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ABSTRACT 

 

The essay seeks to clarify some of the decisive but often obscured issues in the famous debate 

between Jacques Derrida and Jonn F. Searle. The debate commenced in 1977 with the publication in 

Glyph of Derrida’s lecture Signature Event Context from -71, followed by Searle’s Reiterating the 

Differences. A Reply to Derrida and subsequently Derrida’s reply Limited Inc a b c …. which 

encouraged Searle to renew his criticism. I situate the debate within a philosophical context where 

questions of the aim of philosophy and the nature of philosophical writing cannot be excluded from 

the specific topics that are being discussed. Starting from Derrida’s controversial reading of Austin, 

where a few key points of criticism are placed under scrutiny, I proceed to problems of writing and 

communication where special attention is paid to the concept of iterability and Searle’s remark that 

this has been confounded with permanence in Derrida’s exposition. The concept of ”writing” is 

examined as a crux in the understanding of the two philosophers. And iterability is then found to be 

derieved from the theorization of absence in relation to that very concept. Iterability designates an 

essential possibility of absence and implies the possibility of every mark to be grafted onto new 

contexts of significance. Thus it draws the consequences of a general repeatability, within which 

difference is underscored as the inevitable outcome. The last section of the essay relates to the 

phenomenological project of investigating the genesis of idealization and traces the emergence of 

iterability in Derrida’s further writings on Husserl, where repetition can be perceived of as 

constitutive for ideality and thus for identity. Bearing on this observation, the type/token-distinction, 

proposed by Searle to undo the problem of iterability, is subjected to further inquiry and linked to 

the process of idealization, within which iterability is revealed to have a temporal relevance that 

also affects the notion of permanence. The claim is then made that iterability should be understood 

as a fundamentally ambiguous phenomenon through its dual relation to identity and difference. Its 

utility is found to be hinged upon the status of the possible. Finally, the question of iterability as 

concept is posed, which entails its interdependence upon notions of dissemination and différance.
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1. INLEDNING 

Med sin upprinnelse 1971 och tyngdpunkt under -77 utvecklades en debatt mellan Jacques Derrida 

och John R. Searle som huvudsakligen utspelade sig i den periodiska skriften Glyph. 

Skriftväxlingen kretsade kring skrift och kommunikation, med uppmärksamhet riktad mot bland 

annat kontext, signatur, intentionalitet samt upprepbarhet och kom att ge prov inte bara på 

meningsskiljaktigheter rörande J. L. Austins talaktsteori som utgjorde ett nav i debatten, utan också 

på två skilda förhållningssätt till filosofi samt till filosofisk argumentation och –textproduktion. Om 

debatten i förstone tycks bilda ett tämligen kringskuret område visar sig snart textmaterialets 

mångfacetterade dynamik, vars relevans inte är enbart filosofisk utan också litteraturvetenskaplig 

och lingvistisk. Det har engagerat filosofer verksamma inom förlängningen av såväl kontinental 

som analytisk tradition och är av intresse för talaktsteoretiker och Austinkännare liksom för den 

som ur andra perspektiv intresserar sig för text och kommunikation. Trots den ringa längden av 

Derridas inledande text, ”Signature Event Context” som famnar 21 sidor i engelsk version, kan den 

sägas utgöra ett prisma som i förtätad form uppvisar några av de mest centrala tankegångarna i 

Derridas större verk som La Dissémination och De la Grammatologie, och som tillsammans med 

den följande texten ”Limited Inc a b c …” bildar en nyckel till författarens nyorientering mot mer 

radikala textuella framställningar. I gengäld erbjuder Searles bidrag utöver den genomgående 

kritiken av Derrida en tillgänglig exposition av några av den analytiska traditionens fundamentala 

distinktioner. Att just den metodiska skillnaden från Searles framställning uppmärksammas utgör en 

förutsättning för en tillägnelse av Derridas bidrag, där den rena kommentaren överskrids för en 

framställning av text även som process, något som i vissa fall tenderat att glömmas bort. 

 Inte minst som debatten efterlämnat ett antal områden ouppklarade, om inte samtliga, 

presenterar den sig som ett fortsatt angeläget forskningsfält vilket redan genererat en mångfald 

ställningstaganden och kommentarer som dock ännu lämnar somligt att önska i läsningen av 

originaltexterna. Mycket förefaller här vara vunnet bara genom en omsorg om en uttolkande insats, 

något som i sammanhanget påfallande ofta fått stå tillbaka för en problematiserande insats som 

därigenom själv blivit problematisk. Den infallsvinkel som nedan kommer att utvecklas tar fasta på 

den samlande probleminstans som utgörs av tanken om iterabilitet. Jag skall vänta något med att 

våga mig på en närmare förklaring av detta begrepp, då just den saken är en av de viktiga insatserna 

som står på spel i debatten. Kortfattat kan det sägas beteckna en möjlighet till upprepning förstådd 

utifrån både identitet och förändring. Mycket kommer att behöva diskuteras på nytt om 

iterabiliteten, konstaterar Derrida i sin retrospektiva efterskrift till Sec och Limited Inc, samtidigt 

som han tillstår dess organiserande funktion för desamma. Detta medan Searle med fortsatt skepsis 

upprepar frågan om vad iterabilitet egentligen innebär. Searles upprepade invändningar utgör ett 

incitament till fördjupad granskning av Derridas tankar, ett incitament som inte bara erbjuder en 
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kritisk distans utan också en kontrapunkt mot vilken Derrida skrifter kan avtecknas och utvecklas på 

nytt. Det är således Derridas tänkande som här står i fokus, varför kontextualisering av Searles teser 

inom den egna textproduktionen fått stå tillbaka för en begränsad sådan inom Derridas närliggande 

texter. Om Searle här lyfts fram som priveligierad kommentator av Derridas texter bör detta förstås 

utifrån hans insats av att öppna ett engagerande debattfält där en disparat kommentarspridning 

kunnat följa, samtidigt som kritiken tenderat att överskugga viktiga nyanser i originaltexten. 

 Kanske vore det felaktigt att tala om iterabiliteten som kontroversens kärna eftersom det är 

en debatt vars geografi saknar varje tydligt avgränsat centrum. Likväl återkommer iterabiliteten som 

en omistlig kardel i varje bärande instans hos det fält som avhandlas. Den genomsyrar diskussionen 

om intention och kontext såväl som fundamenten för distinktion och idealitet. Searles första kritik 

upptas av förhållandet mellan permanens och iterabilitet som nedan kommer att söka utredas genom 

förnyad granskning. Dispositionellt står dock permanensen här i sekundärt förhållande till 

iterabiliteten. Iterabilitetens och permanensens förklaringsvärde kan utfrågas på en mycket generell 

logisk och ontologisk nivå men formuleras utifrån skriftens fält vilket också får bli utgångspunkten 

för den följande studien. Det är också från denna horisont som intention och kontext relateras till 

iterabilitetsbegreppet. Detta medför bland annat att skriftbegreppets utläggning i de aktuella 

skrifterna kräver sin utredning, låt vara att det här endast kan bli fråga om en mycket partiell sådan. 

Som redan framgått öppnar studiet av iterabilitet en rad fält som inte kan utelämnas ens provisoriskt 

samtidigt som det föreliggande sammanhangets begränsningar omöjliggör varje ambition att 

komma till ett avgörande i vart och ett av dessa. Följaktligen kommer ett flertal problemområden att 

åkallas blott för att lämnas öppna, med uppskjutna beslut. Likväl kommer ett antal tongivande 

invändningar mot Derridas texter tas upp till kritisk granskning och bemötas för att därigenom 

avlägsna en samling förhastade avfärdanden och förenklingar som kommit att stå ivägen för 

Derridas texter på ett olyckligt sätt, oaktat värderingen av enskildheter i de senare. Det rör sig här 

exempelvis om antagandet att Derrida förväxlat iterabilitet och permanens, om vissa invändningar 

mot Austinsläsningen och om distinktionen mellan tal och skrift. 

 Innan vi går närmare in på de texter som här skall granskas uppkommer oundvikligen en 

grundläggande fråga: hur kan två så radikalt olika filosofer som Searle och Derrida placeras invid 

varandra i samma skrift? Vad innebär det att söka en konfrontation mellan två discipliner som tagit 

för vana att spela på åtskilda fält? Detta metadiskursiva perspektiv som också innebär ett metodiskt 

problem behandlas inledningsvis nedan under ”Möjligheten av ett möte”. Ett återupplivande av 

debatten kan knappast undgå att förhålla sig till den omedelbara fond för skriftväxlingen som utgörs 

av J. L. Austin och Derridas kritiserade läsning av densamme. Här kommer granskningen av 

Austinläsningen att orienteras efter iterabilitetens problemområde samtidigt som den vidare 

debatten grundas i en talaktsfilosofisk problemsfär som måste påtalas för att kunna överträdas till 

förmån för mer generella problem. Undersökningen kommer därför att ta sin utgångspunkt i 
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Derridas Austinläsning som tecknas i relation till främst Searles och Furbergs kritik av densamma, 

där den senares två argument belyser området ur en delvis annan vinkel, samlat under rubriken 

”Austinläsningar”, för att med pluraländelsen betona en perspektivisk mångfald. Derridas relevans 

för Austin utsätts därmed för förnyad granskning men det blir också möjligt att meditera över 

Austins relevans för Derrida vilket kan förskjuta debattens tyngdpunkt. Use/mention-distinktionen 

tas upp liksom förhållandet mellan iterabilitet, parasitism och citationalitet. Efter en presentation av 

termen iterabilitet granskas företeelsen utifrån Searles anklagelse om en förväxling av iterabilitet 

och permanens hos Derrida, och kritiken problematiseras. Typ/exemplar-distinktionen tas upp och 

frånvaro inringas som en central aspekt för en förståelse av Derridas iterabilitetsbegrepp, liksom 

förhållandet mellan nödvändighet och möjlighet inledningsvis uppmärksammas samt förekomsten 

av en rest noteras. Nästa steg blir därmed att utveckla frånvarons betydelse i förhållande till de 

skriftbegrepp varigenom iterabiliteten artikuleras. Ett förtydligande av skriftens roll hos Derrida 

visar upp en viktig orsak till att mötet uteblir: skillnaden mellan ett empiriskt skriftbegrepp och en 

allmän grafematicitet. Frånvarons roll preciseras och relateras till debatten om intention och kontext 

samt återknyts till iterabilitets-/permanensproblematiken. I studiens avslutande del spåras 

iterabilitetstankens framväxt i två av Derridas skrifter om Husserl, där repetition framstår som 

konstitutiv för idealitet. Utgångspunkten är här inte så mycket Husserl som Derridas läsningar av 

densamme. Sedan iterabiliteten relaterats till idealitet blir det möjligt att återvända till typ-

exemplardistinktionen samtidigt som iterabiliteten själv måste ifrågasättas som begreppslighet. 

Först och främst kräver dock forskningsunderlaget en närmare presentation, inte minst som 

tillfredsställande samlingsvolymer i skrivande stund saknas och som textsituationen kan te sig 

tämligen svåröverskådlig. 

 Den filosofiska debatt som här är aktuell fördes huvudsakligen i de två första numren av 

den periodiska skriften Glyph från Johns Hopkins Textual Studies. Debatten tar sin utgångspunkt i 

Jacques Derridas granskning av Austin såsom den framförs i texten ”Signature Event Context”, 

fortsättningsvis förkortad Sec.
1
 Den presenterades ursprungligen på franska som ett föredrag vid 

Congrès International des Sociétés de Philosophie de Langue Française i Montreal augusti 1971 

och följdes av ett seminarium där Derrida och Ricœur var tongivande i en kritisk meningsväxling.
2
 

Konferensens tema var kommunikation, vilket också genomsyrar Sec som i samband med 

                                                
1
 Förkortningen är inte enbart en akronym av titeln utan också en ordlek från Derridas sida, där franska sec 

också betyder ”torr”. Derrida kommenterar detta i Limited Inc, s. 108. Titeln återkommer som anspelningar i 

brödtexten exempelvis genom det upprepade uttrycket ”aussi sec”, ”på en gång”. 
2
 Diskussionen återfinns i Actes du Xve de L’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française, 

Université de Montreal, 1971, vol. 2, ss. 393-431, samt, mer tillgänglig, i engelsk övers. som ”Philosophy and 

Communication. Round-table Discussion Between Ricœur and Derrida”, ss. 131-163 ur Leonard Lawlor, 

Imagination and Chance. The Difference Between the Thought of Ricœur and Derrida, New York 1992. 
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föredraget publicerades för att följande år ingå i Derridas Marges de la Philosophie.
3
 1977 

publicerades texten i engelsk översättning av Samuel Weber och Jeffrey Mehlman i första numret 

av Glyph.
4
 Derridas text kom att generera ett svar från John R. Searle med titeln ”Reiterating the 

Differences. A Reply to Derrida”, här fortsättningsvis förkortad Reply, som publicerades i Glyph 

sida vid sida med Derridas text.
5
 I det följande numret av Glyph från samma år publicerades 

Derridas svar till Searle med titeln ”Limited Inc a b c …”
6
 Av dessa texter föreligger i skrivande 

stund endast ”Signature Event Context” i svensk översättning, vilken återfinns som ”Signatur 

händelse kontext” i Mats Rosengrens språkdräkt.
7
 Derridas två texter ur Glyph finns i engelsk 

version samlade i volymen Limited Inc, red. Gerald Graff.
8
 Volymen rymmer även ett efterord av 

Derrida, ”Afterword. Toward An Ethic of Discussion” från dess utgivningsår 1988, det vill säga 

som ett retrospektiv efter den huvudsakliga debatten.
9
 Efterordet är signifikativt för vad som brukar 

kallas för den politisk-etiska vändningen i Derridas tänkande. Han drar här uppmärksamhet till 

debattens aspekter av våld, etik och politik men bidrar också med ett antal förtydliganden av de 

tidigare texterna. Debatten upphörde dock inte med Derridas efterord till Limited Inc-utgåvan. 1987 

höll Searle en föreläsning vid Berkely som -94 kom att tryckas i redigerad form som ”Literary 

Theory and its Discontents” i New Literary History.
10

 Den kritiska diskussionen av Derrida utgår 

här främst från Sec och Limited Inc, även om referenser också går till Spurs och De la 

Grammatologie. Ett antal tankegångar kvarstår här i en i stort sett obruten linje från den 

ursprungliga Reply samtidigt som vissa nya vinklingar tillförs och ett partiellt bemötande av den 

kontrakritik som Derrida riktar mot Searle i Limited Inc presenteras. ”Literary Theory” föregicks av 

                                                
3
 Derrida, ”Signature Événement Contexte”, ss. 365-393 ur Marges de la Philosophie, Paris 1972. 

4
 Derrida, ”Signature Event Context”, ss. 172-197 ur Glyph, nr 1, Baltimore och London 1977. 

5
 Searle, ”Reiterating the Differences. A Reply to Derrida”, ss. 198-208 ur Glyph, nr 1, Baltimore och London 

1977. 
6
 Derrida, ”Limited Inc a b c …”, ss. 162-254 ur Glyph, nr 2, 1977. I det följande benämnd Limited Inc. 

7
 Derrida, ”Signatur Händelse Kontext” (övers. Mats Rosengren), ss. 111-139 ur Marc-Wogau m. fl. (red.), 

Filosofin genom tiderna, 1900-talet. Efter 1950. Stockholm 2008. 
8
 Graff summerar kritiken i Searles frånvarande bidrag till fyra grundläggande områden: 1) Derridas 

assimilering av tal till skrift, 2) hans ifrågasättande av identifikationen mellan mening och intentionalitet, 3) 

implikationerna av begreppet ”iterabilitet”, samt 4) Derridas kritik av Austin. Även om dispositonen för 

diskussion av texten i det följande kommer att skilja sig åt från denna karta ger den en första orientering för 

ett mer detaljerat närmande av texten. (”Summary of ’Reiterating the Differences’”, ss. 25-27, ur vol. Limited 

Inc, s. 25.) 
9
 Derrida, Limited Inc, övers. Samuel Weber och Jeffrey Mehlman, Evanston 1988. Fortsättningsvis avser 

benämningen Limited Inc artikeln med samma namn om inte annat anges. 
10

 Searle, ”Literary Theory and its Discontents”, ss. 637-667 ur New Literary History, vol. 25, nr 3, 25th 

Anniversary Issue (Part 1) (1994). Searle behandlar här tre litteraturteoretiska ståndpunkter representerade av 

Stanley Fish; av Stephen Knapp och Walter Michaels, samt av Derrida. Här finns en form av kontrapunktik 

där Derrida ställs som den motsatta ytterligheten till Knapp och Michaels position, där de senare hävdat att en 

text inte bara är meningslös utan också faller utanför ramarna för vad språk är när den inte är en produkt av 

författarens intention – en position som Searle likaledes kritiserar. Derridas position beskrivs istället som 

textens oberoende av intentionalitet. 
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”The Word Turned Upside Down”,
11

 Searles starkt polemiska recension av Jonathan Cullers On 

Deconstruction, och är möjlig att räkna till debattens corpus genom det utrymme som här vigs åt 

kritik av Derrida. Den som är intresserad av frågan om parasitisk litteratur, en annan viktig 

beståndsdel i debatten, bör även söka sig till Searles ”The Logical Status of Fictional Discourse” ur 

New Literary History 5 (1975). I det följande kommer jag även vända mig till texter som inte är 

direkt relaterade till debatten men som utvecklar dess väsentliga teman, främst Derridas Husserl och 

geometrins urprung samt Rösten och fenomenet vari upprepningens tema först framträder. 

 Ett eftermäle av sekundär kommentar kom snart att följa, alltför omfattande och alltför 

kvalitetsmässigt varierat för att göra det vare sig genomförbart eller önskvärt att upprätta en 

uttömmande bibliografi. Här kan därför endast ett fåtal bidrag framhållas, som likväl indikerar 

ämnets fortsatta aktualitet. Mitt fokus i denna selektiva bibliografi har legat på de texter som på ett 

problemorienterat sätt behandlar iterabilitets- och permanensproblematiken med särskilt avseende 

på källtexternas inbördes relation och filosofiska giltighet, där urvalet också styrts av en ambition 

att undvika onödiga dubbleringar av liknande argument. Åt sidan måste ställas ett antal texter som 

förvisso utgår från primärtexterna men som styrs av komparativa eller tillämpande ansatser och 

verkar genom ympning snarare än granskning, varav någon likväl är av punktuellt intresse.
12

 Åter 

andra har tyvärr inte kunnat inkluderas på grund av bristande tillgänglighet. 

                                                
11

 John R. Searle, ”The Word Turned Upside Down,” review of Jonathan Culler, On Deconstruction. Theory 

and Criticism after Structuralism (Ithaca, 1982), ss. 74-79 ur The New York Review of Books, 27 oktober 

1983. I eftermälet av recensionen svarar även Searle på kontrakritik framförd av Louis H. Mackey, utan att 

denna ordväxling tillför något väsentligen nytt, i ”An Exchange on Deconstruction”, ur The New York Review 

of Books vol. 31, nr 1, 2 februari 1984. 

12
 För att ge en bild av textspridningen kan här nämnas exempelvis Steven Rendalls ”Translation, Quotation, 

Iterability” från 1997 som argumenterar för att ”översättbarhet” i Walter Benjamins mening kan betraktas som 

ett specialfall av iterabilitet i Derridas mening (ss. 167-189 ur TTR: traduction, terminologie, rédaction, vol. 

10, nr 2, 1997); Bearns ”Differentiating Deleuze and Derrida” som ställer iterabilitet hos Derrida mot 

repetition hos Deleuze som negation i förhållande till affirmation (ss. 441-465 ur Continental Philosophy 

Review, nr 33, 2000); Hagi Kenaans ”Language, philosophy and the risk of failure: rereading the debate 

between Searle and Derrida”, som ställer iterabiliteten åt sidan för att istället fråga efter en 

kommunikationsmodell som inte orienteras efter framgång respektive misslyckande (ss. 117-133 ur 

Continental Philosophy Review, nr 35, 2002); etc… För en iteration av iterabilitetstanken i förhållande till 

talaktens sociala och konventionella dimensioner, se Judith Butler, Excitable Speech. A Politics of the 

Performative, New York och London 1997. Om de aspekter som här indikerats för närvarande lämnas åt sidan 

finns de likväl med som incitament till att studera deras upprinnelse. En omfattande diskurs både behandlar 

och utgörs av de många tillämpningar som Derridas skriftrelaterade filosofi genererat, inte minst inom 

litteraturvetenskapen och delar av kritiken av Derrida uppstår utifrån och bör ses i ljuset av denna. 

Omfattande är dock också de kommentarer som avfärdar nordamerikanska litteraturvetenskapliga 

vulgariseringar av Derrida. Om en lärdom ska extraheras från denna diskurs tror jag fokus ska riktas mot det 

avgörande problemet att härleda en metodik från en ontologi, det vill säga övergången från ”är” till ”bör”. 

Frågan om vilka konsekvenser för (text)tolkning och (text)analys som går att dra från Derridas i grund och 

botten deskriptiva filosofi som den ter sig innan den etiska vändningen, där dekonstruktionen bildar blott en 

partiell möjlighet utan att svara mot kravet på en grundläggande plattform för textkritisk praktik. Frågan 

formulerar också implikationerna av den i skrivande stund frånvarande förlängningen av föreliggande studie: 

hur lyder i klartext iterabilitetens imperativ så som den formuleras utifrån skriftens begrepp och hur kan en 

praktisk-metodisk position formuleras utifrån det nödvändiga brott med den hermeneutiska 

meningshorisonten som iterabiliteten enligt Derrida kräver? 
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 Ricœurs bidrag har redan nämnts, liksom Graffs frågor i Limited Inc-volymen. I direkt 

relation till ordväxlingen mellan Derrida och Searle står Jonathan Culler med verket On 

Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism,
13

 som här dock inte är av lika stort 

intresse som Searles anmälan av densamma med en kompromisslös kritik vigd åt Derrida lika 

mycket som åt Culler. Samma år som Searle utvecklar denna kritik i ”Literary Theory and its 

Discontents” utkommer Stanley Cavell med A Pitch of Philosophy. Autobiographical Exercises som 

inrymmer en kritik av Derridas Austinläsning från en horisont som bara delvis sammanfaller med 

Searles. Följande år återkommer Cavell med ”What Did Derrida Want of Austin?” i Philosophical 

Passages.
14

 Detta år ser även två bidrag av Gordon C. F. Bearn dagens ljus ”The Possibility of 

Puns. A Defense of Derrida” samt ”Derrida Dry. Iterating Iterability Analytically” som från ett 

analytiskt håll bland annat går i polemik mot Searle och Cavell.
15

 I Sverige har intresset för talakter 

inom den språkanalytiska traditionen kanske främst förvaltats av Mats Furberg. Jag kommer här att 

problematisera det avfärdande av Derrida som presenteras i Furbergs CaOx. Språkanalytisk filosofi i 

Cambridge och Oxford till 1970 från 1998. Även Marina Sbisà, redaktör för nyutgåvan av How To 

Do Things With Words, väljer att kommentera debatten i anslutning till talaktsteori.
16

 En kommentar 

som uppmärksammar Derridas spel med ironi och tvetydighet är Gayatri Spivaks ”Revolutions That 

As Yet Have No Model. Derrida’s ’Limited Inc.’” från 1980.
17

 I en eklektisk läsning gör Spivak ett 

antal ställningstaganden explicita och drar de politiska konsekvenserna, eller snarare en möjlig 

politisk förlängning av Limited Inc som går att jämföra med Derridas flyttade emfas i efterskriften 

till samma text. Till de senaste bidragen i debatten hör Søren Gosvig Olesens föreläsning 

”Filosofien på det europæiske kontinent” från 2008 som anknyter till debatten och Delphine 

Didderens omfattande kartläggning ”Iterabilité et parasitisme” från 2006.
18

 

 

                                                
13

 Culler, Jonathan, ”Meaning and Iterability”, ss. 110-134 ur On Deconstruction. Theory and Criticism after 

Structuralism, London 1998 (1983). 
14

 Stanley Cavell, ”What Did Derrida Want of Austin?” följt av ”Seminar on ’What Did Derrida Want of 

Austin?’”, ss. 42-90 ur Philosophical Passages. Wittgenstein, Emerson, Austin, Derrida, Oxford (UK) och 

Cambridge (USA) 1995. 
15

 Gordon C. F. Bearn, ”Derrida Dry. Iterating Iterability Analytically”, ss. 3-25 ur Diacritics, vol. 25, nr 3 

1995, samt ”The Possibility of Puns. A Defense of Derrida”, ss. 330-335 ur Philosophy and Literature, vol. 

19, nr 2, 1995. 
16

 Marina Sbisà, ”How to read Austin”, föreläsning vid 9th International Pragmatics Conference, Riva del 

Garda, 10-15 juli 2005, (publ. 2007) från http://www2.units.it/~sbisama/it/; samt ”Teoria degli atti 

linguistici”, 1999, (rev. 2005) från http://www2.units.it/~sbisama/it/. 

17
 Gayatri Spivak, ”Revolutions That As Yet Have No Model. Derrida’s ’Limited Inc’” (1980), ss. 75-106 ur 

Landry och Maclean (red.) The Spivak Reader, New York och London 1996. 
18

 Søren Gosvig Olesen, ”Filosofien på det europæiske kontinent”, föredrag på Syddansk Universitet, Odense, 

30 oktober 2008; Delphine Didderen, ”Iterabilité et parasitisme. Essai sur le débat entre Searle et Derrida 

autour du langage et de l’intentionnalité” ur Bulletin d’analyse phénoménologique, vol. II, nr 4, juni 2006, ss. 

3-182. 
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2. MÖJLIGHETEN AV ETT MÖTE 

Det är svårt att kringgå det faktum att debatten mellan Searle och Derrida utgör ett möte mellan två 

skilda filosofiska traditioner. Det är signifikativt att redaktörerna för Glyph (Samuel Weber och 

Henry Sussman) anger att de välkomnar bidrag ”concerned with the problems of representation and 

textuality, and contributing to the confrontation between American and Continental critical 

scenes.”
19

 Huruvida det är produktivt att koda debatten som en motsättning mellan anglo-

amerikansk respektive kontinental filosofi, eller analytisk tradition respektive dekonstruktion, låter 

sig debatteras men det är ofrånkomligt att vissa element i debatten har en tydligare drift mot att 

vidga klyftan häremellan än tvärtom. Inte minst Searle ser själv utbytet som signifikativt för två 

olika skolor och bidrar till att koda det i termer av analys och dekonstruktion genom sina emfatiska 

avståndstaganden från den senare inriktningen.
20

 Men har ett möte verkligen ägt rum? Denna fråga 

ställs talande nog av både Searle och Derrida och förblir hängande i luften. Searle inleder Reply 

med ett konstaterande: ”It would be a mistake, I think, to regard Derrida’s discussion of Austin as a 

confrontation between two prominent philosophical traditions.”
21

 Detta eftersom Derrida enligt 

Searle missförstått Austin på flera avgörande punkter, varför konfrontationen aldrig äger rum. 

Oavsett om man ger Searle rätt i detta omdöme infinner sig genast frågan om Searles diskussion av 

Derrida i Reply utgör en konfrontation mellan två framstående filosofiska traditioner, något som 

Derrida inledningsvis ifrågasätter i Limited Inc. Likväl sker något i skriftväxlingen; ja själva det 

faktum att den sker förefaller om inte annat upprätta ett möte konstituerat genom själva mötets 

uteblivande. Vad som manifesteras här är inte utan relation till replikernas innehållsliga spörsmål.
22

  

                                                
19

 Glyph, s. IV under ”Statment to contributors”. 
20

 Se t. ex. Searle, ”Literary Theory and its Discontents”, s. 663 och ”The Word Turned Upside Down”, ej 

pag., där Searle arbetar för att befästa en viss filosofisk traditions hegemoni och i samma gest exkludera 

dekonstruktion från filosofin. Går vi till den sistnämnda texten befinner vi oss enligt Searle i en ”golden age 

in the philosophy of language” – ”It is not only the age of the great dead giants, Frege, Russell, and 

Wittgenstein, but also the age of Chomsky and Quine, of Austin, Tarski, Grice, Dummet, Davidson, Putnam, 

Kripke, Strawson, Montague, and a dozen other first rate writers. It is the age of generative grammar and 

speech act theory, of truth-conditional semantics and possible-world semantics. Not doubt all of these theories 

are, in their various ways, mistaken, defective, and provisional, but for clarity, rigor, precision, theoretical 

comprehensiveness, and above all, intellectual content, they are written at a level that is vastly superior to that 

at which deconstructive philosophy is written.” Guldåldern hos det fält där Searle verkar ställs mot Derrida 

och dekonstruktionens ”rather obvious and manifest intellectual weaknesses”. 
21

 Searle, Reply, s. 198. 
22

 Hagi Kenaan gör här en intressant iakttagelse: ”I think that the debate between Searle and Derrida is a good 

example – and in no way an unusual example – of a case of communication that does not lend itself to the 

strict opposition between success and failure, understanding and misunderstanding. It is a communication that 

withstands the question of success and that, as such, exemplifies the manner in which the success/failure 

dichotomy distorts the actual character of the speech phenomenon. More specifically, by considering the 

particular complexity of the communicative interaction between the two thinkers, we may learn not only 

about how irrelevant the measure of success is for understanding the character of the event, but how the 

application of this standard abolishes the intricate net of varying senses of success and failure, of understanding 

and misunderstanding, which are multivariously constitutive of the communicative event.” (”Language, 

philosophy and the risk of failure: rereading the debate between Searle and Derrida”, s. 127.) 
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 Möjligen kan skriftväxlingens senare utforskare bidra till att återupprätta och omformulera 

det möte som bara kanske ägde rum.
23

 Det är åtminstone den uppgift man ofrånkomligen ställs inför 

vid varje försök att närma sig debatten utifrån dess egen corpus. Varje intervention på varje nivå 

kräver här ett omsorgsfullt balanserande av skilda optiker, där perspektiven är inseparabla från de 

saker som avhandlas och där frånvaron av samsyn på vad som faktiskt avhandlas utgör en inte ringa 

del av problematiken. Det uteblivna mötet är både ett problem och en lockelse; problematiskt för att 

det blockerar den konstruktivt filosofiska utveckling som förutsätter dialogicitet, lockande just för 

att dessa lika ambitiösa som radikalt skilda optiker väcker frågor om världens beskaffenhet genom 

sina skilda blickriktningar och ontologier.
24

 

 Mötet eller det uteblivna mötet uppstår inte enkom som en ofullbordad väntan utan speglas 

även i förhållandet till historien. Filosofer som Searle och Furberg, verksamma inom förlängningen 

av den anglo-amerikanska analytiska traditionen, har exempelvis kritiserat Derrida för att ignorera 

merparten av 1900-talets språkanalytiska filosofi, däribland verk av Frege, Russell och Quine. Ett 

grundläggande problem hos Derrida, menar Searle, är att han utgår från förwittgensteinska 

antaganden.
25

 Det finns all anledning att syna de få mer precisa delarna av denna kritik – främst 

diskrepanserna mellan Searle och Derrida beträffande uppfattningen om distinktionens status – men 

på ett generellt plan kan man givetvis vända på kritiken och hävda att Searle inte beaktar den 

heterogena strömning som brukar förstås som 1900-talets kontinentala filosofi. Søren Gosvig 

Olesen menar till exempel att Searles förutsättningar inte bara är för-fenomenologiska och för-

dekonstruktiva utan förkritiska, ett epitet han lånar från Derridas polemik. Gosvig Olesen skriver: 

”Hvis man vil diskutere med Searle, skal man diskutere det 20. århundrades filosofi på det 17. 

århundredes betingelser.”
26

 Att traditionsargumentets tveeggade möjlighet till kritik ligger nära till 

hands må vara signifikativt inte minst för Limited Inc-debatten. Frågan är dock om den inte leder 

till en diskursiv låsning som är föga produktiv ur filosofiskt hänseende. Exempelvis leder Searles 

antagande att Derridas idé om en modern lingvist skulle vara ”Benveniste or even Saussure” till en 

polarisering som skymmer den mer produktiva ingången att Benveniste 1958 uppmärksammade de 

                                                
23

 I ”Afterword” ur samlingsvolymen Limited Inc från 1988 betraktar Derrida redaktören Gerald Graffs frågor 

som ett steg närmare möjligheten av ett möte och hans utfrågning som en öppning för den diskussion som 

återstår att komma. Limited Inc, s. 111. 

24
 Parallellt med debatten om Austin, om tal och skrift, om repeterbarhet, permanens, instansering och 

intentionalitet, om underskrifter, (tal)händelser och kontext tar en annan typ av frågeställning allt tydligare 

form. Det är en form av metafråga eller metadebatt som aldrig riktigt är identiskt med debattens ämne men 

som heller aldrig skiljer sig från det. Denna fråga skulle kunna formuleras: Vad är filosofi? men också Vad är 

filosofisk skrift? Frågan förefaller ta form någonstans mellan Derridas och Searles skrifter, ständigt men 

aldrig riktigt närvarande. Det är en fråga som skiljer sig från problemställningarna som rör skrift och tal men 

samtidigt förblir oupplösligt förbunden med dem eftersom filosofin fortfar att utspela sig i ett rum som 

domineras av just skrift och tal. 
25

 Searle, ”Literary Theory and its Discontents”, s. 663. För en diskussion av denna invändning, se t. ex. 

Bearn, ”Derrida Dry. Iterating Iterability Analytically”, sektion F. 
26

 Søren Gosvig Olesen, ”Filosofien på det europæiske kontinent”, otryckt material. 
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performativa yttrandena oberoende av Austin.
27

 Kanske måste utgångspunkterna därför 

omformuleras, till och med – ja, särskilt – bortom vad Derrida och Searle själva medger, för att det 

överhuvudtaget ska bli möjligt att ställa frågan om hur ett möte kan komma till stånd utan att 

filosofins heterogenitet går förlorad. Ambitionsnivån för liknande spörsmål ligger bortom ramen för 

denna text men utgör likväl en horisont och ett incitament till att ånyo granska den textcorupus som 

här är ifråga. De politisk-etiska aspekter av debatten som Derrida visar intresse för i efterskriften till 

Limited Inc kan likaså här endast nämnas inledningsvis men är av signifikativt intresse i relation till 

den emblematiska position skriftväxlingen kommit att inta i påföljande kommentar. 

 För att redan nu begagna sig av en metadiskursiv aspekt av den typ/exemplardistinktion 

som Searle insisterar på, låt vara med en lättvindig överföring, kan vi emellertid fastslå att debatten 

mellan Derrida och Searle vanligen uppfattas som en instans eller ett exemplar av en typskillnad 

mellan två åtskilda traditioner, vanligen benämnda som analytisk respektive kontinental filosofi. 

Givet denna beskrivning kommer exemplaret fortsättningsvis behandlas snarare än typen. Med 

hänsyn till texternas kontext, inte minst deras inskrivning i en rörlig terräng av sekundärlitteratur, 

vill jag emellertid fästa uppmärksamheten på ett par punkter som kan förefalla självklara men som 

man likväl kan vara betjänt av att inledningsvis förtydliga. För det första bör man vara uppmärksam 

på att en läsning av debatten som ett möte mellan skilda filosofiska dicipliner är ofrånkomlig men 

samtidigt inte helt lycklig. Det gäller här att vara uppmärksam på texternas särarter och skilda 

horisonter samtidigt som denna förutsättning inte för närmare en lösning av de specifika problem 

som diskuteras, vilka måste uppmärksammas även i sin enskildhet. Vidare har lämpligheten av de 

beteckningar på de filosofiska inriktningar som här är i fråga ifrågasatts från skilda håll för att vara 

historiskt och geografiskt bundna, för att laborera med hierarkier och restbegrepp, eller helt enkelt 

för deras trubbighet som kategoriska verktyg. Man kan till exempel dra sig till minnes att Foucault 

som inte sällan skrivs in i samma fålla som Derrida själv stöder sig på Searles talaktsteori och riktar 

omfattande kritik mot den förra.
28

 I själva verket menar Derrida att den anglosaxiska talaktsteorins 

metafysiska premisser blivit mer närvarande inom kontinental filosofi, där som grunder för Ricœurs 

hermeneutik och Foucaults arkeologi.
29

 

                                                
27

 Searle, ”Literary Theory”, s. 28. Marina Sbisà kopplar Benveniste till Austin i ”Teoria degli atti 

linguistici”, § 1.3.1. Från http://www2.units.it/~sbisama/it/. 
28

 Tendensen framträder redan innan presentationen av Sec, exempelvis i föreläsningen ”Qu’est-ce qu’un 

auteur?” från -69, på svenska som ”Vad är en författare”, övers. Jan Stolpe, ss. 77-100 ur Michel Foucault, 

Diskursernas kamp, Stockholm och Stehag 2008. Foucault skriver här, med implicit adress till Derrida: ”om 

man tänker skriften som frånvaro – är det inte då så att man i transcendentala termer upprepar dels den 

religiösa principen om den samtidigt oföränderlia och aldrig fullbordade traditionen, dels den estetiska 

principen om verkets överlevnad, om dess bevarande bortom döden och om dess gåtfulla överskott i 

förhållande till författaren?”, s. 82. 

29
 Derrida citerar sig själv ur ”Avoir l’oreille de la philosophie” i Limited Inc, s. 39. Ricœur var för övrigt den 

som först framlade invändningar mot Sec, då i anslutning till dess presentation vid konferensen i 
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 Frågan om huruvida Derridas antagande är riktigt måste här ställas åt sidan av 

utrymmesskäl liksom hela den hermeneutikdebatt som Sec öppnar för. Ett utforskande av den 

metodologiska metaproblematik som följer av ämnet kan inte undgå denna aspekt där även 

Gadamer och Ricœur måste bjudas in till debatten. Ytterligare en komplikation som här inte kan 

undvikas men väl uppmärksammas är nämligen att en filosofisk undersökning som gör tal, skrift 

och kommunikation till sitt ämne alltid kommer att försvåras av de metaperspektiv som är en direkt 

följd av problemområdet. Kunskapsobjektet är här inseparabelt från framställningen, där 

undersökningens ämne återverkar på möjligheterna att utfråga detsamma. Samtidigt ligger det i 

undersökningens natur att inte förlita sig på redan stabiliserade uppfattningar, något som skulle göra 

den inte bara meningslös utan också till något annat än en undersökning. Paradoxen är således att 

där intentionalitet, iterabilitet och kontext bildar regioner av den omstridda zonen kan deltagarnas 

positioner inte utfrågas förrän ett ställningstagande kommit till stånd, vilket är en ogiltig 

utgångspunkt. Vad gömmer sig bakom formuleringar som ”Searle hävdar” eller ”en förståelse av 

Derridas text”? Vilket mått av våld innebär det för övrigt inte att efterfråga en generell 

tolkningsteori, där detta kan innebära att exempelvis Searles eller Derridas ståndpunkter beträffande 

tolkning, mening och kommunikation ogiltigförklaras som vägar för att utfråga deras egna texter? 

Och samtidigt, är inte just detta vad iterabilitetstanken söker undvika; möjligheten att en gång 

tillsluta och bestämma? Ett tolkningens våld för att undvika ett tolkningens våld, varmed vi lämnar 

dessa inledande spörsmål öppna för att röra oss från tänkandets kontext till dess text och intertext. 

 

3. AUSTINLÄSNINGAR 

3.1 BAKGRUND 

Den vardagsspråksfilosofi som J. L. Austin kommit att förknippas med är sammanlänkad med ett 

försök att utarbeta en talaktsteori som utgår just från de talhandlingar som genomsyrar vårt 

vardagliga språk; det vill säga hur kan vi beskriva satser som ”jag citerar”, ”jag överlåter”, ”ja” sagt 

vid en vigsel eller ”ute” sagt vid ett bollspel. Redan detta avslutande tillägg, ”sagt vid ett bollspel” 

indikerar kontextens betydelse för en sådan analys. The William James Lectures från 1955, tryckta 

under titeln How to do things with words, behandlar just hur ord kan konstitueras och behandlas 

som handlingar. Innovationen i Austins vardagsspråksfilosofi framstår tydligt när den jämförs med 

tidigare positivism och projekt för att finna ett logiskt idealspråk. Språket handlar hos Austin inte 

längre om sanningsvärden och satser som meddelar fakta, utan om uttryck som gör något med sina 

ord i performativ bemärkelse. Med Austin rör sig filosofin således från representation och 

sanningsvärde till en handlingsorienterad infallsvinkel. Vad som tidigare uppfattats som marginella 

                                                                                                                                               

Montreal. Intressant är att notera hur Foucault genom Derridas kritik av Histoire de la folie kommer att inta 

en position som i mycket påminner om Searles i förhållande till Derrida. 
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aspekter av språket framstår i nytt ljus som performativa yttranden, uttalanden som påverkar 

verkligheten snarare än att spegla den. Sannningsvärdet ersätts därmed av skillnader i kraft men 

också av kriterier för talhandlingens utkomst, huruvida den är lyckad eller ej, varigenom 

performativens kontext blir avgörande. Austin rör sig i How to do things with words från en 

provisorisk uppdelning av performativa respektive konstativa satser och, sedan denna distinktion 

visat sig problematisk, till en talaktsteori med klasserna lokutionära, illokutionära samt 

perlokutionära akter: 

 

Thus we distinguished the locutionary act (and within it the phonetic, the phatic, and the rhetic 

acts) which has a meaning; the illocutionary act which has a certain force in saying something; the 

perlocutionary act which is the achieving of certain effects by saying something.
30

 

 

Den lokutionära talhandlingen – som även denna beskrivs som en handling – avser betydelse och 

referens medan den illokutionära beledsagas av kraft. Till skillnad från den perlokutionära akten är 

den illokutionära akten konventionell men distinktionen häremellan är inte rigid. How to do things 

with words mynnar ut i en uppdelning av fem klasser av illokutionär kraft, presenterade som ett 

förslag till systematisering: 1) verdictives, 2) exercitives, 3) commissives, 4) behabitives, 5) 

expositives. Jag citerar (i sig en expositiv akt) Austins kortfattade förklaring av dessa: 

 

To sum up, we may say that the verdictive is an exercise of judgement, the exercitive is an 

assertion of influence or exercising of power, the commissive is an assuming of an obligation or 

declaring of an intention, the behabitive is the adopting of an attitude, and the expositive is the 

clarifying of reasons, arguments, and communications.
31

 

 

Som vi ser präglas Austins analys av talakten av en vilja till systematik och distinktion men det är 

också en analys som präglas av försök, reträtter och omformuleringar. Detta utgör fonden för den 

debatt om distinktionens värde som följer mellan Searle och Derrida. Det är även värt att fästa 

uppmärksamhet vid det faktum att Austin överger distinktionen mellan performativer och 

konstativer. Det får för det första konsekvensen att Austin efterlyser en generell talaktsteori, något 

Austin själv inte hinner utveckla innan sin bortgång även om tendenser finns i denna riktning. För 

det andra medför det en insikt om att ett moment av handling eller skeende genomsyrar hela 

språket, även där det tycks som torrast konstaterande. Denna första maning kommer att hörsammas 

av Searle medan Derridas skriftfilosofi och -praktik snarare svarar mot den senare insikten. Den 

filosofiska användningen av talaktssystemet lämnar Austin öppen i How to do things with words. ”I 

                                                
30

 Austin, How to do things with words, s. 121. 
31

 Austin, s. 163. I Searles vidareutveckling av Austins klassifikation av de illokutionär talakterna formuleras 

de fem kategorierna istället: 1) representatives eller assertives, 2) directives, 3) commissives, 4) expressives 

samt 5) declarations (Searle, ”A classification of illocutionary acts”, ss. 1-23 ur Language in Society, vol. 5, 

nr. 1, april 1976). Den taxonomiska elaborationen markerar en skillnad i infallsvinkel från Derridas 

engagemang med Austin. 
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leave to my readers the real fun of applying it in philosophy”, noterar han i föreläsningsseriens slut, 

och det är i detta eftermäle vi befinner oss.
32

 

 

3.2 DERRIDAS AUSTINLÄSNING I SEC 

I Sec har Derrida för avsikt att visa att problemen i Austins undersökning är en följd av en bristande 

analys av den lokuta aktens struktur, där konsekvenserna har en gemensam rot som består i att 

hänsyn inte tagits till det som i Derridas terminologi beskrivs som ett system av allmänt 

grafematiska predikat.
33

 Trots att Austins analys bär på förutsättningarna för att frångå synen på 

kommunikation som förmedling eller överföring tas aldrig detta steg. En bärande punkt i Derridas 

granskning är påståendet att Austin förutsätter den principiella möjligheten av att avgränsa och 

uttömmande bestämma en kontext. Just denna totaliserande hållning, som också har en teleologisk 

aspekt, blir den primära måltavlan för Derridas invändningar som även avser medvetandet, närmare 

bestämt den medvetna närvaron av avsändare och mottagare, vilket hos Austin utgör en 

underavdelning till den totala kontexten som är avgörande för talhandlingens lyckade eller 

misslyckade utgång. Derrida kan därmed kritisera Austin för att inte tillåta någon rest eller någon 

dissemination i beskrivningen av performativer: 

 

The conscious presence of speakers or receivers participating in the accomplishment of a 

performative, their conscious and intentional presence in the totality of the operation, implies 

teleologically that no residue [reste] escapes the present totalization. No residue, either in the 

definition of the requisite conventions, or in the internal and linguistic context, or in the 

grammatical form, or in the semantic determination of the words employed; no irreducible 

polysemy, that is, no ’dissemination’ escaping the horizon of the unity of meaning.
34

 

 

Vidare menar Derrida att Austin bortser från misslyckandet som nödvändig möjlighet. Det är 

otillräckligt att beskriva möjligheten av framgång som essens medan misslyckandet förblir en 

accidens. Austin samtidigt erkänner och förnekar misslyckandets strukturella status och upprättar 

därmed en problematisk opposition av felicities och infelicities som präglar ramverket för analysen 

av illokuta och perlokuta akter.
35

 

                                                
32

 Austin, s. 164. 

33
 ”Austin has not taken account of what – in the structure of locution (thus before any illocutionary or 

perlocutionary determination) – already entails that system of predicates I call graphematic in general and 

consequently blurs [brouille] all the oppositions which follow, oppositions whose pertinence, purity, and rigor 

Austin has unsuccessfully attempted to establish.” Derrida, Sec, s. 14. Innebörden av det allmänt grafematiska 

utvecklas i större detalj i avsnitt 5 nedan. 

34
 Derrida, Sec, s. 14. 

35
 Ibid., s. 15f. 
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 Derrida ifrågasätter vidare den uteslutning som Austin gör i ”Lecture II”,
36

 där det 

parasitära språkbruket skiljs från det ordinära och – liksom den språkliga utarmningen, det icke-

seriösa och icke-vardagliga – exkluderas från undersökningen, vilket enligt Derrida medför problem 

för den allmänna redogörelsen. För Austin blir det parasitära en avgrund som hotar språket utifrån, 

”[an] external place of perdition which speech [la locution] could never hope to leave, but which it 

can escape by remaining ’at home’, by and in itself in the shelter of its essence or telos”.
37

 Snarare 

borde det enligt Derrida ses som ett internt och positivt möjlighetsvillkor. Den exklusion som 

Austin genomför uppfattar Derrida som en i själva verket etisk och teleologisk bestämning. 

 

For, ultimately, isn’t it true that what Austin excludes as anomaly, exception, ’non-serious’, citation 

(on stage, in a poem, or a soliloquy) is the determined modification of a general citationality – or 

rather, a general iterability – without which there would not even be a ’successful’ performative? 

So that – a paradoxical but unavoidable conclusion – a succesful performative is necessarily an 

’impure’ performative, to adopt the word advanced later on by Austin when he acknowledges that 

there is no ’pure’ performative.
38

 

 

Performativerna bör enligt Derrida inte opponeras mot exempelvis scenens citationalitet eller 

iterabilitet eftersom de själva redan förutsätter en form av iteration.
39

 Snarare borde båda fallen 

placeras som former av iteration under en generell iterabilitet som således även bryter in i 

(tal)händelsens förmodade originalitet, renhet eller singularitet. Här måste även ursprungets 

(utterance-origin hos Austin) närvarande vid såväl tal som skrift ifrågasättas genom att påvisa 

signaturens kluvenhet. 

 

3.3 SEARLES KRITIK AV DERRIDAS AUSTINLÄSNING 

I Derridas möte med Austin finner Searle en ”oigenkännelig” Austin: ”he bears almost no relation to 

the original”. Det är således denna vanläsning som Searle säger sig kritisera, snarare än att försvara 

detaljerna i Austins talaktsteori. Searle samlar sin kritik till fem punkter:
40

 

                                                
36

 Stycket hos Austin förtjänar att citeras i sin helhet: ”Secondly, as utterances our performatives are also heir 

to certain other kinds of ill which infect all utterances. And these likewise, though again they might be 

brought into a more general account, we are deliberately at present excluding. I mean, for example, the 

following: a performative utterance will, for example, be in a peculiar way hollow or void if said by an actor 

on the stage, or if introduced in a poem, or spoken in soliloquy. This applies in a similar manner to any and 

every utterance – a sea-change in special circumstances. Language in such circumstances is in special ways – 

intelligibly – used not seriously, but in [many] ways parasitic upon its normal use – ways which fall under the 

doctrine of the etiolations of language. All this we are excluding from consideration. Our performative 

utterances, felicitious or not, are to be understood as issued in ordinary circumstances.” Austin, ss. 21f. Ordet 

inom hakparentes saknas i andra utgåvan av Austin men återfinns hos Derrida som ävenledes citerar hela 

stycket, då med tillagd emfas vid ”used not seriously”. 

37
 Derrida, Sec, s. 17. 

38
 Ibid. 

39
 För en genomgång av termerna ”iterabilitet” respektive ”iteration” se avsnitt 4.1 nedan. 

40
 Searle, Reply, ss. 204-208. 



 17 

 1) Austins beskrivning av parasitiska diskursformer är försvarbar: ett löfte som avläggs på 

en teaterscen parasiterar på möjligheten att avlägga ett löfte utanför scenen. Låtsade beteenden är 

logiskt beroende av icke-låtsade beteenden och de förra därmed parasitiska på de senare. 

Uteslutningen av de parasitiska diskursformerna är inte en metafysisk uteslutning utan strategiskt 

motiverad för att tillåta en generell talaktsteori att etableras och tjäna som grund för att senare reda 

ut statusen hos parasitisk diskurs i förhållande till den förra. 

 2) Termen ”parasitisk” är inte etisk utan betecknar en relation av logiskt beroende. Det är 

fel att tro att Austin menade att parasitisk diskurs inte är en del av vardagsspråket – det är 

omständigheterna som skiljer sig från vardagen. 

 3) Derrida förväxlar iterabilitet, citerbarhet och parasitism. I de flesta fallen av parasitisk 

diskurs används yttranden snarare än nämns. Parasitism är, liksom alla språkliga yttranden, en 

instans av iterabilitet men inte en modifikation eller instans av citerbarhet. Däremot är parasitisk 

diskurs en ”bestämd modifikation av reglerna för att genomföra talhandlingar”, det vill säga en 

modifikation av seriös diskurs.
41

 

 4) Derrida assimilerar skriftens parasitism på tal med fiktionens parasitism på 

standarddiskurs. Skillnaden mellan fiktion och icke-ficktion är dock enligt Searle en relation av 

logiskt beroende medan skriftens beroende av tal är ett kontingent faktum. 

 5) Även om Derridas beskrivning av ”iteration” vore korrekt skulle den inte motsäga att 

intention är kärnan i betydelse och kommunikation. Tvärtom: ”The iterability of linguistic forms 

facilitates and is a necessary condition of the particular forms of intentionality that are characteristic 

of speech acts.” Ett begränsat antal talare och åhörare kan kommunicera ett oändligt antal olika 

innehåll tack vare språkets rekursiva regler. 

 

3.4 DISKUSSION AV SEARLES KRITIK 

Ett underlag för 4) är svårt att finna i Derridas text men Searles snarlika kritik i 1) och 2) har med 

avseende på parasitismens status hos Austin orienterat en inte försumbar del av intresset i debattens 

efterföljd. I vårt sammanhang åberopas anmärkningarna dock inte för att uttömmas utan för att 

tydliggöra Searles infallsvinkel. Vi kan nöja oss med att med Kenaan notera att ”in reply to 

Derrida’s question of where the risk of failure is located, Searle tells him when it will be 

addressed”, och att Derridas intresse snarare rör legitimiteten hos de normer och distinktioner som 

tillåter ens en strategisk uteslutning.
42

 En uteslutning av det parasitära och anormala formulerar ett 

                                                
41

 ”… parasitic discourse of the kind we have been considering is a determined modification of the rules for 

performing speech acts, but it is not in any way a modification of iterability or citationality.” Searle, Reply, s. 

206. 
42

 Hagi Kenaan, ”Language, philosophy and the risk of failure: rereading the debate between Searle and 

Derrida”, ss. 117-133 ur Continental Philosophy Review, nr 35, 2002, s. 122. 
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undersökningsrum som är så renodlat att det förlorar sin kontakt med livsvärlden och därmed inte 

kan redogöra för den samma, paradoxalt nog genom den pragmatisk-lingvistiska infallsvinkeln. 

Som Kevin Halion hävdar måste inte det logiska beroendet mellan parasiterande och parasiterat 

överges bara för att distinktionen mellan normal eller icke-parasitär respektive parasitär överges.
43

 

 3) och 5) är av särskilt intresse för oss. En grund för Searles kritik av Derridas 

Austinläsning enligt 3) ovan är invändningen att Derrida förväxlar betydelse med instansering 

(”meaning…with…instantiation”) och användning med omnämnande (”use and mention”), vilket 

resulterar i en felaktig redogörelse för citerandets natur. Den grammatiskt inkorrekta meningen ”le 

vert est ou” betecknar enligt Derrida åtminstone en sak: ett exempel på agrammatikalitet. Här måste 

man enligt Searle skilja på vad meningen är och vad den betyder: den är ett exempel på en 

grammatiskt inkorrekt mening, men den betyder det inte. Den kan nämnas som ett sådant exempel 

men det är inte att använda den.
44

 Exemplet ifråga introduceras inte utifrån Austin utan är hämtat 

från Husserls Logiska undersökningar. Jag tror att det är viktigt att uppmärksamma att det i Sec 

demonstrerar flera delvis överlappande poänger. För det första kommer exemplet ur en exposition 

över Husserls analys av möjligheten av frånvaron av ett betecknat, vilken inlemmas i Derridas egen 

fortgående analys av frånvaron i förhållande till skrift och tal. För det andra vill Derrida visa hur en 

utsaga, i det här fallet en nonsensutsaga, kan citeras i nya kontexter och därmed förändras, i det här 

fallet gå från nonsens till betydelse när ”le vert est ou” exempelvis tilldelas betydelsen ”exempel på 

agrammatikalitet”. Här ifrågasätts därmed ytterligare en uteslutning – Husserls exklusion av 

nonsens som Unsinn ur den logiska grammatiken, vilket indirekt påverkar det poetiska språkets 

status.
45

 För det tredje avser Derrida att visa att kontexten inte är inherent i förhållande till utsagan 

själv utan är föränderlig. För det fjärde utgör Derridas behandling av meningen i sig ett citerande 

och därmed itererande av en utsaga i den kontext som Logiska undersökningar utgör, varvid utsagan 

ympas på kontexten i Sec, ett lösgörande av utsagan från en logiskt och epistemiskt bestämd kontext 

till en kontext som via Austin snarare intresserar sig för performativer. Iterabiliteten blir här en 

förutsättning för märkets funktion i nya/andra kontexter.
46

 

 Kritiken att Derrida inte beaktar distinktionen mellan use och mention kvarstår i ”Literary 

Theory”. ”Now, when Derrida speaks of what he calls citationalité, one would think that he is 

talking about the use-mention distinction”, skriver Searle. Avsaknaden av tydliga definitioner leder 

dock Derrida att, återigen, säga saker som är ”obviously false”.
47

 Mycket riktigt saknas tydliga 

                                                
43

 Kevin Halion, ”Parasitic Speech Acts. Austin, Searle, Derrida” ss. 161-172 ur Philosophy Today, 36:2, 

1992. 

44
 Searle, Reply, s. 203. Jfr Derrida, Sec, s. 12. 

45
 Jfr Derrida, Rösten och fenomenet, ss. 166, 176f. 

46
 Även Didderen uppmärksammar att själva diskussionen i Sec utgör ett exempel på den ympning som på 

innehållslig nivå diskuteras, ”Iterabilité et parasitisme”, s. 11. 

47
 Searle, ”Literary Theory”, s. 9. 
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redogörelser i Searles mening för flera av nyckeltermerna hos Derrida men kanske är det ändå värt 

att försöka förstå vad han menar. För Searle är citerandet liktydigt med ett nämnande (mention), 

vilket i vissa fall kan samexistera med en användning av samma ord. I en teaterpjäs – ett fall av 

citationalité – citeras inte manuskriptet, det vill säga nämns inte orden, som Searle menar att 

Derrida därmed påstår, utan orden används. Searle ansluter sig därmed till en etablerad lingvistisk 

förståelse av citatet. För Derrida faller citatet under en generell citationalitet som bara är en annan 

aspekt av iterabiliteten. Citerbarhet och iterabilitet är verkligen förväxlade, eller åtminstone 

sammanblandade, hos Derrida men inte i den mening som Searle avser. Iterabilitet och citationalitet, 

som beskriver samma fenomen fast med något skiftande emfas, överlappar bara varandra försåvitt 

citatet inte beskrivs utifrån use/mention-distinktionen. Det är inte nödvändigt att överge den men 

isåfall måste det preciseras att Derridas resonemang opererar på en mer generell nivå än denna. 

Anmärkningen att Derrida förväxlar iterabilitet och parasitism är inte heller helt utan grund. 

I Sec finns en rörelse från att behandla Austins exklusion av ”’non-serious,’ ’parasitism,’ 

’etiolation,’ ’the non-ordinary’”, till att behandla en exklusion av ”anomaly, exception, ’non-

serious’, citation” [D’s kursiv], till konstaterandet: ”Rather than oppose citation or iteration to the 

noniteration of an event, one ought to construct a differential typology of forms of iteration (…)”.
48

 

Men är det verkligen iterationen som utesluts? Den snabba passagen mellan näraliggande termer 

och fenomen kan tyckas problematisk och är onekligen typisk för Derrida men den kännetecknar 

också en filosofi som bemödar sig om att hålla sig i rörelse och undgå just totaliserande 

avgränsningar av enskildheter. Om iterabiliteten förväxlas med företeelser som parasitism och 

citerbarhet, vilket man mycket väl kan hävda, så beror det också på att de redan griper in i varandra. 

Citatet är en iteration där ett yttrande upprepas i en nödvändigtvis förändrad kontext med en 

förskjuten innebörd. Likaså är parasitismen en form av citat som just begagnar sig av, realiserar och 

ibland framhäver, det förment icke-parasitäras iterabilitet. Vad som blir synligt i dessa fall är inte 

något externt i förhållande till vardagsspråket utan något inherent för detsamma. 

I invändningen enligt 5) ovan skiljer sig Searles förståelse av iterabilitet från Derridas men 

frågan om intention är fortfarande relevant. Vi återkommer hit men kan inledningsvis konstatera att 

intentionens roll inom kommunikationen inte förnekas av Derrida, även om den inte på samma sätt 

tilldelas en bestämmande funktion. Derrida skriver apropos möjligheten av att ”upprätta en 

differentiell typologi över iterationens former” följande om intentionalitetens status: ”In such a 

typology, the category of intention will not disappear; it will have its place, but from that place it 

will no longer be able to govern the entire scene and system of utterance.”
49

 En mer träffande 

anmärkning vore därför att Derrida, trots att erkännandet av iterabiliteten reducerar intentionens 

                                                
48

 Derrida, Sec, ss. 16ff. 

49
 Derrida, Sec, s. 18. 
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betydelse, inte frigör sig tillräckligt från att orientera sig efter dess rest; dvs, det brott med 

kommunikatonsbegreppet som Derridas kritik implicerar kunde varit mer radikalt i sitt övergivande 

av en föreställning om transport av intentionellt innehåll utan att fördenskull förkasta intentionens 

betydelse inom specifika språkliga förekomster, något som Kenaan noterar från en annan 

infallsvinkel. 

 

3.5 FURBERGS KRITIK AV DERRIDAS AUSTINLÄSNING 

Mats Furberg lyfter under rubriken ”Derridas villfarelser” i CaOx fram ”två besynnerligheter som 

Derrida och litteraturteoretiker i hans efterföljd för till torgs” som ”vore de riktiga, vore Austin inte 

värd att befatta sig med.” Den andra punkten i Furbergs kritik berör direkt iterabiliteten som här 

sysselsätter oss, men även den första punkten är av intresse eftersom den utgör ett moment i en 

diskvalificering av den sammantagna Austinläsningen vilken är en bärande bakgrund för Derrida i 

Sec liksom för Searle i Reply. 

 1) För det första menar Furberg att Austin inte ställer skönlitteratur som motsats till 

allvarligt tal. Snarare positioneras det icke allvarliga talet mot parasitism eller etiolation 

(urarmning). Furberg ställer det icke allvarliga talet, etiolationens eller parasitismens tal, mot 

Austins upplysningsprojekt. Det är ”mörkermännens” icke-alldagliga tal, ”det som metafysiker och 

andra helgdagsmänskor för i munnen med det falska djupsinnets brösttoner.”
50

 Det rör sig här 

således om en kritik av Sec som skiljer sig tydligt från Searles argumentation. Som vi sett var 

Austins exklusion av parasitisk diskurs i första hand strategiskt motiverad enligt Searle, samtidigt 

som yttrandet på scenen parasiterar på yttrandet utanför scenen i logisk bemärkelse. Här ingår 

exklusionen istället i ett större normativt projekt. 

 2) För det andra tror Derrida enligt Furberg att ”det som i Austins ögon gör ett citat från 

scenen icke-allvarligt är att det upprepar något som är sagt på annat ställe.” Derrida menar att allt 

citerande är ett itererande och att varje yttrande är itererbart. Furberg invänder att en performativsats 

inte är performatorisk i citerad form. Således ”är citerandet inte den form av iterabilitet utan vilken 

inget kan vara en performativ.” Även beträffande signaturer vantolkas Austin av Derrida. Detta 

preciceras dock inte närmare i CaOx. Furberg sammanfattar att ”Derridas berömmelse som läsare av 

filosofiska texter är inte väl förtjänt”.
51

 

 

                                                
50

 Furberg, CaOx, ss. 365f. Språkbruket här kan jämföras med Furbergs inledande karakteristik av analytisk 

filosofi som bland annat förespråkar vardaglighet, sekularism och prosaiskhet. Den sammantagna retoriska 

effekten är en förlängning av det nämnda upplysningsprojektet och en emblematisk uteslutning av Derrida ur 

detsamma. Ibid., ss. 9-17. Etiolationens tal är här en försvenskning av engelska to etiolate, ”att förvandla till 

halm, att bleka en växt genom att hålla den i mörker, att göra någon glåmig och sjuklig genom att beröva 

henne ljus”. (Ibid.) 
51

 Furberg, CaOx, s. 366. 
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3.6 DISKUSSION AV FURBERGS KRITIK 

En närmare granskning av Furbergs invändningar visar emellertid att avfärdandet av Sec är 

förhastat, vilket en genomgång steg för steg visar. 

 1) Om vi inledningsvis beaktar Furbergs första punkt har den, som kritik betraktad, två 

grundläggande problem: a) den ”första anklagelsen” som Furberg försvarar Austin mot har ingen 

motsvarighet i Derridas Austinläsning. Man kan helt enkelt fråga sig var i Derridas text Furberg 

finner den Austinläsning som opponerar skönlitteratur och allvarligt tal; samt b) Furbergs 

beskrivning bekräftar Derridas tes att Austins uteslutning av det parasitära är etiskt och teleologiskt 

motiverad. Om Furberg har rätt i sin läsning öppnar den för en kritik av Austin som den är menad 

att avvärja. Furberg upprepar just det mest problematiska draget i Austins beskrivning vilket endast 

medför ett behov av att upprepa även Derridas invändning som problematiserar just möjligheten av 

att utesluta oratio obliqua och det ”icke-seriösa” ur vardagsspråket. 

 2) Förhållandet att en performativsats inte är performatorisk i citerad form motsäger inte 

Derridas resonemang som snarare bör relateras till kritken av att Austin inte erkänner och utvecklar 

misslyckandet som ett internt strukturellt drag för performativa yttranden. På ett motsvarande sätt 

bör inte exempelvis citerandets möjlighet att upphäva en performativsats performativitet (eller 

performatoritet med Furbergs översättning) uppfattas som en extern faktor som är möjlig att bortse 

ifrån. Just möjligheten för en performativsats att förlora sin performativitet genom former av 

citation hör till det fält som enligt Sec bör utvecklas inom redogörelsen för performativer. Vidare är 

det den allmänna iterabiliteten som Derrida menar är förutsättningen även för lyckade 

performativer, inte den särskilda citering som sker på t. ex. en scen. En citering eller iteration måste 

nämligen inte medföra att en performativ urholkas eller misslyckas eftersom iterabiliteten även 

inbegriper lyckade performativer. Furberg är villig att erkänna att ”varje språkligt yttrande, alltså 

även ett performativt, är itererbart”. När han hävdar att en citerad performativsats inte är 

performatorisk förutsätter det därmed talhändelsen som ett originellt och unikt ursprung, just det 

som Derrida kritiserar. Tagen som en språklig förutsättning kan iterabiliteten inte ses som en enbart 

efterföljande möjlighet till upprepning (av ett givet och närvarande (tal)ursprung), där en 

performativ med nödvändighet kan upprepas och på så sätt förlora sina specifika egenskaper utan 

också a priori strukturerar lokutionen. Redan när performativsatsen uttalas, när den sker, sker en 

iteration genom en upprepning av föregående lingvistiska och paralingvistiska konventioner. Det 

betyder att performativen är underkastad en iterabilitet men också är en instans av iteration, varför 

iterabiliteten är performativens möjlighetsvillkor. 

 Furbergs egna analyser av talaktsteori oaktade blir det tydligt att möjligheten av ett möte 

aldrig infrias mellan honom och Derrida. Derridas Austinläsning är och förblir för Furberg präglad 

av fundamental missförståelse och den ”l’ivresse des grandes profondeurs som för Austin och 
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traditionen från Moore är en källa till filosofins elände”.
52

 Samtidigt bygger Furbergs kritik – 

presenterad som ett försvar för Austin – på en grundläggande (vilja till?) oförståelse av Derridas 

text. Följaktligen löper texterna parallellt, utan att beröra varandra och utan att ett rum någonsin 

öppnas för en möjlig konfrontation. 

 

3.7 AUSTINS DUBBLA ARV 

För att förstå innebörden av den debatt som uppstod mellan Searle och Derrida tror jag det är 

avgörande att man inte låser sig vid de makrofilosofiska spörsmål som utgör meningsväxlingens 

individuella beståndsdelar utan även beaktar de mer övergripande skillnader som finns i närmandet 

till Austin, om man så vill de skilda kontexter som utgör miljön för talaktsfilosofins tradering – 

iterering – genom tid och rum hos Searle respektive Derrida. Först med hänsyn till den vidare 

förståelsehorisont som omgärdar Austinläsningarna och formulerar det rum där de tar plats 

förefaller det möjligt att se varför och på vilket sätt själva mötet mellan Searle och Derrida insisterar 

på att utebli. 

 En utbredd missuppfattning tycks vara att Derrida är ute efter att kullkasta talaktsteorin som 

helhet genom att påvisa dess ogiltiga grunder. Vad man förbiser med en sådan läsning är inte bara 

skillnaden mellan dekonstruktion och kritik utan framförallt Derridas positiva förhållande till 

Austin, vilket förlänar hans negativa mellanhavanden med den senare en produktivitet som skiljer 

sig från den rena vederläggningens. Ouppmärksamheten inför dessa aspekter i Sec och Limited Inc 

är desto mer förvånande som Derrida direkt tillfrågad i ett tidigt skede förklarade att detta inte varit 

hans ärende: ”Fundamentally, a critique is never very interesting. I was less interested in the critique 

than in a certain determination of what Austin’s discourse implies and in what still remains to be 

carried out in his project.”
53

 Om Derrida kritiserat Austins exklusion så orienteras hans egen läsning 

av inklusion, där det som framförallt bjuds in till resonemangens grundvalar är vad som kan 

sammanfattas som det negativa – frånvaron, misslyckandet, urarmningen etc. Frågan som ställs är 

vilka komplikationer som återstår att redogöra för sedan deras väsentlighet för projektet inringats. 

Frågan är också: hur kunde Austin varit mer radikal i sitt brott med föregående språkfilosofi? 

 Det är signifikativt att Derrida betraktar Austins tänkande som väsentligen nietzscheanskt.
54

 

Om emfas läggs vid Austins övergång från sanning till handling och från påstående till kraft finns 

här en affinitet med Derrida. Där det är möjligt att skriva in talaktsteorins vidareutveckling hos 
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 Furberg, CaOx, s. 396. 
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 Derrida och Ricœur, ”Philosophy and Communication”, s. 154. 
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 Den kanske överraskande men intressanta kopplingen kan inte utvecklas här men ger en riktning åt 

Derridas läsning. Derrida anför i en not det Austincitat som markerar tendensen: ”Austin names the ”the two 

fetishes which I admit to an inclination to play Old Harry with, viz. (1) the true/false fetish, (2) the value/fact 

fetish”. (Sec, s. 22, n. 5.) Nietzschekopplingen ifrågasätts av bland annat Stanley Cavell i ”What Did Derrida 

Want of Austin?”, ur Philosophical Passages, ss. 50ff, samt av Furberg i CaOx, s. 361, n. 383 samt s. 362. 
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exempelvis Searle, Furberg och Sbisà som en direkt förvaltning av Austins arv är det inte mindre 

möjligt att skriva in den dekonstruktiva praktiken som en annan, radikalt annorlunda gren från 

samma stam; eller, med en annan bild för att hålla Austin utom ansvar, att tala om två väsentligen 

skilda ympningar av samma corpus.
55

 

 

3.8 TEXTENS KRAFT 

Derrida kommer längre fram att beskriva la différance att som en kraft (och kraften omvänt som 

différance), en ”uppskjuten-åtskiljande kraft”. Utgångspunkten är här det erkännande av talets kraft 

man finner hos Austin: 

 

det handlar alltid om förhållandet mellan kraften och formen, mellan kraften och betydelsen; det 

handlar alltid om den ’performativa’ kraften; den illokutionära eller perlokutionära kraften, den 

övertalande och retoriska kraften, om signaturens bejakande, men också och kanske framför allt 

om alla de paradoxala situationer där den största kraften och den största svagheten byts ut 

sinsemellan på de märkligaste sätt.
56

 

 

När den generella kraftens förhållande till illokutionär eller perlokutionär kraft artikuleras 

framträder även den politiska förlängningen av Derridas Austinläsning. För dekonstruktionens 

räkning bör man här för det första minnas att det ständigt finns en (latent) politisk möjlighet och 

implikation av talets och skriftens kraft. För det andra bör man vara vaksam på hur själva 

framställningens kraft blir av avgörande betydelse. Om vi håller oss till Derridas texter kan vi se att 

de generellt och primärt inte handlar om sanning, utan att de demonstrerar, gör och iscensätter 

något. Genom att lägga emfas vid talakten eller skrivakten visar de hur skrift alltid är beledsagad av 

en illokutionär eller perlokutionär kraft. Vad som genom kraften iscensätts är inte minst kraften 

själv. 

 Jag tror att en förutsättning för att nå en förståelse av Sec, och i ännu högre grad Limited 

Inc, är att man beaktar texternas performativitet, där en generell innebörd av termen avses till 

skillnad från performativens lokala roll i taxonomierna hos Austin respektive Searle. I en naiv 

mening är givetvis alla texter performativa i och med att de ”gör en framställning” eller på ett 
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cirkulärt sätt är en text just för att de gör i bemärkelsen konstituerar en text men det finns något 

som mer specifikt kännetecknar Derridas framhävande av textens skeende. Centralt är att texterna 

både är och gör och att de medvetet (och omedvetet) iscensätter sitt innehåll på så sätt att form och 

innehåll, utsaga och skeende, blir inseparabla, vilket avsågs att visas. Derrida hänvisar till en ”dual 

writing” där den klassiska filosofiska diskussionens andra hälft utgörs av ett praktiskt förfarande 

som stärker argumentationen genom att använda och destabilisera grundläggande former av 

talakter: ”This dual writing seemed to me to be consistent with the propositions I wanted 

simultaneously to demonstrate on the theoretical level and to exemplify in the practise of speech 

acts.”
57

 Ett exempel på sådant förfarande utgörs av den avslutande sektion i Sec som bär titeln 

”signaturer” och som själv mynnar ut i multipla signaturer. Dessa sätter inte bara signaturens och 

därmed avsändarens roll på spel utan föranleder också frågan om textens gränser, en fråga som 

Derrida lyfter fram i Limited Inc: befinner sig signaturerna innanför eller utanför texten? Ett annat 

exempel från den senare texten är Derridas citering av Searles upphovsrättsliga notering från ett 

utkast till Reply. Copyrightnotisen är den skrivna motsvarigheten till en talakt men vad händer med 

denna när den citeras och ympas in i en ny kontext bortom dess förmodade giltighet, för att snart 

citeras igen i samma – men är det samma – kontext? Signaturen blir också ett exempel på en akt 

som förmodas vara singulär, seriös och präglad av närvaro men som lånar sig till en användning 

som underminerar just dessa föreställningar. En annan aspekt av upprepningens komplexitet är 

översättningens problematik som framstår genom de många ordlekar och neologismer Derrida 

finner bruk för.
58

 I Limited Inc får vi en explicit förklaring: ”The translator has my sympathy, but 

the difficulty of translation constitutes part of the demonstrandum.”
59

 Ytterligare en förklaring till 

den säregna form som Limited Inc uppvisar, spefullt lekfull och strukturerad som ett alfabetetiskt 

abc i punktform, är att det handlar om en svarsskrift, en direkt replik till Searles Reply. Den dubbbla 

ambition som styr Derridas text är att å ena sidan bemöta Searles kritik punkt för punkt och att å 

andra sidan underminera den framställning som tror sig om att kunna separera distinkta punkter från 

varandra, varför dissektion förenas med dissemination. Limited Inc är en text som placerar sig i en 

förlängning av Austin genom att dess konstativer bemödar sig om att vara performativer, genom att 
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den gör något samtidigt som den förtäljer. Det är också en text som är skriven för att befinna sig på 

gränsen mellan det seriösa och icke-seriösa, en text som därmed presenterar sig som en utmaning 

mot möjligheten att realisera en sådan distinktion. Genom sina omfattande upprepningar eller 

citeringar av föregående skrifter – både Searles och Derridas – laborerar Limited Inc som ett slags 

performativ med det iterabilitetstema texten behandlar. Vi har redan noterat att iterabilitetstanken 

introduceras i relation till en läsning av Austin men vad den närmare innebär återstår att granska, 

liksom innebörden av den allmänna grafematicitet vars relevans Derrida framhåller. 

 

4. ITERABILITET 

4.1 ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR 

En av kärnpunkterna för förståelsen av den problematik som här intresserar oss gäller vad som 

åsyftas med termen iterabilitet, och huruvida detta begrepp som introduceras av Derrida är relevant. 

Eftersom konnotationerna på svenska inte är uppenbara kan en översikt vara på sin plats. Derrida 

använder i Sec adjektivet iterabel i relation till citationell och repetitiv men insisterar på det 

förstnämnda eftersom de senare ”kan ge upphov till förvirring”. Citationalitet används parallellt 

med iterabilitet och den senare termen kan antas vara en bestämning av den förra, där citatet även är 

en form av repetition.
60

 Men vari består då den förvirring som iterabilitet är avsett att undkomma 

och vad ligger i detta senare begrepp? Hur kan det skiljas från exempelvis repeterbarhet? Searle 

kritiserar här Derridas bristande klarhet vad gäller iterabilitet – hur kan termenen appliceras och vad 

är egentligen iterabelt?
61

 Att iterabiliteten utgör debattens ”minimala konsensus” som Derrida 

skriver i Limited Inc är ytterst tvivelaktigt i ljuset av Searles påföljande skrifter. Snarare tycks den 

utgöra den knytpunkt där alla skiljaktigheter löper samman till ett svårlösligt dilemma. 

 Det är mödan värt att inledningsvis undersöka termen närmare. Franska iterabilité och 

engelska iterability skulle lättfattligare kunna översättas med upprepbarhet eller repeterbarhet men 

med risk för att förlora meningsbärande nyanser, varför jag här valt att behålla begreppet på svenska 

som iterabilitet i överensstämmelse med Mats Rosengrens översättning av Sec. Substantivet 

iterabilitet kan jämföras med engelska verbet iterate, på svenska behållet som iterera, vars transitiva 

användning kan förklaras ”perform or utter repeatedly” och vars intransitiva tekniska användning 
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”make repeated use of a mathematical or computational procedure, applying it each time to the 

result of the previous application; perform iteration”. Substantivet iteration förklaras som ”the 

repetition of a process or utterance”. Att iterera något är således först och främst att repetera något. 

Formen iterability, eller på franska iterabilité, är en neologism som medelst suffixet understryker 

betydelsen av möjlighet, det vill säga möjligheten till upprepning; en upprepbarhet eller 

repeterbarhet. Ordstammen kan härledas till latinska verbet iterare, ”att repetera”, från latinska 

iterum, ”igen”.
62

 I den debatt som här är aktuell kopplas iterabilitet huvudsakligen till tal, skrift och 

språk. I denna kontext beskriver Searle ”iterability” som ”the repeatability of the linguistic 

elements”, varvid iterabilitet assimileras med repeterbarhet.
63

 

 Redan här uppdagas därmed en av de centrala orsakerna till textväxlingens svårlösliga 

förveckling: begreppet förstås på skilda sätt av Searle och Derrida. Om vi går till Sec finner vi att 

Derrida här tar etymologin ännu ett steg och hänvisar iter till ett ursprung från sanskrit där itara 

betyder ”annan”. Lika viktig som aspekten av upprepning hos iterabiliteten är nämligen den av 

alterabilitet, möjligheten till förändring – iterabiliteten är en alterabilitet och samtidigt en 

upprepbarhet. Just detta vore dess enklaste formulering: iterabilitet = upprepning + annanhet, eller 

snarare: iterabilitet som den nödvändiga möjligheten av upprepning/citerande qua förändring. Att 

definiera iterabiliteten på detta sätt innebär att ta en risk som Derrida undviker; likväl tror jag att 

nödvändigheten av en sådan formulering är effekten av och ett exempel på de positiva krav Searles 

kritik medför. I en viktig parentes skriver Derrida att ”allt som följer kan läsas som en utläggning av 

denna logik som förenar repetition och annanhet [alterité]”.
64

 Iteration implicerar enligt Derrida 

både skillnad och identitet.
65

 Betyder detta att här ryms något mer än vad Searle antar när han i 

Reply skriver: ”Every utterance in a natural language, parasitic or not, is an instance of iterability, 

which is simply another way of saying that the type-token distinction applies to the elements of 

language”?
66

 Innan iterabilitetens implikationer vidare utforskas finns det anledning att reda ut 

innebörden av den distinktion Searle här anför, närmare bestämt genom att granska den knytpunkt 

som förhållandet mellan iterabilitet och permanens utgör. 

 

4.2 PERMANENS OCH ITERABILITET – SEARLES KRITIK AV FÖRVÄXLINGEN 

I den sena texten ”Literary Theory and its Discontents” kritiserar Searle Derrida för hans 

misslyckande med att beakta ”the type/token distinction, the sentence/utterance distinction, and the 
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speaker meaning/sentence meaning distinction”.
67

 Den första distinktionen, som Austin själv 

begagnar, uppträder redan i Searles första kritik där den är interrelaterad till problemet med 

permanens och repeterbarhet. Det finns anledning att söka sig tillbaka till den tidigare texten för att 

se hur problemet formuleras där. 

 Vad särskiljer egentligen det skrivna språket från det talade, frågar sig Searle i Reply och 

konstaterar att det varken är repeterbarhet (iterabilitet) eller frånvaro utan beständighet (permanens). 

Repeterbarheten av lingvistiska element är en förutsättning för varje regelstyrt språk, oavsett om det 

är talat eller skrivet. Den tillåter en oändlig variation av meningar utifrån ett begränsat antal element 

och förser det språkliga regelverket med ett lingvistiskt material på vilket det kan tillämpas. Searle 

hänvisar till logikens ”type-token distinction”, det vill säga en skillnad mellan en generell regel eller 

typ och singulära instanser av densamma, på svenska vanligen översatt som en distinktion mellan 

typ och exemplar. Typen är i det aktuella fallet ett regelstyrt fenomen i språket medan dess 

”tokens”, dess exemplar, utgörs av de potentiellt oändliga enskilda förekomster som regeln är 

tillämplig för. Vidare utgör mottagarens frånvaro en möjlighet men inte en nödvändighet. Skriften 

möjliggör kommunikation med en frånvarande mottagare men mottagaren kan också vara 

närvarande. Searle ger två exempel: när jag skriver en handlingslista till mig själv eller när jag 

skickar en anteckning till mitt sällskap på en konsert eller en föreläsning. I permanensen däremot 

finner Searle den viktigaste distinktionen mellan tal och skrift, där skriften äger en relativ 

permanens i förhållande till talet, det vill säga är beständigare. Det är permanensen som grundlägger 

möjligheten av såväl mottagarens frånvaro som ”the accumulation of linguistic acts in an extended 

text”. Det är således permanensen som gör att jag kan läsa en författares text efter dennes död, och 

att endast böckerna och inte författaren kan förmedla den samlade textkroppens innehåll även 

medan författaren är i livet.
68

 

En central invändning som grundlägger stor del av Searles resonemang är att Derrida 

förväxlar repeterbarhet (iterabilitet) med textens permanens: 

 

He thinks the reason that I can read dead authors is because their works are repeatable or iterable. 

Well, no doubt the fact that different copies are made of their books makes it a lot easier, but the 

phenomenon of the survival of the text is not the same as the phenomenon of repeatability.
69

 

 

Searle finner hos Derrida missuppfattningen att det är textens repeterbarhet eller iterabilitet som 

möjliggör läsning av döda författares verk, snarare än dess permanens. Nödvändigheten av språklig 

repeterbarhet har Searle visat är ett exempel på typ/exemplar-distinktionen, och den är logiskt 

oberoende av permanensen hos vissa exemplar, det vill säga i det här fallet hos vissa texter. Att en 
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text kan repeteras i olika bokexemplar underlättar läsningen av texten efter författarens död, det vill 

säga i avsändarens frånvaro, men det är inte avgörande. Tvärtom är det just permanensen hos 

enskilda förekomster som tillåter en separation av yttrande från ursprung och en särskiljning mellan 

det skrivna och det talade ordet. Förväxlingen av permanens och repeterbarhet ligger enligt Searle 

till grund för Derridas assimilering av text och tal.
70

 

Searle finner hos Derrida en problematisk tvetydighet som underminerar argumentet att 

även orala märken är grafem eftersom de kan skiljas från referent, betecknat eller från sitt ursprung. 

Talets och skriftens särskiljande från sina ursprung opererar enligt Searle efter olika principer. 

Texten kan, som vi har sett skiljas från sitt ursprung tack vare dess permanens. Talet däremot kan 

genom citering skiljas från sin mening, och då genom typ/exemplar-distinktionen (repeterbarhet) 

tillsammans med ett fysiskt förverkligande av tecknen där de framstår som rena märken eller ljud 

snarare än meningsbärare. Denna citerbarhet uppvisar till skillnad från skriftens permanens inget 

specifikt grafematiskt. Searle skriver: ”I conclude that Derrida’s argument to show that all elements 

of language (much less, experience) are really graphemes is without any force. It rests on a simple 

confusion of iterability with permanence.”
71

 

 

4.3 FÖRVÄXLINGAR – DISKUSSION AV SEARLES KRITIK 

När Searle kritiserar Derrida för att förväxla iterabilitet och permanens blir det allt tydligare att 

argumentet utgör en punkt som koncentrerar en mycket mer omfattande förväxling än den ”enkla 

förväxling” Searle beskriver. Vad Derrida åsyftar med iterabilitet är knappast mångfaldigandet av 

en tryckt text i flera bokexemplar. Men hur är en sådan tolkning möjlig och vad menar Derrida i 

annat fall? Det är uppenbart att Searle och Derrida här befinner sig inte bara långt ifrån konsensus 

utan också långt ifrån ett möte. Vad som är mindre uppenbart men desto intressantare är hur det 

kommer sig. Vad har egentligen förväxlats och var? Är det, som Searle hävdar i Reply, Derrida som 

förväxlat permanens och iterabilitet i Sec? 

 Jag tror att vi närmar oss en lösning på problemet om vi beaktar två viktiga distinktioner 

som Søren Gosvig Olesen lyfter fram. Enligt Gosvig Olesen gör sig Searle skyldig till 

huvudsakligen två förväxlingar i sin resumé av Derridas ståndpunkt. För det första menar Gosvig 

Olesen att Searle redan från sin utgångspunkt har förväxlat ett transcendentalt förhållande med 

empiriska fakta. För det andra menar han, i likhet med Derridas senare svar, att Searle förväxlar 

möjlighet och nödvändighet.
72

 Låt oss se närmare på dessa två invändningar. Beträffande den första 

tar Gosvig Olesen exemplet med skriftens roll hos Derrida. Användningen av termen archiécriture 

                                                
70

 Ibid. 
71

 Ibid., Reply, s. 201. 
72

 Gosvig Olesen, ”Filosofien på det europæiske kontinent”. 



 29 

(arkeskrift eller urskrift) som förekommer framförallt i De la Grammatologie tjänar till att markera 

att resonemanget här inte rör sig om det empiriska fenomen som också kallas skrift. Olesen lägger 

tyngdpunkten vid frånvarons inskrivning i närvaron, där skriftens förmåga att rymma frånvaro från 

början är inskrivet i den närvaro som talet associerats med. Detta till skillnad mot den empiriska 

skriftens primat över talet som Searle felaktigt tillskriver Derrida. 

 Man kan här invända att distinktionen mellan transcendentalt förhållande och empiri inte är 

mer klargörande än distinktionen mellan typ och exemplar som Searle återkommande kritiserar 

Derrida för att ha negligerat. Tydligare blir det kanske om vi medger att en förväxling av typ och 

exemplar har ägt rum, men med tillägget att denna förväxling snarare står att finna i Searles läsning 

av Derrida än uteslutande hos den senare. Distinktionen bör därmed inte förkastas utan vidare 

utfrågas. Där Derrida behandlar skriften som typ läser Searle den som en diskussion av skriftens 

exemplar. Det vore dock brådstörtat att helt överge Gosvig Olesens distinktion som jag tror är 

produktiv för att förstå en annan beståndsdel av det uteblivna mötet, nämligen frånvaron. Åsyftar 

verkligen Derrida och Searle detsamma med detta begrepp? För Searle handlar frånvaron om 

mottagarens frånvaro från avsändaren och avsändarens frånvaro från mottagaren, som i exemplet 

med någon som läser en bok efter författarens död. Men detta är väl just en motsvarighet till hur 

frånvaron behandlas av Derrida? Inte riktigt. Frånvaron behandlas av Searle som ett kontingent 

empiriskt faktum medan frånvaron för Derrida är ett transcendentalt kännetecken hos skriften. 

Derrida skriver: ”iterability, which is not iteration, can be recognized even in a mark which in fact 

seems to have occurred only once. I say seems, because this one time is in itself divided or 

multiplied in advance by its structure of repeatability.”
73

 Frånvaron är, liksom iterabiliteten, en 

strukturell nödvändighet och inte bara något som hos vissa skriftinstanser kan vara fallet. För en 

förståelse av permanens- och iterabilitetsförväxlingen blir det därför nödvändigt att granska 

frånvarons roll i förhållande till skriften hos Derrida, till vilket vi återkommer nedan. 

 Den andra invändning som Olesen framför, och som är kopplad till den första, är 

förväxlingen av möjlighet med nödvändighet, en upprepning av Derridas svar i Limited Inc. När 

permanensen hos Searle beskrivs som det viktigaste särskiljande draget mellan tal och skrift sker 

det i samband med att frånvaron frånkänns en distinktiv funktion. Frånvaron har dock hos Derrida 

endast tagits upp som provisoriskt särskiljande, en uppfattning som tjänar som den utgångspunkt 

från vilken Derrida avlägsnar sig. ”Writing makes it possible to communicate with an absent 

receiver, but it is not necessary for the receiver to be absent”, skriver Searle.
74

 Vad Derrida 

förtydligar med anledning av detta är att frånvaron aldrig beskrivits som nödvändighet utan måste 
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beaktas som en möjlighet, en nödvändig möjlighet. En redogörelse för märkets struktur måste 

inberäkna även dess möjligheter som strukturellt nödvändiga egenskaper: 

 

If one admits that writing (and the mark in general) must be able to function in the absence of the 

sender, the receiver, the context of production, etc., that implies that this power, this being able, 

this possibility is always inscribed, hence necessarily inscribed as possibility in the functioning or 

the functional structure of the mark.
75

 

 

I ett försvar gentemot Searles kritik angående förväxlingen av permanens och iterabilitet lyfter 

Derrida vidare fram att begreppet permanens inte återfinns i Sec utan tvärtom har kritiserats av 

honom själv i andra sammanhang i relation till kritiken av närvarons metafysik.
76

 Snarare än med 

permanens laborerar Derrida med begreppet ”restance non-présente”, en icke-närvarande rest.
77

 

Denna rest är inte detsamma som det empiriska och materiella märkets beständighet som skrivet 

tecken. Där permanens blir en beteckning för det självidentiskas temporaliserade närvaro utgörs 

resten tvärtom av det som återstår sedan frånvaron tagits med i beräkningen. Denna rest är inte 

specifik för skrift i vanlig bemärkelse utan gäller även för muntlig kommunikation. Kanske förstås 

den bäst som det vilket återstår sedan föreställningen om kommunikation som överföring 

problematiserats. Med Spivak: 

 

there is a mark-ability (graphematicity) in speech and writing; and […] it is by means of that mark-

ability that something – never tangibly self-identical – is carried over in acts of speech and writing. 

That something, that minimal rather than total idealization that is different from itself in every 

case, is ’the remains of a grapheme in general’ and not ’the permanence or survival of a written 

language in the standard sense’, where the context remains irretrievably oral.
78

 

 

Vad som hos Searles framstått som en lika grundläggande som simpel förväxling av permanens och 

iterabilitet visar sig alltså vara en mycket mer omfattande förväxling i densammes läsning av 

Derrida. Förväxlingen gäller inte så mycket iterabilitet-permanens som nödvändighet-möjlighet, 

principiellt-faktiskt, tal-skrift och permanens-rest. För att komma till rätta med den måste 

frånvarons roll beaktas liksom Derridas hantering av skriftbegreppet klaras upp.  

 

5. SKRIFT OCH FRÅNVARO 

Det huvudsakliga problemområdet i Sec rör kommunikation, vartill titeldelarna ”signatur”, 

”händelse” och ”kontext” följer som bestämmande faktorer vars granskning sker mot det förras 

horisont. Hit fogas ävenledes en diskussion av två skriftbegrepp; det ena ett traditionellt begrepp 
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som här exemplifieras av Condillac, det andra Derridas eget utvidgade skriftbegrepp. Själva 

diskussionen av skrift är avhängig kontextproblematiken vilken föranleder Derrida att åtminstone 

provisoriskt exkludera skriften från kategorin kommunikation, försåvitt den senare förstås som ett 

”överförande av betydelse”. Derridas diskussion navigerar kring frånvaron eller icke-närvaron som 

den kanske viktigaste förutsättningen för skrift och språk – för iterabilitet – och frånvaron 

genomsyrar även analysen av föredragstitelns enskilda storheter, inte minst av kontextbegreppet. 

 

5.1 DET TRADITIONELLA SKRIFTBEGREPPET 

I sitt svar på Sec försöker Searle som vi sett isolera vad som skiljer tal från skrift och ställer de 

retoriska frågorna om huruvida det är iterabilitet eller möjligen frånvaro, alternativ som båda 

besvaras nekande medan permanensen lyfts fram som särskiljande. Derrida menar i Limited Inc att 

Searle felaktigt läser Sec som om den försökte ställa skrift mot tal, där permanensen skulle ha 

särskiljande status och felaktigt förväxlats med iterabilitet. Derridas uppfattning av argumentationen 

i Reply förefaller överensstämma med hur den ovan relaterats men likväl finns en diskrepans: Searle 

ogiltigförklarar ju som vi sett explicit Derridas ”argument för att visa att alla språkelement … i 

själva verket är grafem”. Finner Searle i Sec en assimilering eller åtskillnad mellan tal och skrift, 

eller rent av både och? Problemet tycks vara en tvetydighet i Searles demonstration: Reply ger 

intryck av att argumentera mot Derrida både när den försöker särskilja tal och skrift, och när den 

kritiserar en assimilering. För att hantera denna tvetydighet använder Derrida i Limited Inc 

formuleringen ”discourse from/to-Sec” [à Sec], en figur som inte enbart avser en inkonsistens i 

Searles argumentation utan även anknyter till tanken om avsändaren som ett delat subjekt, omöjligt 

att totalisera som avgränsad självnärvaro. Figuren betecknar därmed ett exempel på iterabilitetens 

verkningar. Den är också i linje med titeln Limited Inc och Derridas något sarkastiska benämning av 

upphovspersonen till Reply som ”Sarl” – förkortning för ”Société à responsabilité limitée” – snarare 

än ”Searle”. Utgångspunkten är dels en not där Searle tackar H. Dreyfus och D. Searle för 

diskussion av Reply’s ämnen, dels Searles copyrightanteckning och poängen är att Searles signatur 

är delad samt att texten inte emanerar från en specifik punkt utan kan tillskrivas en redan 

differentierad avsändare, där även Derrida genom de yttranden i Sec som itereras i Reply kan sägas 

vara del av den heterogena avsändaren. 

 Om vi återgår till Searles text så tror jag att det är viktigt för att förstå förväxlingen att 

uppmärksamma hur Derrida laborerar med huvudsakligen två skriftbegrepp vilka endast bitvis skiljs 

åt på ett tydligt sätt. Till att börja med måste man notera att en väsentlig del av framställningen i Sec 

sker i opposition med ett gängse skriftbegrepp, le concept classique d’écriture, där skrift primärt 

betraktas som ett kommunikationsmedel och som en extension av tal och gest. Utan att fästa 

specifik betydelse vid Condillac vars Essai sur l’origine des connaissances humaines utgör 
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typexemplet och diskussionsgrunden för det gängse skriftbegreppet i Sec är det produktivt att teckna 

konturerna av detta. 

 Det gängse skriftbegreppet hänför skrift till kommunikation och förutsätter, enligt Derrida, 

att kommunikation redan existerar när skriften inträder som en extension av denna i ett homogent 

system. Detta bryter således inte kontinuiteten hos kommunikationen som en transport av tanken, 

förstådd som representation (föreställning), vilken föregår och styr kommunikationen. Själva 

skriften är en representation som supplerar närvaron genom att fylla det utrymme som kunde brutits 

av mottagarens frånvaro. Artmässigt särskiljs skriften just genom frånvarons predikat.
79

 Derrida 

isolerar tre grundläggande drag hos det traditionella skriftbegreppet: 1) Skriftlig kommunikation 

skiljs från muntlig kommunikation genom att det skrivna tecknet (märket) inte förbrukas vid 

produktionstillfället utan förblir och kan itereras i frånvaro av det subjekt som producerat det; 2) det 

skrivna tecknet bryter med kontexten, det vill säga med allt som närvarar när det skrivs, och förblir 

principiellt läsligt – syntagmen kan ympas från den kod eller kontext som inte kan innesluta den; 

samt 3) denna kraft eller möjlighet till brott är beroende av det spatium som konstituerar det skrivna 

tecknet och separerar det (temporalt och spatialt) från den interna kontextuella följden samt från 

närvarande referenter.
80

 

 

5.2 OMSTRIDD SKRIFT, OMSTRIDD LÄSNING 

Det är utifrån denna exposition som vi kan förstå Derridas generalisering av skriften till en allmän 

grafematicitet vilken uppfattas som präglad av iterabilitet. När Searle i ”Literary Theory” kritiserar 

Derrida för att stanna vid Rousseau eller Condillac i behandlingen av språkfilosofi bör man komma 

ihåg att de för Derrida endast bildar priveligierade utgångspunkter för att formulera mer aktuella 

tankar. Det är ett läsande mothårs som inte så mycket strävar efter negation eller affirmation som 

det utgör en formuleringsprocess. I ”The Word Turned Upside Down” kritiserar Searle ”Derrida's 

eccentric reading of the history of Western philosophy” – enligt vilken det talade språket 

privilegierats framför det skrivna – för att bara beläggas med “three major figures in any detail: 

Plato, Rousseau, and Husserl”, vilket senare specificeras till att avse Of Grammatology och just 

undertryckandet av skrift.
81

 Det som formuleras är en invändning som är mer omfattande än den 

först synes. På spel står inte mindre än rätten att skriva läsningen av skrifthistorien, det vill säga 

företrädet att tolka och därigenom producera diskurs. Slaget om skriften om skriften utspelar sig 
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därmed samtidigt i historien och i nuet; rätten till det skrivna är oavlåtligt sammanflätad med rätten 

att skriva.
82

 

 Om det, vilket Derrida hävdar i Sec, vore enkelt att visa att Condillac varken är en start- 

eller slutpunkt för det traditionella skriftbegreppet så kan man fråga sig varför denna förment enkla 

bevisföring på det hela taget uteblir, vilket Searles anmärkning indikerar. Svaret är att den faktiskt 

inte uteblir även om redovisningen saknar totalitet och enhetlig framställning. Sec kan här sägas 

utgöra ett kondensat som både föregriper och summerar ett flertal skrifter. I ”La pharmacie de 

Platon” finner vi en extensiv läsning av skriftens instiftande som hypomnesis, ett externt supplement 

till den muntliga kommunikationen. När Platonläsningen ympas på Sec lyfts Platons fördömande av 

skrift fram som ”den filosofiska gesten par excellence” och hängs upp på iterabiliteten, en gest som 

bestämmer skriften som parasitär i analogi med Austins exklusion: 

 

This essential drift [dérive] bearing on writing as an iterative structure, cut off from all absolute 

responsibility, from consciousness as the ultimate authority, orphaned and separated at birth from the 

assistance of its father, is precisely what Plato condemns in the Phaedrus. If Plato’s gesture is, as I 

believe, the philosophical movement par excellence, one can measure what is at stake here.
83

 

 

I De la Grammatologie behandlas skriftens roll ingående hos Rousseau, hos Saussure och hos Lévi-

Strauss, vilka implicit åberopas i Sec. Även Derridas texter om Husserl kommunicerar med Sec och 

explicationen av det traditionella skriftbegreppet. Vi står således inte exempellösa inför Derridas 

filosofihistoriska läsning.
84

 Som väntat kan frågan om vilken tolkning av den helhetliga 

västerländska filosofihistorien som äger giltighet inte här avgöras; avsikten med utvikningen är, 

utöver att antyda rollen av Sec som kommunicerande kärl med Derridas andra skrifter, att påvisa 

omfattningen av de insatser som följer av vad som tyckts vara ”a side issue in philosophy”.
85
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5.3 DEKONSTRUKTION AV DET TRADITIONELLA SKRIFTBEGREPPET 

Som redan antytts finner vi en förklaring till inkonsistensen i Searles kritik av Derridas exposition 

om skrift och tal redan i Sec där skiljelinjen mellan begreppen stundom är vag. Vad Searle i Reply 

undlåter att se är hur Derridas utvidgade skriftbegrepp utvinns från och genom det traditionella 

skriftbegreppet. Den begreppsliga processen kan sägas utgöra ett typexempel på en dekonstruktion 

där implicita premisser från en dominerande diskurs utfrågas för att omdefiniera grundvalarna för 

densamma.
86

 Värdet av Condillacs analys blir i Derridas läsning också tvåfaldigt i egenskap av att 

både vara ett typexempel på ett traditionellt skriftbegrepp som i grund och botten utgör en 

förlängning av den platonska positionen och en öppning mot efterföljande representationella 

system. 

 Derrida påvisar i Sec att Condillac inte undersöker avsändarens frånvaro utan endast 

beskriver skriften utifrån mottagarens frånvaro; skriften tjänar till att förmedla något till en 

frånvarande person. Derrida däremot understryker även avsändarens frånvaro som strukturellt drag 

inte bara i all skrift utan också i allt språk. Condillacs frånvaro är, i enlighet med det traditionella 

skriftbegreppet, en modifikation av närvaron; frånvaron som en frånvaro av närvaron eller som en 

utplåning av den. 

 Om det är frånvaron som i det traditionella skriftbegreppet utgör det särskiljande predikatet 

hos skriften i förhållande till andra former av kommunikation så utgår Derridas ”eget” skriftbegrepp 

just härifrån. När frånvaron isolerats som bärande element för distinktionen mellan skrift och tal – 

för att här sätta exempelvis det gestiska språket inom parentes – blir det möjligt att påvisa en latent 

instabilitet i den historiska diskursen om frånvaron visar sig vara karakteristisk för även icke-

skriftliga former av kommunikation. Vad Derrida gör är att extrahera frånvaron som kännetecken 

från det traditionella skriftbegreppet för att skriva in den som ett allmänt möjlighetsvillkor i ett 

utvidgat skriftbegrepp som innefattar även processer av betydande som vanligen inte associeras 

med skrift. 

 Nästa steg är att omformulera frånvarons innebörd. Skriftens oberoende av mottagarens 

närvaro måste enligt Derrida också gälla avsändarens närvaro, det vill säga att skriften verkar även i 

avsändarens frånvaro. Frånvaron kan här betyda avsändarens framtida död, då skriften förblir läslig, 

men även författarens generella icke-närvaro redan när märket produceras, som frånvaron av min 
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vilja att kommunicera eller frånvaron av mon vouloir-dire och mon intention-de-signification. 

Skriftens verksamhet är oberoende av författarens stöd, av dennes signatur.
87

 

 Utifrån det skriftbegrepp som nu gradvis växer fram kan Derrida isolera fyra konsekvenser 

av skriftens väsentliga egenskaper: 1) brottet med kommunikation som överföring eller transport av 

medvetande, närvaro eller meningsavsikter (vouloir-dire); 2) frigörandet av skriften från de 

semantiska och hermeneutiska meningshorisonterna; 3) nödvändigheten att särskilja polysemi från 

dissemination vilket är skriftens begrepp; 4) att begreppet kontext begränsas eller diskvalificeras 

eftersom skriften inte tillåter en empirisk mättnad eller en tillräcklig teoretisk bestämning av det.
88

 

Dessa punkter kan jämföras med de tre ställningstaganden som avslutar Sec och som tydligare 

markerar Derridas position, det vill säga karakteriserar det allmänna skriftbegrepp som arbetas fram. 

I beskuren framställning lyder de: 1) ”as writing, communication, if we retain the word, is not the 

means of transference of meaning, the exchange of intentions and meanings [vouloir-dire], 

discourse and the ’communication of consciousnesses’”, 2) ”the semantic horizon that habitually 

governs the notion of communication is exceeded or split by the intervention of writing, that is, by a 

dissemination irreducible to polysemy”, 3) ”despite the general displacement of the classical, 

’philosophical’, occidental concept of writing, it seems necessary to retain, provisionally and 

strategically, the old name”.
89

 Denna sistnämnda strategi benämner Derrida paleonymi medan 

Spivak föreslår Nicolas Abrahams term anasemi.
90

 

 Det är således med utgångspunkt i en retrospektiv dekonstruktion av det traditionella 

skriftbegreppets otematiserade underbyggnad som Derrida modellerar ett skriftbegrepp som på 

samma gång är mer specifikt och mer extensivt än detta. Det traditionella skriftbegreppet tjänar som 

utgångspunkt för de konsekvenser som ovan relaterats men dessa bildar knappast någon traditionell 

beskrivning av det traditionella skriftbegreppet. Snarare är det som växer fram ett alternativ till den 

tanketradition som fött detsamma; man kunde med derridansk logik – eller grafik som ersättningen 

lyder i iterabilitetens sammanhang – beskriva det i former av supplementaritet där det ”nya” 

skriftbegreppet supplerar det traditionella. Här pågår en dekonstruktion av skriftbegreppet som 

nödvändigtvis inbegriper förhållandet mellan tal och skrift och som sällar sig till en större pågående 

kritik av logocentrism. 

 I en text från 1995 hänger Gordon Bearn upp diskussionen på vad han isolerar som det 

centrala argumentet i Sec: ”since every linguistic expression can be used in contexts which are 
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unusual or out of the ordinary, no linguistic communication is ever successful.” Om detta argument 

är bra faller den huvudsakliga kritiken av Derridas Austinläsning menar Bearn som även ställer en 

obestämd mängd andra Derridaskrifter i beroendeställning till detta argument.
91

 Man kan dock i 

allmänhet ställa sig frågande till möjligheten att bryta ner Sec till en central tes och i synnerhet till 

om detta i så fall är den primära tes som drivs. Frånvaron som är en central länk bör, som Didderen 

påpekar, inte uppfattas som defekt i kommunikationen: ”Cette possibilité essentielle [d’absence] 

n’est nullement négative; elle n’introduit pas une déficience dans la communication.”
92

 En 

konkurrent till Bearns uppfattning av argumentet vore summeringen att frånvaron utgör den 

nödvändiga möjlighet som är möjlighetsvillkoret för kommunikation. Annars formulerar Derrida 

retrospektivt en möjlig huvudtes för Sec, närmare bestämt vad Searle anför som en invändning mot 

samma text: att iterabiliteten inte erkänner någon skillnad mellan tal och skrift.
93

 

 För med en paradoxal gest hävdar Derrida i Sec att fonemet är ett grafem. Det innebär för 

det första att grafem i Derridas vokabulär inte är specifikt kopplade till skrift i traditionell 

bemärkelse eller till någon särskild typ av märken. För det andra betyder det att vad som varit en 

traditionell beskrivning av det specifikt skriftliga visat sig äga giltighet även med avseende på det 

talade ”märket”. Kommunikationen inordnas under en allmänt grafematisk struktur och fonemet 

visar sig vara ett grafem. Det är ett sätt att påvisa otillräckligheten i det traditionella särskiljandet av 

tal och skrift men också att tillmäta den karaktäristik som vanligen tillskrivs skrift ett större 

förklaringsvärde än den som vanligen tillskrivs tal. Terminologin hämtas från skriften eftersom 

beskrivningen av kommunikationens förutsättningar och verksamhet ligger närmast det ”vanliga” 

skriftbegreppet. Metoden är också ett exempel på ympning där underordnade predikat från det 

traditionella skriftbegreppet ympas på ett nytt skriftbegrepp. 

 I Searles senare debattinlägg riktas förnyad kritik av dekonstruktionen av tal och skrift mot 

Derrida. I recensionen av Cullers verk skriver Searle med adress till Derrida: ”The proof that speech 

is really writing, that writing is prior to speech, is based on a redefinition. By such methods one can 

prove anything.”
94

 Invändningen är förstås riktig eftersom det just är en förskjutning av begreppsligt 

innehåll som sker, men den fångar inte vad som är intressant i resonemanget. Man kan och bör 

diskutera vilken terminologi som används, och här kan man uppenbarligen invända mot Derridas 

”obscurantisme terroriste” eller försvara den dekonstruktiva praktiken, men det avgörande är ändå 
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vad som förmedlas med terminologin och om den filosofiska insatsen ökar förståelsen av det 

fenomen som undersöks. Här bildar Derridas begreppsliga och terminologiska manövrar snarast en 

optik för att se världen genom ackumulationen av filosofisk produktion med nya ögon.  

 

5.4 ITERABILITET OCH FRÅNVARO 

Att varje märke, alltså även ett muntligt märke, enligt Derrida är ett grafem i generell mening 

innebär att det är ”the nonpresent remainder [restance] of a differential mark cut off from its 

putative ’production’ or origin.”
95

 Formuleringen av en allmän grafematicitet lägger således vikt vid 

att frånvaron uppmärksammas som en grundläggande betingelse. Iterabilitet är en av 

konsekvenserna av detta resonemang, där iterabiliteten skriver in frånvaron i varje märke som dess 

möjlighet att skiljas från varje enkelt ursprung. 

 Om vi tidigare konstaterat att Searle i Reply inte på ett adekvat sätt beaktar de interna 

skillnaderna i Derridas skriftbegrepp, det vill säga framförallt skillnaden mellan ett traditionellt 

skriftbegrepp och ett härlett allmänt skriftbegrepp, så kan kritik här riktas även mot Derridas 

exposition i Sec enligt det följande. Som tidigare noterades genomför Derrida en modifikation av 

konceptionen av frånvaro. Derrida menar att Condillac, alltjämt som representant för en traditionell 

hållning, behandlar frånvaro som en kontinuerlig modifikation av närvaron.
96

 När Derrida senare 

frågar efter vad som är särskiljande för just skrift, vilket besvaras med frånvaron, bestäms frånvaron 

som en absolut frånvaro och inte som en fördröjd eller modifierad närvaro. Jag citerar denna senare 

passage:  

 

How to style this absence? One could say that at the moment when I am writing, the receiver may be 

absent from my field of present perception. But is not this absence merely a distant presence, one 

which is delayed or which, in one form or another, is idealized in its representation? This does not 

seem to be the case, or at least this distance, divergence, delay, this deferral [différance] must be 

capable of being carried to a certain absoluteness of absence if the structure of writing, assuming that 

writing exists, is to constitute itself. It is at that point that the différance [difference and deferral, 

trans.] as writing could no longer (be) an (ontological) modification of presence.
97

 

 

Övergången från frånvaro som avlägsen närvaro till frånvaro som absolut frånvaro blir här 

problematiskt summarisk. Aporin ligger inte i den slutgiltiga ståndpunkten utan i den 

dekonstruktiva ansatsen: om den provisoriska distinktionen mellan tal och skrift motiveras utifrån 

Condillac vore det onekligen konsekvent att hålla sig till dennes frånvarobegrepp så länge vi 

befinner oss inom densamma. Det vill säga, frånvaron kan inte modifieras för att motivera 

förkastandet av distinktionen innan det senare skett. 

                                                
95

 Derrida, Sec, s. 10. 

96
 Ibid., s. 5. 

97
 Ibid., s. 7. 



 38 

 Om vi emellertid lämnar frånvarons formulering för att i stället se till dess efterföljande roll 

hos Derrida framkommer att den inte blott avser frånvaron av avsändare och mottagare utan även av 

referent och betydelse. Som Derrida framhåller har Husserl redan i Logiska undersökningar 

analyserat den nödvändiga möjligheten av såväl referentens som det betecknades och betydelsens 

frånvaro från märket, det vill säga från varje utsaga. Märkets möjlighet att skiljas från sin referent 

eller att verka som en tom referens utgör enligt Derrida själva iterabiliteten och är även villkoret för 

utsagans existensmöjlighet.
98

 Derrida beskriver det som en strukturell nödvändighet för skriften att 

kunna verka i absolut frånvaro av varje empiriskt bestämbart subjekt, men även meningens identitet 

ifrågasätts av iterabiliteten, just genom dess möjlighet till absolut frånvaro. Repeterbarheten hos 

varje yttrande medför frånvarons inbrott i det till synes avgränsade och enskilda. Eftersom det är 

nödvändigt för yttrandet att kunna repeteras eller citeras så är närvaron av dess ursprung, vilket per 

konsekvens aldrig kan bestå av en enkel punkt, inte nödvändigt. Det betyder att redan när märket 

eller yttrandet (som båda prediceras av iterabilitet) produceras av ett intenderande subjekt i en 

kontext är frånvaron av samma subjekt och kontext redan inskriven i märket.  

 Där det för Searle är permanensen som tillåter en text att skiljas från sitt ursprung är det 

således iterabiliteten som har denna funktion hos Derrida utifrån andra premisser. Men vad är det 

egentligen grafemet skiljs ifrån? I båda fallen intar ursprunget rollen av ett paraplybegrepp men på 

delvis skilda sätt. Searle skriver: ”The principle according to which we can wean a written text from 

its origin is simply that the text has a permanence that enables it to survive the death of its author, 

receiver, and context of production.”
99

 Ursprunget omfattar här således den faktiska närvaron av 

författaren, mottagaren och produktionskontexten. Även hos Derrida skiljs grafemet från sitt 

produktionsursprung, här förstått som det födelseögonblick som aldrig är singulärt och enhetligt 

givet i sig. Här innefattar det också en betydelsekontext och en obestämd samling meningar och 

intentioner, att jämföras med intentionens relativa permanens hos Searle. 

 

5.5 INTENTION OCH KONTEXT 

Som vi såg anför Searle exemplet med en inköpslista som någon skriver till sig själv som belägg för 

att visa att frånvaro inte är ett nödvändigt kriterium för skrift. Vi har redan noterat att det är 

frånvarons möjlighet som beskrivs som essentiell för det generella grafemet hos Derrida. Emellertid 

belyser Derridas bemötandet av exemplet ett antal viktiga ståndpunkter. För det första att 

möjligheten att upprepa texten, eller mer generellt märket, är en förutsättning för dess produktion 

eftersom det är en konstitutiv egenskap för det meningsbärande märket. För det andra att en 

iteration sker även i det extremfall då avsändare och mottagere förefaller sammanfalla. Skillnaden 
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är en förutsättning för att särskilja de två vilket i sin tur är en förutsättning för att ett meddelande 

ska kunna cirkulera dem emellan. Därmed har kontexten, inbegripet jaget, alltid redan förändrats.
100

 

Iterabiliteten är således nära förbunden med en problematisering av den rena identiteten. Utifrån 

detta kan vi förstå Spivaks definition av iterabilitet, som har förtjänsten av att vara tydligare än 

Derridas: 

 

One of the corollaries of the structure of alterity, which is the revised version of the structure of 

identity, is that every repetition is an alteration. (…) Iterability is the name of this corollary: every 

repetition is an alteration (iteration).
101

 

 

Ett annat sätt att beskriva iterabiliteten är att säga att ett grafem, märke eller tecken alltid 

möjligheten att citeras och därmed ”ympas” på nya sammanhang. I Derridas formulering: 

 

Every sign, linguistic or nonlinguistic, spoken or written (in the current sense of the opposition), 

in a small or large unit, can be cited, put between quotation marks; in so doing it can break with 

every given context, engendering an infinity of new contexts without any center or absolute 

anchoring.
102

 

 

Vi såg inledningsvis att Limited Inc är en text som spelar med och på performativitet. Vi kan nu 

tydligare se att en del av denna performativitet utgörs av iterabilitet. Märket går inte oförändrat 

genom processen av ympning eller citat: ”Iteration alters, something new takes place.”
103

 Redan på 

första sidorna av Limited Inc förekommer ett antal citat och självcitat, upprepningar, iterationer – 

för många, för spridda och för sammantvinnade för att här citeras på nytt.
104

 Redan inom den snävt 

avgränsade kontext som Limited Inc utgör – en text med en författare i ett specifikt sammanhang – 

framträder instabiliteten och mångtydigheten hos specifika meningsenheter. När Derrida skriver, 

som en marginalanteckning bredvid en annan, ”I repeat (but why must I repeat again?) that I could 

have pretended to begin with a false start [faux-départ] …” har betydelsen av utsagan och dess 

beståndsdelar redan förändrats från dess första förekomst i början av texten, bland annat för att vi 

inte längre befinner oss vid textens absoluta början som kommenteras och eftersom kontexten 

därmed redan förändrats. Denna och andra iterationer tjänar till att dra uppmärksamheten till de 

iterationer som ständigt försiggår i språket, det vill säga till att synliggöra förekomsten av en allmän 

iterabilitet. De förskjutningar som uppstår mellan en plats och en annan, från en tidpunkt till en 
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annan, från en kontext till en annan osv är ständigt närvarande antingen som möjlighet eller som 

realiserade instanser. 

 Tidigare nämndes parentetiskt att citerandet hos Austin föreslås som en expositiv akt. Hos 

Derrida tilldelas det en mer generell roll som präglar inte bara citatet som expositiv akt utan även 

språkets övriga yttranden. Snarare än att bilda ett försök till vederläggning av talaktsteorins 

grundvalar utgör Derridas förhållningssätt en implementering av desamma i en mer generell 

språkfilosofi, där varje instans av illokutionär kraft är märkt av rester från sina omgärdande 

möjligheter. Vad den kritiska insatsen inbegriper är inte minst ett ifrågasättande av möjligheten att 

ens tillfälligt eller strategiskt reducera kontexten till en finit entitet. En central ambition i Sec är 

därmed att visa ”why a context is never absolutely determinable, or rather, why its determination 

can never be entirely certain or saturated”.
105

 Icke-mättnaden är enligt Derrida ett strukturellt drag 

hos kontexten. Det är här viktigt att se att intention och kontext i sammanhanget är nära förbundna, 

vilket artikuleras genom Derridas Austinläsning: 

 

In order for a context to be exhaustively determinable, in the sense required by Austin, conscious 

intention would at the very least have to be totally present and immediately transparent to itself 

and to others, since it is a determining center [foyer] of context.
106

 

 

Derrida framhåller i Sec med anledning av den totala kontextens betydelse hos Austin att det för den 

senare alltid rör sig om en ”fullständigt bestämbar kontext” där ett viktigt element utgörs av en 

medveten närvaro hos avsändare och mottagare. Enligt Derrida utgör intentionen det centrum som 

orienterar Austins definitioner av villkoren för de performativa yttrandenas framgång. Här 

samverkar föreställningen om ”an exhaustively definable context, of a free consciousness present to 

the totality of the operation, and of absolutely meaningful speech [vouloir-dire] master of itself: the 

teleological jurisdiction of an entire field whose organizing center remains intention”.
107

 I Limited 

Inc förtydligar Derrida att Sec inte hävdar intentionalitetens frånvaro utan att vad som ifrågasätts är 

intentionalitetens telos. Det är således i första rummet aktualiseringen eller närvaron av en full 

intentionalitet som ifrågasätts med en beskrivning av intentionen som a priori différante. Central är 
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frånvaron som strukturell möjlighet, det vill säga nödvändigheten av möjligheten till en (partiell) 

frånvaro av intentionalitet.
108

 

 I Searles kritik kopplas frågan om intentionalitet till generaliseringen av skrift, där han i 

skriften inte finner något särskilt brott med författarens intentioner utan menar att intentionaliteten 

spelar samma roll i skriftlig som muntlig kommunikation. Vad som skiljer sig är kontexten. Att 

förstå ett yttrande innebär i båda fallen att se till författarens illokutionära intentioner, vilka texten är 

ett uttryck för.
109

 Searle identifierar här två villfarelser hos Derrida. Den första är att de illokutionära 

intentionerna skulle vara något som låg bakom yttrandena.
110

 Enligt Searle behöver inte intention 

och yttrande formas genom separata processer, varför det inte behöver föreligga ett glapp mellan 

dem. Meningarna är med ett svåröversatt uttryck ”fungible intentions”. Den andra villfarelsen är att 

alla intentioner skulle vara medvetna. I själva verket är endast ett fåtal av var och ens intentioner 

medvetandegjorda som intentioner.
111

 

 Searles respektive Derridas uppfattning av intentionalitet är på ett flertal punkter inte 

kompatibla men frågan är om någon av de här anmärkningarna träffar Derrida. Att intentionerna 

inom skrift och tal spelar samma roll är i själva verket fullt i enlighet med Derridas tes och här 

består förväxlingen återigen i att Searle inte beaktar innebörden av skriftens generalisering hos 

Derrida. Likaså kan kontexten mycket väl vara särskiljande i enlighet härmed; vad Derrida är ute 

efter är den ontologiska nivå som föregår varje sådant särskiljande. Kritiken att Derrida tror att alla 

intentioner skulle behöva vara medvetna kan tyckas märklig men blir begripligare om man tänker 

sig Derridas inlägg som en kritik av en dylik hållning, som alltså inte omfattas av Searle. Här tror 

jag dock inte man ska uppfatta Derridas kritik av intentionens närvaro utifrån psykologiska 

premisser utan i relation till iterabilitetens och differansens konsekvenser för varje identitet, det vill 
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säga ett ”strukturellt omedvetet” snarare än ett psykiskt. Ett glapp skulle därmed inte bero av en 

skillnad mellan intention och materiell realisation utan redan verka internt. 

 Ytterligare en komplikation har redan påtalats och kan nu ges en mer specifik innebörd. Där 

den frånvarons tematisering inom kommunikationens fält vi följt hos Derrida resulterar i en 

iterabilitet som efter brottet med det förmodade ursprunget, däri inbegripet intention och kontext, 

lämnar efter sig en restance non-présente, har denna senare översatts till permanens hos Searle, eller 

i en annan tolkning, kritiserats genom introduktionen av permanensbegreppet. Derridas resonemang 

motsäger inte varaktigheten hos empiriska verk men hävdar resten (restance) som mer 

grundläggande. Där iterabiliteten tillåter ett betydelseinnehåll som varken ensidigt bestäms av 

närvaro eller frånvaro söker Derrida med termen restance non-présente inringa iterabilitetens 

postitiva aspekt: ”Iterability supposes a minimal remainder (as well as a minimum of idealization) 

in order that the identity of the selfsame be repeatable and identifiable in, through, and even in view 

of its alteration”.
112

 Där permanensen tillhör en logik av enkel närvaro och frånvaro tillhör resten i 

Derridas mening en ”grafik” som navigerar i mellanrummet mellan dessa två poler. 

 Jag tror inte att frågan om intentionalitet kan avgöras här men man kan även utifrån en 

affirmation av iterabilitetstanken fråga sig huruvida Derridas anspråk på dess konsekvenser är 

rimliga med avseende på intention, exempelvis att: ”given that structure of iteration, the intention 

animating the utterance will never be through and through present to itself and to its content. The 

iteration structuring it a priori introduces into it a dehiscence and a cleft [brisure] which are 

essential”.
113

 Övergången från att utifrån iterabiliteten hävda en icke totaliserbar väv av 

korsrefererande betydelser i fältet mellan närvaro och frånvaro till att hävda intentionens 

självdifferans – delvis genom att det intenderades iterabilitet skulle påverka intentionen – är inte 

helt oproblematisk och kanske inte heller nödvändig för de bärande delarna i resonemanget. 

Iterabiliteten skulle kontaminera det betydelseinnhåll som utsägs genom sitt överskott av mening 

men inte nödvändigtvis påverka intentionen inifrån annat än på en mycket marginell nivå genom 

dess roll för jagets idealisering av representationer. Vad jag tror Derrida riskerar är att i 

behandlingen av kommunikation alltjämt styras av intentionaliteten genom ansatsen att visa dess 

aprioriska splittring, istället för att lägga emfas vid hur iterabiliteten utifrån tillför ett infinit 

betydelsesammanhang som förflyttar intentionen till en mindre priveligierad positon. 
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6. IDEALITET OCH IDEALISERING 

6.1 HUSSERL OCH TECKNETS UPPREPNING 

Som vi noterat utgör Condillac i Derridas historieskrivning inte enbart ett typexempel på ett 

skriftbegrepp med rötter till den tidiga filosofin. Hans skrifter bildar också en avgränsning gentemot 

en tidigare systematisk filosofis dominans av idéns evidens och en öppning mot den teori som 

utarbetas enligt en representationell logik där tecknet representerar idén som representerar det 

varseblivna objektet. Skrift blir härvid en form av kommunikation och kommunikation en transport 

av idealt innehåll i form av representation.
114

 Vilket torde framgått är det är just en kritik av en 

sådan förståelse av kommunikation som bildar utgångspunkten för Derridas Sec och orienterar de 

följande spörsmålen.
115

 Att det åtföljande problemknippet kring kontext, intentionalitet etc är 

avgörande för vår uppfattning av skrift och författar-läsarrelationer är uppenbart. Frågans fulla vikt 

framkommer dock först om vi söker oss bort från själva debattmaterialet och beaktar dess 

formuleringsansats i Derridas tidiga Husserlskrifter, det vill säga i förlängningen av den 

representationellt orienterade filosofi som Condillac öppnat för. Frågan om tecknets 

väsensbestämning utgör här en nyckel till förhållandet mellan metafysik och fenomenologi. Den 

förras dominans över den senare förstås som beroende av att tecknet i sig förblir otematiserat 

eftersom en utforskning av det senare i förlängningen skulle vara inkompatibelt med en renodlad 

närvarometafysik. Utgångspunkten i Husserls Logiska undersökningar – där uttryck relateras till 

kommunikation genom deras sammanflätning med indikationer – medför att Derridas analys redan 

här sker utifrån kommunikationens horisont och bildar en problematisering av 

kommunikationsbegreppet.
116

 I Derridas analys ifrågasätts bland annat möjligheten till en 

distinktion mellan verklighet och representation i språket, vilket är kopplat till den Husserlska 

definitionen av idealitet. Som Birnbaum och Wallenstein noterar i förordet till Derridas Rösten och 

fenomenet: ”Vad Derrida vill visa är att samtliga de distinktioner som organiserar Husserls 

framställning – indikation och uttryck, kropp och själ, verklighet och fiktion – hotas om man tar 

definitionen av idealitet som upprepbarhet på allvar.”
117
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 Derrida beskriver idealiteten hos Husserl som ”själva den form i vilken närvaron hos ett 

objekt obegränsat kan repeteras som det samma”, och vidare: ”Idealiteten är det sätt på vilket 

närvaron räddas eller behärskas av repetitionen. I sin renhet är denna närvaro inte närvaron hos 

något som existerar i världen utan står i korrelation till repetitionsakter som själva är ideala.”
118

 

Exempelvis är ordets identitet ideal, eftersom det som konstituerar det som ett och samma inte är 

den empiriska mångfalden av användningar, och ”[d]enna identitet är den ideala möjligheten till 

repetition”.
119

 Inte heller kan tecknet vara en händelse, noterar Derrida, vilket man bör minnas när 

han i diskussionen av Austins talaktsteori efterlyser en problematisering av händelsen som en 

förutsättning för talhändelsen. I följande passage från Rösten och fenomenet, alltjämt från men 

också mot Husserl, finner vi en explicit formulering av antaganden som implicit traderas in i 

iterabilitetsdebatten: 

 

Ett tecken som bara ägde rum ’en gång’ vore inte ett tecken. Ett rent idiomatiskt tecken vore inte ett 

tecken. En signifiant (överhuvudtaget) måste vara igenkännbar med avseende på sin form, trots och 

tvärsigenom mångfalden av empiriska egenskaper som modifierar den. Den måste förbli den 

samma och kunna repeteras som sådan, trots och tvärsigenom alla de deformationer som den så 

kallade empiriska händelsen med nödvändighet underkastar den. Ett fonem eller ett grafem är med 

nödvändighet i viss mening alltid annorlunda varje gång det presenteras i en operation eller en 

varseblivning, men det kan inte fungera som tecken och språk överhuvudtaget om inte en formell 

identitet tillåter att man återanvänder och känner igen det.
120

 

 

Här återfinner vi alltså å ena sidan tecknet som idealitet genom en formell identitet av icke-

differentiell upprepning och å andra sidan tecknet som empirisk upprepning präglad av 

modifikation, en icke-identisk upprepning. Tecknet är emellertid i Derridas läsning inte en härledd 

instans. Tvärtom konstitueras den husserlska idealiteten av repetitiva akter: ”Dess ’vara’ är liktydigt 

med förmågan till repetition. Den absoluta idealiteten är korrelatet till möjligheten av obegränsad 

repetition”.
121

 Spivak, som understryker den kritiska aspekten av Derridas läsningar, noterar att 

iterabiliteten som det icke-identiskas repetition har systemkritiska implikationer även här: 

 

This would put into question both a transcendental idealism that claims that the idea is infinitely 

repeatable as the same and a speech act theory that bases its conlusions on intentions and contexts 

that can be defined and transferred within firm outlines.
122

 

 

Men det är också möjligt att skifta emfas och betona hur iterabilitetstanken växer fram från en 

positiv utgångspunkt i en del av Husserls författarskap. Kanske blir detta tydligare i Derridas 
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föregående husserlläsning, Husserl och geometrins ursprung (Introduction à ”l’Origine de la 

géometrie” de Husserl). Viktigt är här att komma ihåg att geometrin enbart utgör ett priveligierat 

exempel för Husserl.
123

 I samma klass av ideal objektivitet som denna placeras inte bara 

vetenskaperna själva (däribland filosofin) utan också skönlitterära verk, medan ”litteraturen i dess 

vidaste begrepp omfattar dem alla; dvs det hör till deras objektiva vara att vara språkligt uttryckta 

samt att åter kunna språkligen uttryckas, närmare bestämt, att äga objektivitet och finnas till för alla 

endast så som betydelse och utsage-mening.”
124

 Redan detta inringar upprepningens betydelse. 

Språket självt förstås som uppbyggt av ”ideala föremålsligheter” vilkas mening eller tema i fallet 

med geometriska benämningar utgörs av geometrins ”tematiska ideala föremålsligheter” och som 

således skiljer sig åt från dessa. Husserl intresserar sig här, liksom Derrida, för passagen mellan inre 

och yttre, det vill säga för hur objektiviteten griper in i idealiteten och omvänt. Den 

begreppsskapande passagen från inom-subjektiv idealitet till ideal objektivitet (och i vissa fall 

potentiellt vidare till objektivitet) går här genom språket. I följande passage beskriver Husserl, som 

ett första steg, övergången från inomsubjektiv ursprunglig skapelsehandling via den andres aktiva 

förståelse till intersubjektivitet: 

 

Liksom vid återerinringen förekommer hos den andre vid denna förståelse ett eget samtidigt 

medverkande i form av samtidiggörande aktivitet, men också som en evident medvetenhet om 

identiteten hos den andliga skapelsen mellan det som frambringas av mottagaren och det som 

frambringas av sändaren, en medvetenhet som också är ömsesidig. Det som frambringas kan 

fortplanta sig från person till person och förbli sig likt, och i dessa upprepningars 

förståelseförgrening tar det evidenta plats i den andres medvetande som det samma. Inom denna 

enhet som utgörs av flera personers kommunikativa gemenskap kommer den åter frambringade 

skapelsen inte att uppfattas som något som är likt, utan som något som omfattas av det allmänna 

medvetandet.
125

 

 

Här korsar flera av de temata vi granskat varandra: kommunikation som transport, identitet som 

upprepning av det samma och möjligheten av en intentionell, ideal tradering mellan sändare och 

mottagare. Om detta är förutsättningar som problematiseras av iterabiliteten kan vi således se att 
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med denna följer även en instabilitet hos de ideala objekten och därmed begreppsbildandet, 

iterabiliteten som begrepp inberäknad. 

 I nästa moment hos Husserl introduceras ytterligare en aspekt som hör till området för vår 

granskning: beständigheten eller permanensen hos det ideala föremålet även när de personer som 

var inbegripna i aktens första formering ”inte förverkligar det i evidens”, det vill säga bortom deras 

uppmärksamhet eller levnad. Här inträder det skriftliga tecknet som sinnligt kan erfaras och bilda en 

intersubjektivitet på nytt; det materialiserar ett sediment av den ideala evidensen som därigenom 

kan mottas passivt eller reaktiveras.
126

 Det idealas permanens möjliggörs således genom den 

möjlighet till upprepning och därmed tradering som garanteras av skriften. Det är också härigenom 

vi kan ställa den bakåtriktade fråga om det idealas instiftande som Husserl efterlyser. Följaktligen 

kan Derrida i kommentaren till Geometrins urprung skriva att traditionen ”inte är annat än 

förmedlandet självt och öppnandet av en tele-kommunikation i allmänhet”.
127

 Om vi drar oss till 

minnes att ramverket och utgångspunkten för Sec och de följande skrifterna utgörs just av en 

granskning av skrift som telekommunikation kan vi nu knyta denna diskurs till dess förutsättningar 

och framväxt i Husserlläsningarna varvid skriftens relation till temporalitet och (transcendental) 

historicitet framträder. Det är skriften som flyttar ut det ännu inte ideala objektet från subjektets inre 

och genom möjligheten till förmedling över både tid och rum konstituerar det. Som Derrida 

framhåller är paradoxen att språket tycks binda den rena idealiteten till en historisk fakticitet medan 

det i själva verket just frigör idealiteten från att förbli ”en empirisk skapelse, innesluten som ett 

faktum i en psykologisk subjektivitet, i upptäckarens huvud.”
128

 Det bör här betonas att det är den 

transcendentala möjligheten till faktisk språklig och skriftlig framställning som är avgörande och 

inte dess reella historisk-faktiska aktualisering, varför skriften på samma gång garanterar 

idealitetens renhet och bestånd samt hotar densamma genom faktisk instansering. Med Derrida: 

”Men eftersom meningen – för att undfly världsligheten – måste kunna upptagas i världen och 

avsättas i den sinnliga rums-tidsligheten, så måste den också riskera sin rena intentionala idealitet, 

det vill säga sin sannings-mening.”
129

 Språklig entydighet blir ett ideal för Husserl eftersom denna 

med störst transparens underlättar för en reaktivering av ursprunglig mening. Mot detta ideal ställer 

Derrida historiens mångtydighet exemplifierad av Joyces litterära praktik, där den ackumulerade 

mångtydigheten söks upprepas och återupplivas i samtidighet. Båda hållningarna svarar mot 
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mångtydighetens nödvändighet och är inbördes relativa; mångtydigheten vore inte begriplig för 

någon utan entydighetens horisont och den senare vore inte möjlig utan den senares möjlighet. 

 

6.2 ITERABILITET OCH IDEALITET 

Vad som här utkristalliserar sig är inte bara grunden för det tema som Derrida kommer att utveckla 

som dissemination utan också framväxten av de tankegångar som kommer att samlas under 

benämningen iterabilitet. Termerna skär varandra i följande grundläggande formulering från 

Husserlintroduktionen: ”’Samma’ ord är alltid ett ’annat’ utifrån de skilda intentionala akter som 

gör det till ett betecknande ord.”
130

 Vad vi har sett är således att iterabiliteten, vars begrepp eller 

pseudobegrepp vi nu retroaktivt kan projicera på Derridas läsningar av Husserl, inte bara är ett 

grundläggande språkligt drag. Fattad som iterabilitet är upprepningen central även för idealitetens 

genes, liksom den med och genom språket och, innan grafemets generalisering, a fortiori skriften, 

medför exterioritetens inbrott i interioriteten och fakticitetens inbrott i idealiteten. Iterabiliteten 

möjliggör idealisering genom repetitionsakten samtidigt som den begränsar idealiseringen genom 

dess implikationer av förändring: 

 

iterability makes possible idealization – and thus, a certain identity in repetition that is independent 

of the multiplicity of factual events – while at the same time limiting the idealization it makes 

possible: broaching and breaching it at once [elle l’entame].
131

 

 

Om iterabiliteten förstås som ett erkännande av repetitionens skillnad förutsätter den likväl en form 

av identitet, om än en splittrad identitet. Det itererade är något annat men inte något helt annat än 

det iterabla och möjligheten till igenkänning, det vill säga idealiseringen av en identitet, kommer ur 

repetition. Spivak gör tanken explicit: ”But repetition is the basis of identification. Thus, if 

repetition alters, it has to be faced that alteration identifies and identity is always impure.”
132

 I 

Derridas läsning av Husserl framkom att repetitionen är konstitutiv för idealitetens bestående 

identitet. I läsningen av Austin framkom att repetitionen är en förändring som problematiserar varje 

rigid avgränsning, varje självidentisk identitet. Båda dessa perspektiv måste beaktas för en 

förståelse av iterabiliteten som både möjliggör identifikationen och kontaminerar den.  

 Skriftväxlingen mellan Searle och Derrida bildar två skilda fält som trots det gemensamma 

ämnet bereder visst motstånd att jämka samman även i form av kritik. Sedan iterabilitetens tema 

utvecklats tycks det dock från denna horisont vara möjligt att utvinna en avgörande fråga för 

huruvida iterabiliteten är ett tillämpligt begrepp för ett existerande fenomen: utgör en nödvändig 

men icke realiserad möjlighet ett väsentligt identitetspredikat? Det vill säga, på regional nivå: 
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påverkas den enskilda talakten av dess möjlighet att itereras eller upprepas/citeras under skilda 

omständigheter? 

 I anslutning till Searles kritik i Reply noterade vi en förväxling av nödvändighet och 

möjlighet i läsningen av Derrida. Denna förväxling är av intresse eftersom den fångar något av en 

central diskrepans mellan perspektiven. Där Searle premierar den rena fakticiteten insisterar Derrida 

på att det möjliga eller virtuella ska förstås som väsentligt även för det enskilda och faktiska. På 

detta hänger frågan om huruvida ett enskilt yttrande påverkas i sin identitet av dess iterabilitet. För 

Derrida är den faktiskt frånvarande möjligheten redan strukturellt närvarande: yttrandet, eller hellre 

märket, alltid redan splittrat och mångfaldigat genom sin möjlighet till upprepning.
133

 Frågan om det 

möjliga eller det virtuella går igen i Searles kritik av Derridas beskrivning av teckensystemet utifrån 

skillnad och spår.
134

 För Derrida måste frånvarande element som skiljer sig från det närvarande 

inbegripas som spår i förståelsen av det närvarande medan systemet för Searle är binärt, i Saussures 

mening ett system av skillnader men ett som realiserar sig genom ren närvaro och frånvaro. 

Skiljelinjen mellan förhållningssätten är dock inte så rigid som det kan tyckas. Talakten har ju redan 

definierats utifrån sina möjligheter, närmare bestämt till avsiktlig och framgångsrik användning. 

 

6.3 PROBLEMATISERING AV PERMANENSBEGREPPET 

Vi har sett hur skriften hos Husserl introduceras som ett svar på frågan om konstitutionen av de 

ideala objektens beständighet. Med detta i åtanke finns det anledning att återvända till 

problematiken kring relationen mellan permanens och iterabilitet. Jag försökte tidigare upplösa eller 

åtminstone lokalisera några av de grundläggande förväxlingar som termerna råkat ut för i debatten. 

Kanske finns det nu anledning att sammantvinna dem igen utifrån en ny horisont. När 

permanensbegreppet åberopas i Reply sker det som vi sett utifrån relationen till type/token-

distinktionen som Searle fortfar att insistera på i de sena texterna. Att vi ständigt tvingas arbeta med 

skilda taxonomier i Searle/Derrida-debatten försvårar onekligen undersökningen. Kanske står därför 

mer att vinna än att förlora med en provisorisk approximation mellan distinktionerna type respektive 

token hos Searle till de jure respektive de facto hos Husserl. Vi kan då se hur Derrida samtidigt 

upprätthåller en åtskillnad mellan det principiella och det faktiska och låter dessa gripa in i 
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varandra, där den faktiska skriftinstansens möjlighet inte bara är möjlighetsvillkoret för det 

principiellas objektiva bestånd utan också konstitutiv för fakticitetens irreducibla mångtydighet. 

 Som vi tidigare sett avseer den permanens Searle laborerar med i Reply identiteten hos 

empiriska verk. Hos Derrida hör den snarare hemma i den icke-empiriska idealiteten, där idealiteten 

”inte är något annat än namnet på det sammas permanens och möjligheten till dess repetition”.
135

 

Även om Searles anklagelse om sammanblandning av permanens och iterabilitet förefallit 

problematisk vid en närmare granskning finns det således något som förbinder de två fenomenen: 

iterabiliteten skapar en instabil beständighet hos varje ideal begreppslighet. Oavsett om vi hänvisar 

till faktiska eller ideala objekts permanens är det väsentligt för permanensbegreppet att det 

betecknar ett temporalt fenomen. Vad iterabiliteten medför är att det som sådant just inte är 

permanent över tiden utan igenkänneligt genom en ”minimal idealisering” och samtidigt icke-

identiskt med sig självt. 

 

6.4 PROBLEMATISERING AV TYPE/TOKEN-DISTINKTIONEN 

En grundläggande fråga för att komma till rätta med iterabilitetstanken och dess kritik är huruvida 

iterabiliteten skiljer sig från det Searle kan inringa med type/token-distinktionen, liksom med 

distinktionerna sentence/utterance och speaker meaning/sentence meaning som ackompagnerar den 

förra i den senaste kritiken. I föreliggande text ges den förstnämnda utrymme eftersom den har ett 

exemplariskt värde även för de följande. Vad är egentligen iterabelt, frågar Searle i ”Literary 

Theory”, och innebär iterabiliteten något annat än att olika exemplar av samma typ kan uppträda i 

varierade former? Exempelvis Bearn skriver under på denna förståelse av iterabilitet när han påvisar 

Austins partiella uppmärksamhet inför iterabiliteten: 

 

And it was the iterability of marks and signs that Austin was indicating when he said: ’But, of 

course, it is important to remember that the same pheme, e.g., sentence, that is tokens of the same 

[sentence] type, may be used on different occasions of utterance with a diffferent sense or 

reference, and so be a different rheme’.
136

 

 

Som Bearn poängterar, utifrån exemplet med utklippta ord eller bokstäver, är dock också exemplar 

iterabla, liksom meningen på den skylt som i Searles exempel hålls upp vid flera tillfällen är en 

iterabel sentence token vilket motsäger Searle som samtidigt hävdar att tokens inte är iterabla. Man 

kan här invända att Bearn inte beaktar distinktionen mellan sentence och utterance – vilken tillåter 

förekomsten av en flerfald yttranden med samma meningsexemplar – som dock komplicerar fallet 

snarare än räddar det undan invändningen.
137
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 Om vi därutöver minns att iterabiliteten inte enbart ska förstås som en upprepad 

aktualisering av en idealitet eller som en flerfald exemplar av samma typ, utan även som citerbarhet, 

blir det tydligt att även Derridas många citeringar av exempelvis signaturer och rättighetstext i Sec 

och Limited Inc utgör exempel på iterabilitet. Typ/exemplardistinktionen är alltså vare sig någon 

uttömmande beskrivning eller träffande kritik. Snarare är, som Didderen framhåller, frågan om 

typens och exemplarets förhållande till iterabiliteten något missriktad eftersom en konsekvens av 

resonemanget är att typen inte längre styr upprepningen som föregår den.
138

 Just detta är centralt för 

en förståelse av varför de två filosofernas texter tycks så svåra att föra samman ens för ett kritiskt 

utbyte. Hos Searle behäftas typen av en ideal stabilitet som inte påverkas av dess instanseringar i 

olika förekomster, liksom språkets regler logiskt föregår sin tillämpning. I Reply blir iterabiliteten, 

som beskrivs som en repetition av det samma, en funktion härav.
139

 I ”Literary Theory” där 

assimilationen av repeterbarhet och iterabilitet övergivits, och iterabiliteten istället uppfattas som 

repetition och förändring blir type/token-distinktionen tvärtom ett argument mot densamma. Som 

Didderen påpekar kan dock inte typen för Derrida förutsättas som en idealitet vilken föregår 

iterabiliteten eftersom den senare är generell och, vilket vi sett, konstitutiv för idealiteten.
140

  

 Vad Derridas praktik med upprepade upprepningar – citat från citat från etc, kanske 

tydligast i Limited Inc med upprepningen av Searles signatur i form av en upphovsrättslig not, till 

slut med tredubbla citationstecken, men också i exempelvis ett ”självcitat” från ett Austincitat i en 

not till Sec eller ett citat från Sec citerat från Searle
141

 – kan sägas visa på något annat än 

förekomster av diskreta exemplar som är möjliga att härleda till en typ, eller av yttranden härledbara 

till en mening. Själva citattecknen har här materialiserats i en förtydligande typografi men de kan 

tänkas vara latent förekommande överallt. Genom det kumulativa citerandet skapas en temporalitet 

– som också är en rumslighet – där det meningsbärande märket skrivs in i en differentiell 

grammatik, det vill säga där det verkar genom relation till andra märken. Searles distinktioner 

type/token och sentence/utterance är inte nödvändigtvis inkompatibla med en förklaringsmodell 

utifrån iterabilitet men paradoxalt nog placerar de utifrån sin pragmatism språket på en idealiserad 

nivå som inte kan redogöra för de språkliga förekomsternas spatio-temporala interrelation, vilket 

även gäller för use/mention-distinktionen i förhållande till en generell citationalitet. Det perspektiv 

                                                
138

 Didderen, ”Iterabilité et parasitisme”, s. 39. 

139
 Didderen presenterar en tydlig sammanfattning i ”Iterabilité et parasitisme”, ss. 34ff. 

140
 Didderen skriver: ”Ainsi, comme l’ordre de dépendance entre l’idéalité et la possibilité de répétition 

indéfinie est renversé, le rapport proposé par Searle entre le type et la répétition / itérabilité est inversé: 

l’idéalité du type ne dépend que de son itérabilité. (…) Derrida ne suppose pas là l’existence de l’unité stable 

d’un type qui rendrait possible ses répétitions puisque son idéalité est un effet de l’itérabilité. Celle-ci 

n’implique pas qu’un élément se répète toujours dans les faits. Elle suppose, par contre, que la répétition 

n’advient pas à une unité préalable. L’itérabilité est donc une répétition qui s’applique à ce qui prétendait s’y 

soustraire pour la commander.” (”Iterabilité et parasitisme”, s. 38.) 

141
 Derrida, Limited Inc, ss. 30f, 43, 51. 



 51 

som iterabiliteten erbjuder påvisar istället den relation av identitet och differens som förekommer 

mellan skilda yttranden över rum och tid, en form av historicitet där yttrandet relaterar till de som 

föregått det och möjliggjort det men också till de möjliga kommande traderingarna av det – jämför 

retention och protention hos Husserl – där den ideala meningsenheten snarare konstitueras av dessa 

förekomster. 

 Iterabiliteten introducerar därmed en temporalitet som Searles distinktioner inte redogör för. 

Debatten är därmed inte utan relation till uteslutningen av diakroni ur ett synkront lingvistiskt 

system som det framträder hos Saussure; iterabiliteten kan sägas vara en synkron beskrivning 

eftersom den isolerar strukturella drag hos märket samtidigt som den introducerar en viss diakroni 

genom den temporala aspekten där repetitionen måste verka i rummet och tiden genom den skillnad 

som är nödvändig för den. Iterabiliteten behöver därmed inte opponeras mot en anglo-amerikansk 

analytisk terminologi för att vi ska bli varse dess möjligheter att problematisera inte bara identitet 

utan också en flerfald idealiserade institutionaliseringar. 

 När type/token-distinktionen första gången anförs mot Sec sker det av Ricœur på det 

seminarium som hålls i anslutning till skriftens uppläsning. Det intressanta här är det 

betydelsesammanhang som omgärdar just denna fråga. Ricœurs viktigaste invändningar mot 

Derrida går ut på att Derrida saknar en menings- och diskursteori, samt att han inte beaktar 

distinktionen mellan semiologi, semantik, och diskursteori; Derrida försöker lösa semantiska 

problem med en semiologisk teori trots att de förra förutsätter en meningsteori.
142

 Frågan är om man 

inte – jag ställer frågan hypotetiskt – kan vända på Ricœurs invändning och hävda att det är en av 

fördelarna med Derridas infallsvinkel att den inte låser oss vid en diskursteori när vi redogör för 

betydelse.
143

 När Foucault senare framför en liknande invändning skiljer sig tyngdpunkten i och 

med den betydelse som där impliceras i diskursteori. Derrida gör sig enligt Foucault skyldig till att 

representera ett system av 

 

reducering av diskursiva praktiker till textspår, utelämning av händelser som där skapas för att 

enbart behålla märken för en läsning, uppfinnanden av röster bakom texterna för att slippa 

analysera de sätt på vilka subjektet impliceras i diskurserna, utpekandet av det ursprungliga som 

sagt och ickesagt i texten för att slippa sätta in de diskursiva praktikerna i det fält av omvandlingar 

där de utvecklar sig.
144

 

 

Det måste i relation till båda invändningarna, liksom i relation till Searles insatser, framhållas att 

Derrida laborerar med iterabilitetsbegreppet på en mycket generell nivå, vilket markeras bland annat 
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av hans användning av ordet ”märke” [marque] som varken ska förstås som skriftliga avtryck i snäv 

bemärkelse eller likställas med tecken även om ett tecken är ett märke. Det är till detta generella 

märke som iterabiliteten förstås som ett essentiellt predikat.
145

 Vad som utforskas är det 

möjlighetsrum som föregår såväl semantik som semiologi. Snarare än att vara fråga om en övergång 

från semiologi till semantik rör det sig om en ontologi som får konsekvenser både för semiologi och 

semantik. Hos Foucault blir kritiken också en kritik av begränsningen av ursprungskontextens 

betydelse, samt av det fält som grammatologin, varav iterabiliteten är ett utskott, inte lyckas 

redogöra för. Här tycks det uppenbart att Derridas skriftteori inte ersätter en diskursanalys i 

Foucaults mening eller en meningsteori i Ricœurs mening, på samma sätt som ambitionen inte är att 

ersätta Austins talaktsanalys.
146

 

 

6.5 DISSEMINATION, DIFFERANS, ITERABILITET 

När den här studien inleddes formulerades en av dess målsättningar som ett undersökande av 

iterabilitetsbegreppet. Detta var, är det nu möjligt att tillstå, ett provisorium som undvek frågan om 

huruvida iterabiliteten kan klassas som ett begrepp. Frågan är intrikat inte minst genom att termen, 

tanken eller begreppet iterabilitet för Derrida delvis är ett verktyg för att ifrågasätta själva 

begreppets begrepp; av iterabilitetens begrepp följer begreppets iterabilitet. Det kan därmed inte 

vara fråga om ett begrepp i vanlig mening: 

 

To be sure, all conceptual production appeals to idealization. Even the ’concept’ of iterability (…) 

supposes such idealization. But it has a strange status. Like that of ’différance’ and several others, it 

is an aconceptual concept or another kind of concept, heterogeneous to the philosophical concept of 

the concept, a ’concept’ that marks both the possibility and the limit of all idealization and hence of 

all conceptualization.
147

 

 

När Derridas behandling av skriftbegreppet i Sec tidigare diskuterades utvecklades inte 

iterabilitetens plats i den idiosynkratiska nomenklaturen närmare. Spivak framhåller dock 

iterabilitetens närhet till andra nyckeltermer hos Derrida: 
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[H]e seems to be bent upon coining a multiplicity of terms for more or less the same thing: trace, 

supplement, differance, parergon, retrait, iterability—and many more. He also twists and pluralizes 

style and typography to account for the fact that a unitary message about a unitary object from a 

unitary author to a unitary reader is what his writing calls into question.
148

 

 

Att schematisera iterabilitetens förhållande till de nämnda termerna är här knappast görligt samtidigt 

som dess interrelation till andra figurer måste uppmärksammas. I ”Afterword” beskriver exempelvis 

Derrida (i ännu en av dessa betydelsemättade bisatser som gör explicit vad som dolt sig i 

kringgärdande tankekedjor) iterabiliteten som analog med différance.
149

 Iterabilitet ingår dock i en 

omfattande öppen kedja eller katalog av benämningar (iterabilitet, différance, märke, supplement, 

farmakon, hymen, parergon…) vilka enligt Derrida bör uppfattas som irreducibla om än förbundna: 

 

To those whom this interests, I indicate that if the list remains indeed open, there are already 

many others at work. They share a certain functional analogy but remain singular and irreducible 

to one another, as are the textual chains from which they are inseparable. They are all marked by 

iterability, which however seem to belong to their series.
150

 

 

Om man vågar sig på det vanskliga men möjligen möjliga företaget att utifrån Sec formulera ett 

centrum eller en övergripande tes – något som är vanskligt inte bara för att det hotar textens interna 

diversitet utan även för att frågan splittras av svaret; och som samtidigt är möjligt därför att något 

verkligen framförs och argumenteras för med en viss sammanhållande konsekvens – tror jag vi 

finner det som samtidigt förenar iterabilitet, differans och dissemination: ”ett splittrande av 

närvaron inom märket”, vilket i Derridas lokala vokabulär närmast är liktydigt med skrift som 

allmän grafematicitet.
151

 

 Som tidigare noterats förebrår Derrida Austin för att inte tillåta någon rest eller 

dissemination. Dissemination är en av Derridas viktigare modeller för att undgå totaliserande 

beskrivningar av kommunikation och är nära förbundet med iterabilitet. Som relaterats ovan 

understryker Derrida i Sec vikten av att skilja polysemi från dissemination och utnämner det senare 

till skriftens begrepp. Senare i samma text beskrivs dissemination emellertid som en irreducibel 

polysemi.
152

 Detta kan tyckas paradoxalt; hur kan dissemination samtidigt vara en irreducibel 

polysemi och inte vara en polysemi? Förklaringen är att polysemin relaterar till förekomsten av en 
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finit flerfaldighet av betydelse medan disseminationen betecknar ett outtömligt överflöd av mening, 

det vill säga en flertydighet som är irreducibel i bemärkelsen att den är infinit.
153

 

 Tillsammans med disseminationen formar iterabiliteten ett ”strukturellt omedvetet”. Där 

Spivak beskriver det strukturellt omedvetna i termer av psykoanalys, det vill säga med tonvikt vid 

”omedvetet”, är det kanske mer träffande att lägga emfas vid ”strukturellt” och betrakta det 

strukturellt omedvetna som ett komplex av spår från icke-närvarande element som är väsentliga för 

den betydelsegivande processen. Det vill säga att en av iterabilitetens konsekvenser är en generell 

dissemination. Om varje märke är märkt av möjligheten till infinit iteration är den också märkt av en 

irreducibel mångtydighet, det vill säga en dissemination. Iterabiliteten kan därmed betraktas genom 

två perspektiv: ur det ena präglas iterabiliteten av frånvaro. Den beskriver kontextens icke-mättnad, 

understryker avsändarens och mottagarens frånvaro samt ifrågasätter identiteten som självnärvaro. 

Ur det andra perspektivet kännetecknas iterabiliteten av överflöd. Den möjliggör en oändlig 

iteration och medför att oräkneliga möjligheter och betydelser ständigt finns närvarande om än 

undertryckta av en dominerande betydelse. Detta dubbla perspektiv är viktigt för en förståelse av 

iterabiliteten, liksom en uppmärksamhet på dess tveeggade roll som villkor för såväl identitiet som 

förändring. 

 Différance, skillnadens rörelse, producerar enligt Derrida det transcendentala subjektet i 

Husserls fenomenologi.
154

 Termen différance återkommer emellertid med skiftande emfas som 

förklaringsmodell i ett antal heterogena kontexter och omgärdar även iterabilitetsdiskussionen. 

Central är dess sammankoppling av icke-närvaro med icke-identitet. Termen sammanfogar 

betydelserna av fördröjning eller uppskjutande och skillnadens aktivitet. Redan genom denna 

definition framträder dess temporala, rentav temporaliserande aspekt; skillnaden verkar i tiden. I 

anslutning till Austindiskussionen återkommer begreppet som en nyckelterm för det allmänt 

grafematiska men knyts också till intentionens frånvaro: 

 

Différance, the irreducible absence of intention or attendance to the performative utterance, the 

most ’event-ridden’ utterance there is, is what authorizes me, taking account of the predicates just 

recalled, to posit the general graphematic structure of every ’communication’.
155

 

 

I likhet med iterabiliteten griper différance in i praktiskt taget varje nyckelterm i Derridas rörliga 

begreppsapparat samtidigt som den bestäms som exempelvis supplementaritet. Dess fixering 
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försvåras av dess uppträde i interrelaterade argumentationer som befinner sig inom skilda 

problemfält. I Rösten och fenomenet beskrivs la différance som ”skillnaden mellan idealitet och 

icke-idealitet.”
156

 Samtidigt konstitueras förhållandet mellan de jure (principiellt) och de facto 

(faktiskt) av just iterabilitet. Båda termerna utgör därtill en temporaliserande skillnad. Närheten till 

andra termer placerar iterabiliteten i ett större sammanhang samtidigt som den öppnar för kritik av 

dess tillämplighet. Hur användbart är begreppet, eller nästan-begreppet, om det inte tydligare kan 

avgränsas och definieras, och räcker inte dissémination eller différance för att beskriva de 

förhållanden för vilka iterabilité introduceras? Det förefaller vara möjligt att formulera en sådan 

kritik från en position utifrån Derridas skrifter – vilket Searle gör – såväl som inifrån desamma. 

Kunde inte iterabiliteten brytas ned till, bättre formuleringar finns säkert, tesen att différance och 

dissemination (vilka redan placerats på en mycket generell giltighetsnivå) även gäller för repetition? 

Sammanflätningen av begrepp eller förklaringsmodeller är kännetecknande för Derridas ovilja att 

erkänna alltför idealiserade och fixerade distinktioner men framstår likväl som problematisk av mer 

än pedagogiska skäl när termernas irreducibilitet samtidigt hävdas, en gest som skulle fordra att en 

tydlig skiljelinje kunde dras just där det inte går att dra den och att nästanbegreppen skulle förbli 

inom en traditionell begreppslighet. 

 

7. SAMMANFATTNING 

Där skriftväxlingen mellan Derrida och Searle redan från början givits betydelsen av ett misslyckat 

möte mellan mer än två enskilda aktörer finns det anledning att försöka inringa några av de moment 

som förblir ouppklarade. Inte minst är det väsentligt att Derridas engagemang med Austins 

talaktsteori i analogi med hans skrifter om Husserl inte betraktas som ett, eventuellt misslyckat, 

försök till vederläggning utan som en skiss över möjligheten att formulera en mer generell teori som 

behandlar negativiteten som essens snarare än accidens och som beaktar skillnadens konsekvenser 

för identiteten hos dess beståndsdelar, det vill säga iterabilitetens nödvändighet. Den nödvändiga 

möjligheten av citerbarhet och repetition medför att frånvaron inte kan negligeras i redogörelser för 

talhandlingens kontext, subjekt och intentionalitet. I relation till Searles kritik måste Derridas 

uppfattning av citationalitet differentieras gentemot use/mention-distinktionen. Vad Derrida avser är 

en generell citationalitet som föregår use/mention-distinktionen och som inte kan förklaras genom 

den. På denna nivå är citatet inte ett enkelt nämnande utan skall förstås som en effekt av en allmän 

upprepbarhet eller iterabilitet, vilket inte hindrar en förekomst av citatet som nämnande på en mer 

regional nivå. Iterabilitet överlappar citationalitet och parasitism i bemärkelsen att det i samtliga fall 

är fråga om en möjlighet att frigöra ett märke från sitt icke-ursprungliga ursprung, det vill säga 

genom en upprepning av den rest som ännu tillåter identifikation. Iterabiliteten kan förstås som den 
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nödvändiga möjligheten av upprepning/citerande som annanhet, såtillvida att annanheten inte är 

total utan förutsätter en rest som tillåter identifikation. I anslutning till Austinläsningen förtjänar två 

synpunkter som Furberg för till torgs att bemötas. Derrida hävdar inte att skönlitteratur är det 

allvarligas antites hos Austin och även om så vore fallet upprepar Furbergs etiska exklusion 

incitamentet till Derridas kritik. Iterationens möjlighet att urholka en performativ kan inte heller 

presenteras som en kritik av iterabiliteten som förutsättning för performativsatser eftersom den 

bygger på en förväxling mellan en specifik form av iteration och en allmän iterabilitet. Återigen 

upprepas den exklusion, här av en typ av misslyckande som iterationen kan medföra, som 

kritiserats. Iterationen exemplifieras inte minst genom Derridas egna textuella praktik som också 

placerar sig i förlängningen av Austins uppmärksammande av performativsatser genom dess 

motstånd mot en tydlig separation av teori och praktik, av konstativer och performativer. 

  En punkt som samlar flera förväxlingar i utbytet mellan Derrida och Searle är den senares 

invändning att Derrida förväxlat permanens och iterabilitet. Här blir det nödvändigt att skilja det 

faktiska från det principiella, varigenom det framkommer att Searle argumenterar utifrån en 

kontingent frånvaro medan den i Derridas resonemang tilldeleas en essentiell roll; just detta är den 

centrala invändningen mot Austin, att det ”negativa” inte kan behandlas enbart som accidens. 

Centralt för Derridas framställning är inte den empiriska permanensen hos enskilda exemplar utan 

den restance non-présente som garanterar identitetens beständighet genom en minimal idealisering. 

Av vikt för att förstå förväxlingen mellan permanens och iterabilitet, som utspelar sig i relation till 

förhållandet mellan tal och skrift, är det dock nödvändigt att uppmärksamma hur iterabiliteten tänks 

genom frånvarons tematisering i förhållande till skriftbegreppet. Den generella grafematiciteten i 

Derridas vokabulär måste här skiljas från ett gängse skriftbegrepp och redan genom en 

uppmärksamhet inför detta kan delar av Searles kritik visas vara missriktad, bland annat beträffande 

intentionalitet och iterabilitet. Där det klassiska skriftbegreppet i opposition till talet orienterats 

kring en relativ frånvaro isolerar Derrida detta predikat för att ympa det på ett allmänt skriftbegrepp 

som avser varje betydelsebärande märke, och inte bara skrift i traditionell mening. Frånvaron vidgas 

här till att omfatta både avsändare och mottagare. Märkets möjlighet till iteration innebär att 

frånvaron inte är blott en accidens som kan drabba det utifrån, som olyckan en talakt hos Austin, 

utan en nödvändig möjlighet som i förväg märker märket. Iterabiliteten markerar samspelet mellan 

identitet och förändring samt medför att ursprunget aldrig är singulärt eller originärt. En följd härav 

är omöjligheten att tydligt avgränsa den ”totala kontexten”, vartill intentionen följer som en 

komponent, för att teckna en performativsats villkor och utkomstmöjligheter. Derrida understryker 

även intentionens aprioriska splittring medan iterabilitetens mer modesta anspråk på att degradera 

dess position kanske är mer produktiva. Det senare sker inte enbart utifrån inskriptionen av 

frånvarons möjlighet i märket utan även genom dess korollarium av en positiv om än inaktualiserad 

betydelsemångfald som härmed följer. 
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 Som vi sett tematiseras iterabiliteten hos Derrida i förhållande till talaktsteorin men den 

finner sina förutsättningar i en Husserlanalys. Tecknets upprepning uppmärksammas här av Derrida 

i relation till en problematisering av den rena självnärvarons metafysiska premisser i det 

fenomenologiska projektet. Vad analysen visar är att iterabilitetstanken växer fram ur en 

problematisering av idealitetens genes, där tecknet framträder som det vilket garanterar idealiteten 

dess temporala och intersubjektiva beständighet. Tecknen kan inte förstås som disparata 

upprepningar av en identisk idealitet, vilket type/token-distinktionen förutsätter hos Searle. Det är i 

Derridas argumentation inte en härledd instans utan självt konstitutivt för den idealisering som det 

tycks förutsätta. Iterabiliteten visar därmed genom sitt dubbla förhållande till identitet och 

förändring hur idealiteten inte heller hos Husserl kan vara alltigenom identisk och beständig över 

tid. Där iterabilitetstanken formuleras i anslutning till en problematisering av kommunikation som 

överföring ifrågasätter den upprepningen av det samma som samma samt den intersubjektiva 

transporten av ett idealt innehåll hos både Searle och Husserl. Iterabiliteten blir som begreppslighet 

själv påverkad av sina implikationer för idealitet, varför iterabla entiteter inte kan beskrivas som 

självidentiska och iterabiliteten inte kan bilda ett begrepp i vanlig mening. Att idealitet förutsätter 

en transcendental möjlighet till faktisk upprepning medför att skriften blir både begränsande och 

möjliggörande, en passage mellan idealitet och fakticitet, men det medför också en irreducibel 

polysemi, det vill säga en dissemination. Denna är kännetecknande för iterabiliteten som grundar 

sig på ett erkännande av ständigt närvarande, om än ej realiserade, möjligheter som strukturella 

drag, det vill säga att de tillskrivs en essentiell status snarare än accidentell. Vad iterabiliteten söker 

sig bortom är en logik utifrån ren närvaro och ren frånvaro, ren identitet och ren skillnad. Ett 

betraktande av upprepning som en form av citation medför ett erkännande av temporalitet i 

beskrivningen av ett differentiellt system av interrelaterade märken. Iterabilitetsmodellen kan 

därmed redogöra för en temporalitet som inte omfattas av de lingvistiska idealiseringarna type/token 

och use/mention. Väsentligt är att se att iterabilitetsdiskussionen från Derridas sida inte förs inom en 

semantisk-semiologisk distinktion utan på en mer generell nivå. Iterabilitetens status kompliceras 

genom frånvaron av en distinkt avgränsning gentemot de näraliggande begreppen eller nästan-

begreppen différance och dissemination, samtidigt som Derrida hävdar deras irreducibilitet. Den 

punkt vari termerna korsar varandra utgörs av ”ett splittrande av närvaron inom märket” – just den 

nyanserande komplikation som iterabilitetsanalysen kan tillföra talaktsteorin. Iterabiliteten måste 

här förstås genom ett dubbelt perspektiv: ur det ena kännetecknas den av negativitet, ur det andra av 

disseminationens överflöd av betydelse. 

 Iterabilitetstanken växer fram genom ett dekonstruktivt förfarande som bland annat 

granskar förhållandet mellan tal och skrift, och den formuleras i relation till läsningar av Austin och 

Husserl. Detta betyder inte att den är logiskt beroende av dessa komplex och förfaranden. En 

skepsis inför Derridas utläggning och kritik av logocentrismen eller inför dekonstruktionen som 
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metod diskvalificerar inte per automatik iterabilitetstanken. Om vi här har följt den metodiska 

processen för dess formulering utifrån talaktsteori, över en generalisering av skriftbegreppet och till 

en fenomenologisk idealisering så är det för att därigenom ge en fylligare bild av strategin än 

Searles sena expositioner av densamma, men också för att underlätta en iteration av 

iterabilitetstanken, ett möjligt särskiljande av den från dess tillblivelsekontext just genom att inringa 

den senare. Värdet av dylika iterationer återstår att undersöka men förhoppningsvis har några av de 

filosofiska förbistringar och snara omdömensom skymt ämnet härmed kunnat utredas till förmån för 

en mer nyanserad bild av problematiken. För att kunna ta ställning till bärkraften i Sec och Limited 

Inc krävs en större uppmärksamhet än vad som uppbådas av deras mest namnkunniga kritiker, inte 

minst av Searle. 
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