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Abstract  

 

The aim of this essay is to show how the relationship between credit and critique is 

important for Jacques Derrida’s deconstruction of law. I will start from Force of Law, 

in which law, as well as justice, is deconstructed by Derrida. My purpose is further to 

show how the two concepts, credit and critique, are intertwined in the discourse of 

law and thereby crucial for Derrida’s deconstruction.  

As Derrida always states, the rational projects need to have a master concept, 

which the project revolves around, and this master concept needs at least one other 

subordinate concept to contrast itself against. In this context, I argue that critique can 

be that master concept. I base this argument upon the fact that critique in its ancient 

Greek sense, krinein, can be translated into the verb ‘to separate’, ‘to decide’ or ‘to 

judge’, which shows that there is an obvious link to the task of a judge. This puts 

critique in center of the discourse of law. 

Credit on the other hand is not rational, which makes it opposed to critique, 

but it is still important for law. It is a typical subordinated concept that just appears in 

the discourse without any further explanation but is present by its implicit importance 

to the discourse. I argue that credit is the subordinate concept that is needed for the 

concept of critique to be a master concept.   

Both concepts are important for the foundation of law, and this is why I 

believe that Derrida in the end states the importance to take responsibility for the law. 

In other words, one must take responsibility for both founding aspects of credit and 

critique when deconstructing the law.  

 

Key words: law, justice, credit, critique, performativity, deconstruction, supplement, 

Michel de Montaigne, Blaise Pascal, Walter Benjamin 
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Inledning 
Genom sin verksamma tid författade Derrida en rad texter som berör en mängd olika 

områden såsom filosofi, litteratur och juridik. 1989 höll han ett föredrag i New York 

på Cordozo Law School och delade till den närvarande publiken ut en aldrig tidigare 

publicerad text. Tillsammans utgör föredraget och den utdelade texten vad som 

kommit att publiceras som Lagens kraft (Force de loi). I denna text, som har under-

titeln ”Auktoritetens mystiska fundament”, genomför Derrida en dekonstruktion som 

till synes stödjer sig på lag och rättvisa som de fundament vilka rätten kan hämta 

legitimitet ur. Dock finns det andra begrepp Derrida vänder sig till i denna text, såsom 

begreppen tilltro och kritik, vilka kan verka perifera inom en juridisk kontext men 

som jag vill hävda är minst lika betydelsebärande för hans dekonstruktion av rätten 

som lag och rättvisa. Som tänkare av språket är begreppen betydelsefulla för honom. 

Jag vill uppmärksamma läsaren på att jag framför allt kommer röra mig inom den 

begreppsliga sfären, även om rätten i slutändan måste praktiseras för att aktualiseras. 

Att ha tilltro till ett system utifrån vilket alla variationer ska dömas lika 

medför en rad funderingar. Finns det något sådant som en dom eller lag som rättvist 

kan döma alla individuella fall som uppstår under en lag. Med andra ord: kan en lag 

vara rättvis? Och kan den vara det i samtliga fall, eller bara i vissa? En lag som är 

tillräckligt allmängiltig för att täcka in alla variationer som kan uppstå under den kan 

rimligen inte vara rättvis eftersom inget fall är det andra likt. När ska lagen fria och 

när ska den fälla? Det är en fråga om lagens identitet, om dess gränser. I 

förlängningen blir det även en fråga om trovärdigheten till lagen. Ett allt för tillåtande 

rättssystem kan leda till misstro precis som ett alldeles för hårt rättssystem gör det 

samma. Hur skapas tilltro för lagar? Flera tänkare argumenterar att det är auktoritet 

såsom kraft som utgör lagarnas grund. Men vad är det som skänker auktoritet? Och 

hur upprätthålls den som kraft?  

I sina Essayer reflekterar Michel de Montaigne över just denna mystik bakom 

auktoriteten. Reflektionen grundar sig på frågan om varför man fortsätter att ha tilltro 

till lagar även om de inte är förankrade i sanning.1 Han skriver att det är på grund av 

                                                
1 När jag hädanefter nämner sanning i samband med Montaigne använder jag begreppet såsom 
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tilltro man lyder ett rättssystem, oavsett om dess grund är sann eller inte. Fiktion som 

idé närvarar här då han inte förbinder lagen till en omedelbar relation till sanning. 

Utöver det tillför han en mystisk sida till lagen vilken Derrida uppmärksammar. 

Montaigne skriver: 

 
Emellertid fortsätter vi ha tilltro till lagarna, inte därför att de är sanna utan därför att de är 
lagar. Detta är den mystiska grunden för deras auktoritet, och de har ingen annan. […] Den 
som lyder lagarna därför att de är sanna, lyder dem inte på det sätt han bör.2 

 

Derrida citerar detta i sin helhet och fortsätter: ”Ordet ’tilltro’ bär argumentets hela 

tyngd och berättigar allusionen till auktoritetens ’mystiska’ karaktär.”3 Några sidor 

längre fram förskjuter Derrida det mystiskas innebörd och pekar mot en performativ 

makt vilken beskrivs som ”en tolkande kraft och åberopande av en tilltro.”4 Tilltron 

till ett rättssystem är med andra ord inte grundad i något vilket man kan härleda till en 

upphovsperson eller en plats, snarare pekas tron ut som fundament.5 

 Genom sina dekonstruktiva läsningar försöker Derrida spåra upp de delar 

vilka utgör grunden för ett projekts framåtskridande. Det innebär att han genom sina 

läsningar försöker spåra upp gränser, avvikelser, aporier och avbrott. Dessa ser han 

dölja sig mellan binärer vilka ordnas utefter ett huvudbegrepp och ett underordnat 

begrepp. Huvudbegreppet är ofta det begrepp som är föremål för undersökning och 

vilket författaren försöker isolera från det underordnade begreppet för att på så sätt 

skapa mening åt huvudbegreppet. Dock inser Derrida att detta alltid innebär att 

huvudbegreppet måste stå i relation till det underordnade begreppet för att erhålla 

mening. Det många missar enligt honom är att denna delning mellan begreppen är 

paradoxal då det är delningen som möjliggör hela projektet till mening samtidigt som 

fullbordan av projektet, det vill säga då huvudbegreppet har isolerats från det under-

ordnade begreppet och på så sätt erhållit autonom mening, leder till dess utplåning. 

Enligt Derrida kan därmed inga logiska argument frigöra sig från uppsättningen av 

binärer då detta är grunden för denna typ av resonerande. Denna typ av tänkande 

kallar han logocentrism, och det är ett tänkande som han ser genomsyrar hela väst. 

Genom denna tolkning av tänkandet kan han göra en dekonstruktiv läsning av rätten.  
                                                
2 Michel de Montaigne, Essayer Bok III, (Bokförlaget Atlantis AB: Stockholm, 1992), s.416 
3 Jacques Derrida, Lagens kraft, (Symposion AB: Stockholm/Stehag, 2005), s.18 
4 Ibid., s.20 
5 Skillnaden mellan begreppen tilltro och tro kan här belysas med det engelska begrepp som används 
för tilltro, credit. Jag vill upprätta en gräns mellan begreppen för att belysa att det förhållningssätt som 
man har till lagen genom att tilltro den inte är direkt översättbar till tro som religiös övertygelse. 
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Juridik delar med filosofin en kritisk impuls som via det grekiska ordet 

krinein, att dela, bestämma, ger tyngd åt Derridas argument. Att befinna sig inom 

rätten är att dela upp, skapa gränser och fälla omdömen. Att befinna sig inom filosofin 

är att dela upp, skapa gränser och fälla omdömen. Dekonstruktion är möjlig inom 

båda sfärerna. Det är också så jag valt att tolka begreppet kritik i Lagens kraft vilket 

innebär att när begreppet dyker upp åsyftar jag en delande och bedömande aktivitet. 

 En dekonstruktiv läsning såsom Derrida genomför den innebär inte enbart att 

spåra upp dessa motsatser och peka på deras givna ordning. Han avser även att ta ett 

ansvar för denna delning och det innebär att befinna sig inom oförutsägbara områden. 

Det handlar för honom om att ansvara för det andra och förhandla mellan binärer.6 

För även om det är lätt att tolka det som att dekonstruktionen avser vederlägga det 

logocentriska tänkandet, så är det enligt mig en felaktig tolkning då Derrida är väl 

medveten om vad själva dekonstruktionen, såsom projekt, tar avstamp från, nämligen 

det logocentriska tänkandet.  

I fallet med rätten vänder sig Derrida till en annan upphovsperson för att hitta 

en motsats till tilltro, nämligen Walter Benjamin, som använder kritik av våld som ett 

nav i sin läsning av rätten. I sin text ”Zur Kritik der Gewalt”, på svenska ”Försök till 

en kritik av våldet”, är kritik ett sådant huvudbegrepp vilket kan användas som det 

andra till tilltron. Benjamin försöker upprepade gånger definiera vad han menar med 

kritik och har också problem med att försöka uppnå den separation mellan två typer 

av våld vilka han med hjälp av en kritik ska möjliggöra.  

Precis som att tänkare har flera begrepp vilka de försöker definiera finns det 

flera begrepp som relaterar till huvudbegreppet. Det innebär att det aldrig är så enkelt 

att det endast handlar om ett begreppspar utan det kan även finns andra begrepp vilka 

man vill avgränsa från huvudbegreppet. Därmed finns det många begrepp som kom-

mer dyka upp i denna uppsats vilka förefaller vara lika relevanta för rätten. Jag har 

dock valt att fokusera på tilltro och kritik då jag anser att det är ett begreppspar som 

skapar rörelse inom texten och pekar mot det ansvar Derrida försöker ta inför rätten.   

Trots den uppenbara relationen till kritik är diskussionen om kritik perifer i 

Lagens kraft. Vad är då anledningen till att inte bemöta kritiken direkt? Enligt Gasché 

kan dekonstruktion inte innebära en kritik av kritiken då detta leder till att upprätta 

                                                
6 Det andra kan ersättas med begreppet främmande. Det jag avser med användningen av begreppet och 
så som jag tolkar att Derrida använder det är snarare som motsats eller det som inte är det egna.   
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nya kriterier på de gamla kriterierna, något Derrida vill undvika.7 För att kunna 

dekonstruera rätten måste han därför undvika kritik såsom Benjamin avser med 

begreppet, men han ger i början av Lagens kraft en viktig anmärkning kring det.  

 
Begreppet kritik har, i den mån det innebär ett beslut i form av ett omdöme och en fråga om 
rätten att döma, därmed i sig själv ett betydelsefullt förhållande till den rättsliga sfären. […] 
Endast inom sfären för rätten och rättvisan […] eller inom sfären för moraliska förhållanden 
[…] medger våldsbegreppet (Gewalt) en utvärderande kritik.8 

 

Därmed uppger Derrida varför även kritik är viktigt för en dekonstruktion av rätten. 

Dessutom ger han en tydlig visning till att han använder begreppet kritik i den grek-

iska bemärkelsen.  

Mitt syfte är att undersöka hur Derrida dekonstruerar rätten i Lagens kraft. För 

att göra detta kommer jag använda mig dels av begreppen tilltro, auktoritetens mys-

tiska fundament, och dels kritik. Anledningen till att jag väljer att läsa Lagens kraft 

utifrån dessa två begrepp beror just på att jag anser att de är viktiga för textens rörelse 

samt pekar mot möjligheten till ansvar inom rätten. För att Derrida ska få till en sådan 

rörelse inom en text är det min uppfattning att han behöver använda sig av 

begreppspar. Jag hävdar att relationen mellan tilltro och kritik är närvarande vilket 

också visar sig genomgående i texten men att den är nedtonad. Den enda som jag 

funnit som följt upp ett liknande spår i sin läsning av Lagens kraft är Gasché som 

också visade mig vägen till idén om kritik som krinein. Gasché nämner dock inte 

tilltro i den korta text jag använder mig av. Utöver det finns Jacques de Villes 

avhandling om texten, men han kommer som närmast min egen frågeställning då han 

diskuterar auktoritetens mystiska fundament, dock uppmärksammar han inte 

relationen mellan tilltro och kritik.  

Min frågeställning är således: Hur dekonstruerar Derrida rätten? På vilket sätt 

är tilltro och kritik relevanta för denna dekonstruktion?  

Jag har valt att följa Derridas disposition i Lagens kraft vilket innebär att jag 

delat upp denna uppsats i två delar, där jag i första delen ägnar mig åt ”Från lag till 

rättvisa” och i den andra åt ”Benjamins förnamn”.  

 I den första delen kommer jag följa lag och rättvisa. Rättvisa är ett viktigt 

begrepp för Derrida i den första delen och är därför något jag arbetat med parallellt till 
                                                
7 Rudolphe Gasché, ”Critique, Hypercriticism, Deconstruction”, ur The Honor of Thinking, Critique 
Theory, Philosophy, (Stanford University Press: Stanford, 2007), s.22 
8 Derrida: 2005, s. 51f 
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lagen och rätten – precis så som Derrida även gör. Utöver detta begrepp har jag gett 

utrymme åt två idiomatiska uttryck – to enforce the law och to address – och tre 

aporier – en om regler, en om det oavgörbara inom rätten och en om vansinne inom 

rätten. Tillsammans utgör dessa delar en väv för tilltrons betydelse för rätten.  

 I den andra delen som följer texten ”Benjamins förnamn” har jag riktat upp-

märksamhet mot begreppet kritik. För Benjamin är våld viktigt för sin kritik av rätten 

och det innebär att jag fokuserat på denna aspekt inom rätten. Tilltron försvinner inte i 

denna del av Lagens kraft utan närvarar även här vilket jag har försökt belysa. 

  

Forskningsöversikt 
Inom den kommenterande litteraturen till Derridas texter har jag huvudsakligen 

begränsat mig till de två antologierna, Derrida and Legal Philosophy (Palgrave 

Macmillan, 2008), Derrida and Law (Ashgate, 2009), samt Jacques Derrida – Law as 

Absolute Hospitality (Routledge, 2011) av rättsvetaren Jacques de Ville och artikeln 

”Desire and Language in Derrida’s Force of Law” av samma författare. Dessutom har 

jag valt att använda mig av ett kortare utdrag från litteraturvetaren Rudolphe Gaschés 

The Honor of Thinking vilken berör just frågan om kritik i Lagens kraft.  

 Från de två antologierna har jag begränsat mitt urval enligt kriteriet att artikeln 

uttryckligen måste befatta sig med Lagens kraft och därtill gjort en grundligare analys 

av verket. Trots de två gedigna antologierna anser jag att få artiklar passar in på dessa 

kriterier vilket också är anledningen till att jag vänder mig mot andra discipliner 

såsom rättsvetenskap och litteraturvetenskap då jag inte anser att de filosofiska texter 

som tolkat Lagens kraft är tillräckligt uttömmande eller berör de frågor jag intresserat 

mig för. Vissa av de nämnda artiklarna kommer att ha större inflytande på arbetet. 

Dessa texter har jag vävt in i uppsatsen där jag anser att de är relevanta. Artiklar som 

är viktiga för forskningsöversikten presenteras endast i korthet i denna del men 

återkommer senare. Andra är endast presenterade här för att ge läsaren en bredare 

överblick av aktuell forskning. 

 Vad man stöter på inom kommentarerna till Lagens kraft är åtminstone två 

läsarter där den ena ser Lagens kraft som en etisk vändning hos Derrida vilket 

föranlett dessa kommentatorer till att tolka texten som pragmatisk och/eller 

materialistisk. Den andra läsarten jobbar mer utifrån att tolka och kontextualisera 
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Lagens kraft, dels utifrån västerländsk tradition och även utifrån Derridas corpus i 

stort. Det är inte en helt tillfredsställande uppdelning av hur denna text kan tolkas, för 

både det etiska och kontextualiseringen av texten är viktigt för att förstå från vilket 

håll Derrida dekonstruerar rätten.   

 Ur Derrida and Legal Philosophy har jag använt mig av två artiklar; filosofen 

Petra Gehrings ”The Jurisprudence of the ’Force of Law’” samt ”Specters and 

Scholar: Derrida and the Tragedy of Political Thought” av rättsvetaren Adam 

Thurschwell. Från Derrida and Law har ytterligare fyra artiklar varit av intresse; 

”Why Deconstruction is Beneficial” av rättsvetaren Ben Mathews, ”Derrida on Law; 

or, Poststructuralism Gets Serious” av statsvetaren John P. McCormick, ”Derrida and 

Law: Legitimate Ficitons” av rättsvetaren Margaret Davies och ”The Economy of 

Violence: Derrida and Justice” av filosofen Roberto Buonamano. 

 Jaques de Villes verk har större inflytande än många av de övriga texterna av 

fler anledningar. De ger en översikt av Lagens kraft i relation till Derridas oeuvre 

samt visar på influenser från framför allt Freud. de Ville betonar särskilt dennes teori 

om dödsdriften, eller självutplåning, som den starkaste drivkraften inom Derridas 

tänkande. Idén om inneboende självutplåning hos begreppet som ständigt täcks över 

utvecklas på ett liknande sätt hos till exempel filosofen Martin Hägglund i Radical 

Atheism, men hos honom med stark betoning på begreppet autoimmunitet.9 Jag 

kommer att återhämta den freudianska tolkning de Ville gör av Derrida då denna kan 

visa på hur dekonstruktion kan tänkas samt dess betydelse för rätten. 

I sin artikel, ”Desire and Language in Derrida’s Force of Law”, använder sig 

de Ville av samma teoretiska ramverk som i Law as Absolute Hospitality men 

utvecklar sin analys av auktoritetens mystiska fundament något, vilket gör den viktig 

för sammanhanget. de Ville avhandlar betydelsen av dödsdriften hos Derrida även i 

denna artikel. En viss skillnad finns mellan Derridas användning av dödsdriften, 

enligt de Ville, och på det sätt Freud använde den. Från ”Desire and Language in 

Derrida’s Force of Law” har jag hämtat det mesta materialet för analysen av 

auktoritetens mystiska fundament då de Ville utvecklar detta utförligare där. Han 

tolkar det mystiska fundamentet som en form av rättvisa.  

                                                
9 Se Martin Hägglund, Radical Atheism – Derrida and the Time of Life, (Stanford University Press: 
Stanford, 2008), s.9.  
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 Bland de som endast presenteras här i korthet finns Petra Gehring. Hon är en 

av få filosofer som publicerades i Derrida and Legal Philosophy. Hennes läsning av 

Lagens kraft är uttryckligen materialistisk vilket hon motiverar genom att Derrida 

lägger betoning på skriften och negationens rörelse. Trots att hon erkänner att man 

inte kan fånga negationens rörelse i skrift – det vill säga att man där endast kan erfara 

dess effekter – är Gehring inte tillräckligt nyanserad i den materialism hon tillskriver 

Derrida och jag har därför valt att utesluta hennes forskning från min analys. 

 Adam Thurschwell menar precis som Gehring att Derrida positionerar sig med 

Lagens kraft, och framför allt i etiska frågor. Hans perspektiv skiljer sig från Gehrings 

då han menar att Derrida intar en etisk position. Denna etiska position har diskuterats 

av många, några menar att Derrida ständigt undflyr det etiska medan Thurschwell är 

bland de som menar att Lagens kraft bara är en text i raden av flera vilka befattar sig 

med frågan om det etiska. Hans poänger tillför dock inget till uppsatsens syfte och jag 

har därför valt att inte inkludera denna text.  

 Ben Mathews tillhör det läger som förhåller sig pragmatisk till Derridas arbete 

och även i sin tolkning av lagen. Enligt Mathews är Derridas inställning till dekons-

truktionen dubbel. Dels menar han att Derrida anser att den kan användas för att kon-

firmera ett systems giltighet och dels för att avtäcka bristfälliga aspekter hos ett 

system. I Mathews läsning blir avsikten med Derridas dekonstruktion att förbättra ett 

redan givet system, med andra ord kan man säga att Mathews tolkning lutar åt ett 

ekonomistiskt perspektiv. Däremot ser han det som något problematiskt i och med att 

detta enligt honom blir en diagnosticerande verksamhet som inte uppmanar till 

handling. Detta ställer honom i kontrast mot både Derrida och andra kommentatorer 

såsom Thurschwell som indikerar att performativer är handlingsuppmanande. 

Mathews låter sig även han ledas av vissa antaganden som är svåra att se om de i sin 

kritik mot Derrida är försvarbara. Till exempel hävdar han att dekonstruktionen avser 

hitta bättre sätt att nå mer rättvisa resultat.10 Detta ställer han i kontrast mot motivet 

att finna ”sanning”. Med andra ord försöker Mathews hela tiden finna en tillämpbar 

mening med dekonstruktionen vilken jag bestrider är Derridas avsikt.   

 John P. McCormick fokuserar på det våldsamma elementet i Lagens kraft. 

Han ser Derrida som att han försöker eliminera våldet som en historisk möjlighet och 

                                                
10 Ben Mathews, ”Why Deconstruction Is Beneficial” ur Derrida and Law, ed. Pierre Legrand 
(Ashgate Publishing Company: Burlington, 2009), s.27 



 11 

vägen dit är en bildningens väg tillägnad rättsteoretiska och demokratiska auktoriteter. 

Det är en tolkningsfråga när det kommer till Derrida om det faktiskt är så att han 

avser en fullbordan av de omöjliga möjligheterna eller om de är tilltänkta som idéer 

vilka vi aldrig kan fullborda. McCormick faller inom den grupp vilken vill se en 

tillslutning och ett fullbordande av lag och rättvisa. ”’The Force of Law’ encourages 

us to wait for justice, not by shrinking responsibility or reveling in arbitrary violence 

but rather by living a life according to law.”11 McCormick låter sin analys stanna vid 

detta vilket lämnar läsaren utan en problematisering kring vad det kan betyda att leva 

i enlighet med lagen.  

 En sista text som tillkom i slutskedet av denna uppsats och som hjälpte mig att 

binda ihop alla trådar är Gaschés ”Critique, Hypercriticism, Deconstruction”, ur The 

Honor of Thinking. Denna text fokuserar framför allt på Benjamin i Lagens kraft och 

kopplar ihop det med en övergripande diskussion om Derridas förståelse av kritik. 

 

Relevanta begrepp 
För att få en bakgrund till Derridas begreppsapparat och i ett försök att öka uppsatsens 

tydlighet tar jag i denna del upp några av hans mer kända begrepp. De begrepp jag 

valt ut är även synnerligen relevanta för Lagens kraft.  

 

Différance 
Ofta kan man i Derridas texter läsa kommentarer av detta slag:  

 
The motif of différance, when marked by a silent a, in effect plays neither the role of a ”con-
cept,” nor simply of a ”word.” […] Since it cannot be elevated into a master-word or a master-
concept, since it blocks every relationship to theology, différance finds itself enmeshed in the 
work that pulls it through a chain of other ”concepts,” other ”words,” other textual configura-
tions.12 

 

Man kan konstatera att Derrida med detta inte har för avsikt att låta ett begrepp 

dominera över övriga begrepp. Här kan man behöva snegla på några av filosofi-

historiens huvudbegrepp (vara, idé, substans med flera) för att förstå det sätt som 

Derrida använder just différancebegreppet på.13 Det kan förefalla som om Derrida 

                                                
11 John P. McCormick, ”Derrida on Law; Or, Poststructuralism Gets Serious” ur Derrida and Law, ed. 
Pierre Legrand, (Ashgate Publishing Company: Burlington, 2009), s.63 
12 Jacques Derrida, Positions, (The University of Chicago Press: Chicago, 1981), s.39f  
13 Observera att Derrida har bytt ut e i franskans différence (skillnad) mot ett a för att bilda différance. 
Denna skillnad är inte hörbar utan kan endast observeras i text.  
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använder sig av ett traditionellt grepp genom att mynta ett nytt begrepp, att différance 

är ett namn för hans huvudbegrepp. Men om man beaktar att det handlar om att rama 

in en typ av rörelse snarare än ett begrepp blir nyansskillnaden större. Om différance 

skriver han: ”the movement of différance, as that which produces the different things, 

that which differentiates, is the common root of all the oppositional concepts that 

mark our language.”14 Därav också att han uttryckligen säger att différance ”is not 

simply a concept.”15  

 Différancebegreppet bygger på att finna spatial (différer) och temporal (defer) 

skillnad. Den spatiala skillnaden menar Derrida uppstår i språket när något skiljer sig 

från något annat. Här kan man säga att en gränsdragning görs som avser att vidmakt-

hålla särskiljandet. Denna form av gränsdragning uppstår kontinuerligt genom språket 

och kan betraktas som möjligheten till språk. Genom att det alltid finns en skillnad till 

ett annat begrepp menar han att mening kan uppstå.  

 Temporal skillnad uppstår eller finns i språket som en fördröjning av möjlig-

heten till mening. Denna fördröjning menar Derrida är essentiell för att man över-

huvudtaget ska kunna få tillgång till mening inom språket. Motsatsen, att ha en direkt 

tillgång till språkliga uttryck, menar han är omöjlig. Genom detta bryter Derrida med 

föreställningen att mening kan vara fullt närvarande i nuet.16 Båda betydelserna av 

différance medför att Derrida ser på språket som ett spel av skillnader.  

 
Différance is the systematic play of differences, of the traces of differences, of the spacing by 
means of which elements are related to each other. This spacing is simultaneously active and 
passive (the a of différance indicates this indecision as concerns activity and passivity, that 
which cannot be governed by or distributed between the terms of this opposition) production 
of the intervals without which the ”full” terms would not signify, would not function.17 

  

  

Dekonstruktion 
Begreppet dekonstruktion är även det välkänt. Det har ofta klassats som en metod, 

och det har även utarbetats till ett specifikt läsart inom många andra akademiska 

discipliner. Vid flertalet tillfällen har dock Derrida hävdat att dekonstruktionen inte är 

en metod utan ett sätt att läsa motsättningar mot varandra inom en given text och blir 

                                                
14 Ibid., s.9 
15 Ibid. 
16 Ibid., s.29 
17 Ibid., s.27 
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därmed en läsning som försöker visa på en texts oförmåga att vara en koherent 

enhet.18 Anledningen till detta synsätt beror på att han inte anser det möjligt att finna 

någon absolut stabilitet inom någon systematik. Detta i sin tur på grund av att han inte 

ser det möjligt att finna ett yttersta ursprung, vilken han menar fungerar som en garant 

för sanningsanspråken och legitimiteten ett system åberopar sig på.   

 Dekonstruktionen visar dels på omöjligheten till enhet, men även att denna 

omöjlighet stammar ur dess anspråk som texten presenterar. Det är aldrig något 

externt som ytterst sett hotar systemet och dess anspråk, utan det är inifrån systemet 

självt som hotet om att inte uppfyllas har sitt ursprung.  

 Detta hot ger upphov till den effekt vilken Derrida namnger flertalet gånger; 

différance, autoaffektion, dödsdrift, omöjlig möjlighet, med flera. Alla dessa står för 

den dubbelhet som kännetecknar en specifik rörelse inom ett system. Som exempel 

använder sig Derrida bland annat av Husserls uppdelning av tecknet som indikation 

och uttryck. Derrida menar att Husserl använder uttrycket som ett huvudbegrepp och 

att Husserls projekt drivs av viljan att rena uttrycket från indikationen. Just på grund 

av att dessa begrepp konstituerar ett par menar Derrida att uttrycket aldrig 

självständigt kan ge mening åt begreppet tecken. Dock belyser Husserl inte denna 

relation på detta sätt utan försöker separera begreppen åt för att på så sätt uppfylla 

huvudbegreppets mening. Sättet att dölja medkonstitutionen och strävan att rena det 

ena begreppet från det andra leder Derrida till slutsatsen att det är omöjligt att 

uppfylla denna strävan eftersom att det skulle upphäva denna konstituerande rörelse 

och därmed avstanna hela projektet. Genom, vad han kallar kontaminering, upprätt-

hålls dock en systematik som bygger på särskiljandet mellan två motsatta begrepp. 

Kontamineringen innebär kortfattat att ett system som bygger på försöket att föra in 

en skiljelinje mellan två motsatta begrepp aldrig kan erhålla absolut mening om 

huvudbegrepp särskilt från underordnade begrepp då begreppen behöver varandra för 

att vara meningsfulla. Inte heller menar Derrida att det är möjligt att vända på 

förhållandet, det vill säga, att lägga fokus på den underordnade delen i paret – 

exempelvis kan fokus inte skifta från vara till intet.19 Problemet är detsamma oavsett 

från vilken sida av paret man befinner sig.  

                                                
18 För Derrida handlar dekonstruktionen om att visa fram på något som redan finns i en text. Trots en 
viss ”mållöshet” upprepar han likartade mönster i sina läsningar.  
19 Se exempelvis det Derrida skriver om utsuddningen av tecknets originalitet i Rösten och fenomenet. 
Jacques Derrida, Rösten och fenomenet, (Bokförlaget Thales: Stockholm, 1991), s.112f 
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Supplement 
Den grund som ständigt eftersöks, inte bara hos Husserl, utan hos det västerländska 

tänkandet i stort (det Derrida kallar logocentrism), kommer bara vara en ouppfylld idé 

enligt honom. Detta leder till att tillfälliga ersättningar sätts in för att täcka upp brister 

i de skapade systemen. Derrida benämner utbytet som supplement. På grund av att 

supplementet står för något annat har det antagits att det originella eller ursprungliga 

ska finnas under eller bakom supplementet. Dock hävdar Derrida att detta är en 

illusion som skapats av ett sanningsbegär vilket vill nå det yttersta och absoluta. Här 

kan man observera att antagandet om att supplementet döljer något inte är ”felaktigt” 

utan att problematiken snarare ligger i omöjligheten att försöka rota fram den mest 

ursprungliga betydelsen och så vidare, med tanke på att denna kedja av supplement 

kan sträcka sig oöverskådligt långt bak i historien.  

 

Performativitet 
Performativiteten är ytterligare ett viktigt begrepp för Derridas dekonstruktion av 

rätten. Begreppets härkomst kan spåras tillbaka till J.L Austins bok How to Do Things 

With Words. Austin definierar begreppet som en talakt vilken varken beskriver, rap-

porterar eller konstaterar något och den är varken ”sann eller falsk”. Dessutom är 

själv talakten del av ett handlande, det vill säga att det är mer än bara ett uttalande om 

något.20 Som kontrast kan man se till språkakter vilka bedöms utefter idén om språket 

som kommunikation av sanning. de Ville skriver: ”Another important aspect of 

identification of the performative for Derrida lies in the movement away from the 

truth value of an utterance and its replacement by the value of force, that is, the 

original production of an effect rather than the transference of a thought-content.”21 

Det performativa handlar med andra ord om värdet av en kraft vilken producerar en 

effekt snarare än överföring av tankeinnehåll.  

 

  

                                                
20 I samband med detta ger Austin några förklarande exempel av en performativ talakt. Till exempel: 
”Jag tager dig” när man ingår äktenskap, ”Jag döper dig härmed till” vid namngivande, och så vidare. 
J.L. Austin, How to Do Things with Words, (Oxford University Press: London, 1962), s.5f 
21 Jacques de Ville, Jacques Derrida: Law as Absolute Hospitality, (Routledge: New York, 2011), 
s.46f 
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I. Från rätt till rättvisa 
  

Lag och rättvisa22 
Ett rättssystem kan man väldigt förenklat säga består av lagar och man upprätthåller 

detta system genom att följa dessa lagar. Lagar beskriver Derrida som ett historiskt 

begrepp tyngt av dess beräkningsbarhet, dess möjlighet att bli förstådd. Lagarna antas 

ha en historia och deras karaktär antas vara stabil. Invävt i detta finns ett antagande 

om att lagar är rättvisa eller att det som är rättvist är enligt lagen. Det finns dock inget 

som borgar för att detta skulle vara fallet menar Derrida och det finns teoretiker som 

menar att lagen bara är, vilket innebär att den framtvingar acceptans och förhindrar 

kritisk granskning av lagen genom att framställa det som om det inte finns något som 

berättigar att se bakom lagen.23  

Rättvisa, beskriver Derrida, har på liknande sätt som lagen nedärvt ett 

meningssammanhang men som oberäkningsbart och tidlöst. Detta, uppmärksammar 

han, sätter rättvisa i kontrast till lagen som rättvis. Rättvisa bör därmed kunna uppstå 

utanför rätten. Dess oberäkningsbarhet innebär samtidigt att man inte alltid kan vara 

säker på att en handling är rättvis, den kan lika väl komma att uppfattas som orättvis. 

Derrida betonar dock att den skillnad mellan dessa två begrepp som kommit att bli 

betydelsefull är lagens stabilitet och rättvisans instabilitet. Lagen går att räkna med, 

rättvisan kan man hoppas på även om han hävdar att uppdelningen och definitionen 

av dessa två begrepp är en artificiell uppdelning.24 

 Han vill alltså inte förstärka skillnaden mellan dessa två begrepp utan hävdar 

att lagen räknar med, eller till och med kräver, det oberäkningsbara hos rättvisan. För 

sammanhanget betyder det att lagen grundas genom rättvisa och rättvisa kan i sin tur 

närvara som rättvisa genom lagens närvaro, efter lagens instiftande. Man kan rentav 

se det som att rätten erhåller sin mening genom spänningen mellan lag och rättvisa. I 

början av Lagens kraft skriver han dessutom att dekonstruktionen inte ger några 

                                                
22 Med översättning sker det vissa förskjutningar av begreppens betydelse. Derrida själv använder de 
franska begreppen droit och justice vilka båda kan översättas till rätt/rättvisa. Droit bär, tillskillnad från 
justice, på den vidare betydelsen som rättsordning. 
23 Margaret Davies, ”Derrida and Law: Legitimate Fictions” ur Derrida and Law, ed. Pierre Legrand, 
(Ashgate Publishing Company: Burlington, 2009), s.77 
24 Derrida: 2005, s.134f 
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kriterier för att skilja mellan rätt och rättvisa, det vill säga att Derrida inte avser skapa 

nya definitioner av dessa begrepp.25  

Om problemet med uppdelningen mellan de två begreppen skriver Margaret 

Davies: ”Every moment of founding and conserving law is politically charged, and 

has implications for power relations in society, despite law’s claim to a grounded 

neutrality. In this way, the question of what the law is, and the question for law itself 

are irresistible, yet their fulfillment is endlessly deferred and ultimatley impossible.”26 

Med andra ord är den stabilitet som lagen anses ha inte lika självklar som den verkar, 

den instabilitet som finns inom rätten kan betraktas som nödvändig för rättens upp-

rätthållande. Vad Davies åsyftar när hon skriver att frågan om lagen själv är oemot-

ståndlig och att dess uppfyllande är oändligt uppskjuten och ultimat omöjligt, är att 

idén om lagen aldrig kan förverkligas i ett nu. Derrida kallar denna strävan för 

identitetslogik, en logik som grundar sig på idén om att en identitet kan sammanfalla 

med sig själv i ett nu. Dekonstruktioner han genomför i en rad fält visar på att denna 

strävan är omöjlig då den implicerar att identiteten kan vara, eller är, ”urledvriden”, 

men att den antagits kunna återta ”rätt” plats, det vill säga att sammanfalla med idén 

om sig själv. Oförmågan för en idé att sammanfalla med sig själv är i sig ett uttryck 

för Derridas idé om språket som ett blivande snarare än en form av vara.  

Derrida hävdar dock att man måste dekonstruera lagen. Han ser det som en 

viktig uppgift då ”[d]et handlar om att bedöma det som självt tillåter dömandet, det 

som auktoriserar omdömet.”27 Alltså måste dekonstruktionen bedöma regler, normer 

och kriterier inom rätten men utan att följa den kritiska aktivitet som han menar 

endast separerar. Viktigt för honom blir att poängtera ansvaret man måste ta vid en 

dekonstruktiv läsning. Dekonstruktionen kan inte lämna läsningen vid separationen 

utan måste ta ansvaret för delningen den ger upphov till.  

 

 

                                                
25 Ibid., s.8  
26 Davies, s.77  
27 Derrida: 2005, s.8 
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Det idiomatiska uttrycket: to enforce the law 
I första delen intresserar sig Derrida för två idiomatiska uttryck som har betydelse för 

dekonstruktionen av lagen. Det första idiomatiska uttrycket Derrida adresserar är to 

enforce the law. Varken på franska, appliquer la loi, eller svenska, att tillämpa lagen, 

finns närheten till kraften lagen har med det engelska uttrycket. Derrida hävdar att 

detta idiomatiska uttryck pekar direkt mot den kraft som kommer inifrån lagen och 

som dessutom ”påminner om att rätten alltid är en auktoriserad kraft, en kraft som är 

berättigad, som berättigar sig själv eller vars tillämpning är berättigad, även om detta 

berättigande i övrigt kan bedömas som orättvist eller omöjligt att berättiga.”28 Vidare, 

och detta hämtar Derrida från Kant, är kraften inte extern till rätten. Enligt Kant ligger 

kraften i begreppet om rättvisa som rätt, det vill säga rättvisa i enlighet med lagen. 

Men Derrida invänder att det är möjligt med rättvisa och lag som överskrider rätten. 

Poängen med att vända sig till begreppet to enforce är att det inte finns någon lag som 

inte tillämpas. Det händer att enskilda lagar inte tillämpas, men lagen är något annat 

om den inte tillämpas (genom kraft). Rättvisa är dock möjlig även utanför denna 

tillämpbara kraft. 

 Problem som uppstår blir dock hur man ska bedöma vilken kraft som är 

rättmätig eller legitim och vilken som inte är det. Här figurerar det tyska ordet 

Gewalt,29 ett begrepp som är centralt senare i ”Benjamins förnamn”. Med detta 

begrepp kan Derrida sammanföra det våldsamma med det legitima och auktoritet. 

Men frågan om hur man ska bedöma vilken kraft som är rättmätig eller legitim 

skvallrar om att det också finns en vilja till att skilja ut denna kraft inom rätten från en 

kraft som skulle finnas utanför. Denna vilja till att skilja mellan olika typer av krafter 

är dock omöjlig att finna roten till. Krafterna går ständigt in i varandra och förmågan 

att hålla dem isär är ett evigt arbete som i sin tur ger möjligheten till att filosofera 

kring kraft. 

 Derrida sammanför även kraft med différance genom att hävda kraftens 

differentiella karaktär. Och detta är relevant då han menar att ”det [alltid handlar] om 

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

                                                
28 Ibid., s.10 
29 Ett mångtydigt begrepp som kan översättas till våld, legitim makt, auktoritet, offentlig makt.  



 18 

alltid om den ’performativa’ kraften[.]”30 Det är en situation då den största kraften 

och största svagheten byter plats och detta hävdar han ”är vad det hela går ut på.”31  

Den performativa kraften Derrida nämner är viktig för tilltron till lag och rätt. 

I denna del börjar Derrida med att påminna om att uttrycket to enforce the law visar 

på att rättvisa kan återfinnas bortom lag och rätt. Detta i sin tur är ett sätt för honom 

att demonstrera att försöket att hålla olika typer av lagar skilda åt är väldigt svårt att 

definiera. Problematiken kring definitioner ger honom en övergång till språkets 

betydelse för lagen. ”I rättvisans begynnelse skulle lógos, språket, ha funnits, men 

detta står inte nödvändigtvis i motsats till en annan incipit som lyder: i begynnelsen 

skulle kraften ha funnits.”32 För att återknyta till tanken om att kategorierna för lagar 

är svåra att skilja åt och hålla separerade, kan man här se att Derrida ifrågasätter en 

tanke som kopplat ursprung till språk och kraft. Vidare menar han att man måste 

tänka kraftens utövande i språket, varpå han citerar Pascal. ”Rättvisa, makt. – Det är 

rätt att följa det rättvisa, det är nödvändigt att följa det starkaste.”33 Att följa ser 

Derrida som en tillämpning, det vill säga att bli enforced, men med hjälp av Pascal 

implicerar han att man följer rättvisa och det starkaste på olika sätt. Det rättvisa följer 

man för att det är rätt och det starkaste för att det är nödvändigt. Med andra ord måste 

varken rättvisa vara nödvändigt eller det starkaste rättvist, men genom att gå ihop och 

bli enforced skapas styrka i lagarna. 

 Precis som med det mystiska finns även kraftbegreppet i titeln till Lagens 

kraft. Genom att använda sig av Kant och Pascal kan Derrida i denna del väva ihop 

rättvisan med kraften och kraftens nödvändighet att bli enforced. Pascal hävdar att 

rättvisa inte kan sakna denna koppling. För att ha makt att bli enforced måste rättvisa 

ha kraft. Om rättvisa saknar kraft är den tyrannisk. Pascal kan med det hävda att 

styrka och rättvisa måste gå samman. Derrida motsäger inte detta här, sitt fokus lägger 

han på det påstående att man gjort det starka rättvist på grund av att man inte kan göra 

det rättvisa starkt. Derridas avsikt är att läsa detta påstående mot traditionen och den 

mest uppenbara kontexten.34 På så sätt knyter han an till Montaigne, då Pascal återtar 

                                                
30 Derrida: 2005, s.12 
31 Ibid. 
32 Ibid., s.16 
33 Ibid. I svensk översättning av Jan Stolpe lyder citatet: ”Rättfärdighet, makt.  – Det är rimligt att vi 
rättar oss efter det som är rättfärdigt; det är nödvändigt att vi lyder den som har makten.” Blaise Pascal, 
Tankar I-II, (Forum: Stockholm, 1995), s.128 
34 Derrida: 2005, s.17 
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uttrycket mystisk grund från honom. Derrida finner uttrycket intressant och hans 

avsikt är att återtolka och undandra det från en konventionell läsning.  

 

Tilltro och rättvisa 
Om den mystiska grunden skriver Montaigne; ”Emellertid fortsätter vi ha tilltro till 

lagarna, inte därför att de är sanna utan därför att de är lagar. Detta är den mystiska 

grunden för deras auktoritet, och de har ingen annan.”35 Montaignes uttalande om 

detta skapar ett fundament för lagarna som återkommer hos andra filosofer.36 Pascal 

är en av dem som för detta vidare. Han skriver; ”Sedvanan utgör all jämlikhet, av den 

enda anledningen att den åtföljs; det är den mystiska grunden för dess auktoritet.”37 

Även om Pascal använder sig av ett annat begrepp finns där en likhet mellan 

begreppens betydelse som låter Derrida fånga upp detta ”flytande” fenomen som en 

grund hos rätten. Med Montaigne har Derrida påbörjat dekonstruktionen av rätten 

genom att spåra upp dess grundande idé, och genom att hänvisa till Pascals tankar 

kring rättens grund förtydligar Derrida sitt argument ytterligare.  

 Derrida uppmärksammar även att det hos Montaigne finns en schism mellan 

lag och rättvisa. Dessa parar han ihop med två andra begrepp, sanning och tro. Auk-

toriteten hos lagen är något man tror på, har tilltro till. Sanning är inte grunden för 

lagarnas auktoritet, och grunden definieras inte utifrån en relation till sanning.   

 Rättvisan menar Montaigne har sin grund i den legitima fiktionens supplement 

och denna föreslår han kan liknas vid ett artificiellt supplement som skjuts in där 

naturen uppvisar brister.38 Montaigne refererar här till kvinnors sätt att försköna sig 

och gömma brister i sitt yttre – exempelvis saknade tänder ersätts med artificiella 

tänder – och avslutar att även vetenskapen och lagsystemet supplementerar sina 

brister. Vad innebär då detta supplement för rätten? Som titeln på Davies artikel – 

”Derrida and Law: Legitimate Fictions” – indikerar, sker något då Derrida förflyttar 

sig till fiktionen samtidigt som han diskuterar supplement, brister och paradoxer. 

                                                
35 Montaigne: 1992, s.416 
36 Varken Montaigne, Pascal eller Derrida definierar begreppet tilltro och jag har därför valt att 
använda och betrakta begreppet som det förtroende man hyser till ett rättssystem. 
37 Derrida: 2005, s.18. I Stolpes översättning lyder meningen: ”Sedvanan avgör vad som är rättfärdigt, 
av det enkla skälet att sedvanan blir erkänd. Det är den hemlighetsfulla grunden för dess giltighet.” 
Pascal: 1995, s.108 
38 Derrida: 2005, s.19 
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Rörelsen mot grunden menar Derrida är tvångsmässig och lagen finner det 

oemotståndligt att söka sig dit. Ändå är det som att det är svårare att söka sig till 

grunden och finna att den aldrig går att komma ikapp än att söka grunden och finna 

eller konstruera en fiktion för den ickeexistens som där döljer sig.39 Med detta 

framstår Derrida som om att han menar att den supplementära rörelsen är ett sätt att 

skydda den egna teorin från det faktum att den inte har en stabil, allestädes närvarande 

grund att åberopa sig på.   

 Derrida återkommer till Pascal vilken han ser som grundligare än Montaigne, 

då han menar att den förres tänkande berör det performativa hos rätten.  

 
Själva uppkomsten av rättvisan och rätten, rättens instiftande, grundande och legitimerande 
ögonblick, inbegriper alltid en performativ kraft, det vill säga alltid en tolkande kraft och ett 
åberopande av en tilltro: den här gången inte i den meningen att rätten skulle stå i kraftens 
tjänst, att den vore det lydiga, tjänstvilliga och alltså utomliggande redskapet för den 
dominerande makten; men i meningen att den skulle upprätthålla ett mer internt, mer 
komplext förhållande till det man kallar kraften, makten eller våldet.40 

 

Denna relation som den performativa kraften, eller åberopandet av en tilltro, har till 

makten, våldet och kraften kommer att återkomma i ”Benjamins förnamn”. 

Sambandet mellan det performativa och det kraftfulla är viktigt för Derridas tolkning 

av rätten då det visar på att rätten inte är statisk (vilket slutsatsen skulle bli om rätten 

hade haft en precis grund vilken den vilade på).  

 Derrida vidgar i och med detta komplexiteten hos den rättsliga rättvisan. Det 

är här som Derrida menar att denna diskurs möter sin gräns och det är även här han 

presenterar sin tolkning av det mystiska.  

 
Det är här som diskursen möter sin gräns: i sig själv, inom sin egen performativa makt. Detta 
är vad jag här vill kalla, med viss förskjutning och genom en viss generalisering av strukturen, 
det mystiska. Det ligger en tystnad inmurad i den grundande handlingens våldsamma 
struktur.41 
 

 

Derrida låter det mystiska genomgå en transformation i sin egen användning av be-

greppet. Han skriver att han vill ”dra bruket av ordet ’mystisk’ åt ett närmast witt-

                                                
39 Fiktionens grund kan i sin tur inte heller spåras upp. Därmed bildas en kedja av supplement i för-
söket att skapa och ersätta den grund man inte hittar. 
40 Derrida: 2005, s.20 
41 Ibid., s.21 
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gensteinskt håll.”42 Men det är otydligt på vilket sätt han menar att han tolkar det 

mystiska wittgensteinskt. Det ligger nära till hands att tänka på språkspel med tanke 

på den performativa kraft Derrida nämner genomgående i Lagens kraft och den vikt 

hans filosofi lägger på språket. En annan möjlig tolkning av detta ger de Ville. Han 

menar att det är tydligt att idén om det mystiska i Lagens kraft är ett annat namn för 

idén om rättvisa. de Ville skriver: ”[Derrida] can therefore also invoke Wittgensteins 

notion of the mystical here, which, at least on a certain reading, can be said to 

correspond with the notion of an originary faith.”43 I en not refererar de Ville till en 

möjlig tolkning om att denna mystiska sida inte kan namnges och att de ”[m]ake 

themselves manifest.”44 Han fortsätter med att poängtera att det mystiska Derrida 

nämner inte handlar om något vi inte kan namnge utan att det handlar om att hitta det 

andra till ett huvudbegrepp. Läser man Derridas texter ser man dock att det oftast 

finns mer än ett begrepp han intresserar sig för, därav vill jag hävda att han åter-

kommer till sin idé om att språket är en väv. Genom att man börjar dra i en av vävens 

begreppsliga trådar drar man med sig en rad begreppsliga trådar. Med andra ord är 

huvudbegreppen inte isolerade vilket innebär att dekonstruktion inte bara innebär att 

spåra upp ett huvudbegrepp och dess motsats, utan den drar med sig det andra inom 

en hel diskurs.  

 

 Rättens destruktiva begär 
Som jag nämnde i forskningsöversikten har de Ville skrivit om Freuds betydelse för 

Derridas arbete och jag vill här plocka upp detta då han är den enda jag kunnat finna 

som skrivit en avhandling om Lagens kraft. Dessutom ger de Ville riktning mot en 

etisk tolkning av texten, något som tydligare visar på det ansvar som Derrida försöker 

ta i samband med sin läsning av rätten.  

de Ville har alltså i sin artikel ”Desire and Language in Derrida’s Force of 

Law” tolkat auktoritetens mystiska fundament utifrån Freuds teorier. Främst vänder 

han sig till Freuds olika begärsteorier med anledning av att Derrida själv skrivit flera 

                                                
42 Ibid. 
43 de Ville: 2011, s.154f 
44 Ibid., s.154 not 39 
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texter inom ämnet.45 Det är framför allt tre begär som utgör grunden för det de Ville 

fokuserar på: dödsdriften (vilken utgår från att varje organism, organisation eller 

institution begär att återgå till sitt ursprungsstadium vilket ytterst innebär ett begär 

efter den egna döden), lustprincipen (vilken utgår från att egot alltid strävar efter 

maximal njutning) och sexualdriften (vilken utgår från att fördröja egots död genom 

fortplantning). Man skönjer här det utbytesschema som Derridas dekonstruktion 

bygger på. de Ville menar att dessa begär går att använda som ett raster på Lagens 

kraft och att ”[t]hinking about the notions of the mystical […] furthermore makes it 

easier to […] determine the relationship between justice and good and evil.”46  Här 

ges det mystiska en funktion som pekar mot ett etiskt förhållningssätt, att kunna skapa 

gränser och relationer mellan rättvisa och gott och ont. Spänningen som uppstår 

mellan de olika begären menar de Ville att Derrida använder för att visa på att text 

alltid följer detta utbytesschema:  

 
the repression of writing in favour of speech/presence can in psychoanalytic terms be 
explained as the ‘symptom’ of a fear of the threat of what is already lodged inside 
speech/presence and which, as we will see just now, writing is already a supplement for - the 
desire for absolute pleasure, for death.47 

 

Spänningen är aldrig ett problem för Derrida menar de Ville eftersom Derrida hävdar 

att begäret efter död och begäret efter liv är samma begär, en sammanfogning Freud 

aldrig gjorde.48 I sin avhandling utvecklar de Ville detta i enlighet med ett metafysiskt 

utbytesschema vilket grundar sig på Derridas idé om spelet mellan representation, 

närvaro och icke-närvaro (den metafysik som antyds här är vad Derrida brukar kalla 

närvarometafysik). ”The nonpresence which was shown to be lodged within presence, 

that is, death, in other words produces the desire for presence in a return movement. 

This desire for presence, or what can also be termed the understanding of Being as 

presence, has characterised metaphysics from the start [.]”49 Döden för Derrida hävdar 

de Ville är alltid redan en del av livet, och livet döljer denna relation för sig själv för 
                                                
45 Det är viktigt att påpeka att Freud inte ansåg att alla hans teorier kring drifterna var färdiga teorier 
och att dödsdriften var något som han undersökte som ett möjligt sätt att ifrågasätta lustprincipen som 
vid tillfället var en aktuell förklaringsmodell för vissa typer av beteende. Dessutom vill jag förtydliga 
att de Ville är noga med att poängtera att det inte är Freud som använder sig av dödsdriften som en 
trolig teori. Snarare använder Derrida Freuds teori som avstamp för sitt eget arbete. Se Jacques de 
Ville, ”Desire and Language in Derridas Force of Law” ur Archiv fuer Rechts- und Socialphilosphie, 
95(4) (2009), s.449-53 
46 Ibid., s.450 
47 Ibid., s.454 
48 Ibid., s.453 
49 de Ville: 2011, s.18 
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att kunna fortlöpa. Denna modell är viktig för de Villes tolkning då han menar att 

även lagen är underkastad denna övertäckta relation till döden. En av hans 

huvudpoänger är att lagen eller staten är ett monument som vaktar spåret av döden.50  

Han fortsätter i artikeln att lägga fram att det vid lagens ”ursprung” finns ett 

utsuddat eller undertryckt spår av rättvisa. ”When Derrida refers to justice in terms of 

an experience of aporia or of the impossible, he again alludes to the notion of the 

mystical. The mystical foundation of authority is therefore clearly a reference to 

justice, which has to be understood in relation to the ’notion’ of boundless desire 

[.]”51 Detta framförs som en alternativ tolkning av de Ville som hävdar att tidigare 

kommentarer av Lagens kraft menat att mystiken tillåter att lagen betraktats som om 

den är baserad på våld och därmed skulle sakna grund eller rättfärdigande. 52 

Auktoritetens mystiska fundament tolkas med andra ord av de Ville som rättvisa. Idén 

om gränslöst begär som han nämner här är den utbytande rörelse vilken är grunden 

för både spänningen mellan drifterna och närvarometafysikens cirkulära utbyte.  

de Villes tolkning av dödsdriften hos Derrida handlar om ett begär efter total 

närvaro, eller total uppfyllelse, vilken de Ville skriver hemsöker livet som ett des-

truktivt begär.53 Detta begär måste enligt de Villes Derrida passera genom språket och 

lagen vilka i sin tur inte är ren närvaro och därmed inte kan bibehålla närvaron som 

ren form utan splittrar upp den.  

 Jag ställer mig dock kritisk till om man verkligen ska sammanföra 

auktoritetens mystiska fundament och rättvisa på det sätt som de Ville gör. Inom hans 

tolkningsram är detta möjligt att göra, men jag vill hävda att svårigheten att tyda 

auktoriteten har inte handlar om att den är rättvisa. Att Derrida inte försöker spåra 

upp ursprunget till auktoriteten verkar de Ville missa och ersätter denna svårfångade 

rörelse med idén om rättvisa, eller gränslöst begär. Att det tillhör den mystiska 

aspekten att inte låta sig fångas som vad den är utan att se till dess effekter och att 

dessa effekter utgör vår uppfattning om auktoritet är snarare vad jag anser att Derrida 

försöker visa på i Lagens kraft. Med andra ord menar jag att Derrida försöker visa upp 

det paradoxala inom rätten, vars lagar är en del av det undflyende fundamentet, vilket 

                                                
50 de Ville: 2009, s.458 
51 Ibid., s.457 
52 Vilka kommentarer de Ville åsyftar är dock oklart då han inte refererar till någon vid detta påstående. 
Jag vill hävda att denna tolkning inte är så närvarande i den kommenterande litteraturen kring Lagens 
kraft som de Ville försöker framställa. Se de Ville: 2009, s.456 
53 Ibid., s.465 
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i sin tur gör lagarna mystiska på grund av att de inte förmår sammanfalla med en idé 

om sig själva. Mystiken accentueras än mer då lagens relation till sanning såsom 

Montaigne formulerade det beaktas, eftersom det inte går att svara på hur vi kan ha 

tilltro till lagar trots att de varken måste vara sanna eller rättvisa för att vara giltiga.

   

Erfarenheter av paradoxer  
Erfarenheten av lagen finns som en underliggande tråd i Lagens kraft och det är nöd-

vändigt eftersom att det är en praxis som måste utövas för att synas. Derrida finner 

dock svårigheter med erfarenheten av lagen på grund av dess mystiska karaktär. Ge-

nom språket kan han närma sig denna erfarenhet av det aporetiska vilket han kopplar 

till det mystiska. ”[Problemen med dekonstruktion och möjligheten av rättvisa] är 

oändliga, så att säga, i sig själva, därför att de kräver själva erfarenheten av den apori 

som inte är utan samband med det som vi nyss kallade det mystiska.”5455 
Han listar två svårigheter av erfarenheten av rätten; den första grundar sig i att 

erfarenheten av rättvisa är en omöjlighet. Detta eftersom en erfarenhet är en genom-

resa, en möjlighet att passera genom något. Men det aporetiska är en icke-väg, vilket 

leder till slutsatsen att en erfarenhet av rättvisa skulle vara en erfarenhet av det man 

inte kan erfara. Antalet erfarenheter av detta slag är många enligt Derrida, men i 

Lagens kraft riktas fokus på vad han identifierar som tre aporier.  

Det andra problemet förhåller sig omvänt till det första; utan erfarenhet av 

aporin skulle det inte finnas rättvisa. ”Rättvisan är erfarenheten av det omöjliga. En 

vilja, ett begär, ett krav på rättvisan vars struktur inte vore en erfarenhet av aporin 

skulle aldrig ha en chans att vara det den är, närmare bestämt ett rop på rättvisa.”56 

Jag tolkar ropet på rättvisa som något vilket måste uppstå som ett begär just för att det 

aldrig kan finnas något som på förhand etablerar rättvisans kommande. Rättvisa 

såsom Derrida skriver här kan inte bedömas utifrån givna kriterier eller ramar, han be-

nämner den som en apori eftersom den aldrig kan vara annat än osäker, omöjlig och 

undflyende. ”[Rättvisan] kräver att man räknar med det oberäkningsbara; och de 
                                                
54 Derrida: 2005, s.24  
55 Begreppet apori har betydelsen av ett slags icke-väg. Från grekiskans poros, väg eller passage; a, 
negativt prefix. Det finns även inom den dekonstruktiva traditionen en betydelse av ordet som själv-
motsägelse inom en text eller att underminera sig själv inom en text. Se exempelvis Thomas Mautner, 
Penguin Reference – The Penguin Dictionary of Philosophy, (Penguin Books Ltd: London, 2005), s.35. 
56 Derrida: 2005, s.24 
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aporetiska erfarenheterna är rättvisans lika osannolika som nödvändiga erfarenhet, det 

vill säga ögonblick där beslutet mellan det rättvisa och det orättvisa aldrig kan 

garanteras av en regel.”57 Genom aporin kan ett beslut sväva mellan rättvisa och 

orättvisa, en regel kan aldrig garantera ett utfall. Samtidigt måste det beräkningsbara 

finnas där för att rättvisa, såsom oberäkningsbart, ska kunna framträda.  

Buonamano tolkar paradoxen med att erfara rätten utifrån det universella och 

singulära, vilka lagen alltid brottas med. Paradoxen uppstår i att lagen hävdar sig vara 

applicerbar på varje enskilt fall samtidigt som den är giltig för alla och att den hävdar 

sig vara rättvis i varje enskilt fall.58 Likväl tillämpas och tilltros lagar och detta hävdar 

Buonamano beror på att det uppstår en konsensus kring rätten, vilka manifesteras 

genom förantaganden om vad rätten kan utlova.59 Rätten kan inte bryta bandet till 

denna paradox då paradoxen måste och alltid kommer närvara i tanken om rättens 

grund och giltighet. Buonamanos tolkning är inte orimlig till varför ett rättssystem 

vidmakthåller sin legitimitet under en sammanhängande period, men jag hävdar att 

det Derrida åsyftar snarare är att den mystiska grunden har med vår tilltro att göra på 

ett sådant sätt att vi inte kan rationalisera det till argument av det slag som 

Buonamano gör. Jag anser att det ligger ett skikt av oavtäckbarhet inom Derridas 

tolkning av rätten som man aldrig kan nå bortom. Innebörden av detta är dock inte att 

vi ska avfärda det man inte kan förstå inom rätten, man skulle kunna se det som en 

acceptans för hur rätten framträder. Vad man kan tolka är de sätt som rätten 

framträder på, bland annat mot vilket håll lagarna riktas. Dessutom hävdar jag att 

kritik är minst lika viktig för upprätthållandet av rätten.  

   

Det idomatiska uttrycket: to address 
Det andra idomatiska uttrycket Derrida tar fasta på från engelskan är to address, 

ytterligare ett uttryck vars mening inte helt låter sig översättas till franska.60 Detta 

uttryck har att göra med den tolkning av lagen som en domare måste genomföra. En 

rättvis dom är enligt honom trefaldig, dels måste den adressera någon, dels måste 

                                                
57 Ibid. 
58 Roberto Buonamano, ”The Economy of Violence: Derrida on Law and Justice” ur Derrida and Law, 
ed. Pierre Legrand, (Ashgate Publishing Company: Burlington, 2009), s.105f 
59 Ibid., s.106f 
60 På franska ne pas manquer d’adresse. Svenskan kommer här närmare engelskan med att adressera. 
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denna adress vara riktig, samt att det måste finnas en riktning för domen. 

Trefaldigheten hos den rättvisa domen innebär att en domare måste tolka och 

återuppfinna lagen varje gång för att den ska kunna vara så rättvis som möjligt, något 

som även öppnar upp för en sårbarhet hos domen då den likaväl kan uppfattas som 

orättvis. Med andra ord öppnar den dömande upp för att bli dömd och kritiserad. Att 

lagen tolkats och återuppfunnits innebär inte att domen skulle strida mot det rättvisa 

enligt Derrida, snarare öppnar det upp för ”ett ännu mer omättligt krav på rättvisa, till 

en nytolkning av hela den gränsapparat till vilken historien och kulturen har förlagt 

sin kriteriologi.”61 Med detta menar Derrida att dekonstruktionen öppnar för en 

dubbelrörelse av ansvar inom rätten. Även om de båda rörelserna skiljer sig åt så är 

det aldrig så enkelt med Derrida att man ska, eller ens kan, hålla dem åtskilda. 

Den första rörelsen av ansvar är gränslös, omåttlig, oberäknelig inför minnet. 

Detta innebär att ständigt påminna om värderingar, normer och föreskrifter som 

sedimenterats inom rätten. Dessa ligger så att säga på ytan av denna diskurs, vilket 

gör dem läsbara och förutsedda. Just på grund av deras uppenbara närvaro är de svåra 

att bortse från och man bör därför ansvara för dem. Det verkar även som om Derrida 

vill belysa dessa som klarare akter för omdömesfällande. Kanske även att han ser dem 

som lättare att kritisera också just på grund av deras ytligare karaktär.    

Ansvarets andra rörelse omfattar dess lingvistiska sida. Begreppen styr vårt 

handlande, skriver Derrida, det vill säga, performativitet löper mellan språk och hand-

lande. Begreppen blir rättvisa och riktiga i vårt ansvarstagande inför sådana begrepp 

som ansvar. ”Den andra, mer historisk och anamnesisk, förefaller gå till väga genom 

textläsning, noggranna tolkningar och genealogier.”62 I linje med kritiken av det 

dömande är språket inom rätten inget vi kan blunda inför. Att ta ansvar för rättens 

lingvistiska sida är att djupdyka i texter för att finna spår till det språk som även det är 

viktigt i bedömandet av ett fall. Genom språket förkunnar rätten sina domar. 

Då vi alltså befinner oss inom språket kan man här hävda att det faktiskt 

handlar om att dekonstruera performativer inom rätten. Löften är sådan performativer, 

de lovar något om det kommande, de intar en position om det som utlovas. Alla 

situationer som uppstår i våld och syftar till ett grundande har ”strukturen att åkalla 

den egna upprepningen och grunda det som ska konserveras och vara konserverbart, 

                                                
61 Derrida: 2005, s.28 
62 Ibid., s.31 
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det som är utlovat som delbart arv och tradition. Ett grundande är ett löfte.”63 

Grundandet är ett löfte just för att det som grundas är det som kan upprepas, till 

skillnad från det singulära som aldrig kan grundas. Tvärtom skulle ett singulärt vara 

upphöra i den stunden det instiftas. Därmed kan det singulära aldrig ha strukturen av 

ett löfte. Lagarnas upprepningsbara struktur möjliggör att man kan betrakta dem som 

löften till handling. Och detta stärker i sin tur trovärdigheten till lagarna.  

Begreppet performativitet är viktigt för att tolka och förstå Lagens kraft. Per-

formativitet i Lagens kraft relaterar inte bara till en tolkande kraft utan även till ett 

åberopande av en tilltro. Kraftbegreppet härstammar från Pascal vilken talar om 

kraften som ett ”essentiellt predikat för rättvisan.”64 Tilltron finner Derrida hos 

Montaigne som menar att rätten är något man tilltror snarare än att man vet att den är 

sann, något som även gör dess auktoritet mystisk.65 Genom Pascal och Montaigne 

finns det en, om än vag, koppling till de idiomatiska uttryckens betydelse för rätten. 

Att enforce the law kan betraktas som förmågan att framträda som makt genom 

exempelvis performativer, vilket styrker lagens auktoritet genom tilltron till denna 

makt. Och to address kan ytterligare betraktas som en förmåga att visa upp sig mot 

något eller någon och inte endast visa sig som något. En form av riktadhet som kan 

inskärpa maktens kraft.  

Performativitet innebär för ordets upphovsperson J.L. Austin, språkakter vilka 

skapar och iscensätter något genom själva utsägandet som exempelvis namngiva, in-

gå äktenskap, välkomna någon, fälla ett omdöme, etc.  Men i Lagens kraft har det för 

Derrida även betydelse för lagens ”mystiska” grund. Denna typ av akter menar 

Derrida inte går att värdera utifrån en sanningsskala vilket innebär att performativa 

språkakter inte kan baseras utefter mål/medel, korrelation till sanning eller 

kommunikation av sanning. Är man hård får det innebörden av att dessa akter inte kan 

vara objektiva, något som ger dem en instabil karaktär om de sätts i relation till idén 

om lagens objektivitet.  

 

                                                
63 Ibid., s.61 
64 Ibid., s.19 
65 Se ibid., s.20 
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Preludium till aporierna 
Aporierna är viktiga då dessa utgör ett rum eller en ”priviligierad instabilitet” för rät-

tvisan. Därför vill Derrida vända sig till ”det formella, abstrakta uttalandet av några 

aporier, där rättvisan, mellan rätten och rättvisan, finner sin plats eller snarare sin 

privilegierade instabilitet.”66 Adam Thurschwell ser att dessa instabiliteter skapas 

genom beslut som river upp. Söndringen sker då man måste lämna den begreppsliga 

sfären bakom sig och istället väcka minnet av erfarenheter av det kommande:  

 
And just because each of these aporias traverse conceptuality and knowledge in the direction 
of the non-conceptual singularity of an Other, they cannot finally be described in the language 
of theory or philosophical conceptuality, but can only be evoked as an ’experience,’ one 
marked indelibly by its opening to the ’to-come’ (a venire) of the Other who always remains, 
structurally, in the future (l’avenir).67 

 

Det är inte endast en delning som sker i det omöjliga beslutet utan även en samman-

fogning av lag och rättvisa menar Thurschwell. Detta beslut passerar genom det oav-

görbara ”that leaves the singularity of the genuinely just decision always ’to come’ 

and never in the present judgment.”68 Enligt Thurschwell möter man i besluten 

paradoxerna som ”tvingar” en bort från att fälla omdömen. Kopplat till idén om kritik 

som krinein är det möjligt att betrakta paradoxer som ifrågasättande av just den 

kritiska förmågan. Möjligen att man kan gå så långt som till att den kritiska förmågan 

inte vet hur den ska bemöta den olösliga konflikt som går under namnet paradox.  

 Precis innan genomgången av den första aporin betonar Derrida den overkliga 

uppdelningen mellan rätt och rättvisa, en rörelse han också kallar kontaminering eller 

utsuddning. ”Men det faller sig så att rätten gör anspråk på att utövas i rättvisans 

namn och att rättvisan kräver att installeras inom en rätt som måste vara i funktion 

(utformas och tillämpas) – genom kraften – ’enforced’. Dekonstruktionen befinner sig 

och rör sig alltid mellan dessa två.”69 Den rörelse han här lyfter fram skiljer sig alltså 

från den kritiska rörelse som avser att hålla isär rätt och rättvisa. För Derrida handlar 

det i Lagens kraft om att visa på att hur mycket än rätten försöker förankra sin grund i 

det dömande och kritiska bär den alltid det den försöker göra sig av med inom sig.  

                                                
66 Ibid., s.31 
67 Adam Thurschwell, ”Specters and Scholars: Derrida and the Tragedy of Political Thought” ur 
Derrida and Legal Philosophy, ed. Peter Goodrich, Florian Hoffmann, Michel Rosenfeld, Cornelia 
Vismann, (Palgrave Macmillan: New York, 2008), s.154 
68 Ibid., s.154 
69 Derrida: 2005, s.32 
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När jag kommer in på aporierna är det bra att hålla denna tanke om utsudd-

ningen i bakhuvudet då de tre aporier Derrida nämner kan vara svåra att hålla åtskilda. 

”I själva verket handlar det om en enda aporetisk potential som distribueras i 

oändlighet,”70 skriver han själv. För att bygga på idén om kontaminering ytterligare, 

menar han här att det inte bara finns en relation som lagen behöver avgränsa sig mot 

utan en oändlighet av sådana. Dock finns det en vilja till separation inom rätten 

hävdar bland annat Gasché, i och med begreppet krinein, men även Davies som 

skriver att ”the entire project of positivist theories of law is to establish separateness 

or separability of law, to establish, that is, that law is separate or separable from non-

law, that it is in a genre of its own.”71 Gränser används för att skilja mellan vad som 

affirmeras inom gränserna, lagarna, och det som finns bortom dem, icke-lagen. Sam-

tidigt som den ställts upp som en gräns är den ingen tydlig gräns vilket Derrida ut-

trycker som att insidan bär spåret av det andra inom sig och att utsidans gräns alltid är 

förbunden med insidan. Inte bara skapar rätten skiljelinjer den använder gränserna för 

att uppvisa och upprätthålla kraft inom ett redan givet system. 

  

Tre erfarenheter av det omöjliga 
Regler 
Redan titel på den första aporin, ”Regelns epokhé”, visar tydligt på den paradoxalitet 

aporierna bär på. De två begreppen, regel och epokhé, glider in i varandra samtidigt 

som de står i motsättning till varandra. Som jag tidigare visat är regeln något man an-

ser sig kunna förhålla sig till medan epokhén för Derrida är en oviss erfarenhet man 

passerar genom för att kunna fatta ett beslut eller ta ansvar inom rätten. För att förstå 

varför Derrida ställer regeln och epokhén bredvid varandra behöver man se vad som 

konstituerar denna apori och hur den verkar.  

 Rättvisans vanligaste axiom grundar sig i frihet och möjligheten att ansvara 

för sina handlingar, tankar, beteenden och beslut. Utesluter man dessa parametrar kan 

man utifrån detta axiom inte betrakta några beteenden, beslut, handlingar eller tankar 

som rättvisa. Förmågan att bedöma det orättvisa faller även bort. Här använder 

Derrida uttrycket ”vårt vanligaste axiom” vilket man kan betrakta som en generell 

                                                
70 Ibid., s.30 
71 Davies, s.78 
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bild av en rättvis person eller handling. Däremot blir det tydligt att han motsätter sig 

denna bild när han tillfogar lagen som en viktig del för att den frie ska kunna upp-

fattas som rättvis. Dekonstruktionen av denna idé om frihet innebär helt enkelt att 

frihet, precis som rättvisa, inte kan vara fritt och inte heller igenkännas som fritt om 

det inte finns en lag, föreskrift eller regel vilken den förhåller sig till. Av det kan man 

dra slutsatsen att Derrida inte talar om en fri individ vilken är ursprunget till en rättvis 

handling eller ett rättvist beslut.  

Man kan fråga sig vad han menar med begreppet fri. Primärt verkar det handla 

om att den fria individen bara är fri att handla i förhållande till en uppsättning ramar. 

Dessutom bör man tillfoga språkets betydelse här, med andra ord att det inte finns 

något handlande bortom språket.  

 
Kort sagt, för att ett beslut ska vara ansvarsfullt och rättvist måste det i sitt eget ögonblick, om 
något sådant finns, samtidigt vara regelbundet och utan regel, lagkonserverande och lika 
mycket lagförstörande och upphävande för att varje gång kunna återuppfinna, återlegitimera, 
åtminstone i återbejakandet och det nya och fria bejakandet av dess princip. Varje fall är 
enskilt, varje beslut är olikt och kräver en fullkomligt egen tolkning, som inte någon 
existerande och kodifierande regel vare sig kan eller bör kunna absolut garantera. Om regeln 
med visshet garanterar tolkningen kommer domaren att vara en räknemaskin; detta händer 
ibland, till och med alltid, delvis, enligt en ofrånkomlig parasitering av den mekanik och 
teknik som domslutens nödvändiga upprepbarhet medför; och ur den synvinkeln kan man inte 
säga att domaren är fullkomligt rättvis, fri och ansvarig. Men det kan man inte heller säga om 
inte domaren alls hänvisar till en rätt eller regel, eller, om han därför att han inte anser att det 
finns en given regel utöver hans egen tolkning, därför låter sitt beslut vila i avvaktande, om 
han stannar vid obeslutsamheten eller om han improviserar utanför alla regler och principer; 
ur den paradoxen följer det att man inte vid något tillfälle kan säga ögonblickligen att ett 
beslut är rättvist, fullkomligt rättvist (det vill säga fritt och ansvarigt), och inte heller om 
någon att han är rättvis, och ännu mindre att ”jag är rättvis”.72 

 

Rättvisan verkar vara svårare, i det ögonblick då den uppstår, att få att sammanfalla 

med en idé, allra minst med idén om sig själv, och uppfattas och bedömas först när 

dess skeende har transformerats och skridit in i relation till lagbundenhet. Eftersom att 

Derrida alltid ser binära par underkastade samma villkor innebär det att även lagen 

har svårt att sammanfalla med idén om sig själv, även om lagens idé kan antas vara 

viss. Därmed kan man säga att det finns ett antagande kring lagarnas identitet, vilket 

rättvisan inte på samma sätt underkastas. Lagen förväntas alltid ge åtminstone ett lag-

enligt utfall, i bästa fall ett rättvist utfall. Men rättvisa beslut är svåra att definiera och 

omöjlig att faktiskt vara fullt ut rättvisa vilket gör det svårt att tala om rättvisans viss-

het. Det enda som kan finnas är förhoppningen om att rättvisa kan komma.  

                                                
72 Derrida: 2005, s.33f 
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Oavgörbarhet 
Ett rättvist beslut menar Derrida inte kan bli verksamt eller fixeras i en rättslig form 

om det inte finns en delning inom beslutet. Delningen påbörjas i den inledande hand-

lingen att från olika perspektiv bearbeta regeln. ”Beslutet börjar, eller borde rättsligt 

och principiellt börja i initiativet att inhämta kunskap, läsa, förstå och tolka regeln, till 

och med beräkna den.”73 Paradoxaliteten hos denna apori ligger i den oändlighet som 

följer med att man måste fatta beslut vilka aldrig kan vara absolut rättvisa. Detta även 

om beslutet bedömts som rättvist i stunden. Men att nå en punkt där man kan vara helt 

försäkrad om att beslutet varit fullständigt rättvist är omöjligt. Utöver detta innebär 

det även att den omdömesfällande och kritiska aktiviteten redan är pågående innan vi 

kan se att aktiviteten utförts, det vill säga innan beslutet är fullt ut taget.  

En annan aspekt av den andra aporin relaterar till en rädsla för denna oav-

görbarhet. Derrida beskriver det oavgörbara utifrån två perspektiv, dels är det en rör-

else mellan två beslut, men också en erfarenhet av det främmande. Jag tolkar den oav-

görbara rörelsen som en erfarenhet mellan ett inre och ett yttre.  ”Det oavgörbara är 

erfarenheten av det som är främmande och heterogent i förhållande till det beräk-

ningsbara och regeln, men som samtidigt måste – och det är som en plikt vi talar – 

fatta det omöjliga beslutet i enlighet med rätten och regeln.”74 Detta är en komplex 

tanke, Derrida utser det till och med till ett prov. Och detta prov menar han att man 

måste genomgå för att beslutet ska vara fritt. Här kastas man återigen tillbaka mot 

argumentet om att man i ett läge där detta inte kommer till stånd kan man bara 

betrakta beslutet som legalt, i enlighet med rätten, men aldrig som rättvist. Dessutom 

tillägger Derrida att ”i det oavgörbaras avvaktande ögonblick är beslutet inte heller 

rättvist, eftersom endast ett beslut är rättvist.”75 Det finns alltså ingen ”lösning” där 

den beslutsfattande lyckas frigöra sitt beslut från den mängd andra möjliga beslut som 

skulle kunnat fattas. Inte heller kan man ”lösa” det genom att inte besluta alls.76 Precis 

                                                
73 Ibid., s.34 
74 Ibid., s.35 
75 Ibid. 
76 I anslutning till detta skriver Derrida att ”ett subjekt aldrig kan besluta någonting: subjektet är till och 
med det som aldrig kan erfara ett beslut som något annat än som en perifer händelse som inte påverkar 
dess väsenmässiga identitet eller den substantiella självnärvaro som gör att subjektet är ett subjekt.” 
Derrida: 2005, s.35. Beslutsverksamheten förlägger Derrida alltså bortom subjektet, jag hävdar därmed 
att; 1. subjektsproblematiken inom filosofin inte har betydelse för Derridas dekonstruktion av rätten, 
och 2. att subjektet, om det överhuvudtaget närvarar, inom Derridas dekonstruktion av rätten inte har 
någon betydelse för hans övergripande projekt.   
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detta beskriver Derrida om domaren, vilken måste fatta ett beslut men det beslutet bör 

och kan inte vara helt i enlighet med regeln för att vara rättvist. Beslutet bejakas ge-

nom kontaminering och överseende med ovissheten, det vill säga genom att ta ansvar 

för den våldsamhet som vilar i beslutet.  

 Oavgörbarhetens prov mynnar oundvikligen ut i något, det kan inte stanna vid 

ett passivt åskådande. När detta prov bestått menar Derrida att man följt en regel, en 

regel i alla de bemärkelser som jag redan nämnt. Beslutet är i följandet av regeln inte 

längre rättvist, varken i stunden eller fullkomligt. Här finns spår av Derridas kritik av 

identitetslogiken.  

 
När väl oavgörbarhetens prov är bestått […] har ånyo en regel följts; en regel som är given, 
uppfunnen eller återuppfunnen, återbejakad: beslutet är inte längre i stunden rättvist, fullkom-
ligt rättvist. Det verkar som om ett beslut aldrig någonsin kan vara i stunden fullkomligt rätt´-
vist: antingen har det inte fattats enligt en regel, och inget kan borga för dess rättvisa, eller så 
har det redan följt en regel – given, mottagen, bekräftad, konserverad eller återuppfunnen – 
som inget absolut borgar för i sin tur; och om det för övrigt garanterades så skulle beslutet bli 
en beräkning som man inte skulle kunna kalla rättvis.77 

 

Derrida använder och kursiverar i stunden och fullkomligt vilka båda relaterar till kri-

tiken av identitetslogiken. I detta nu, i denna stund kan ingen rättvisa vara och det kan 

definitivt inte vara fullkomligt, det vill säga att rättvisan inte uppfyller idén om sig 

själv helt och fullt.  

Derridas kritik av identitetslogiken mynnar ut i spökgestalten vilken pekar mot 

omöjligheten av det fullkomligt närvarande. ”Det oavgörbara finns kvar, inhyst som 

ett spöke men som ett nödvändigt spöke i varje beslut, i varje avgörande beslut. Dess 

spöklikhet dekonstruerar inifrån varje garanti om närvaro […].”78 Alltså kan man inte 

genom omdömesfällande aktiviteter skapa den renhet som eftersöks för det finns alltid 

ett efter som aldrig går att kontrollera, ett efter som står bortom omdömets kontroll. 

Derrida tillämpar även spökfiguren inom språket vilket då snarare ska tänkas 

som denna ovisshet vilken förhindrar absoluta garantier om uttrycken och de talade 

ordens betydelse. På samma sätt kan denna ovisshet tillämpas på rätten, och då i dess 

beslutsorgan; beslutet kan aldrig garantera en fullkomlig rättvisa, och (o)vissheten om 

detta ligger inhyst i detta beslut som en spökgestalt.  

För Derrida kan man inte finna en absolut visshet i att man till fullo följt det 

beräkningsbara eller det improviserade. Rädslan inom den andra aporin kan man inte 
                                                
77 Derrida: 2005, s.35 
78 Ibid., s.36 
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dölja eller täcka över eftersom grunden till den rädslan alltid kommer vara förbunden 

med handlandets temporalitet.  

 

Vansinne 
Den tredje aporin Derrida befattar sig med handlar om den brådska som blockerar 

kunskapens horisont. Denna apori hävdar han representerar en brådska vilken hindrar 

kunskapsinhämtning innan man har fattat ett beslut. Derrida använder horisontbe-

greppet som en kontrast till denna vansinniga brådska. ”En horisont, vilket det gre-

kiska ordet visar, är både en öppning och öppningens gränser som definierar antingen 

ett oändligt framåtskridande eller en väntan.”79 Den tredje aporin handlar därmed inte 

om en aktiv eller passiv evighet, det handlar att adressera beslutet omedelbart, att upp-

fatta beslutets ändliga sida. Något som öppnar upp för att handlande, och framför allt 

rättvisa, inte är förutbestämt att uppstå inom givna institutioner och ordningar, med 

andra ord kan inget rättsväsende monopolisera rättvisan.  

På grund av temporaliteten hos ett rättvist beslut jämför Derrida beslutets 

ögonblick vid ett ögonblick av vansinne – en reflektion han hämtar från Kirkegaard. 

Det brådskande beslutet är inte bara vansinnigt genom den kraftfullhet med vilket det 

drar genom tid och rum, utan även på grunda av att ”det behåller något passivt, till 

och med omedvetet, som om beslutsfattaren endast vore fri att påverkas av det egna 

beslutet och som om detta kom från någon annan.”80 Beslutet är underkastat, ofritt 

och nästan övertaget av någon annan och det är nödvändigt. Vansinnigheten ligger 

även i mötet mellan kunskapens och beslutets temporala karaktärer, det vill säga ett 

möte mellan det obegränsade och det ändliga. Här finns en viktig distinktion av 

regelns närvaro i beslutet. Reglerna finns där i stunden av beslutsfattande, men de 

regler som tillämpas har inte föregåtts av någon kunskap eller garanti, detta är snarare 

ett avbrott i kunskapens oändliga kedja.81  

 Avbrottet som detta brådskande beslut medför har en performativ karaktär. 

Detta är viktigt för betydelsen av sanning inom rättsteorin enligt Derrida. Han skriver: 

 
Eftersom alla konstatativa uttalande som själva bygger på en performativ struktur som åt-
minstone är implicit […] så förutsätter dimensionen av rättvisa eller sanning i teoretisk-
konstaterande (i alla områden och särskilt i rättsteorin) alltså alltid de performativa uttalan-

                                                
79 Ibid., s.38 
80 Ibid. 
81 Ibid., s.39 
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denas dimension av rättvisa, det vill säga deras essentiella brådska. Denna är aldrig utan en 
viss dissymmetri och en viss grad av våldsamhet.82 

 

För att dimensionen av rättvisa ska kunna närvara inom rättsteorin måste performativ-

iteten inrättas, då den – till skillnad från konstaterandet – potentiellt kan frambringa 

rättvisa. Detta innebär att Derrida inte ser det möjligt för rätten att enbart bygga på 

konstateranden, eftersom rätten då skulle vara en maskin som enbart tog hänsyn till 

det generella. Därmed kan Derrida inte heller erkänna ett rättssystem som inte är dis-

symmetriskt eller icke-våldsamt. Rätten innehåller våldsamhet och dissymmetri och 

det är förutsättningen för det unika och förutsättningen för de rättvisa besluten.  

Derrida vill inte låta oss skrämmas av denna tanke på den våldsamma 

brådskan som måste komma. Den är i själva verket en ”översvämmad horisont” 

vilken utgör ett kommande av en eventuell framtid, en möjlighet, den andra 

människans ankomst. Denna gör rättvisan möjlig och det är genom väntan på rättvisa 

som man också vänder sig mot en framtid med det förflutna som vittnesbörden för 

rättvisans kommande. ”Rättvisan, liksom upplevelsen av den absoluta alteriteten, är 

omöjlig att uppvisa, men det är händelsens chans och historiens förutsättning.”83  

 I och med att man vänder sig mot det kommande kan man dock inte förhålla 

sig passiv, man kan inte alltid förlita sig på att beslut kommer fattas åt en eller att de 

beslut som fattas kommer vara rättvisa. Derrida uppmanar oss att ta del i vår tids 

juridisk-politiska debatter med den efterföljande varningen: ”Lämnad åt sig själv är 

den oberäkningsbara och skänkande idén om rättvisa alltid nära det onda, för att inte 

säga det värsta, ty den kan alltid beslagtas av den mest perversa beräkning.”84 Be-

lägringen av den oberäkningsbara och skänkande idén om rättvisa ingår alltid i van-

sinnet, kanske till och med att det är något av vad som gör det vansinnigt.  

Och vansinnet stegras än mer genom att man inte kan förhindra detta, inte 

stänga igen ropet efter rättvisa. Denna glipa måste stå öppen för att rättvisan ska 

kunna komma. Man kan inte heller lämna det vidöppet utan att räkna med 

beräkningen, ”den oberäkningsbara rättvisan kräver beräkning.”85 Det handlar om 

ansvar och förhandling mellan dessa två poler. Förhandling eftersom det inte går att 

tala om harmoni, då harmoni implicerar jämvikt, här är det två sidor som hela tiden 

                                                
82 Ibid. 
83 Ibid., s.40 
84 Ibid. 
85 Ibid., s.41 
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riskerar att överta den andra. Förhandling implicerar även delaktighet vilket inte 

gäller för det harmoniserande. En tolkning till varför Derrida talar om förhandling just 

här vill jag hävda ligger i skillnaden mellan blivande och vara. Harmoni implicerar en 

viss form av stillastående, men här finns inget som står stilla. Förhandling innebär 

ständigt skiftande gränser. Att uppta sådana förhandlingar är att ansvara.  

 

Sammanfattning 
”Från lag till rättvisa” ser på ytan ut att behandla frågan om vilka beslut som är lag-

enliga och vilka som är rättvisa, skillnaden mellan sådana beslut och om det lagenliga 

och det rättvisa kan sammanfalla med varandra, men i själva verket vill jag hävda att 

det Derrida förutsätter sig att göra är att döma bedömandet, eller åtminstone öppnar 

han upp en väg mot ett sådant handlande. Något han uttryckligen även nämner i 

början av Lagens kraft. Parallellt med det måste han lyfta upp vad det är som skapar 

ett meningsförhållande till detta bedömande, det som övertäcks och verkar i periferin 

men likväl är viktigt för skapandet och upprätthållandet av ett system som juridiken. 

Detta är tilltron man har till juridiska system. Derrida visar att man hänger upp en 

sådan tilltro på förhoppningen om en kommande rättvisa, samtidigt som den idé om 

rättvisa som formulerats aldrig kan infrias. Därmed blir begäret efter rättvisa ett rop 

på rättvisa som stärker lagen genom att man inte bryter med tron på vad rätten lovar. 

 Rättens löften behöver dock aldrig vara annat än performativer, vilket gör att 

lagarna kan verka på ”dolda” nivåer eftersom det inte bara är handlingar som lagarna 

producerar utan även performativa löften som döljer sig inom språket.  

 Det tvådelade ansvar han nämner handlar därmed om att gräva i lagarnas 

ytliga och djupa strukturer. Dock kan Derrida genom dekonstruktionen inte 

genomföra en kritik mot en omdömesbaserad sfär. Dekonstruktionen måste spåra upp 

det andra till omdömet, det vill säga tilltron och visa på hur detta par använts för att 

bygga ett meningsförhållande tillsammans. Därefter måste han visa på den enas 

dominans över den andra för att slutligen kunna ansvara för det som kommit att bli 

undantryckt. I fallet med lagen vill jag hävda att han visar upp denna rörelse från två 

håll: ett där tilltron är det andra till kritiken, och ett där kritiken är det andra till 

tilltron. Denna andra sida kommer jag behandla i nästa del om Benjamin.  
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Mystiken som beskrivs i Lagens kraft är enligt min åsikt den tilltro som be-

skrivs av Montaigne och Pascal. Mystiken som auktoriserar lagarna trots att de inte 

alltid kan uppvisa en tydlig relation till sanning. Derrida förskjuter denna mystiska 

sida hos auktoriteten till att innefatta tilltron och kritiken, alltså ser han kritiken som 

en del i det som frammanar lagens enforcability det vill säga att inte enbart vår tilltro 

till lagen är fundamentet till dess auktoritet. Att lagarna tillåter, lovar och verkställer 

domar är i sig en mystisk auktoritär kraft som låter lagarna etablera sig och 

vidmakthålla sin giltighet precis som tilltron till samma lagars förmåga att ge rättvisa 

utfall trots att rättvisa såsom idé kräver en singularitet vilken omöjliggör 

igenkännandet av rättvisa i stunden av dess skeende.  

Det mystiska hos auktoritetens fundament återfinns just i denna flyktiga ka-

raktär som än lockar tänkandet att bestämma vad som är dess yttersta princip och än 

undflyr denna bestämmelse. Dock förändrar det inte faktumet att det finns rättssystem 

och att dessa har beständighet. Med det följer denna drift till att hänvisa till något bak-

omliggande vilket skulle vara orsaken till de effekter systemet producerar. Här blir 

därför performativitet viktigt för Derrida då han genom denna typ av handling kan 

förklara hur rätten grundar sig och reproduceras.   
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II. Benjamins förnamn 
Mitt fokus i denna del kommer precis som i tidigare del vara riktad mot spänningen 

mellan tilltro och kritik. Här följer jag andra delen av Lagens kraft och jag kommer 

därmed vara mer fokuserad mot kritiken inom rätten, återigen såsom krinein. En kritik 

som nu är mer accentuerad. ”Benjamins förnamn” är Derridas läsning av Walter 

Benjamins Försök till en kritik av våldet, och med den valda texten är det svårt att 

blunda för vikten av det kritiska i Derridas dekonstruktion av rätten. Centralt i 

Benjamins text är våldets delning mellan mytiskt och gudomligt. Vidare väcker denna 

text intresse hos Derrida, då han menar att den grundar sig i hemsökelsen av temat om 

radikal destruktion.86 Att Benjamin också skriver om språket såsom representativ, 

dödlig kraft väcker Derridas intresse.87 Derrida gör till och med en associativ kop-

pling – vilket han erkänner varken är bevis eller ger visshet – mellan Benjamins 

förnamn, Walter, och tyska ordet ”die Waltende” (den som hanterar) vilket kopplar 

Benjamin till performativitet och därmed rätten.  

Jag kommer i denna del rikta fokus mot kopplingen mellan våld och kritik. 

Vägledande blir hur relationen mellan kritik och tilltro ser ut i ”Benjamins förnamn”.  

 

Begreppet Gewalt88 
Benjamin definierar två former av våld, ett gudomligt och ett mytiskt i FKV, vilka står 

i motsats förhållande till varandra.89 Benjamin ser det som att en av dessa befäster och 

grundar rätten, medan den andra bevarar och bekräftar rättens tillämpbarhet. Det 

grundande våldet, och detta är en distinktion Derrida förtydligar, är mytiskt, stam-

mande ur den grekiska traditionen.90 Det bevarande våldet, även här förtydligar 

Derrida distinktionen, är gudomligt, stammande ur en judisk tradition. Benjamin 

försöker genom hela FKV framföra en kritik mot våldet som går genom rätt och 

                                                
86 Ibid., s.43 
87 Ibid., s.44 
88 Ordet Gewalt bär på flera betydelser, med den svenska översättning av våld undflyr förståelsen för 
begreppets vidare betydelse som legitim makt. Se sida 17 not 29 för svenska översättningen av beg-
reppet. 
89 Derrida skriver: ”att det ena inte så radikalt kan skiljas från det andra, eftersom det så kallade grund-
ande våldet ibland ’representeras’, och nödvändigt repeteras, i ordets starkaste bemärkelse, av det be-
varande våldet.” Derrida: 2005, s.45 
90 Begreppet mytisk som Derrida använder i ”Benjamins förnamn” har inget uttryckligen att göra med 
det mystiska som jag här intresserar mig för. Begreppet är direkt hämtat från FKV.    
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rättvisa. Att han vänder sig till en rättsteoretisk sfär menar han beror på att det först är 

när våldet griper in i sedliga förhållanden som våldet kan representeras.91 Han 

förtydligar också inledningsvis att den grund han kommer förhålla sig till är den 

mellan mål och medel. Det är en problematik man återfinner i naturrättens och den 

positiva rättens gemensamma grunddogm: ”Rättvisa mål kan uppnås genom 

berättigade medel, berättigade medel används för att uppnå rättvisa mål.”92  

Ett citat från Lagens kraft tar upp flera av de fenomen jag intresserar mig för; 

”Gewalt kan också betyda den lagliga maktens dominans eller suveränitet, den aukto-

riserande eller auktoriserade auktoriteten: lagens kraft, laga kraft.”93 För Benjamin 

innebär Gewalt det som ger lagen sin kraft, sin auktoritet, och då bör man vara för-

siktig med att påstå att det är som rent våldsverkande element Gewalt skänker aukto-

ritet och laga kraft. På det sätt som Benjamin använder begreppet våld finns det imp-

likationer att det både är en form av utövande kraft men att det inte behöver handla 

om en våldsam kraft, som till exempel misshandel. Det innebär att Gewalt som lagens 

kraft inte i detta sammanhang är en auktoritet man följer endast med anledning av 

rädslan för dess våldsamma bestraffning vid överträdelse av etablerade lagar. 

Symboler blir med detta betydelsefulla: ”Begreppet våld hör till den symboliska 

rättsordningen, den politiska eller moraliska ordningen – till alla former av auktoritet 

eller auktorisering, åtminstone det som gör anspråk på att vara auktoritet.” 94 

Auktoriteten kan med andra ord enligt Benjamin verka genom symboler, eller helt 

enkelt genom representation. Benjamin försöker med begreppet Gewalt rama in vad 

Montaigne avsåg med den mystiska auktoriteten, här dock med vad jag betraktar som 

en vändning till en negativ tilltro, eller om man så vill misstro mot det rätten utlovar. 

Genom denna negativa tilltro menar jag att Benjamin genomför sin kritik mot rätten. 

Hans övertygelse är att rätten kan befrias från sitt förhållande till våld och försöker 

etablera något han kallar för ”hjärtats kultur”. 95   

  

                                                
91 Walter Benjamin, ”Försök till en  kritik av våldet” 
https://www.marxists.org/svenska/benjamin/1921/valdet.htm, stycke 1 
92 Ibid., stycke 3 
93 Derrida: 2005, s.51 
94 Ibid., s.52 
95 ”Hjärtats kultur” är en idealsfär Benjamin upprättar vilken han menar är befriad från kraften och 
relationen mellan mål och medel.    
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Hotet mot grunden 
Kritiken av våldet leder Benjamin till slutsatsen att rättsstaten monopoliserar våld som 

auktoritet. Det innebär att individens våldsuttryck, som hotar själva rätten mer än 

något annat våldsuttryck, förbjuds i syftet att rätten försöker skydda sig själv, det vill 

säga att den försöker hindra att den egna grunden ifrågasätts. Benjamin skriver att 

man tar ”hänsyn till den överraskande möjligheten att rättens intresse av att 

monopolisera våldet gentemot enskilda personer inte har sin förklaring i avsikten att 

slå vakt om rättsmålsättningarna, utan i den att slå vakt om rätten själv.”96  

Grunden hos rätten är inte så stabil som man vill framställa det som och detta 

antyder samtliga av de tänkare som Derrida återvänder till i Lagens kraft. Rätten häv-

dar Benjamin kan dock inte överge idén om en (stabil) grund vilket leder till att 

grunden måste försvara sig själv som om den vore lika stabil som den utger sig för att 

vara. Begreppet krinein är centralt här eftersom man genom det möter rättens rädsla i 

just ett begrepp. Rätten både är det den räds samtidigt som den försöker täcka över 

spåret till denna aktivitet genom förbud mot kritik eller bedömande. Försöken att 

täcka över detta spår menar Derrida leder den till sökandet efter sin egen grund. 

Davies menar att den rättsteoretiska filosofin länge har sökt efter lagens lag – kanske 

att man till och med kan tillägga alltid –, det vill säga, lagens auktoritativa ursprung. 

Denna grund har enligt henne under de senaste tvåhundra åren formats efter det 

moderna begäret efter en lag grundad i det absoluta och rätta. Enligt henne har detta 

kommit att utvecklas från denna tidpunkt på grund av rättens brytning med idén om 

Gud som grund för lagen. Denna brytning är viktig för sammanhanget då Benjamin 

kategoriserar rättvisa som gudomlig.   

Skilsmässan mellan tro och lag har enligt Davies gett upphov till en mer 

instabil rättsordning i och med att rättsordningar efter denna brytning inte kan hävda 

sig på samma sätt som en rättsordning vars grund är gudomligt transcendent. 

”Modernist legal thought puts the law firmly above individual human persons, 

meaning that the source of legal authority must have some superior or transcendent 

existence, at least an existence which is objectively identifiable and certain.”97 Detta 

menar hon är själva huvudidén som tillåter rätten att söka efter sitt ursprung. Kan den 

inte hitta den överlägsna och transcendenta existensen har den svårt att hävda sig över 

                                                
96 Benjamin, stycke 6 
97 Davies, s.73 
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individen, vilket kan leda till sin egen upplösning. Benjamins blick mot individen och 

rättens behov av att förbjuda individuellt våld handlar utifrån Derrida om att rätten 

täcker över sin relation till individen då individuellt våld hotar rättens grund.  

Sökandet efter lagens rättfärdigande för människan allt längre bort från själva 

praktiken skriver Davies. Trots att det saknas en yttersta grund för lagen har det ändå 

funnits dem som stannat i sitt sökande efter grunden för att istället etablerat en grund. 

Detta är vad Derrida menar med den supplementära rörelsen. Hon menar att man 

aldrig stannar vid ett rationellt ursprung eller ett ursprung som tydligt avgränsar 

lagens utsida från dess insida. Vidare menar hon att dagens rättsordning vilar på: 

 
a condition of a transcendental mind which makes a norm into law, not a concrete source of 
law. […] The basic norm is the condition for the construction of objectivity in the legal 
system: in other words, it is what ensures that law is regarded as superior to human will.98 

 

Davies infogar alltså normer som ytterligare tolkning på vad lagarna hämtar sin auk-

toritet från. Detta är dock ingen bättre förklaring som når djupare i sitt försök att av-

täcka vad som skänker auktoritet. Vad den däremot kan erbjuda är en tydligare as-

sociativ länk till något ytterst svårförklarligt. Derrida hävdar aldrig något sådant som 

att auktoriteten är den gängse normen. Benjamin hänger däremot upp sin tolkning av 

auktoriteten på en form av våldsamt verkande kraft.  

 

Att låna sig själv som ansvar 
Trots att det finns vissa agenter som tillåts våldsutövning inom rättsstaten, menar 

Benjamin att tillåtelsen alltid är under kontrollerade former just på grund av hot mot 

grunden. Derrida fortsätter: ”Våldets essens ligger inte i att det brukar sin makt eller 

en brutal kraft för att uppnå ett visst resultat, utan i hotet mot, eller den effektiva de-

struktionen av, en given rättsordning.”99 Det han beskriver här handlar inte nödvän-

digtvis om det som finns bokstavligen immanent inom samma rättsväsen, utan snarare 

handlar det om det våld som finns immanent i rätten som sådant. ”Staten fruktar det 

grundande våldet, dvs. det som äger förmågan att rättfärdiga, legitimera (begründen) 

eller omvandla de rättsliga förhållandena (Rechtsverhältnisse), och som därmed kan 

                                                
98 Ibid., s.75 
99 Derrida: 2005, s.56 
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presentera sig som ägande en rätt till rätten.”100 Rädslan rätten bär inom sig är en av 

vetskapen om att en ny rätt alltid med nödvändighet grundar sig med samma kraft 

som den själv grundade sig med och att den kraften är bräcklig när den väl är ge-

nomskådad. Han ser att det till och med på förhand är berättigat att tillgripa våld i en 

revolutionär situation då den som legitimerar detta lovar i efterhand att legitimera det 

våld som använts mot den tidigare ordningen. Löftet om en ny rätt skapar en utman-

ande kraft vilken hotar att tränga bort den rådande rätten. Tanken på att det skulle 

finnas flera rättssystem vilka är verksamma samtidigt diskuteras inte i Lagens kraft, 

ett tema som dock skulle vara intressant att utforska.  

Löften diskuterades i samband med perfomativer i föregående del, det vill 

säga språkets betydelse vid inrättandet av lagen. Derrida återkommer till språket då 

dessa grundande löften inte har en grammatik vilken adekvat låter denna handling 

visa sig för vad den är. Med det menar han att den kategori av futurum praeteritum 

som en lyckad revolution uppstår ur liknar nutiden på ett sådant sätt att det våldet kan 

beskrivas.  

 
Den låtsas vara en nutid eller en enkel modalisering av det innevarande. De som säger ”vår 
tid”, och då tänker ”vår nutid” i ljuset av en framtida redan innevarande nutid vet per 
definition inte särskilt väl vad de säger. Det är i detta icke-vetande som inträffandets 
inträffande uppstår, det som man naivt kallar dess närvaro.101  

 

Jag tolkar Derrida som att han menar att dessa ögonblick skapar framtiden genom 

denna performativa akt om uttalandet av nuet. Och med det återkommer det mystiska.  
 
Dessa ögonblick, försåvitt man kan isolera dem, är fruktansvärda ögonblick. På grund, 
givetvis, av de lidanden, de brott, den tortyr som sällan underlåter att följa dem, men lika 
mycket därför att de i sig själva, och i själva sitt våld, är otolkningsbara eller omöjliga att 
dechiffrera. Det är vad jag kallar det ”mystiska”.102  

 

Även om man kan gå tillbaka till en ungefärlig punkt för detta instiftande ögonblick, 

kan man helt enkelt inte nå fram till dess ”egentliga” betydelse då en sådan betydelse 

inte kan greppas, åtminstone inte genom språket. Ögonblicket är ju enligt Derrida ett 

tillstånd av icke-vetande och ur det icke-vetande går inte vetandet att återhämta. 

Snarare skulle man med hjälp av honom kunna hävda att förnuftets begär till kunskap 

skapar en pålagring av vetande på icke-vetandet. Denna definition av det mystiska 
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återkopplar till det Derrida skriver i den första delen om det vi tilltror, samtidigt har 

han skalat bort den kritiska aspekten.  

Gasché skriver att Derrida med dekonstruktionen framförallt vill låna sig själv 

till den andre i form av ett slags ansvar.103 Ansvaret gäller innan all kritisk separation, 

delning eller beslut. Det innebär att det otolkningsbara inte ska undvikas även om den 

har en undflyende karaktär. För dekonstruktionen innebär det att inte gå in i denna 

omöjliga situation och dela den, snarare handlar det om att gå in i en redan befintlig 

delning och ta det ansvar för det andra begreppet vilket har förskjutits. Detta förklarar 

varför han i denna del inte låter det mystiska innefatta det kritiska då en schablonartad 

tillämpning av begreppet skulle hindra den dekonstruktion som nu sker genom 

kritiken. Våldet i de ögonblick han här nämner som mystiskt kan inte heller det tolkas 

som något man tilltror, återigen är det en form av misstro mot en etablerad ordning. 

Misstron och tilltron har dock en liknande struktur av att relatera till vad man tror men 

med olika riktning. Vad jag vill hävda att Derrida gör med Lagens kraft är att skapa 

en sådan ansvarstagande dekonstruktion vilken använder två delar för att från två håll 

dekonstruera rätten. Genom att först visa på vilka delar som rätten består av och hur 

de skapar mening inom rätten, genom tilltro och kritik, för att sedan dekonstruera 

både det tänkande som sätter tilltron som främsta grund för rätten likväl som att 

dekonstruera det tänkande som låter kritiken vara främsta grund för en ny form av rätt 

skapar Derrida en dekonstruktion av rätten vilken möter sig själv från båda hållen. På 

så sätt lyckas han undvika att upprepa ett mönster där delningen är målet. Istället 

uppstår ett förhandlande möte där det inte går att tala om att Derrida försöker skapa en 

ny rättsteori. Detta menar jag är vad han avser med att låna ut sig själv som ett slags 

form av ansvar.  

 

Grundande våld 
Man kan här verkligen se att Derrida börja skilja sig från Benjamin. Det Derrida nu 

har sagt är att det våld som ligger till grund för en rättsstat inte är möjligt att tolka i 

dess grundande, våldets läsbarhet tillkommer senare. Däremot antyder han att 

Benjamin inte kan se denna nyans av läsbarhet hos våldet, kanske att han till och med 

ser det som nödvändigt att Benjamin bortser från denna nyans. Men eftersom Derrida 
                                                
103 Gasché: 2007, s.36 



 43 

själv ser det grundande våldet som otydbart är denna mystik en avbrytande handling i 

en pågående kunskapsprocess. Avbrottet benämner Derrida bekant som epokhén, 

vilken utgör grunden för en tid av icke-rätt. Avbrottet är ett ögonblick som alltid och 

aldrig äger rum i en närvaro, det vill säga det är den omöjliga tiden för nuet. ”Det är 

ögonblicket då rättens grund svävar i ovisshet, eller ovanför avgrunden, är upphängd 

på en rent performativ akt som inte har någonting att rättfärdiga vare sig för eller inför 

någon.”104 Skulle rätten erkänna den drivkraft som stammar från ovissheten som täcks 

över skulle det leda till dess upplösning enligt honom.  

 Hur ser det då ut med andra former av våldsyttringar inom en rättsstat som 

varken är statens utövande mot individen eller individens mot staten? Idén om krig 

inom rätten är viktigt för Benjamin i FKV. Han menar nämligen att krigsrätten är en 

av de få av rättsstaten legitimerade former av våldsuttryck. Dess krav är dock freden, 

uppnår krigen inte fred kan ingen ny rätt uppstå och därmed fortskrider kriget. Segern 

sanktionerar den nya rätten skriver Benjamin. ”Sanktioneringen består just i detta att 

de nya förhållandena erkänns som ny ’rätt’, helt oavhängigt av om de de facto behö-

ver någon form av garanti för sitt fortbestånd eller inte.”105 Krig-fredrelationen utgör 

alltså en form av rättsetablerande våld och av det Benjamin skriver kan man sluta sig 

till att freden är både beroende av kriget (eftersom att fred inte har en betydelse om 

inte krig finns som dess motsats) och en fortsättning av det när det tar formen av rätt. 

Derrida fortsätter där Benjamin stannar genom att påpeka att denna stund då freden 

uppnås, och därmed etablerat en ny rätt, är en stund av ovisshet, en form av epokhé. 

Ovissheten som kommer med epokhén innebär att rätten i sitt instiftande är 

befriad från rättfärdigande inför någon. Rättfärdigandet finns dessutom bara i det 

vardande, i framtiden.  

 
Vi ”vidrör” här, utan att beröra den, en enastående paradox: lagens oåtkomliga transcendens 
inför och före vilken ”människan” befinner sig förefaller oändligt transcendent och därmed 
teologisk bara i den mån som den i hennes omedelbara närhet beror endast på henne, på den 
performativa akt med vilken hon instituerar den. Lagen är transcendent, våldsam och icke-
våldsam, därför att den beror endast på människan som står inför den – och därmed före den –
, som producerar den, grundar den, som auktoriserar den genom ett absolut performativ vars 
närvaro alltid undflyr henne. Lagen är transcendent och teologisk, alltså alltid i vardande, 
alltid utlovad, därför att den är immanent, ändlig och alltså redan passé.106 
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Förståelsen av detta kan alltså aldrig infinna sig annat än i en framtid, och det är en 

oviss framtid då det endast är om rätten lyckas etablera sig som möjligheten för dess 

begriplighet kan komma till stånd. Detta är anledningen till varför Derrida i ”Från rätt 

till rättvisa” hävdade att tolkning är ett våldsutövande. Just på grund av att tolkningen 

alltid är beroende av dess ramar för att vara begriplig kan den inte gå bortom vålds-

strukturen i vilken den är fångad. Dessutom uttrycker han här lagen som transcendent 

och teologisk. Transcendensen pekar Derrida på som viktigt för lagen, precis som 

transcendens är viktigt för tron på Gud. Den teologiska synen vill jag här hävda kan 

ses som att Derrida vill skapa en association till den typ av djup tilltro människor kan 

ha till religion. Det är inte en form av vidskepelse om vad som lagarna möjligen gör, 

det är en djupare och mer profan känsla som här skapar grunden för både religion och 

rätt. Att lagar har varit sammanvävda med religionen är ett argument till varför 

Derrida kan finna sätt att förklara juridiken genom tilltro. 

 

Kritik och våld 
De typer av våld Benjamin beskriver menar Derrida är svåra att urskilja på grund av 

den kontaminering som alltid råder mellan motsatser. Kontamineringen mellan dem 

blir dock tydlig då Benjamin hävdar att medlen styr våldet, eftersom det förenar de 

två typerna av våld mer än separerar dem åt.107 Anledningen till att han inte kan låta 

denna kontaminering vara just en kontaminering menar Derrida beror på att ”om 

våldet ligger i rättens ursprung så kräver förnuftet att man slutför kritiken av detta 

dubbla våld, det grundande och det bevarande.”108 Denna kritik pekar Derrida ut som 

drivkraften vilken för Benjamins text framåt. Derrida är så drastisk i sin uppfattning 

av denna dubbla rörelse att han hävdar att Benjamins projekt skulle omintetgöras om 

detta uteslöts. Detta är ett drag man kan se i många av Derridas texter och mynnar ut i 

utpekande av inre motsättningar, vilka –  på samma gång som de tillåter textens fram-

åtskridande – utgör ett hot då en lyckad kritik skulle innebära textens utplåning. 

Ytterligare är det intressant att Derrida faktiskt vidrör frågan om Benjamins kritik 

                                                
107 Benjamin skriver: ”Allt våld är som medel antingen rättsetablerande eller rättskonserverande. Om 
det inte kan göra anspråk på någon av dessa egenskaper, så avstår det därmed frivilligt från varje 
giltighet. Därav följer emellertid att varje yttring av våld som medel även i gynnsammaste fall har del i 
den problematik som rör rätten som sådan.” Benjamin, stycke 11 
108 Derrida: 2005, s.63 
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först här. För Benjamin var kritiken viktig i frågan om rätten och det våld som hör till 

rätten. Som jag nämnde tidigare är det sätt på vilket Derrida närmar sig Benjamins 

text en fråga om ansvar. Att kritisera Benjamins idé om kritik är inte ett alternativ i 

den dekonstruktiva läsningen, utan snarare försöker Derrida finna det andra till 

kritiken. Derrida brukar i sina läsningar reda ut vilka paren är, men det intressanta i 

Lagens kraft är att kritikens andra inte är tydligt utpekad av Derrida. Vad är då 

anledningen till detta? En möjlig tolkning av svårigheten är att det handlar om just 

kritikens karaktär, den som ”inte bara [är] negativt utvärdering, förkastande eller 

legitim fördömelse av våldet, utan omdöme, utvärdering, undersökning.”109 För att 

kunna dekonstruera Benjamin kan Derrida inte använda sig av någon form av kritik, 

och det innebär att hans text blir vag då han med svårighet kan avgränsa eller 

utvärdera enligt ett mönster. Svårigheten Derrida ser med att läsa Benjamin leder till 

och med till att han menar att han inte kan dekonstruera denna text utan talar istället 

om en upplevelse av texten. Dock kräver den av flera anledningar hans uppmärk-

samhet, vilket gör att han inte lämnar texten därhän.  

Ett begrepp som han ofta använder är att sväva ovanför något, vilket för denna 

text innebär att sväva ovanför rättens avgrund. Avgrunden i sin tur rymmer det mys-

tiska, en ”plats” som vi nu känner igen som oviss, men samtidigt bärande på möjlig-

heter just på grund av denna ovisshet. Tilltro måste återkomma även här, då det mys-

tiska i sammanhanget är den tilltro man måste ha till rätten. Tilltron har en försonande 

egenskap till sig vilket ställer den i kontrast till kritiken. 

 Kan man då genom försoning undvika det våld som finns inom rätten? 

Benjamins kritik av våldet riktar sig ju mot att rena rätten från våld. Samtidigt kan 

han inte finna en tillfredsställande definition av en rätt vilken har frigjorts från våld. 

Derrida menar att Benjamin hamnar i en återvändsgränd vid tanken på, och 

erfarenheten av våldets oavgörbarhet.  

 
Men vid slutet av återvändsgränden kallar denna utsiktslöshet (Aussichtlosigkeit) på tanke-
beslut som berör inget mindre än språkets ursprung i dess förhållande till sanningen, det ödes-
mässiga våld (schicksalhafte Gewalt) som situerar sig bortom förnuftet, samt, bortom, själva 
det våldet, Gud: en annan, en helt annan ”mystisk grund för auktoriteten”.110 
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Försöket till att kritisera våldet leder alltså Benjamin till den mystiska grunden, det 

vill säga tilltron. Vägen fram till detta är utsiktslösheten hävdar Derrida och det är 

genom denna som Benjamin indirekt kommer till Gud och indirekt tron. Genom att 

Benjamin kommer till denna Gud hävdar jag att läsningen av kritikens andra som 

tilltro är möjlig. Kortfattat anser jag att Benjamins kritik av våldet inom rätten måste 

vara förbunden till en idé om tro vilken möjliggör kritiken samtidigt som kritiken 

möjliggör tron.  

Drar man det ytterligare längre innebär det att våldet inom rätten i sig bär 

kritiken och tron inom sig och är i denna läsning de element vilka i sig utgör en möj-

lighet för rätten. Fullbordandet av kritiken skulle innebära att rätten skulle upphöra, 

men för Derrida är dekonstruktionens mål inte att förkasta denna strävan, den utgör 

som sådant själva fundamentet för den filosofiska verksamheten. Derridas strävan är 

ansvaret för det andra, och det andra är alltid annat vilket gör det svårt att definiera 

vad det är. Och ansvaret är minst lika mycket ett försvar för den filosofiska verk-

samheten som den kritiska, då han ställer sig på och synliggör den andra sidan som 

möjliggör tänkandet.  

 

Spöklikhet inom rätten 

För att Benjamin ska kunna fullborda en kritik av våldet inom rätten måste han söka 

sig till den renaste möjliga form av våld han kan finna exempel på. Ett sådant 

exempel finner han hos dödsstraffet just för att det på samma gång berör liv och 

död.111 Dessutom är dödsstraffet beviset för de två sortens våld spöklika uppgång i 

varandra, det är ”som om ett våld spökar hos det andra”.112 Och spöklikheten kommer 

av dess oförmåga att närvara i sig själv, med andra ord är det ett uttryck för den 

identitetslogik Derrida så gärna kritiserar.  

Martin Hägglund skriver i Radical Atheism att den filosofiska identitets-

logiken är ett felslut som Derrida finner genom sin förståelse av temporalisering. 

Hägglund tolkar Derrida som att han menar att allt är temporalt och att 

temporaliseringens rörelse delar nuet.113 I Lagens kraft skriver Derrida: ”Det spöklika 
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ligger i det att en kropp aldrig är närvarande i sig själv, som det den är. Den dyker upp 

genom att försvinna, eller genom att låta det som den representerar försvinna: det ena 

för det andra.”114 Inom denna kontext drar Derrida slutsatsen att det rättvisa beslutet 

aldrig garanterar någon närvaro. ”Dess spöklighet dekonstruerar inifrån varje garanti 

om närvaro, all säkerhet eller kriteriologi som utger sig som sådan och som garanterar 

beslutets rättvisa, i själva verket i beslutets händelse som sådant.”115 Det ges ingenting 

vilket man kan hänga upp det rättvisa beslutet på såsom rättvist. Identitet som ”rättvist 

beslut” följer inga regler, den är omöjlig som (absolut) identitet och därmed som 

ändlig eller viss. Av detta följer den dubbelhet som innebär dels en öppning mot det 

potentiella men också en öppning mot ett spökligt hot – det vill säga ett hot som inte 

går att definiera och därmed är omöjlig att förhålla sig till.  

Benjamins kritik av våldet stöter dock på en gräns i och med att han erkänner 

att de två formerna av våld uppgår i varandra och att han i den insikten även ser att 

det som kritiken riktar sig mot är svår att definiera. Därmed menar Derrida att han 

inte kan grunda eller bevara sin kritik mot våldet utan hans största möjlighet är att 

signera texten ”som ett spöklikt inträffande.” Effekten av detta inträffande leder till att 

FKV inte lyckas uppnå varken det ena eller det andra, enligt Derrida. Texten blir 

därför exemplarisk för hans syften att uppvisa omöjligheten att fastställa någon 

absolut mening. Att åberopa texten som en gengångare blir den möjlighet som texten 

kan vila på, men som samtidigt hemsöker den som en ofärdighet. 

 

När rättvisa framträder 
Slutligen får en gudomlig makt hos Benjamin företräde av våldsutövning. Och genom 

detta kan han finna en mer upphöjd anledning till att bruka våld: strävan efter rättvisa. 

Han skriver: ”Rättvisa är principen för all gudomlig målsättning[.]”116 Han inser här 

omöjligheten att rena rättvisan från våld, men kan endast tillåta en gudomlig makt att 

inneha legitimiteten för ett sådant bedömande. Vidare har det gudomliga våldet 

likheter med det Derrida skriver om rättvisa.  

 

                                                
114 Derrida: 2005, s.66  
115 Ibid., s.36 
116 Benjamin, stycke 15 
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Men som sådant tillåter [det gudomliga våldet] inte mänsklig determination, ingen bestämbar 
kunskap eller ”visshet” från vår sida. Vi känner aldrig våldet i sig självt, ”som sådant”, utan 
bara i dess ”effekter”. Dess effekter är ”ojämförliga”. De tillåter ingen konceptuell generalitet, 
inget avgörande bedömande. Det finns visshet (Gewissheit) eller avgörande kunskap endast på 
det mytiska våldets domän, det vill säga rättens, det vill säga det historiskt bestämbaras 
domän.117 

  

Derrida verkar peka mot att oavsett om man kan separera och finna orsak/verkan, 

medel/mål i det gudomliga våldet, och till och med ge detta ett namn – såsom Gud – 

kan man inte tala om den som en grund. Grunden, ursprunget till ett ”rent” våld finns 

i Guds namn. ”Auktoritet, rättvisa, makt och våld är ett hos honom.”118 Svaret på 

innebörden av att allt är ett hos Gud ligger möjligen i suveräniteten som nämns i 

samband med detta. Det suveräna är suveränt i sig själv, det namnger sig själv, det 

ersätter, supplementerar. Derrida skriver att den är ”namnets rena namngivande före 

namnet”. Det är ett föregående vilket man inte kan få tillgång till på grund av den 

föregående strukturen. Man har inte tillgång till att tolka och förstå detta första namn-

givande och blir därmed hemlig för den som läser. Våldets ojämförliga effekter som 

undkommer allt avgörande bedömande visar på att kritiken inte kan komma 

underifrån den kraft som kopplas till rätten och teologin. 

 Samtidigt pekar Derrida på att det finns möjlighet till rättvisa, om än inte så-

som man föreställer sig. Ett samspel mellan det egna och det andra, det öppna och det 

kontrollerade är vad som kan möjliggöra att det rättvisa framträder i tid och rum. Inte 

heller är det kopplat till ett förnuftigt beslut. Han skriver: ”det hjärta eller detta mod 

hos en tanke som vet att det inte finns någon rättvisa och något ansvar om man inte 

blottar sig för alla risker, bortom vissheten och det goda samvetet.”119 Rättvisa och 

ansvar är effekter som kan uppnås genom dekonstruktion. Samtidigt måste man vara 

beredd på en ouppfylld form av rättvisa eller ansvar då sådana skeenden aldrig kan 

vara allmängiltiga för att bli giltiga.  

 

Sammanfattning 
I denna del har jag fokuserat främst på Derridas dekonstruktion av Benjamins kritik 

av våldet inom rätten. Kritiken som sådan är viktigt i denna dekonstruktion då den 
                                                
117 Derrida: 2005, s.86 
118 Ibid., s.88 
119 Ibid., s.80 
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riktar sig mot en av de drivkrafter som utgör rättens möjlighet. Derrida gör dock en 

något annorlunda dekonstruktion i Lagens kraft genom att han presenterar det binära 

paret från två olika håll. De möts självklart inom de olika texterna, men han väljer 

ändå att fokusera på tilltron och det mystiska i ”Från lag till rättvisa” medan han i 

”Benjamins förnamn” inriktar sin läsning mot kritiken och våldet.  

 Med denna andra del av Lagens kraft visar Derrida på ett indirekt sätt att 

rätten, som måste både handla om att bedöma, utvärdera och undersöka, det vill säga 

kritisera, inte kan åberopa sin legitimitet, sin auktoritet, på något annat sätt än genom 

den mystiska tilltro vi har till just ett sådant system. För Benjamin leder svårigheten 

med detta våld, som är en kritik, som är en del av rättens fundament, till Gud. För 

Derrida handlar det om att visa på att tilltron och kritiken är det binära par som 

Benjamin, men även Montaigne och Pascal, använder sig av när de kritiserar rättens 

grund. Jag hävdar att det är möjligt att betrakta detta begreppspar som ”ödesbestämd” 

grund för rätten, något jag även vill hävda Derrida ser som applicerbart på den 

tänkande aktiviteten som sådan.  
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Slutsats 
Själva grunden för Lagens kraft är för Derrida att bedöma det som auktoriserar om-

dömet. Men att dekonstruera en sfär som är kritisk till sitt sätt kräver ett tillväga-

gångssätt som självt inte är kritisk, dömande. Framför allt eftersom han ser farorna 

med att splittra utan att ta ansvar för ett sådant handlande. Inte bara måste han visa på 

hur lag och rättvisa – som är essentiella för en rättsstat – beskrivits på olika sätt, där 

den ena erhåller en position som stabil och den andra som oberäkningsbar, utan han 

måste också visa på att detta är antaganden som drivits av ett begär efter stabilitet. 

Men det är inte enbart viktigt för honom att avtäcka detta, han beskriver även vikten 

av att finna och ansvara för det som döljer sig under ytan av en diskurs. I detta fall 

hävdar jag att han ser just tilltro och kritik som det fundamentala par som en 

dekonstruktion av rätten måste närma sig för att kunna ansvara för en sådan läsning.  

 På vilket sätt genomför Derrida en dekonstruktion av rätten? I första delen 

fokuserar han framför allt på Montaignes men även Pascals tankar om lagar vilka 

båda ser ett irrationellt drag hos människans relation till lagarna. De ser främst att en 

stark tilltro ligger som fundament för att lagarna kan bibehålla sin auktoritet, detta 

trots att de kan vara allt annat än sanna.  

 Derrida ägnar sig åt att visa på hur denna tilltro får sitt fäste, och här blir be-

greppet performativitet centralt. Detta är som bekant ett begrepp som syftar till 

handlande genom talakter. Dock uppvisas detta främst genom två idiomatiska uttryck 

inom rätten; to enforce the law och to address. Lagarna måste tillämpas och de måste 

ha en riktning för att de ska tilltros vilket innebär att de syns och ger uttryck för sin 

auktoritet. Men som uppmärksammat är denna auktoritet mystiskt grundlös, något 

som ger upphov till att skjuta in supplement för att förklara något Derrida menar att 

det inte finns någon förklaring till. de Ville tolkar denna mystiska aspekt som rättvisa 

då Derridas beskrivning av båda begreppen bär på vissa likheter. I denna tolkning 

hänvisar de Ville även till Derridas idé om rättvisa till det gränslösa begäret efter 

uppfyllelse, eller med andra ord begäret efter den egna döden. Jag har inga större 

invändningar mot de Villes tolkning, men hans idé om det mystiska som rättvisa anser 

jag vara feltolkat då jag snarare vill hävda att det mystiska hos auktoriteten alltid 

medför ett hopp om rättvisa genom den tilltro man hyser till lagarnas auktoritet och 

hur de uppvisat sin kraft. Kanske att man kan gå så långt som till att hävda att det 

hoppet är en form av rättvisa, dock vill jag inte påstå att det är något Derrida hävdar.  
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 Varför Derrida aldrig talar om erfarenheter av rätten beror i sin tur på att den 

rättvisa man ropar efter och tilltror lagarna med aldrig kan inträffa. Detta på grund av 

att lagarna aldrig kan vara annat än allmängiltiga till sin formulering, det vill säga att 

de i sin formulering inte tar hänsyn till det specifika inom varje fall. Men för att vara 

rättvist måste ett domslut ta hänsyn till det unika i varje fall. Dock utesluter han inte 

att rättvisa beslut är möjliga utan hävdar vikten av förhandlingen varje domare måste 

genomgå för att kunna vara rättvis. Tolkandet av lagen är med andra ord en viktig del 

för att rättvisa ska kunna möjliggöras och som jag redan hävdat är möjligheten till 

denna rättvisa essentiell för tilltron till lagarna. Man kan också formulera det som att 

den kritiska aktivitet domaren utför mot lagarna tillåter det lagbundna att öppna upp 

för rättvisans oberäkningsbarhet, något som skapar förutsättningar för att tro på ett 

systems möjlighet att överskrida sina egna gränser.  

 Aporierna som ges utrymme i slutet av ”Från rätt till rättvisa” handlar om just 

detta möte mellan lagbundet och oberäkningsbart. Den första aporin behandlar sus-

pensionen av lagarna för att ge utrymme åt en omtolkning av dem. Den andra om 

rädslan för att inte kunna besluta och den oavgörbarhet som finns inom varje beslut 

vilket gör att beslutet inte kan tyglas. Risken för att beslutet uppfattas orättvist kan 

uppstå trots tolkning och det finns alltid spår av ovisshet kvar inom det fattade 

beslutet. Den sista aporin har att göra med att beslut inom rätten inte kan låta vänta på 

sig, ibland till och med inte vänta alls och det ger den en vansinnig karaktär. Sam-

tidigt är en sådan brådska en öppning mot rättvisa då kunskap kan hindra att man 

fattar rättvisa beslut. Att befria beslutet från garantier, det vill säga kopplingar till hur 

tidigare domslut utfallit enligt en viss lag och därmed räkna med liknande utfall, 

innebär att öppna för sårbarhet men även för mer rättvisa beslut. 

 Varför hävdar jag vikten av kritik för Derridas dekonstruktion av rätten? Detta 

för att rätten är och måste vara dömande, det vill säga för att bibehålla sin auktoritet 

måste beslut ständigt fattas, och dessa är alltid kritiska. Derrida pekar dessutom 

indirekt själv mot kritikens likhet till omdömesfällandet, något som sedan Gasché 

tydliggör med hjälp av grekiskans krinein. ”Benjamins förnamn” är den del där 

Derrida utvecklar kritikens betydelse. Våld får en central roll här då Benjamin just 

försöker kritisera våldet, ett utövande han kopplar till rättsstaten. På tyska betyder 

ordet för våld, Gewalt, även auktoritet och detta begrepp är som känt viktigt för 

Derrida. Auktoritetens roll här är framför allt den som staten anser sig besitta gällande 

våldsutövning. Med det menar inte Benjamin att våld inte existerar utanför 
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statsapparaten, men det uttryck av våld han kritiserar är just statens form. 

Anledningen till denna monopolisering hävdar han beror på att staten försöker skydda 

sig själv från ett våld som har samma potentiella grundande kraft varmed staten själv 

instiftade sig.  Rädslan springer ur den övertäckta vetskapen om att den grund som 

rätten åberopar sig på inte är stabilare än någon annan som försöker åberopa sin 

auktoritet. Mystiken kring hur lagarna vidmakthåller sin auktoritet trots denna ins-

tabilitet uppdagas aldrig ur dessa källor och det är tämligen säkert att påstå att Derrida 

såg rörelsen mellan tilltro och kritik som de vilka kunde låta de rättsteoretiska 

projekten att fortgå, kanske rentav att han såg det som den egentliga grunden för hela 

occidentens rättssystem.  

 Davies är en av dem som hävdar att brytning mellan Gud och lagarna skapat 

en vilja till att söka en ny grund, något Derrida beskrev redan i ”Från rätt till rättvisa”. 

Man kan även se att Benjamin använder denna tankefigur då han inte ser en rättsord-

ning som ständigt och evigt given. För att undvika rädsla för hotet från denna grund-

löshet skjuts supplement in. Men för att detta supplement ska kunna bevaras pekar 

analysen mot att en form av våld eller makt har tillräcklig auktoritet för att 

upprätthålla en sådan stabilitet. Att Benjamin leder oss mot auktoriteten innebär för 

honom en öppning för en kritik av begreppet Gewalt.  

 Benjamin kommer senare i sin text se svårigheterna med att hålla definition-

erna av det gudomliga och det mystiska våldet separerade. Anledningen till detta 

menar Derrida beror på att Benjamins kritik måste erkänna ett meningsfullt våld 

utanför rätten för att kunna ge en tolkande signifierande utvärdering av våldet. Vidare 

måste en effektiv kritik rikta sig mot våldets juridiska essens, det vilket rätten skyddar 

med sin makt. Därmed kan Benjamin inte utesluta våldet ur sin kritik. Genom att 

behålla våldet inom sin analys kommer han senare till det rättmätiga våldet som 

gudomligt.  

 Teologin kommer in hos Benjamin i samband med en utsiktslöshet som för 

honom mot Gud som mystisk grund för auktoriteten. Derrida skriver att även om 

Benjamin inte delar Montaignes och Pascals grund är distansen mellan dessa defini-

tioner inte så tillförlitlig. Samtliga leder mot den grund som öppnar mot tron.  

Derridas dekonstruktion av lag och rätt vrider på begrepp såsom rättvisa, våld, 

tilltro, lag, auktoritet och mystik. Det jag främst vill hävda möjliggör hans dekon-

struktion är tilltron och kritiken som opererar i båda delarna av Lagens kraft. Båda har 

legitimitet inom rätten, båda har en rörelse inom rätten och båda är viktiga för en 
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rättsteori. Tilltron får sin legitimitet genom den mystiska kraft den utövar, framför allt 

genom performativa löften. Rörelsen den skapar inom rätten är den som tillåter rätten 

att vidmakthålla sin makt. Och den är viktig för Montaigne som en rationell förklaring 

till varför lagarna kan vara osanna och den är viktigt för Benjamin för att han ska 

kunna kritisera en rådande makt, men också när han i slutet av sin kritik återvänder 

till Gud som rättvisans legitima fundament. Kritiken, som också kan ses som 

bedömandet, som är en del av lagens rörelse, den uppgift som tillhör domaren, får sin 

legitimitet genom att vara det som verkställer, något som också kan betraktas som 

performativt. Sin rörelse får den genom att vara just verkställande, att faktiskt hålla 

sina löften, men också det som separerar och skapar förutsättningen för projektets 

fortgående. För Montaigne är den viktig för att visa på just att den inte måste ha 

relation till sanning för att vara verksam och för Benjamin är den av vikt som det 

vilket driver hela hans projekt framåt.  

Auktoritetens mystiska sidor närvarar i Lagens kraft genom att Derrida 

ständigt återkommer till de punkter där rätten framträder i sin undflyendehet samtidigt 

som man försöker bibehålla skenet av en stabilitet hos dess framträdande. Derrida 

försöker även i Lagens kraft lyfta upp de möjligheter som finns inom rätten och 

vikten av att positionera sig inom filosofin. ”Deconstruction, I have insisted, is not 

neutral. It intervenes.”120 På så sätt försöker han också reflektera över rätten och dess 

inre rörelse, hur mening produceras inom rättsteorin, men också hur den meningen 

hela tiden flyr undan uttolkarens försök att precisera denna mening. Mellanrummen 

varur mening uppstår ur är ständigt i blivande, rätten är inte undantagen denna rörelse 

då språket även griper in i rätten.  

Därmed pågår ständigt en förhandling mellan tilltro och kritik ett grepp jag 

anser Derrida använder sig av för att bryta ett mönster där delning är målet. Tolkarens 

uppgift är att spåra upp spänningarna inom texten och framföra motvåld, samtidigt 

som denne riskerar att rikta mer våld mot texten. Motvåldet är det som kan sättas in i 

förhandlingen för att den svagare kraften inte ska uppgå i den starkare. På så sätt blir 

Derridas läsning en hyllning till blivandet och en kamp för blivandet inom rätten.  

 
 
  

                                                
120 Derrida: 1981, s.93 
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