhang sker övergripande igenom två former av 
argument, å ena sidan med argument om att metoderna har varit effektiva i form av pragmatiska 
argument, vilka är mycket svåra att slutgiltigt bevisa eller motbevisa med det material som SSCI 
lägger fram, och den CIA-försvarande parten kan ofta på olika sätt hävda framgång.
Den andra sortens argument är baserade i verkligheten kring den tid då programmet inrättades, i 
form av affektiva argument, och hänvisar med få undantag till elfte september-attentaten som något 
som skickade ut såpass starka känslomässiga svallvågor att administrationen och 
underrättelsetjänster pressades till att till varje pris inskaffa information om ytterligare planerade 
terrorattacker och om fiendens organisation i allmänhet, vilket målas upp som ett skäl till att 
tortyranvändning sågs som befogad. Både var för sig och tillsammans möjliggör de affektiva och 
pragmatiska argumenten att olika intressenter diskursivt kan försvara en naturalisering av tortyr som
förhörsmetod, och ger ett tydligt exempel på en omständighet som kan medföra förändringar även i 
djupt rotade samhälleliga värderingar.

6.4. Diskussion kring teori och metod

Faircloughs ansats sätt att tänka kring mediediskurs har igenom analysarbetet ofta lett till en del 
obekvämligheter för mig med tanke på områdets natur och mina värderingar kring 
tortyranvändning, med grund i hur den kritiska diskursanalysen relaterar mediaframställning till en 
allmänhets verklighetsbild. Om vi håller fast vid antagandet om att media inte realistiskt skulle 
publicera något som inte resonerade med dess läsarskara finns här mycket som argumenterar för att 
vad jag här talar om är en ärrad nations försök att förklara – och i vissa fall på ett biktande sätt 
erkänna – sitt handlande, ett handlande som går emot dess värderingar, inför sig själv, och vidare i 
mångt och mycket tycks göra detta på ett sätt som gör att de faktiskt i slutändan kan infoga 
tortyranvändning i ett demokratiskt samhälle och inte se dessa metoder som oförenliga med 
värderingar om mänsklig värdighet.

Även om teorin har varit användbar i att kunna resonera fram en sådan slutsats i och med relationen 
mellan text, diskursiv praktik och ideologi (och således vilar dessa resultats värde i stor utsträckning
på den grad som läsaren tror på den teori jag presenterat, att ett uttalande i text i slutändan 
reflekterar bakomliggande ideologi) har den också medfört både avsmak inför några av de mer 
extrema försvarande argumenten och en oro inför framtiden. Såsom ämnet tas upp i debatten finns 
det inget ideologiskt som hindrar denna saga från att återigen återupprepas, och om effektivitet inte 
bara diskuteras utan så livligt försvaras, vad hindrar andra från att i ”exceptionella omständigheter”,
där var och en kan ha olika, subjektiva tankar om vad som är en legitimt exceptionell omständighet 
och inte, naturalisera praktiker såsom att skendränka och misshandla fångar bara utifall det skulle få
dem att ge med sig snabbare?
Teorin har också bidragit med begreppen antaganden, naturalisering, ideologi och intertextualitet, 
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som har möjliggjort att tänka och resonera djupare kring text och vad den i slutändan säger. Genre 
har bidragit med att kunna utföra ett preciserat urval och en avgränsning av det insamlade 
materialet, medan diskurs har fått vara mer bakomliggande, exempelvis att det kan talas om en 
försvarande och en kritiserande diskurs av tortyranvändning. Hegemoni har fått ta ett steg tillbaka, 
och främst tjänat som bakgrund för att förklara och använda naturalisering. Text, diskursiv praktik 
och social praktik har också det fått tjäna som bakgrundselement för att etablera analysperspektivets
syn på media. Slutligen kvarstår något som Fairclough, såsom redogjorts för, ägnar mycket tid åt, 
nämligen frågan om vad som i en debatt eller diskurs inte talas om, bortom det som inte 
konstruktivt kan talas om alls i mitt specifika sammanhang på grund av censureringen. Såsom 
förmodligen syns i analysen ovan är detta en punkt jag har haft mycket svårt för, och detta tycks 
mig ligga i naturen av att hitta en avsaknad av något. Det som dock allra tydligast kommit fram är 
som nämnt tidigare att det inte talas så mycket om tortyrens effekter på de inblandade, vare sig offer
eller utförare. Ett fåtal artiklar i genren nyhetsrapportering nämner att CIA-anställda som fått i 
uppdrag att utföra tortyren har uppvisat starkt obehag i ögonblicket, men inga av dem har i det 
material jag täckt kommit fram och fått tala, möjligtvis delvis som en konsekvens av att censuren 
omöjliggjort att de hittas, vilket kanske för deras egen skull är positivt.

När det sedan kommer till metoden och den förklarande kritiken, har den trots att den i det praktiska
utförandet av analysen mer tjänat som en samling lösa riktlinjer har den ändå tjänat mig ganska väl, 
särskilt igenom den underliggande principen om att försöka ha intressenter och följaktligen ideologi
i åtanke, då detta är något som teoretiskt möjliggör att tänka bortom det otal av (oundvikligen) 
okvalificerade faktaanspråk som görs genomgående i debatten. Urvalet av källor och artiklar har 
fungerat väl för den analys jag önskat utföra här, även om jag väldigt gärna hade viljat använda mig 
av ett mer långtgående urval, kanske ifrån hela den första veckan från varje källa. Med viss 
efterklokhet kan jag också se vissa källor som mer potentiellt värdefulla än andra när det kommer 
till att få en inblick i läsarnas reaktioner (se vidare i självreflektionen nedan).

7. Sammanfattning

Jag kommer här att avsluta denna uppsats med en kort avslutande diskussion om resultaten och 
möjligheter jag ser att kunna kringgå de barriärer mot förändring jag tycker mig ha sett igenom mitt 
arbete, ett avsnitt av självreflektion och -kritik, samt avslutningsvis förslag på vidare forskning i 
området.

7.1. Avslutande diskussion

För att en förändring för ett stopp för vidare tortyranvändning skall kunna ske här tycks det mig att 
allmänhetens stöd måste försvinna. Med tanke på det traumatiska förflutna som startat det ”krig” 
som låg till bakgrund för tortyrprogrammets inrättade kanske enbart tiden kan tjäna till att läka de 
sår som så ofta tas upp igen i diskursen kring tortyranvändning, något som för mig gör att försvar 
och stöd från allmänheten av tortyr framstår som någon form av hämndlystenhet. Det sägs i en 
artikel att effektivitetsdebatten måste föras – och visa på ineffektivitet – för att de moraliska 
argumenten skall få spelrum, men detta tycks mig osannolikt tills dess att vidare dokument inifrån 
CIA kommer ut, vilket de kanske inte kommer göra förrän om ytterligare åratal, eller ens alls. Än 
värre, vad händer om debatten i slutändan drar slutsatsen att tortyren har varit mycket effektiv (om 
vi minns här utifrån min teoretiska utgångspunkt att detta inte ens behöver vara sant för att 
människor skall kunna övertygas och agera som om att det är sant)? Om moralen ligger med 

37



effektiviteten, vad skall då hindra andra regimer att också tortera för att få fram information 
snabbare, eller överhuvudtaget?

Något som media inte tar upp i någon nämnvärd utsträckning är vad forskning och vetenskap har att
säga om tortyr. Jag har som det nämns tidigare (och senare) inte själv gått in i djupet på sådan 
forskning, och vad jag i slutändan här undrar är, när ”forskning visar att...”-argumentation är så pass
ofta använd i media, varför en sådan formulering aldrig kommer fram i det material jag undersökt. 
Det nämns förstås emellanåt att tortyr ofta är en dålig metod för informationsinsamling, men det 
lyfts aldrig fram auktoriteter, utan dessa argument baseras helt i att läsaren är ideologiskt införstådd 
med hur fel det är att tortera människor från första början. Hade en tydlig forskningspresentation 
kanske kunnat hjälpa att sätta metoderna i kontext? Hade sådan forskning kanske underminerat den 
självbild som en nation här vill ha, och är det ett skäl till att inget sådant kommer fram? Med avsikt 
på den teoretiska bild som jag här har av relationen mellan media och allmänhet, är det kanske 
rentav så att den medieläsande allmänheten antogs hellre vilja se rättfärdiganden än fördömanden?

En annan vinkling som jag funderade kring är om att i en nation där kristna värderingar sitter i på 
ett helt annat sätt än här kanske dessa skulle kunna användas för att bidra till en attitydförändring, 
med en grund i tankar om att vända andra kinden till när det kommer till just den ton av 
hämndlystenhet jag tycker mig kunna utröna i mycket av den försvarande argumentationen. Detta är
förstås en mycket svår och spekulativ linje att driva, och jag kan redan nu höra de motargument om 
exempelvis ”öga för öga, tand för tand” som också religiöst kan utläsas och enbart leda till 
ytterligare motsägelsefullheter. Det finns dock en antydan hos den CIA-kritiska sidan att vinkla 
denna rapport som en sorts bikt för ett lands synder på ett exceptionellt sätt, vilket förstås vidare kan
utvecklas till botgöring, om så bara genom att se till att tortyr inte används igen.

7.2. Självreflektion

Det första som slår mig som ett potentiellt problem med min undersökning här är de 
avgränsningarna som gjorts, då de gjorts på gott och ont. Den korta tid jag haft här medför också att
det undersökta tidsspannet är mycket kort, och även om det speglar de mest ”spontana” 
reaktionerna medför det även att frågor om hur debatten utvecklats, kanske förändrats och sedan 
avslutats inte kan täckas, vilka i slutändan kanske är betydligt mer intressanta.
Vidare så är urvalet av nyhetskällor svårt att förmedla till en ej insatt läsare och i slutändan något 
godtyckligt, både igenom bekvämligheten i att använda internetkällor och hur det är svårt att tala 
om vilken läsarskara som dessa källor faktiskt reflekterar. Något jag exempelvis hade kunnat göra 
är att fokusera på de artiklar som lett till mest kommentarer från dess läsare (såtillvida artiklarna 
faktiskt har kommentarsfält; många av de använda nyhetssidorna har inga) för att på så sätt 
koncentrera mig på material som verkligen gått hem hos läsarna. Exempelvis har Walas artikel när 
jag skriver detta inga kommentarer alls, medan andra har tusentals kommentarer, såsom Lowry och 
den utvalda rapporterande artikeln i Politico som respektive har över 5000 och 12000 kommentarer.
I slutändan hade det nog varit mig nyttigt att titta på lite psykologisk forskning också, då detta är 
något som saknas i debatten och hade kunnat bidra till att jag mer auktoritärt skulle kunna tala om 
ett mer vetenskapligt baserat sätt att kringgå de barriärer mot förändring som jag talar om.

En genomgående känsla för mig igenom detta arbete, och detta kan naturligtvis omedvetet ha färgat 
mina formuleringar och ordval, har varit en sorts bubblande ilska gentemot detta tortyrprogram som
inrättats i en demokratisk regim, särskilt en som jag så ofta har sett som utmåla sig själv som en 
världens förebild, eftersom det i mina ögon är något som legitimt kan sägas skiljer oss idag ifrån det
förflutna och från regimer som inte har samma uttalade respekt för mänskliga rättigheter. Det har 
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varit svårt att hantera igenom analysen, och emellanåt har tortyrlegitimerande citat fått det att vända
sig i magen (där Lowry är ett typexempel). Jag har dock gjort mitt bästa för att inte låta detta färga 
vad jag har att säga i analysen, och istället har jag försökt vända mig åt den fascination inför 
”mänsklighetens omänsklighet” som jag talar om i inledningen. Det har överlag för mig känts som 
om det för det mesta har gått framgångsrikt och inte medfört en (alltför) vinklad analys med 
debattörers narrativ och uttalanden i centrum.

I slutändan tycks det som om jag ganska uppenbarligen igenom mitt arbete lyfter fram en ganska 
negativ bild av den debatt som skett, särskilt eftersom frågeställning 2 är ställd för att i grund och 
botten identifiera just försvar av tortyr, vilket är vad som för mig är något så groteskt att göra. Det 
är inte svårt att mellan raderna utläsa historien såsom jag presenterar den som en samling desperata 
försvar från tydliga egenintressenter av ett omoraliskt handlande, och som följd att dessa 
intressenter målas ut som kraftigt omoraliska, vilket jag i slutändan måste erkänna att jag själv anser
händer. Läsaren kan förstås själv läsa de artiklar jag behandlat (inklusive de jag läst och analyserat 
men som inte i slutändan citeras) för att skapa en egen uppfattning av det material jag använt, men 
det är naturligtvis min åsikt att jag representerar detta material på ett rättvist sätt igenom mitt direkta
citerande.

Det argument som i slutändan håller mig kvar i anti-tortyr, oavsett hur effektiva metoderna har varit
och när allt annat och motsägelsefullt bortses ifrån, är ett argument som också lyfts fram i en av de 
CIA-kritiska artiklar jag läst i Washington Post (Waldman, 2014, 10 december): varför inte tortera 
mera om det nu varit så effektivt? Varför står ingen och säger att ”jag tycker vi skall återinrätta 
programmet (kanske med de brister som Brennan erkänner att programmet hade korrigerade) för 
framtida bruk”? Hela debatten fortsätter att bidra med en obehagskänsla hos mig – tänk om det har 
varit så effektivt som CIA hävdar? Om moralen i tortyranvändning såsom den parten relativt 
framgångsrikt lyckas argumentera ligger i effektiviteten, varför inte fortsätta tortera, bara utifall 
misstänkta knäcks tidigare? Jag kan ju, liksom alla de opinionsförfattare jag citerar, inte helt bortse 
ifrån den möjligheten, eftersom jag i slutändan inte vet mer än vad de gör.

Avslutningsvis vill jag koppla tillbaka till inledningen, när jag talar om mänskligt och omänskligt. 
Som nämnt är omänsklighet, i avseendet brutalitet (eng. ”inhumane”), något jag ofta fascinerad dras
till att försöka undersöka och förstå. Om jag istället sätter ”omänskligt” (eng. ”inhuman”) som 
motsats till ”mänskligt”, och när jag ser över den argumentation som här försvarar tortyr, så slår det 
mig att denna användning och försvarande av tortyr är något högst mänskligt, och i slutändan 
kanske det av mig rentav är omänskligt, att förvänta mig att mänskligheten när det rör sig om något 
så starkt känsloladdat såsom 3000 plötsligt döda landsmän faktiskt skulle vara något annat än en 
varg gentemot sig själv.

7.3. Förslag på vidare forskning

När det sedan kommer till vidare forskning sticker tre konkreta möjligheter ut för mig.
Den första rör just som jag nämner kommentarsfälten som finns efter många av de artiklar jag här 
har täckt, där även en kort blick producerar enorma mängder av betydligt mer allmän diskurs att 
titta på, och möjliggör både en form av receptionsanalys och även in insyn i debatten såsom den 
tolkas och förs av allmänheten när väl media har ”gjort sitt” i att transformera historien.
Det skulle också kunna utföras en mer longitudinell form av analys, med avsikt och fokus på hur 
debatten utvecklats och avslutats bortom de första två dagarna, och det finns absolut betydligt mer 
debatt som jag inte skådat i detalj på grund av den tidsavgränsning som gjorts.
En annan möjlighet är att ta in ett mer internationellt perspektiv och försöka utröna hur resten av 
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världen på olika sätt har reagerat på dessa uppdaganden (till den grad den alls gjorde det), där 
exempelvis en artikel jag i slutändan valde att inte ta med talade om hur Kinas regering och media 
har rapporterat om SSCI:s rapport.
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