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   Abstract

Together with an basic assumption of the main thesis of the theory of singular direct
reference, this paper formulates two original theses grounded in the Kripkean notion of
proper names. Regarding the assumption of the main thesis, efforts have been made to
explicitly  explain  its  essence  as  a  reactionary  theory  against  the  description  theory  of
proper  names,  a  theory  mainly  due to  Bertrand Russells  (1905)  influential  article  “On
Denoting”.  Grounded  in  Russell,  outlining  the  fundamental  idea  of  proper  names  as
abbreviated  or  disguised  definite  descriptions,  this  paper  moves  forward  through  the
critiques of Strawsons (1950) “On Referring”, Donnellans (1966) “Reference and Definite
Descriptions” and Kripkes (1977) “Speaker’s Reference and Semantic Reference”. With the
historical background in place, in accordance with Salmons (1982) “Reference & Essence”
the arguments against the theory of descriptions for proper names are put forward, which
leads to the assumption of the mentioned main thesis. Regarding the papers more original
theses, the first of these distinguishes between different kinds of proper names depending
on whether or not they refer to an object capable of cognitive functioning. The main thrust
of this paper is however made through the formulation of the second thesis, as it is being
aimed at challenging Kripke’s Millian notion of all proper names as being non-connoting.
However, in contrast to this view  in accordance with  the view being put forward in this
paper,  cognition-referring  proper  names  are  connoting.  Additionally,  a  finishing
discussion  is  supplemented  concluding  descriptions  of  such  connotations  as  being
questions for pragmatism.
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’It really is a nice theory. The only defect I think it has is probably common to all
philosophical theories. It's wrong’ 

– Saul Kripke, Naming and Necessity,
s.64
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   I. Inledning   

Den här uppsatsen handlar om s.k. ’proper names’, härefter översatt kort och gott till
’egennamn’.  Någonting så alldagligt som egennamn, dvs. namn på personer, platser, ting
etc. används i vardagen av de flesta personer t.ex. för att referera till den specifika person,
det  ting  eller  vad  nu  egennamnet  råkar  avse.  Oftast  kräver  denna  process  inte  någon
närmare reflektion.  Vid närmare reflektion visar  sig dock egennamn vara ett  komplext
begrepp. Hur långt tillbaka i tiden som uppfattningar kring egennamns konstitution har
funnits är svårt att spekulera i, men en tydligare diskussion initieras i och med John Stuart
Mills (1868) ”A System of Logic” i mitten av 1800-talet. Mill etablerar en ’common sense’
uppfattning  för  egennamn,  sedermera  utmanad  av  en  rivaliserande  uppfattning  som
definitivt kan sägas äntra scenen genom Bertrand Russells (1905) artikel ”On Denoting”.
Däri läggs grunderna för vad som ska komma att kallas en deskriptiv teori för egennamn
och  är  var  denna  uppsats  tar  avstamp.  Russell  gör  i  artikeln  gällande  att  egennamn
egentligen  är  förkortade  eller  förklädda  s.k.  bestämda  beskrivningar,  vilket  närmare
förklaras  under  bakgrundskapitlet  tillsammans med efterkommande kritik  av Strawson
(1950), Donnellan (1966) och Kripke (1977). Dels smalnar detta av undersökningen och
lägger  en tydligare  grund för  den valda inriktningen,  dels  används bakgrunden för  att
understödja ett grundantagande, vilket nästkommande stycke förklarar närmre.

Kritiken  av  Russell  mynnar främst  genom Kripke senare  ut  i  en  alternativ  teori  för
egennamn. Denna redogörs för under tredje kapitlet i enlighet med Salmons (1982) bok
”Reference  & Essence”.  Salmon  sammanfattar  argumenten  mot  en  deskriptiv  teori  för
egennamn och använder dem till att formulera huvudtesen för teorin om singulär direkt
referens, kärnan i den mer omfattande teorin om direkt referens. Huvudtesen gör gällande
att  Russells  uppfattning  gällande  egennamn  är  felaktig,  att  egennamn  och  indexikala
singulära termer istället är icke-deskriptiva. Huvudtesen antas som grundantagande under
det tredje kapitlet där alltså ståndpunkten intas att argumenten mot den deskriptiva teorin
för egennamn är avgörande till varför teorin är felaktig:

Grundantagande: Egennamn och indexikala singulära uttryck är icke-
deskriptiva.

Grundantagandet är utgångspunkten det påföljande fjärde kapitlets mer originella teser
tvingas förhålla sig till.  Under fjärde kapitlet  redogörs inledningsvis för Kripkes (2013)
uppfattning om egennamn, vilken till viss del utmanas i och med T2. Grundade i Kripkes
uppfattning formuleras följande teser:

(T1) Egennamn är antingen kognitionsrefererande eller inte.

(T2) Kognitionsrefererande egennamn har konnotation.

Om så önskas kan konjunktionen av de två teserna ses som den här uppsatsen huvudtes.
T1  utgår  från  Kripkes  uppfattning  men gör  en  vidare  uppdelning  beroende  på  om ett
egennamn refererar till ett objekt med eller utan kognition, vilket öppnar för och definierar
begreppet  kognitionsreferens.  Detta  leder  till  att  T2  kan  formuleras  vilken  antar  att
kognitionsrefererande egennamn har konnotation vilket skiljer dem från övriga egennamn.
I linje med detta tvingas teserna att förhålla sig till grundantagandet, vilket diskuteras och

5



problematiseras  under det femte kapitlet,  vilket  således  binder  samman det  tredje  och
fjärde kapitlet.  Slutsatserna som där  dras är att  beskrivningar  av kognitionsreferensers
konnotation verkar vara en pragmatisk fråga samt att  diskussionen i  övrigt kräver mer
utvecklad analysapparat och vidare ontologiska åtaganden, frågor som med god marginal
sträcker  sig  utanför  ramen  för  det  här  arbetet.  Diskussionen  ser  jag  varken  som  helt
avslutad eller tillräckligt stark för att läggas fram som egen tes. Därmed intas inte något
definitivt ställningstagande även om viss positionering görs. 

För  att  kortfattat  sammanfatta  dispositionen  redovisas  under  andra  kapitlet
bakgrunden till tredje kapitlets grundantagande. Fjärde kapitlet inleds med Kripkes syn på
egennamn under vilket möjliggör för den första tesen (T1) att formuleras. Den leder till
den andra tesen (T2) vilken i stort följer Kripke men som utmanar uppfattningen i frågan
gällande just kognitionsrefererande egennamn. Det femte kapitlet tar upp frågan om att
beskriva konnotation, t.ex. deskriptivt. Kapitel sex konkluderar uppsatsen.

Gällande  utförandet  i  sig  så  finns  det  antagligen  ett  otaligt  antal  sätt  som
framställningen  hade  kunnat  genomföras  på.  Bakgrundskapitlet  används  dels  för  att
utförligt  förklara  grundantagandet  och  hjälpa  dess  anförande,  dels  för  att  i  mindre
utsträckning ge understöd åt teserna. Kripkes syn på egennamn har jag valt att redovisa
som  förgrund  i  samband  med  framställningen  av  teserna,  då  jag  tänker  mig  att  det
därigenom blir något enklare att följa de relativt komplexa slutsatser som dras. En typ av
alternativ gällande utförandet hade kunnat vara att istället för att ta fasta på teorin om
singulär direkt referens som reaktion till Russells deskriptiva teori för egennamn istället
helt avstå från att överhuvudtaget diskutera den sistnämnda. I så fall hade än mer fokus
hamnat på J.S Mills  ’A System of Logic’  och även Freges begrepp ’sense’  vilket nu fått
kortare utrymme. Ett sådant utförande hade dock lett till att en smalare läsarkrets hade
kunnat tränga igenom uppsatsen då rimliga förkunskaper om Russells deskriptiva teori
verkar  nödvändiga  för  att  huvudtesen  för  teorin  om  singulär  direkt  referens  ska  vara
begriplig. Förhoppningen är att uppsatsen med det utförande som valts, med lite möda ska
vara  genomtränglig  för  läsare  med  grundläggande  filosofiska  kunskaper  motsvarande
teoretisk filosofi grundnivå enligt svensk högskolestandard.

Därmed  avslutas  detta  inledande  kapitel  med  några  kortare  anmärkningar.
Nästkommande bakgrundskapitel  har viss filosofihistorisk karaktär och kan till  följd av
detta relativt oproblematiskt läsas lösryckt. Gällande läsanvisningar bör en första läsning
innefatta alla kapitel i  den ordning de framställts då det är gott om korsreferenser och
annars  blir  svårt  att  följa  vissa  resonemang.  Gällande  citationstecken  används  enkla
citationstecken  förutom  då  titlar  på  artiklar  eller  böcker  avses,  i  vilket  fall  dubbla
citationstecken används. Gällande teserna är T2 den mest originella, svårargumenterade
och antagligen mest kontroversiella tesen. Vissa implikationer av att  acceptera den blir
långtgående och faller med god marginal utanför ramen för detta arbete. Förhoppningen
är att detta om inte annat åtminstone ska bidra med ett något ökat underhållningsvärde.
Med det sagt dyker undersökningen in i bakgrunden vilken inleds med Russells deskriptiva
teori för egennamn.
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   II. Bakgrund

Uppsatsens  grundantagande  förkastar  Russells  deskriptiva  teori  för  egennamn.  Jag
inleder grundläggande med att förklara vad detta innebär, då det dels inte är självklart vad
den deskriptiva teorin för egennamn innebär och dels hur alternativet till den uppkommit.
Kärnan för den deskriptiva teorin återfinns i Russells (1905) ”On Denoting” och gällande
just  egennamn  läggs  kortfattat  några  aspekter  ur  Russells  (1917)  ”Knowledge  by
Aquaintance and Knowledge by Description” till detta. Jag har valt ut Strawsons (1950)
”On Referring”,  Donnellans (1966) ”Reference and Definite Descriptions” samt Kripkes
(1977) ”Speaker’s Reference and Semantic Reference” som relevant kritik dels för att skapa
överblick. Genomgående kommer förklaras hur detta hänger ihop.

   a) Russells deskriptiva teori

Bestämda beskrivningar är ett begrepp som myntades i början av nittonhundratalet då
Bertrand Russell  (1905) skrev  ”On Denoting”, en artikel  med stort inflytande för 1900-
talets språkfilosofi. I denna behandlas främst s.k. bestämda beskrivningar, propositioner
vilka avser specifika, unika objekt som t.ex. den stolen som är på det-och-det viset. Russells
artikel var ett lyckat försök att konstruera någonting nytt och den efterkommande kritiken
har utvecklat  och förändrat begreppen. Det kan tilläggas att  predikatlogik under denna
rubrik används för att förtydliga.

Russell  (1905:  480) lägger  i  artikeln  fram en grundläggande  teori  som bottnar  i  att
etablera existentiell  status för variabler, med variablerna som fundamental beståndsdel.
Tre  operatorer  tas  inledningsvis  fram: ’allting’,  ’ingenting’  samt ’någonting’  där  de  alla
härleds ur allkvantifikatorn ’allting’  vilken antagits som primitiv.  Ur den formuleras de
påföljande operatorerna ’ingenting’ samt ’någonting’. Russell använder sig av den kortare
formeln ’C(x)’ där C(x) är en proposition, en propositionell funktion (C) av vilken x utgör
en komponent  (constituent  [C]).  Förklarat  i  modern predikatlogisk  form är  således  ’C’
predikatet  ’constituent’  vilket  binder  variablen  x.  De  tre  kvantifikatorerna:  ’allting’,
’ingenting’, ’någonting’ kan därmed formuleras:

’allting’ betyder ’C(x) är alltid sann’,

’ingenting’ formuleras som;

’C(x) är falsk’ är alltid sann

och ’någonting’ som;

det är falskt att ’C(x) är falsk’ alltid är sann. 

Kvantifikatorerna formaliseras i modern predikatlogik som ∀x (allting, gäller för alla x), 
¬Ǝx (ingenting, det existerar ingen x) och Ǝx (någon eller något existerar, det existerar 
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minst en x). Förtydligat blir om predikatet är ’vara tungt’: ∀x (Tx) ’alla x är tunga’; ¬Ǝx (Tx)
’inga x är tunga’ och; Ǝx (Tx) ’det finns (minst) en x som är tung’.1

Det som menas denotera en fras är beteckningar som innehåller ’den’, ’det’, ’alla’, ’en’
osv. Russells (1905: 479; 483-84) antagligen mest kända exempel är frasen ’the present
king of France’ vilken menas vara meningsfull trots att den är falsk då Frankrike inte har
någon kung. En meningslös fras skulle vara av typen ’Napoleon är ett primtal’ vilken alltså
snarare verkar vara nonsens (von Wright, 1957/1993: 71). T.ex. blir ’en man’ som isolerat
uttryck utan egentlig mening då inget denoteras, dvs. betecknas, antyds eller menas utöver
att  mening  ges  åt  alla  propositioner  innefattande  uttrycket.  Detta  innefattar  även
operatorerna,  vilka  isolerade  är  utan  mening  men  som  tillskriver  mening  till  varje
proposition i vilken den förekommer (Russell, 1905: 480). Ta som exempel propositioner
som ’en man gick på vägen’ eller ’en man vid samlingen var kortare än alla andra’ (Russell,
1905: 479, 481). Frasen ’en man’ definieras således som tillhörandes klassen objekt med
predikatet  ’att  vara människa’.  Därmed är det dags att gå vidare mot de s.k. bestämda
beskrivningarna.

Russell (1905: 481) lägger stort fokus vid fraser som innehåller ’the’, på svenska bl.a.
’den’,  ’det’,  ’de’  samt  ändelser  innefattande  ’-et’  och  ’-en’.2 Dessa  kallas  bestämda
beskrivningar vilka av Russell anses vara de mest intressanta och svåraste att tolka. Dessa
menas involvera unikhet när de användes strikt vilket öppnar upp för frågan om identitet.
Ta som exempel en beskrivande sats av typen ’sonen till den-och-den’. Givet att ’den-och-
den’ har flera söner, så hade en bättre träffande beskrivning egentligen varit  ’en  son till
den-och-den’.  Därför  antar  Russell  att  ’the’,  strikt  definierat,  innefattar  unikhet.  Detta
förklaras genom en egentligen ganska enkel fras under nästkommande stycke, men kan
tills  vidare  hoppas  över  om  poängen  redan  är  klar  eller  om  exemplet  verkar  onödigt
komplicerat.

Som exempel tar Russell (1905: 481-82) ’the father of Charles II was executed’. För att
hantera frasen ersätts ’the father of Charles II’ med ’x’ och predikatet ’was executed’ med
’E’, alltså formaliseras hela meningen som E(x). Så långt verkar allting klart, men x har
alltså en unik relation till Charles II vilket ingen annan har då Charles II hade endast en
far. ’The father of Charles II’ menas ha samma betydelse som att ’x avlade Charles II’ och
antas  som variabel  y för  att  förklara  den unika identitetsrelationen.  Om nu ’y’  inte  är
samma person som Charles II:s far så är därmed y inte identisk med x. Om däremot y är
Charles II:s far så är därmed y identisk med x och alltså gäller y = x. Därmed fastställs den
unika relationen som ‘the’ innefattar i det givna exemplet. I dagligt tal uttrycks detta som
att Charles II hade en och endast en far. Charles II:s pappa är alltså samma person som
avlade honom. Om däremot x ≠ y så är alltså alla uttryck av typen E(x) falska då det inte
varit Charles II:s far som hade avrättats, eftersom att denna man i så fall inte hade varit
mannen  som  avlat  honom.  Enklare  förstått  kan  detta  uttryckas  som  att  x  ska

1 Övergången  till  formuleringar  innefattande  den  existentiella  operatorn ( )  är  inte  självklar  då  iƎ  ”On
Denoting” allkvantifikatorn ( ) antas som ensam primitiv.∀  Formuleringar av operatorerna innefattande
den existentiella operatorn innebär att  övergången formuleras som: ’allting’ = ∀x (Cx) och; ’ingenting’ =
∀x  ¬C(x)   ¬↔ Ǝx C(x)  samt;  ’någonting’  =  ¬∀x¬C(x)   ↔ ƎxC(x).  Bruket  har  sedermera  standardiserats
(Uzquiano, 2014:  1.1.1).

2 Poängterar att viss reservation rörande översättning från engelskans ’the’ görs här då betydelsen kan vara
mer  ambivalent  än  vad  som  kommer  att  diskuteras  närmare  i  den  här  uppsatsen.  Ta  som  exempel
engelskans ’the king’ där en specifik unik kung avses. På svenska skulle det kort och gott genom ändelsen
-en istället bli ’kungen’ istället för ’den kung’ (den kung -en). Jag kommer inte närmare att notera sådana
situationer. I fall där exempel hämtas ur litteraturen väljer jag att vid behov i viss utsträckning behålla
originalspråket för att undvika den problematiken.
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korrespondera mot ett förhållande, ekvivalent med en synonym som bär innebörden av x
och att y om y satisfierar detta förhållande innebär att y = x. Detta innebär att predikatet E
som tillskrivs x även kan tillskrivas y. Om x är identisk med y kommer alltså tillskrivet
predikat vara gällande för dem båda. De som är bekanta med logiskt språk kommer finna
klarhet i det här exemplet senare, om inte redan. Ovanstående innebär att ’the father of
Charles II was executed’ formaliseras som:

   Ǝx(Fx & ∀y(Fy → x = y) & Ex

Vilket alltså kan läsas ut som: ’det finns en x som har attributet att vara far till Charles II
(F) och det gäller för alla som avlade Charles II (y) att vara far till Charles II och Charles
II:s far blev avrättad (E)’. Än mer kortfattat innebär detta att den som avlade Charles II är
Charles II:s far och blev avrättad.

Utförligare  förklaring för Russells  (1917: 156) syn på just  egennamn hittas  i  artikeln
”Knowledge  by  Acquaintance  and  Knowledge  by  Description”.  Egennamn  menas  här
vanligtvis  egentligen vara bestämda beskrivningar.  T.ex.  tankeprocessen hos en person
innefattande  egennamn  menas  behöva  översättas  till  en  beskrivning  när  den  uttrycks
explicit.  Då  beskrivningen  kan  variera  över  tid  eller  beroende  på  tillfälle  är  det  enda
konstanta det objekt som namnet refererar till.

Russell (1918: 162) gör i artikeln en distinktion mellan meningars innebörd (meaning)
och denotation. Exemplet som används för att visa på detta är taget från ”On Denoting”
och  handlar  om  ’Scott’,  den  anonyma  författaren  till  1800-tals  verket  ’Waverley’.
Propositionen  ’the  author  of  Waverley’  menas  åtminstone  innebära  någon  typ  av
författarskap med någon relation till ’Waverley’. Meningens denotation menas vara ’Scott’,
dvs. den person som propositionen refererar till.  Denotation menas inte vara del av en
proposition då en proposition kan vara känd för en person utan att personen känner till
vad  eller  vem som denoteras.  Som i  fallet  med ’Waverley’  kunde  någon känna  till  att
personen som skrev Waverley var författare, utan att känna till att det var Scott som skrivit
den  vilket  även  var  fallet  i  verkligheten.  Undantaget  menas  vara  fall  innefattande
egennamn  då  dessa  inte  menas  tilldela  några  egenskaper  till  objekt  utan  helt  enkelt
namnger objektet. Dock ska tilläggas att detta innebär, för Russell, att det endast finns två
ord som strikt taget är egennamn, nämligen ’I’ (jag) och ’this’ (denna), med tillägget i en
fotnot att det första av de två (I) även det exkluderas.3 Implicit innebär detta att övriga
egennamn är  förkortade  eller  förklädda  bestämda  beskrivningar  som t.ex.  ’Charles  II’,
vilket refererar till Charles II vars far, Charles I blev avrättad. En bestämd beskrivning av
Charles I kan således vara ’mannen som var far till Charles II och som även avlade honom’.

   b) Strawsons referensteori

1950 skriver P.F Strawson artikeln ”On Referring” vilket är en kritik av Russells ”On
Denoting”. Strawson (1950: 320) inleder med att ta upp att uttryck ofta används för att
referera till någon individuell person, partikulärt event, plats, process eller liknande och
kallar  detta  för  ’unik  refererande  användning’.  De  vanligaste  typerna  av  dessa  kallas
uttryck  (expressions)  och menas  vara:  singulära  demonstrativa  pronomen (’den’,  ’det’,

3 Det kan även tilläggas att Russells egennamn som det uttrycks här (this) egentligen verkar vara  ett s.k.
demonstrativt  pronomen.  
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etc.),  egennamn  (’Venedig’,  ’Napoleon’,  ’John’),  singulära  personliga  och  opersonliga
pronomen (’han’,  ’hon’,  ’jag’,  ’du’,  ’den’,  ’det’)  samt fraser  som börjar med en bestämd
artikel och som följs av ett singulärt substantiv (t.ex. ’the table’, ’the old man’, ’the king of
France’).  Alla  dessa uttryck  menas  kunna betraktas  som subjekt  i  en singulär  subjekt-
predikat mening.

Strawson (1950: 325) delar in meningar utefter tre kategorier. Den första är meningen
(sentence)  som  den  är,  dvs.  meningen  sedd  som  en  och  samma  språkliga  mening,
kontextuellt oberoende och lösryckt från sitt sammanhang eller liknande. T.ex. är en fras
som ’jorden är rund’  en och samma mening oberoende av tid  eller  sammanhang.  Den
andra kategorin gäller användandet av en mening t.ex. hur meningen används. Den tredje
kategorin  är  när (i  vilken kontext)  meningen används t.ex.  vid olika  tidpunkter.  Detta
innebär  att  meningen ’The  king  of  France  is  wise’  först  och  främst  är  en  och  samma
mening som kan ha yttrats för olika typer av användning vid olika tidpunkter i historien.
Hade propositionen yttrats då Louis XIV var kung hade den enligt Strawson antagligen
varit sann men falsk om den istället  yttrats  då Louis XV var kung. Samma kategoriska
indelning gäller för  uttryck, där ett uttryck alltså avser den del av meningen som utgör
subjektet. Samma åtskillnad som görs för meningar görs alltså även för uttryck. 

Strawson (1950: 333-34) menar att det är skillnad mellan att (1) använda ett uttryck för
att göra en unik referens och att (2) fastställa att det finns en och endast en individ med
vissa attribut. Skillnaden menas vara densamma som en distinktion mellan meningar som
(1) innehåller uttryck vilka används för att nämna eller referera till en partikulär person
eller ting och (2) unikt existentiella meningar. Strawson menar att vad Russell gör är att
han  konsekvent  gör  om  meningar  av  typ  (1)  till  typ  (2).  Klassen  av  uttryck  för  unik
refererande användning menas tillsammans med kontext användas av någon för att göra
en  unik  referens.  För  Russell  är  egennamn  förtäckta  eller  förkortade  bestämda
beskrivningar vilket Strawson vänder sig mot. Russell och Strawson står således för två
olika  uppfattningar.  För  Strawson  är  alla  uttryck  som  används  i  en  subjekt-predikat
mening  unikt  refererande  och  inte  förkortningar  för  en  längre  formel.  Detta  tas  upp
närmare av Donnellan (1966) under nästa rubrik.

Värt att tillägga är att Strawsons (1950: 330) syn på hur propositioner sanningsvärderas
skiljer sig från Russells och gäller vad som verkar vara en ’common sense’ uppfattning.
Strawson menar att frågan gällande ett uttrycks vara eller icke vara, dvs. sann eller falsk, i
de flesta fall inte uppkommer. Att när en proposition görs så är den ofta varken sann eller
falsk utan helt enkelt utan värdering. En annan ontologisk ståndpunkt verkar alltså i den
meningen intas av Strawson då propositioner inte måste kunna värderas som sanna eller
falska.  Aspekten  tillsammans  med  Strawsons  unika  referenser  tas  vidare  tas  upp  av
Donnellan  (1966)  som  menar  att  Russells  och  Strawsons  användning  av  bestämda
beskrivningar skiljer sig.

   c) Donnellan ”Reference and Definite Descriptions”

Donnellan (1966: 281-82) drar i sin artikel ”Reference and Definite Desciptions” upp en
skiljelinje mellan Russell och Strawson med ambitionen att klämma in sig mellan de båda.
I artikeln  hävdar Donnellan att bestämda beskrivningar har två möjliga funktioner, en
attributiv och en refererande. Den attributiva funktionen tillskrivs Russells teori medan
den refererande tillskrivs Strawsons teori. Russells definition av att denotera menas gå att
applicera över båda funktionerna,  men att  referera menas vara någonting annat  än att
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denotera. Refererande användning av bestämda beskrivningar menas hos Strawson vara i
fokus  men hos  Russell  inte  återfinnas  Enligt  Donnellan  (1966:  282)  är  för Russell  det
uttryck  som  kommer  närmast  refererande  användning  av  en  bestämd  beskrivning  ett
logiskt  egennamn,  vilket  verkar  vara ’this’,  enligt  Russells  (1917:  162)  tidigare  nämnda
”Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description”.

Donnellan (1966: 282-84) drar upp två gemensamma utgångspunkter för Russell och
Strawson. Den första är att frågan gällande bestämda beskrivningar gäller hur de fungerar
oberoende av det partikulära tillfälle de används. Den andra är att de båda tror att när en
presupposition eller implikation visar sig vara falsk så påverkas sanningsvärdet, dock så
menas en sådan förändring ge olika utfall hos de båda. För Russell blir påståendet falskt
medan  för  Strawson  påståendet  inte  har  något  sanningsvärde  alls.  Detta  menas  av
Donnellan påverka de två olika funktionerna av bestämda beskrivningar. 

Donnellans (1966: 285) slutsats med utgångspunkt i Russells och Strawsons teorier är
att bestämda beskrivningar har olika användning i form av en attributiv och en refererande
funktion. Attributiv användning är t.ex. om någon beskriver någon annan varandes på det-
och-det  viset.  Refererande  användning  är  då  någon  använder  en  beskrivning  för  att
möjliggöra  för  någon annan  att  unikt  peka  ut  vem eller  vad  som som refereras  till.  I
attributiv användning är de attribut som utgör en bestämd beskrivning viktiga, medan i
refererande användning beskrivningen hade kunnat ersättas av något annat, dvs. vad som
helst som klarar av att referera till objektet. Följande citat förtydligar Donnellans (1966:
285) distinktion:

I will call the two uses of definite descriptions I have in mind the attributive use
and the referential use. A speaker who uses a definite description attributively in
an assertion states something about whoever or whatever is the so-and-so. A
speaker  who uses  a  definite  description  referentially  in  an  assertion,  on the
other hand, uses the description to enable his audience to pick out whom or
what he is talking about and states something about that person or thing. In the
first  case  the  definite  description  might  be  said  to  occur  essentially,  for  the
speaker  wishes  to  assert  something  about  whatever  or  whoever  fits  that
description; but in the referential use the definite description is merely one tool
for doing a certain job–calling attention to a person or thing–and in general any
other device for doing the same job, another description or a name, would do as
well. In the attributive use, the attribute of being the so-and-so is all important,
while it is not in the referential use.

Donnellan (1966: 285-86) kontrasterar de två funktionerna mot varandra genom ett
exempel.  Propositionen  under  luppen  är  ’Smith's  murderer  is  insane’,  en  attributiv
användning av en bestämd beskrivning. Till följd av Smiths fromhet och mordets grad av
brutalitet är alltså ’insane’ attributet som tillskrivs Smiths mördare. Säg sedan att Jones
blir  åtalad  för  mordet  på  Smith.  Om  någon  frågar  vem  som  refereras  till  enligt
propositionen  ’Smith's  murderer  is  insane’  så  är  svaret  ’Jones’,  vilket  menas  vara
refererande användning av en bestämd beskrivning. Detta byggs i artikeln sedan på med
antaganden om att en referens inte behöver vara helt korrekt, utan att det räcker med att
avsändaren lyckas förmedla till mottagaren vad som avses för att mening ska överföras.
Det  kan  ju  t.ex.  vara  så  att  Jones  är  oskyldig  till  mordet,  men att  Smiths  lösdrivande
mördare fortfarande råkar vara galen. I så fall är ju propositionen å ena sidan sann, då
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Smiths mördare råkar vara galen, men referensen däremot felaktig då den felaktigt pekar
ut  den  stackars  oskyldigt  anklagade  Jones  som  Smiths  mördare.  Samtidigt  lyckas  ju
referensen med sitt syfte, dvs. att referera till den avsedda personen vilket är i linje med
definitionen av refererande användning.

Det kan även tilläggas att Donnellan (1966: 294-297) anser att Strawsons uppfattning
gällande  referens  är  felaktig.  Förenklat  kan  sägas  att  frågan  gäller  om  referens  kan
misslyckas med att referera t.ex. om det refereras till något som inte existerar eller om det
som refereras till är något annat än det påstås vara. Enligt Strawson har en sådan referens
inget sanningsvärde alls. Enligt Donnellan refererar referensen i så fall dock fortfarande
till någonting även om det som refereras till är något annat än det som avses. Donnellan
menar att en refererande användning av en bestämd beskrivning inte kan misslyckas med
att referera till  någon eller något, undantaget möjliga extrema förhållanden som menas
vara  långt  mer  extrema  än  vad  som  görs  gällande  enligt  Strawsons  teori.  Donnellan
nämner  inte  just  hallucinationer  eller  andra  vanföreställningar  som  sådana  extrema
exempel, men jag tror att sådana fall hade kunnat användas som exempel på då en gjord
referens inte refererar till någonting.

Donnellan utvecklar alltså referensbegreppet med slutsatsen att varken Russells eller
Strawsons  teori  ger  en  korrekt  bild  av  användningen  av  bestämda  beskrivningar.
Strawsons teori för att han inte gör distinktionen mellan de båda typerna av användning
och därmed blandar ihop sanningar som egentligen ska vara distinkta. Russells teori för att
han  genomgående  ignorerar  refererande  användning.  Det  kan  kortfattat  dock  även
tilläggas att Kripke (1977: 255) i sin kritik av Donnellans distinktion menar att Donnellan
inte lyckas med att refutera Russells teori.  Den kritiken rör dock främst metodologiska
överväganden och är inte av vidare vikt här. Kripke har dock andra poänger.

   d) Kripke ”Speaker’s Reference and Semantic Reference”

Som namnet på artikeln antyder handlar artikeln om talarens referens och semantisk
referens. Kripke (1977: 263-64) kopplar i  artikeln  samman Donnellans distinktion med
dessa två olika referenstyper. Talarens referens identifieras med refererande användning
och semantisk referens med attributiv användning. Kripke visar detta genom ett exempel
där två tidigare bekanta på långt avstånd ser en person kratta löv. Den ene frågar därefter
den andre ’Vad gör Jones?’ vilket refererar till en för de två personerna känd person, varpå
den andre svarar ’krattar löv’. Nu är det emellertid så att det inte är Jones som krattar löv
utan istället Smith. Om referensen i propositionen ses som semantisk så refererar ’Jones’
till just Jones då det är Jones som i propositionen omnämns och inte till Smith även om
det nu är Smith som krattar löv. Detta menas vara felaktigt då personen som pekar på
lövkrattaren egentligen avser att referera till Smith. Det korrekta svaret på frågan om vem
som egentligen refereras till ges däremot om referensen i propositionen ses som talarens
referens eftersom det är Smith som referensen avser, dvs. personen som ses kratta löv men
som misstas för Jones. Semantiska referenser menas vara enkla fall och talarens referenser
komplexa fall och menas gälla för bestämda beskrivningar likväl som för egennamn. Ett
enkelt fall är då en propositions referens korresponderar med den avsedda referensen. I ett
komplext fall kan referensen råka sammanfalla med den avsedda men måste inte göra det.
Kripke utvecklar alltså referensbegreppet vidare. För enkla fall menas Russells teori vara
tillräcklig  medan  komplexa  fall  kräver  Donnellans  refererande  användning.  Begreppet
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talarens referens ger en ny dimension till vad referenser avser och bestämda beskrivningar
verkar härigenom ha utvecklats till två olika typer av referens.

Om begreppet  rigiditet  har  spaltmeter  skrivits  både  av  Kripke och andra.  I  artikeln
beskriver Kripke rigiditet i termer av bestämda beskrivningar vilket jag valt att ta med för
att relativt kortfattat förklara begreppet. I sammanhanget är förhoppningen att detta är
fullt tillräckligt. Kripke (1977: 259-60) urskiljer två olika typer av bestämda beskrivningar,
rigida och icke-rigida. Om bestämda beskrivningar enligt formen ɩxφ(x)4 tas som referens
icke-rigidt tillskrivs det unika x:et till varje möjlig värld i vilken x har (beskrivningen) φ.
Den andra, rigida typen av bestämda beskrivningar stipuleras som att; ɩxφx denoterar att i
alla  möjliga  världar  har  det  unika  objektet  x  faktiskt  φ,  dvs.  x  har  φ  och  detta
undantagslöst.  Skillnaden  kan  sägas  vara  att  i  icke-rigida  fall  så  har  x  den  språkliga
beskrivningen φ  i de möjliga världar där det unika x finns, medan i det rigida fallet så
gäller  att  x  har  den språkliga  formen φ i  alla möjliga  världar  och finns därmed alltså
enhetligt, tillsammans med beskrivningen i alla möjliga världar. Kripke (1977: 260) menar
vidare att det av kritiker föreslagits att rigida bestämda beskrivningar sammanfaller med
Donnellans refererande bestämda beskrivningar, en uppfattning Kripke likväl förkastar.
Enligt  denna  syn  är  egennamn  mest  lika  Donnellans  refererande  användning  och  då
egennamn är rigida designatorer  menas rigida och refererande bestämda beskrivningar
vara detsamma. För Kripke  (1977: 260; not. 9) är egennamn alltid rigida designatorer och
därmed  gällande  i  alla  möjliga  världar  under  vilka  förutsättningarna  varit  tillräckligt
likartade  för  att  egennamnet ska existera.  Kripke menar dock vidare  att  Donnellan  på
annat håll framhåller uppfattningen att egennamn inte måste vara rigida designatorer. Om
Donnellans definition av egennamn är att de inte är rigida, verkar det svårt att kunna påstå
att refererande och rigida bestämda beskrivningar skulle vara detsamma. Utöver den ovan
avvisade uppfattningen, om istället t.ex. Donnellans definition av egennamn skulle visa sig
vara rigida, så påvisas av Kripke (1977: 260) ändå viss skillnad:

More important, a rigid definite description, as defined above, still determines 
its referent via its unique satisfaction of the associated property–and this fact 
separates the notion of such a description from that of a referential description, 
as Donnellan defines it.

Donnellans definition av ett refererande användning av en bestämd beskrivning är att
den tillåter för någon att unikt ange vad det är som avses. Kripkes rigida definition gör
emellertid gällande att  en rigid bestämd beskrivning bestämmer sin referent utifrån att
den unikt har en viss egenskap, alltid gällande i alla möjliga världar. Egennamn är alltså
för Kripke alltid rigida designatorer och kan ses som talarens referens eller som semantisk
referens. Kripkes syn på egennamn utvecklas vidare i samband med framställningen av
teserna. 

4 Tecknet  ’ ’  denoterar  här  egenskapen  att  vara  unik  och  ’ ’  är  en  beskrivande  formel,  t.ex.  av  typenɩ ϕ
enställigt eller flerställigt predikat. Alltså blir formeln ’det finns en unik x och denna unika x tillskrivs
formeln ’. Det unika x:et beskrivs alltså enligt . Notera även att parenteserna runt variabeln x i den icke-ϕ ϕ
rigida formeln är borta i den rigida. 
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   III. Icke-deskriptiva egennamn och indexikala singulära uttryck

Grundantagandet,  dvs.  tesen  som  T1  och  T2  under  nästkommande  kapitel  tvingas
förhålla sig till, redovisas under det här kapitlet enligt följande. Som förgrund inleder jag
under 3a med att ta upp de argument Salmon (1982) sammanfattat som avgörande mot en
deskriptiv  teori  för  egennamn.  Vidare  förtydliganden  av  Salmon  följer  under  3b.  Med
förgrunden på plats görs därefter grundantagandet under 3c. Därmed följer nu de tre olika
typerna  av  argument  mot en  deskriptiv  teori  för  egennamn  till  förmån  för teorin  om
singulär direkt referens.

   a) Argumenten mot en deskriptiv teori för egennamn

Inledningsvis bör anmärkas att  Salmons (1982: 10-14) argumentation tar spjärn mot
den deskriptiva ’ortodoxa’ teorin. Den ortodoxa teorin innefattar även begreppet ’sense’
som ursprungligen tillskrivs Frege. Jag återkommer kortfattat till detta under 3b efter ett
par  förtydligande  citat.  Salmon  (1982:  23-31)  har  sammanfattat  argumenten  mot  den
ortodoxa teorin utefter tre typer av argument. Dessa delas in som modala, epistemologiska
samt semantiska argument som menas återfinnas hos flertalet kritiker i olika skepnader.
För att förklara modal och epistemologisk argumentation använder sig Salmon (1982: 24-
28) av Shakespeare:

1) Shakespeare, if he exists, wrote  Hamlet,  Macbeth, and  Romeo
and Juliet.

och

2) If anyone is an English playwright who is the sole author of
Hamlet,  Macbeth,  and  Romeo and Juliet,  then  he  is
Shakespeare.

Enligt  den ortodoxa teorin menas namnet ’Shakespeare’  vara synonymt med en lång
beskrivning av vilka attribut som kan tillskrivas namnet. En sådan ska i så fall vara ett
exempel på en traditionellt sett nödvändigt sann analytisk sanning. Om (1) och (2) slås
samman  menas  enligt  Salmon  (1982:  25)  en  ortodox  tolkning  vara:  ’Someone  is  the
English playwright who wrote Hamlet, Macbeth and Romeo and Juliet if and only if he is
the  English  playwright  who  wrote  Hamlet,  Macbeth and  Romeo  and  Juliet.’.  Enligt
kommande argumentationer menas det dock inte alls vara nödvändigt att så skulle vara
fallet.

Modal argumentation gör gällande att det enligt den första propositionen (1) är möjligt
att Shakespeare trots att han existerade aldrig skrev de nämnda verken. T.ex. kanske han
följde sin passion och istället ägnade sitt liv åt att putsa skor åt välbeställda på gatorna i sin
födelsestad Stratford. Gällande den andra propositionen (2) är det inte omöjligt att någon
annan skrev verken. T.ex. är det möjligt att Shakespeare på ett orättfärdigt vis tagit åt sig
äran för verken efter att med glåpord och hot om våld tvingat till sig manuskripten av den
egentliga  författaren.  Personen som skrev  de  nämnda  verken  skulle  i  så  fall  inte  vara
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Shakespeare. Därmed menas beskrivningen inte vara synonym med namnet och uttrycker
därmed inte en nödvändig sanning utan en kontingent (möjlig) sanning. 

Den  epistemologiska  argumentationen  är  likartad  den  modala  men  rör  främst
begreppen  a priori och  a posteriori.  Enligt  den ortodoxa  teorin  ska båda meningarna
rörande Shakespeare endast avslöja information som är vetbar a priori. Dock så innehåller
meningarna  information  som  endast  menas  kunna  nås  a  posteriori,  t.ex.  efter  att  ha
jämfört informationen med faktiska eller historiska förhållanden. Argumentet är likt det
modala argumentet men handlar om den kunskapsteoretiska aspekten snarare än vad som
är  möjligt  och  omöjligt.  Det  blir  tydligare  om  fallet  hade  varit  att  det  hade  kunnat
fastställas att någon annan än Shakespeare faktiskt skrev Shakespeares verk. I sådana fall
skulle  det  längre  inte  vara  frågan  om  modala  möjligheter  utan  om faktiska  historiska
omständigheter och därmed en epistemologisk fråga.

Den starkaste och mest tilltalande argumentationen är dock den semantiska (Salmon:
1982: 29-31). Det är ganska enkelt i sitt utförande och Salmon använder sig av ett exempel
gällande  Thales,  taget  från  Donnellan  (1970:  354-55).  Enligt  den  ortodoxa  teorin  är
namnet ’Thales’ ekvivalent med beskrivningen ’den grekiska filosofen som höll för sant att
allt var gjort av vatten’. Säg nu att Thales egentligen inte var av den uppfattningen utan att
det var påhittat av någon eller några att Thales var av den uppfattningen. Efter Thales kom
det sedermera en person som höll för sant att allt var gjort av vatten och som av en ödets
nyck även råkade vara en grekisk filosof. I så fall verkar det uppenbart att ’Thales’ refererar
till den förstnämnde av dessa personer även om denna person inte var av uppfattningen att
allt  var  gjort  av  vatten.  Detta  verkar  därför  vara  ett  väldigt  starkt  argument  mot  den
deskriptiva teorin.

   b) Förtydliganden gällande teorin om singulär direkt referens

Jag  fortsätter  nu  med  att  kortfattat  redovisa  hur  Salmon  förtydligar  grunderna  för
teorin om singulär direkt referens. Teorin utgör kärnan i teorin om direkt referens vilken
här inte är föremål för närmare granskning, men kortfattat kan sägas att den generaliserar
den  singulära  teorin  till  att  även  gälla  generella  termer.  När  den  singulära  teorin  i
fortsättningen omnämns avses alltså teorin om singulära direkt referens. Huvudtesen för
teorin om singulär direkt referens säger Salmon (1982: 22) mer precist kan uttryckas som:

It  is  precisely  that  certain  singular  terms which  are  alleged by the  orthodox
theory to be thoroughly descriptional, in particular proper names and indexical
singular  terms,  are  in  fact  entirely  nondescriptional–unless  they  are
descriptional only in the trivial sense of being relationally descriptional in terms
of the special property of being x, where x is the referent of the term.

Teorin kommer därmed i en stark och en svag version (Salmon, 1982: 22). Detta ses på
tillägget som görs efter tankstrecket. Enligt den starka varianten av teorin är egennamn
och indexikala singulära uttryck helt och hållet icke-deskriptiva. Den svaga versionen gör
däremot gällande att de kan vara deskriptiva i egenskap av att unikt beskriva sig själva i
termer av att ha den unika egenskapen av att vara referenten. Återkommer kort till detta
under grundantagandets anförande under nästkommande rubrik 3c.
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Om huvudtesen säger Salmon (1982: 23) vidare att:

The primary thesis of the theory of direct reference is significantly stronger than
the simple denial of Russell’s thesis that proper names and indexical singular
terms,  when  used  in  ordinary  contexts,  are  synonymous  with  definite
descriptions.  Names  and  demonstratives  not  only  are  not  synonymous  with
definite descriptions; they are not even similar. On the other hand, the primary
thesis of the direct reference theory does not involve a denial of any of the three
kinds of sense for proper names and singular terms mentioned above.  

Då citatet avslutas med att nämna tre typer av ’sense’ vilket kräver närmare förklaring,
återknyts därmed till det som inledningsvis under 3a togs upp rörande begreppet. Teorin
sägs vara starkare än att endast förneka Russells deskriptiva teori för egennamn samtidigt
som inte något av de tre ’sense’ förnekas. De tre typerna av ’sense’ bottnar som sagt i Frege
och  ingår  i  det  som  Salmon  (1982:  12)  benämner  som  den  ’ortodoxa’  teorin.  Salmon
redovisar begreppet utefter tre kategorier,  vilka sammanfattas som tre olika attribut en
singulär term ska ha för att anses meningsfull. Kortfattat beskrivs dessa tre ’sense’, som:
(Sense 1) ’conceptual content’ (i psykologisk mening); (Sense 2) ’the semantical method of
determining  reference’;  (Sense  3)  ’the  cognitive  content’  (Salmon,  1982:  23).  Dessa  är
enligt den Fregianska synen oundvikligen sammanflätade. Det kan även tilläggas att ’sense’
som  begreppet  redogörs  för  här  inte  är  Freges  ursprungliga  definition,  utan  är  en  av
Salmon nedbantad version. 

Så långt är grunderna för teorin om singulär direkt referens nu framlagda.  Efter att
vägen lett fram till själva argumenten mot den deskriptiva teorin för egennamn för teorin
om  singulär  direkt  referens  förnekas  Russells  deskriptiva  teori  för  egennamn.  Enligt
argumenten verkar den deskriptiva teorin gällande egennamn inte vara helt i sin ordning
med den påföljande slutsatsen att  teorin är felaktig.  Alltså verkar egennamn vara icke-
deskriptiva och leder till antagandet av följande huvudtes.

   c) Egennamn och indexikala singulära uttryck är icke-deskriptiva

Med hänsyn till hur frågan om egennamn och bestämda beskrivningar har utvecklats, så
inleder jag med Strawsons kritik och försöker sedan gå vidare genom bakgrundskapitlet
med  argumenten  mot  den  deskriptiva  teorin  i  åtanke.  Slutligen  följer  det  definitiva
antagandet av huvudtesen för teorin om singulär direkt referens.

Russell  gör  gällande  att  ett  egennamn  är  en  förkortad  eller  förklädd  bestämd
beskrivning. Strawson går emot detta och gör istället gällande att egennamn är referenser,
unika  referenser  som  är  unikt  tillskrivna  ett  partikulärt  objekt  eller  vad  nu  namnet
refererar till. Två olika linjer gällande egennamn verkar således redan här kunna urskiljas.
Den första bottnar i Russells deskriptiva teori för egennamn och den andra mynnar senare
ut i teorin om singulär direkt referens. Antagandet av huvudtesen för den singulära teorin
verkar även gå väl ihop med Strawsons kategoriska uppdelning av uttryck. Detta i och med
att huvudtesen inte förnekar möjligheten att egennamn kan ha, även om inte fullskaligt,
någon typ av ’sense’. Därmed verkar Strawsons uppfattning gå i linje med det Fregianska
begreppet. Kategoriseringen verkar vidare vara en typ av epistemologisk argumentation.
Kungen av Frankrikes vishet tas upp som proposition som beroende på vilken kung som
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satt på tronen när propositionen yttrades enligt Strawson får olika sanningsvärdering –
vilket verkar tyda på att propositionen kräver epistemologiska överväganden.

Semantisk  argumentation  kan  hos  Strawson  möjligen  anas,  men  blir  först  genom
Donnellan tydlig och kristalliseras sedermera genom Kripkes identifiering av Donnellans
distinktion som talarens referens och semantisk referens. Därmed verkar det semantiska
argumentet vara på sin plats. Det kan även tilläggas att det till viss del är något olyckligt att
Kripkes benämning av det attributiva användandet som semantisk referens möjligen kan
förväxlas  med  Salmons  semantiska  argumentationsbegrepp.  Detta  behöver  inte  vara
problematiskt per se, men viss försiktighet bör iakttas. Kripkes komplexa fall innefattande
talarens  referens  verkar  vara  en  typ  av  semantisk  argumentation  mot  den  deskriptiva
teorin  för  egennamn.  Intuitivt  kan  vanliga  egennamn  på  personer,  t.ex.  ’Anders
Andersson’,  verka problematiska  i  enlighet med den starka  versionen av den singulära
teorin. Detta då ett sådant egennamn verkar kunna referera till  flertalet  olika individer
som bär namnet och därmed verkar ingen unik referens kunna urskiljas. I åtanke då bör
hållas att om ett egennamn som är tänkt att referera till ett unikt objekt misslyckas med att
referera,  så  gäller  problematiken  varför den  avsedda  referensen  inte  refererar  till  det
tilltänkta objektet och inget annat. Detta poängteras genom Kripkes komplexa version av
exemplet med lövkrattaren i ”Speaker’s reference and Semantic Reference”. Refererande
egennamn verkar i komplexa fall inte korrekt reflekteras enligt den deskriptiva teorin, då
den inte verkar kunna förklara för vad som refereras till när avsedd referens skiljer sig från
namngiven referens. Den starka versionen av den singulära teorin gör däremot gällande att
egennamn   är  helt  och  hållet  icke-deskriptiva  och  istället  fungerar  som  etiketter  som
markerar det unika objekt som refereras till. Alltså, komplexa fall innefattande en felaktig
referens t.ex. till ’Anders Andersson’, verkar vara problematiska för en deskriptiv teori men
verkar kunna hanteras enligt den singulära teorin.   

Modal argumentation verkar i sammanhanget uteslutande kunna tillskrivas Kripke i och
med kritiken av Donnellan. Detta kan sägas vara sammantvinnat med Kripkes monolog i
’Naming  and  Necessity’,  men  vidare  fördjupning  i  det  är  inte  av  vikt  i  det  här
sammanhanget och nämner det därför bara förbigående. Vad som däremot är av intresse
här är att  Kripke ser alla egennamn som rigida.  Då referenser som egennamn ses som
rigida blir  implikationen att  egennamn är oberoende av sin beskrivning då i  en annan
möjlig värld andra attribut hade kunnat tillskrivas namnet. Den här argumentationen av
Kripke är stark och i enlighet med den singulära teorin. Russells bestämda beskrivningar
verkar därmed vara icke-rigida, dvs. att då en unik referens existerar i en möjlig värld så
finns det inte fog att påstå att referensen skulle ha samma attribut i en annan möjlig värld,
utan kan där inneha en helt annan uppsättning attribut. Således menas egennamn därför
inte vara förklädda eller förkortade beskrivningar utan istället rigida och unikt refererande
till just ett unikt specifikt objekt.  Ett relativt enkelt, om än komplext, exempel som inte
kräver några långtgående metafysiska antaganden gällande möjliga världar följer. Rutger,
en  glad  basketspelande  amatör,  beskrivs  av  en  basketspelande  bekant  som  en
’dunkmaskin’.  En annan bekant,  en arbetskollega till  Rutger som varken känner till  att
Rutger spelar basket eller har basketspelande bekanta, beskriver istället Rutger i egenskap
av sitt deltidsjobb som kontorist som en ’pappersvändare’. Under sådana förutsättningar
är det möjligt för Rutgers basketspelande bekantskap och Rutgers arbetskollega om de nu
skulle råka träffas och börja samtala, att trots bestämda beskrivningar misslyckas med att
referera  till  samma  person,  dvs.  Rutger.  Detta  eftersom  att  de  båda  känner  den
basketspelande kontoristen i egenskap av sina respektive ockupationer. Därmed denoterar

17



Rutgers namn olika attribut under olika (faktiska) förhållanden vilket verkar problematiskt
sett till den deskriptiva teorin.   

En annan aspekt kan tas upp som intuitivt verkar lite besynnerlig sett till en deskriptiv
teori gällande egennamn. Detta gäller exemplet med Charles I. Om egennamnet ’Charles I’
används som en förkortning för ’personen som var far och som avlade Charles II’, så väcks
ju  frågan  om vem som namnet  ’Charles  I’  refererade  till  före  aveln  med efterföljande
faderskap.  Det  verkar  onekligen  som  att  beskrivningen  inte  refererar  till  någon  före
händelserna som beskrivningen gör  gällande.  Om Charles  I  ska vara denna förkortade
längre beskrivning så verkar då Charles I före sitt faderskap inte varit Charles I vilket, som
ovan antytts, verkar besynnerligt. Det är klart att det är fullt möjligt att han inte hade något
namn, att han före sitt faderskap endast tilltalades indexikalt i termer av ’du’, ’han’ osv.
alternativt aldrig tilltalades och fick sitt namn till följd av att han avlade och blev far åt
Charles II. Det verkar dock otroligt att så skulle ha varit fallet.

Russells  uppfattning  gällande  egennamn  anser  jag  att  Kripke  främst  genom  den
semantiska  argumentationen slutgiltigt  visar  vara en felaktig  uppfattning.  Som tidigare
nämnts verkar detta hos Strawson möjligen kunna anas då han verkar vara inne på en
liknande  linje  t.ex.  när  han  hävdar  att  Russell  endast  översätter  direkta  referenser  till
någon form av idealspråk. Detta då Strawson ser en skillnad mellan att unikt referera och
att  benämna  någonting  att  ha  vissa  attribut.  Därmed  betraktas  Russells  bestämda
beskrivningar mer som omskrivningar i den meningen att teorin endast översätter t.ex.
egennamn till en längre formel. Strawsons poäng är att olika typer av användning av de
ordklasser som anges kunna utgöra subjektet i en subjekts-predikat mening, tillsammans
med omgivande kontextuella  omständigheter  ger unika referenser.  Något förenklat  kan
sägas att uttryck och kontext i konjunktion ger unika referenser. Därför handlar det inte
om att t.ex. egennamn egentligen skulle vara förkortade eller förklädda längre bestämda
beskrivningar, utan istället referenser. Strawson poäng med detta är viktig. Intuitivt verkar
det  konstigt  att  om  jag  skulle  säga  någonting  innefattande  ’jag’  att  ’jag’  skulle  vara
ekvivalent  med en  bestämd beskrivning.  ’Jag’  verkar  då  vara  detsamma  som ’jag  som
tänker ”jag” ’, vilket verkar vara trivialt sant och överflödigt i den meningen att det inte
tillför satsen någon mening. Om ett egennamn istället förs in, t.ex. om en person heter
’Johan’, så torde ’Johan’ bli ekvivalent med ’jag’ vilket leder till slutsatsen att ’jag är Johan’
eller  den bestämda  beskrivningen:  ’Johan är  jag  som tänker  ”jag”  och  som är  samma
person som funderar på att ”jag” är mig själv’. Återigen verkar det vara frågan om i stort
triviala,  mer  eller  mindre  meningslösa  sanningar  då  ingen  ytterligare  mening  tillförs
propositionen. I sådana fall  verkar det troligare att ’jag’  är en unik referens, antagligen
även en rigid sådan. Dock kan ’jag’ tänkas inneha en mängd konnotationer för alla som är
kapabla  att  tänka  i  jag-termer,  en  tanke  som här  planteras  och  som  återkommer  och
utvecklas under  nästkommande fjärde kapitel.

Teorin om singulär direkt referens kommer i två varianter, en stark och en svag version.
Den svaga varianten är mer komplex än vad som häri redovisats. Salmon använder för den
svaga varianten begreppet ’relationally descriptional’ vilket tillskrivs Russell. Möjligen kan
detta  återspeglas  hos  Russell  i  exemplet  med  Scott,  där  propositionen  ’the  author  of
Waverley’ åtminstone menas beskriva någon form av relation mellan ’författarskap’ och
’Waverley’. Begreppet verkar avse att egennamn kan vara beskrivande i egenskap av att ha
en  relation  till  något  annat.  Frasen:  ’Smiths  arbetsgivare  Jones’  beskriver  att  relation
mellan Smith och Jones. Detta ger en typ av ’egenhet’ till just Smith och Jones i termer av
arbetstagare och arbetsgivare. Förenklat kan sägas att om den svaga varianten av teorin
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accepteras verkar inte egennamn vara deskriptiva mer än i meningen av att ha en sådan
(potentiell)  egenhet och är heller inte beskrivande utöver denna egenhet. Då den svaga
versionen  verkar  vara  problematisk  i  fler  hänseenden  än  häri  nämnda  och  att  denna
diskussion säkerligen förtjänar mer utrymme än vad som här kommer ges, så antas i all
enkelhet istället den starka versionen. Den här uppsatsens grundantagande är i enlighet
med den starka versionen av teorin om singulär direkt referens.

Genomgående har under bakgrundskapitlet antagandena förändrats gällande vad som
egentligen  konstituerar  egennamn.  Från  Russells  uppfattning  om  egennamn  som
bestämda beskrivningar blir det istället frågan om olika typer av referens genom Strawson,
Donnellan  och  Kripke.  Slutligen  menas  genom  Kripke  användningsområdet  för  den
deskriptiva teorin gälla enklare fall av referens. För komplexitet menas dock tyngre artilleri
krävas. De modala och epistemologiska argumenten verkar uppenbart problematiska för
den  deskriptiva  teorin,  det  semantiska  däremot  förödande.  Därmed  antas  som
grundantagande:  direkt refererande egennamn och indexikala  singulära termer är icke-
deskriptiva.  Detta  avslutar  kapitlet  och  leder  vidare  mot  uppsatsens  mer  originella
huvuddel.
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   IV. Om egennamns konnotation

Uppfattningarna  som  inför  det  här  kapitlet  redogjorts  för  har  varken  varit  särskilt
kontroversiella eller originella, vilket dock innehållet i följande kapitel ämnar vara. Utifrån
den  diskussionen  tar  uppsatsens  mer  originella  huvuddel  avstamp.  Det  är  alltså  med
fingrarna på bordet och ett något framskjutet käkparti som följande disposition för kapitlet
därmed läggs fram.

Kapitlet förhålls till det grundantagande som slutligen gjordes under föregående kapitel,
att direkt refererande egennamn samt indexikala singulära termer är icke-deskriptiva. För
kommande teser behövs dock en annan beståndsdel, nämligen Kripkes (2013) uppfattning
gällande egennamn såsom den framställs  i  ”Naming and Necessity”.  Därur  införs även
Kripkes (2013) förslag till egennamns uppkomst som tillägg. Tillägget byggs på med några
ytterligare antaganden Tiedke (2011) gör i sin artikel ”Proper Names and their Fictional
Uses”.  Detta  redovisas  som förgrund till  teserna under 4a och inleder  således kapitlet.
Därpå  följer  själva  teserna  under  4b  och  4c.  Som  nämndes  i  inledningskapitlet  är
förhoppningen  att  de  åtminstone  ska  bidra  med  ett  något  ökat  underhållningsvärde.
Efterföljande kapitel fem knyter ihop säcken genom att vidare ta upp och föra samman
diskussionen gällande förhållandet mellan grundantagandet och de två teserna.

   a) Kripkes definition av egennamn
   

Med utgångspunkt i J.S Mills (1868) ”A System of Logic” gäller för Kripke (2013: 26) att
egennamn  inte  har  konnotation.  Konnotation  definierar  Mill  (1868:  31  not.  4)  som:
’Notare, to mark; connotare, to mark along with; to mark one thing with or in addition to
another.’. Mill (1868: 33-36) är av uppfattningen att singulära namn såsom egennamn inte
är konnotativa. Som exempel på detta tas ’John’ och ’Darthmouth’ upp. Gällande ’John’
menas  namnet  helt  enkelt  markera  den  individ  som  är  föremål  för  propositionen
innefattande  själva  namnet  ’John’,  oberoende t.ex.  av  eventuella  anledningar  som gett
upphov till namnet. Gällande staden ’Dartmouth’ kan namnet ha uppkommit för att staden
ligger  vid  ’the  mouth  of  the  Dart’,  dvs.  vid  floden  Darts  ’mun’.  Om  nu  en  drastisk
väderförändring skulle äga rum och floden Dart skulle ändra riktning och staden därmed
inte längre skulle ligga vid floden Dart, skulle staden Dartmouth fortfarande kunna heta
just ’Dartmouth’.  Därmed menas i namnet ’Dartmouth’ inte innefattas att staden måste
ligga just vid floden Dart och därmed saknas konnotation. Egennamn menas vara knutna
till objekten men oberoende av objektens attribut. Just egennamn menar Mill (1868: 36)
dock vara de enda namnen utan konnotation:

From the preceding observations it will easily be collected, that whenever the
names given to  objects  convey any information–that  is,  whenever  they have
properly any meaning–the meaning resides not in what they denote, but in what
they  connote.  The  only  names of  objects  which  connote  nothing  are  proper
names; and these have, strictly speaking, no signification.

Gällande t.ex. bestämda beskrivningar och generella namn så menas de av Mill (1868:
32) däremot ha konnotation. Exemplet som tas upp är ’människa’, vilket menas denotera
’Peter’,  ’John’,  ’Jane’  och alla andra individer i  samma klass.  Alla dessa personer, vilka
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klassificeras som människor, menas alla ha vissa attribut karaktäristiska för de individer
som termen ’människa’ gäller. För ’människa’ är alltså dessa attribut termens konnotation.
Kripke (2013: 127-28) motsätter sig uppfattningen när han jämför och kontrasterar Mills
namnbegrepp  med  sitt  eget.  Först  och  främst  menas  Mills  ’namn’  innefatta  bestämda
beskrivningar, egennamn samt även predikat som ’ko’ och ’människa’. Att vara människa,
att ha predikatet ’mänsklig’, menas av Kripke enligt Mill definieras som konjunktionen av
vissa  egenskaper  vilka  tillsammans  ger  tillräckliga  villkor  för  att  uppfylla  kraven  på
mänsklighet. Kripke menar att vissa av Mills generella namn som ’dum’, ’fet’ eller ’gul’ kan
ses som egenskaper men att däremot t.ex. ’ko’ eller ’tiger’ definitivt inte menas kunna ses
som sådana. 

Kripke (2013: 24) definierar egennamn som ett namn på en person, stad, land etc. och
exkluderar  även  bestämda  beskrivningar.  Kripke  (2013:  26-27)  tar  vidare  upp  Mills
uppfattning  att  just  egennamn  saknar  konnotation  men  att  generella  termer  har
konnotation. Mills exempel ’Dartmouth’ menar Kripke kanske för somliga kan tänkas ha
konnotationen  att  staden  ligger  vid  ’the  mouth  of  the  Dart’,  men  följer  Mill  i
argumentationen om att staden fortfarande skulle kunna heta Dartmouth även om floden
Dart  skulle  ändra  riktning.  Ingenting  i  själva  namnet  ’Darthmouth’  menas  därmed
innebära att staden måste ligga vid floden Dart och har därför ingen konnotation. Kripke
(2013: 27) tar även upp den Fregiansk/Russellianska uppfattningen vilken säger att Mill
hade fel gällande konnotation för egennamn. Enligt denna syn menas även dessa precis
som generella namn ha konnotation. Kripke följer Mill i uppfattningen gällande egennamn
men motsätter sig uppfattningen gällande generella namn. För att ge en fullödig bild av
Kripkes (2013: 127-28) syn på egennamn i jämförelse med Mill så menar Mill att de enda
namn  som  inte  har  konnotation  är  egennamn  medan  bl.a.  generella  namn  har
konnotation.  Kripke (2013: 134-35) menar däremot att varken egennamn eller generella
namn  har  konnotation,  vilket  menas  vara  raka  motsatsen  till  Frege  och  Russells
uppfattning.

När  nu  Kripkes  uppfattning  gällande  egennamn  redogjorts  för  verkar  vidare  grepp
gällande namnfrågan behövas. Kripke (2013: 96-97) har gett ett förslag. Förslaget ser till
hur uppkomsten av egennamn (innefattande uppfattningen om namn tillskrivet ett unikt
objekt)  kan förklaras  enligt  en initieringsprocess,  ett  ’dop’  (baptism).  Olika sätt  för att
exakt bestämma namnet kan förekomma men omständigheterna kring detta spelar mindre
roll. Vad som däremot spelar större roll är sedan hur namnet ärvs mellan människor, där
det  går  från  en  länk  till  nästa  likt  en  kedja.  Kripke  (2013:  134-40)  menar  även  vissa
generella termer vara nära besläktade med egennamn, där proceduren innefattande ett
initialt  dop verkar  gälla  för t.ex.  naturliga typer såsom guld.  Precis  som i  fall  gällande
egennamn ges någonting vid ’dopet’ då en fast referenspunkt t.ex. genom ostension eller
beskrivning.  Annars  bestäms  oftast  referensen  genom  att  namnet  överförs.  Observera
likheten med teorin för direkt referens generalisering av teorin om singulär direkt referens
till att även gälla generella termer.

Tanken gällande dop-processen drivs vidare av Heidi Tiedke (2011) i ”Proper Names
and their Fictional  Uses” där ett intressant förslag ges för hur åtminstone vissa fall  av
egennamn kan hanteras. Tiedke (2011: 707-08) använder sig av termen ’dubbing’ istället
för  Kripkes  ’baptism’  vilket  jag  helt  enkelt  antar.  Tiedke  (2011:  715-16)  delar  upp
egennamn  utefter  två  kategorier  beroende  på  hur  de  tillkommit,  dvs.  om
dubbningsprocessen varit: 1) ’fictonal’ gällande namn av typen ’Sherlock Holmes’ eller; 2)
’referential’, gällande namn av typen ’Bertrand Russell’. Gällande fiktiv dubbning menas
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processen  innefatta  referens  till  en  samling  egenskaper  medan  refererande  dubbning
nödvändigtvis  refererar  till  och  innefattar  en  riktig  individ.  Implikationen  blir  att
propositioners  sanningsvärden  blir  kontextuellt  beroende.  Dubbningsprocessen  öppnar
alltså  för  möjligheten  att  även  sanningsvärdera  fiktiva  referenser  utefter  den  initiala
dubbningsprocess som av nödvändighet medföljer egennamn. Detta ger två olika lägen för
referenser att bedömas utifrån. Tiedke (2011: 708) tar upp propositionen ’Sherlock Holmes
smokes’  vilken  sett  till  att  egennamnet  är  fiktivt,  är  sann  enligt  det  fiktiva  läget  då
dubbningen varit av fiktiv art. Detsamma gäller propositionen ’Bertrand Russell smokes’
som även den blir  sann då dubbningen av egennamnet varit  av refererande art.  Enligt
Tiedke (2011: 715) består det fiktiva läget av en samling egenskaper och det refererande
läget endast av personen som refereras till:

[…] dubbings could be represented as ordered pairs of the form < Q, M >, where
Q is the component  that most closely corresponds to the traditional content of a
name, and M is the mode of dubbing. […] The first component of a dubbing,
corresponding to the traditional content of a name, is the component that plays
the most direct  role in determining the truth value of a sentence in which a
name  occurs.  In  the  case  of  a  referential  dubbing,  I  rely  on  the  standard
assumption that this content will be an individual, while in the case of a fictional
dubbing,  I  will  appeal  instead,  as  I  said  earlier,  to  the  assumption  that  its
content is a set of properties. Formally, then, a dubbing < Q,M > is governed by
the following constraint: if M is the tag REF, so that the dubbing is referential,
then the content Q must be an individual, while if M is the tag FIC, so that the
dubbing is fictional, the content Q must be a set of properties. 

Kortfattat kan sägas att egennamn således verkar indelas som verkliga alternativt fiktiva
referenser,  beroende på vad som refereras till.  Den fiktiva kategorin  verkar handla om
attribut, medan den refererande kategorin snarare handlar om att peka ut en unik referent.
Därmed är förgrunden lagd varpå den första tesen nu följer.

   b) T1: Egennamn är antingen kognitionsrefererande eller inte5

Denna tes utgår från Kripkes definition av egennamn. Egennamn är enligt Kripke namn
på  personer,  städer,  länder,  etc.  Detta  tolkar  jag  som  att  är  antingen
kognitionsrefererande eller inte, dvs. att de refererar till objekt som antingen har eller som
inte har  kognition i någon form. Nu levande,  icke-hjärndöda personer tror jag tveklöst
kunna sägas ha kognition medan t.ex. ’Berlin’,  ’Sverige’ eller fiskebåten ’Cornelia Marie’
inte ens knappast kan sägas ha det. Därmed verkar distinktionen hålla. De två kategorierna
kan  tills  vidare  kallas  för direkt  kognitionsrefererande  egennamn respektive ’övriga’
direkt refererande egennamn, vilket i den här kontexten verkar vara gångbara begrepp.
Kognitionsrefererande egennamn ges ett kriterium som måste uppfyllas medan övriga är
de som inte uppfyller kriteriet: För att ett egennamn ska ses som kognitionsrefererande,
måste det  referera till  någonting som är kapabelt  att  utföra någon form av kognitiv

5 För kommande teser gällande diskussioner rörande identitet så finns här Leibnizianska undertoner vilka
f.ö. återfinns även hos både Russell och Kripke (2013:  3). Kortfattat bygger Leibniz identitetslag på två
principer, vilka kan formaliseras som:

         (x = y) ↔ (∀F)(Fx ↔ Fy) för ena och gäller omvänt för den andra; (∀F)(Fx ↔ Fy) ↔ (x = y)
     Dvs. att i termer av identitet är två saker identiska omm alla egenskaper kan tillskrivas dem båda, vilket är

viktigt. Se även Look (2014: 3.5). 

22



funktion.  En implikation av definitionen blir att t.ex. avlidna personer inte omfattas. De
kan möjligen argumenteras ha haft kognition då de levde men i och med dödens inträde så
är utgångspunkten att kognitiva processer inte längre äger rum.  

Distinktionen  gäller  likväl  indexikala  singulära  termer.  Ta  som  exempel  skillnaden
mellan när ’du’ refererar till en nu levande person jämfört med när ’den’ refererar till en
sak. Om ’du’ yttras i rätt kontextuellt sammanhang så refererar det direkt till en person
med  egennamn  som  i  kontexten  är  identiskt  med  ’du’  och  är  således  även  det  alltså
kognitionsrefererande.  Gäller  referensen  istället  ’den’  under  andra  kontextuella
förhållanden så att referensen t.ex. avser krabbfiskarbåten ’Cornelia Marie’ eller liknande,
så är ’den’ under de givna premisserna alltså inte kognitionsrefererande. Då i termer av
identitet indexikala singulära termer och egennamn under givna kontextuella förhållanden
är identiska verkar de således fungera under samma premisser.

Distinktionen kan ses i ljuset av Tiedkes kategorisering. Poängen med att ta upp den är
för att ta fasta dels på indelningen som görs mellan fiktiva och icke-fiktiva referenser och
dels på att kognitionsreferensens referent måste vara en individ som namngivits enligt en
refererande dubbningsprocess. Därmed möjliggörs att än snävare dela upp den icke-fiktiva
kategorin med ytterligare indelning av egennamn beroende på om de refererar till objekt
med eller utan kognition. Alltså avgränsas just egennamn bort från den fiktiva kategorin
med fokus riktat mot den refererande kategorin. T.ex. båtnamn, barns namn på dockor,
stadsnamn,  namn på  kontinenter  etc.,  vilka  per  se kanske  inte  är  fiktiva  namn då  de
refererar till unika individuella partikulära objekt eller liknande, skalas alltså även de bort.
Kvar  är  kognitionsrefererande egennamn vilka  direkt  refererar  till  objekt  med kognitiv
förmåga. Egennamn som refererar till just sådana entiteter menar jag möjligt vara av en
annan art än t.ex. fiktiva egennamn eller namngivna materiella ting. Detta vidareutvecklas
under nästa rubrik 4c.

Att jag valt det snävare uttrycket  kognition istället för medvetande eller använder mig
av en mer subjektsfokuserad analys beror på att jag inte finner några skäl att anta att det
skulle  vara  nödvändigt  med  någon  speciellt  utvecklad  intelligens,  medvetenhet  eller
liknande för  att  distinktionen ska vara gällande.  Däremot verkar  fall  innefattande t.ex.
personer vilka obestridligen under normala former har kognition och i tillägg till detta är
kapabla  att  tänka  i  jag-termer,  vara  mer  tydliggörande.  Dock  så  öppnas  för  bredare
antaganden diskussionen istället gäller kognitiva objekt, då även djur och potentiellt även
logiska system som enklare program möjligen även skulle kunna antas innefattas. Även om
aspekten inte kommer att kunna utrönas fullt ut inom ramen för detta arbete aktualiseras
diskussionen återigen under nästkommande femte kapitel. Därför kan det vara intresse att
som en liten avstickare  peta lite  närmare i  frågan,  även om det inte är nödvändigt för
denna första tes.

Sett till den absolut primitivaste formen av typ av kognitivt beteende som kan tänkas
vara av betydelse är kriteriet  som måste uppfyllas  att  någon form av kognitiv funktion
utförs. Därmed verkar även djur kunna innefattas där en lämplig startpunkt kan tänkas
vara att börja med primater och gå mot enklare och enklare former av kognition. T.ex.
verkar  schimpansen ’Santino’  uppfylla  kraven för att  ha någon form av kognition.  När
’Santino’  diskuteras  refereras  i  detta  sammanhanget  just  till  den  unika  schimpansen
Santino som torde kunna pekas ut efter en färd till Furuviksparken i Gävle. Sett till  att
Santino med säkerhet kan dra slutsatsen att välja att äta en banan hellre än taggtråd till
lunch om alternativen erbjuds, tyder detta på att någon form av kognitiv överläggning görs
eller  tidigare har gjorts vilket resulterar i  Santinos beteende eller  automatiska respons.
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Därmed verkar åtminstone primater kunna innefattas. Detsamma verkar gälla även andra
däggdjur som t.ex. katter. Ta katten ’Gösta’ som exempel på ett objekt som uppfyller kravet
på att ha någon form av kognitiv funktion. Gösta är kanske t.ex. rädd för eld, och håller sig
därför borta från tända stearinljus, marshaller osv. och verkar således ha någon form av
kognitiv funktion. Därmed avslutas till vidare diskussionen om hur bred definitionen av ett
kognitivt  objekt  ska vara,  innefattande åtminstone primater  och antagligen  åtminstone
däggdjur såsom katter, med ett intuitivt antagande att de flesta (om inte alla) namngivna
(eller indexikalt utpekade) nu levande djur kan innefattas. Rörande frågan om hur enkelt
ett logiskt system kan antas vara för att uppfylla kraven så anses frågan i skrivande stund
vara alltför komplex och krävande för att definitivt avgöras inom ramen för detta arbete.
Dock torde det vara teoretiskt möjligt att göra en sådan avvägning. Som jag tidigare nämnt
kommer inte frågan att fullt ut kunna besvaras inom ramen för detta arbete, då hänsyn
måste  tas  till  kognitionsvetenskapliga  och  medvetandefilosofiska  antaganden.  Därför
lämnas detta  tills  vidare  öppet men både föregående menings slutsats  likväl  som både
Gösta och Santino kommer att återknytas till under det femte kapitlet.

Som jag ser det kan inte denna första tes förnekas då det är en definition av egennamn
som görs i och med distinktionen. Ontologiskt innebär den endast att det finns objekt med
kognition  och  det  finns  egennamn  som  kan  referera  till  dessa,  vilket  verkar  relativt
oproblematiskt.  Därmed  leds  frågan  vidare  in  på  om  och  i  så  fall  hur  den
kognitionsrefererande typen av egennamn kan tänkas skilja sig åt från övriga.

   c) T2: Kognitionsrefererande egennamn har konnotation

Distinktionen tesen (T1) ovan gjort gällande öppnar dörren för att se över om och i så
fall hur den kognitionsrefererande typen av egennamn skiljer sig från de övriga. Kripkes
Millianska syn vilken bottnar i att konnotation saknas för egennamn bibehålls för ’övriga’
fall  då egennamnet är icke-kognitionsrefererande.  Detta gäller  egennamnsreferenser till
städer, objekt,  länder, abstrakta entiteter etc.  likväl som fiktiva referenser. Ta ’Sherlock
Holmes’ som exempel med utgångspunkt i den Sherlock Holmes som gjordes gällande i
och med Arthur Conan Doyles böcker om detektiven. Allting som därigenom skrivits om
Sherlock verkar vara denotationer om Sherlock eller om andra konstituenter av världen
han  befinner  sig  i.  Sherlock  själv  är  dock  utan  kognition  och  kan  därmed  inte  ha
konnotation till någonting. Därför är det fiktiva egennamnet ’Sherlock Holmes’ alltid, dvs.
även när det används direkt refererande för att peka ut just  den unika Sherlock Holmes,
utan konnotation. Detta gäller dock inte ett kognitionsrefererande egennamn med hänsyn
till  diskussion  rörande  identitet.  Förhoppningen  är  att  detta  klargörs  under
nästkommande stycke.

I åtanke är nu definitionen av direkt kognitionsrefererande egennamn. Att referenser till
kognitiva  objekt  har  konnotation  verkar  gå  emot  Kripkes  syn,  som  hävdar  att  alla
egennamn  saknar  konnotation.  Enligt  Kripke  kan  t.ex.  ’Dartmouth’  för  somliga  ha
konnotationen att ligga vid floden Dart om de nu t.ex. råkar bo där eller liknande. Om det
nu är möjligt för ’somliga’ att ha konnotationen att Dartmouth ligger vid floden Dart och
att en sådan person, som antas refereras till genom ett egennamn som unikt pekar ut den
individen så menar jag att; individens kognitionsrefererande egennamn är identiskt med
individen själv och därmed, eftersom att individen har konnotation har även individens
egennamn konnotation.  Detta innebär att eftersom egennamnet är en unik referens som
unikt refererar till en unik individ så är egennamnet alltså identiskt med denna individ, det

24



som  gäller  för  individen  gäller  således  även  för  egennamnet.  Eftersom  att  ett
kognitionsrefererande  egennamn  unikt  pekar  ut  just  den  individ  som  avses,  och  då
referenten  är  identisk  med  egennamnet,  är  egennamnets  konnotation  de  samma  som
individens; då individen i och med sina egna interna kognitiva processer har konnotation
till andra objekt, har även egennamnet dessa konnotationer till följd av att egennamnet är
identiskt med individen. Alltså ses konnotation inte som Kripke och Mill tänker sig det, att
det i enlighet med Strawsons första kategorisering av uttryck som mer eller mindre endast
bestående  av  kombinationer  av  bokstäver,  att  det  skulle  gälla  att  det  är  däri  som
konnotation skulle återfinnas. Ståndpunkten som här intas gör däremot gällande att det är
själva individen som har konnotation, t.ex. utifrån ett annat objekt, abstrakt entitet eller
liknande. Märk väl åtskillnaden mellan denotation och konnotation. Även detta, kommer
diskuteras vidare under kapitel fem gällande frågan om hur konnotation kan beskrivas.

Ovanstående gäller likväl termer innefattande indexikaler som ’du’ och ’jag’. Beroende
på kontext verkar även dessa ha konnotation i linje med ovanstående premisser som givits
för singulära egennamn. Därmed återknyter jag till diskussionen kring begreppet ’jag’ som
avslutande togs upp i samband med grundantagandet under 3c, att: ’alla som förmår tänka
i jag-termer har konnotation utifrån jag-termen’. För att exemplifiera: om jag sitter hemma
och lyssnar på musik, ensam, och in genom dörren kliver en för mig okänd person som
pekar på mig och säger ’du’ och således refererar till mig – vilket för mig blir ’jag’ –  varpå
jag frågande undrar ’jag?’ så blir, återigen i termer av identitet, den okände mannens ’du’
identiskt med mitt frågande ’jag’.  ’Jag’  och ’du’ är alltså inom given kontext identiska i
termer av referens. Eftersom i detta fallet ’du’ refererar till ett objekt med kognition, och i
detta fallet ett tillräckligt starkt kognitivt objekt för att hantera att tänka i ’jag’-termer, så
innebär det att eftersom att ’jag’ har konnotation så har även ’du’ konnotation då ’du’ och
’jag’ i den givna kontexten är identiska. Viktigt är här att hålla i åtanke de kontextuella
faktorer Strawson anger som nödvändiga för att korrekt få fram en unik referens. I fall av
den här typen verkar kontextuella faktorer vara direkt avgörande.

Jag ska försöka att exemplifiera ett kognitionsrefererande egennamn, vad det innebär
att just denna typ av egennamn har konnotation samt skillnaden kontextuella faktorer gör.
Som exempel här tas de nyligen bekanta Abbas och Babbas. Efter att ha träffats över en
bägare öl upptäcker de att skådespelaren John Travolta är av gemensamt intresse varpå
Abbas, lyckligt ovetandes om att Babbas råkar vara en utav världens mest framgångsrika
stalkers, tar upp en fråga rörande herr Travoltas danspreferenser:

Abbas: Tror du att John Travolta gillar att dansa foxtrot?

Observera att ovan så refereras dels till Babbas i och med ’du’ samt John Travolta i och
med ’John Travolta’. Båda dessa har konnotation då de är kognitionsreferenser, men, den
enda kognitionsreferens som så långt är av intresse är Babbas, dvs. ’du’. Abbas förfrågan
ger Babbas följande svar till:

Babbas: Bra fråga, faktiskt så vet  jag inte, det är nog
bäst att personligen fråga honom.

Varpå Babbas  hastigt  reser sig från bordet,  kvickt  vänder på klacken  och ger  sig av
framför  en  lätt  förvirrad  och  frågande  Abbas.  Återigen  är  Babbas  och  John  Travolta
kognitionsreferenser, men John Travolta verkar bli intressant då Babbas konnotationer till
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hur kända personer kan förföljas öppnar dörren på glänt till herr Travoltas konnotationer.
Detta då Babbas föreslår att det bästa sättet att utröna herr Travoltas danspreferenser helt
enkelt är genom att fråga honom. Genom avancerade och dunkelhöljda metoder lokaliserar
Babbas enkelt John och har inom kortast tänkbara tid honom framför sig varpå frågan
ställs:

Babbas: Hi John, do you enjoy to dance foxtrot?

 Egennamnet ’John Travolta’ verkar under dessa kontextuella förhållanden vara direkt
refererande till  just  den John Travolta  som Babbas  nu har precis  framför sig och som
Babbas avser med ’John’ och ’you’. Hade nu just  den John Travolta som ’John’ och ’you’
avser varit utan konnotation så torde väl frågan inte kunna besvaras? Säg nu t.ex. att John
precis kommit hem från en fotoperation så att hela foten är bandagerad och det är med
stor  möda  John ens  lyckas  resa  på  sig.  John  kan  då  tänkas  svara  att  under  normala
förhållanden så trivs han alldeles utmärkt med lite foxtrot,  men under de smärtsamma
förhållanden han nu påtvingats så föredrar han att avstå. Därmed denoterar John utifrån
sina inbördes konnotationer till  just foxtrot,  vilka ger upphov till  nya konnotationer för
Babbas. Till skillnad från Abbas och Babbas tidigare propositioner så refererar ’John’ och
’you’  direkt  till  herr  Travolta,  vars  konnotation  till  just  foxtrot  nu  helt  plötsligt  blir
åtkomliga. Därmed finns möjligheten att spekulera kring Johns eventuella konnotationer
till just foxtrot, beroende på hur herr Travolta reagerar på frågan.

Ska Johns proposition formaliseras som att ’det finns en John och John gillar att dansa
foxtrot men det har skett ett event som gör att John inte gillar att dansa foxtrot så därför
gillar  John inte att  dansa foxtrot’,6 så är det individen Johns inbördes konnotation till
foxtrot och det skedda eventet som gett upphov denotationen. Babbas kan nu i efterhand
tänkas  ha  nya  konnotationer  gällande  namnet  ’John  Travolta’  till  följd  av  Johns
denotation,  vilka av Babbas kan tänkas användas för att i  ett senare sammanhang t.ex.
denotera specifika attribut om John Travolta. Även om detta i enklare fall verkar relativt
enkelt  att  formalisera  i  termer av denotation och konnotation,  att  denotation leder till
konnotation leder till denotation osv., så antas denna kausala kedja till följd av komplexitet
i  regel  vara svårlöst.  Även denna aspekt kommer återknytas  till  under femte kapitlet  i
samband med ontologisk diskussion. 

Babbas åker nu hem igen, varpå han återigen går till närmaste kvarterskrog vilket råkar 
vara samma ställe han ursprungligen träffade Abbas på. Som av en ödets nyck så råkar just
Abbas vara där just då, varpå de två återigen börjar samtala över en bägare och Abbas 
återigen ställer frågan till Babbas:

Abbas: Hur var det nu igen, tror du att John Travolta 
tycker om att dansa foxtrot?

Återigen,  både ’du’  och ’John Travolta’  verkar ha konnotation.  För Babbas verkar ju
onekligen namnet ’John Travolta’ i kombination med kontexten och frågan i sig ge någon
typ  av  konnotation  till  det  kognitionsrefererande  egennamnet  ’John Travolta’.  Babbas,
ovan identifierad med ’du’, konnotationer till ’John Travolta’ har ju som bekant nyligen
utvecklats och Babbas inställning i frågan verkar således kunna identifieras med vad ’John
Travolta’  har  för  konnotation  för  Babbas.  Dock  så  verkar  kognitionsrefererande

6 Finns olika sätt att formalisera exemplet på, varav en är den som här presenterats.  
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egennamns konnotation framstå tydligare i  exempel då konnotationerna är åtkomliga i
kontexten, som t.ex. när John Travolta själv får stå till svars. Alltså verkar i ovan exempel
det vara ’du’, ekvivalent med ’Babbas’ som har konnotation gällande ’John Travolta’, även
om  John  Travolta  själv  har  konnotation.  Babbas  konnotation  kan  sedan  i  nästa  led
uttryckas denotativt, t.ex. om Babbas svarar Abbas:

Babbas: Ja, han tycker om att dansa foxtrot, förutsatt att 
han är vid god hälsa.

Jag fortsätter nu med att avsluta detta längre exempel med en kortare diskussion. ’John
Travolta’ i den första kontexten, när Babbas refererar till John Travolta genom ’honom’,
kan initialt  verka vara utan konnotation då konnotationerna i  kontexten inte  är  direkt
åtkomliga. Dock så verkar det däremot när den gode Babbas ger sig av för att öga mot öga
diskutera med Travolta, att situationen blir en annan då den gode Travolta givetvis har
tillgång  till  sina  egna  konnotationer.  Dock  så  behövs  mer  avancerade  teorier  för  att
förklara vad som egentligen sägs med det som Travolta denoterar, då denotationerna inte
behöver  korrespondera  mot  eller  avspegla  konnotationerna  sanningsenligt;  dvs.  om
Travolta t.ex. ljuger, har någon specifik intention eller avsikt med det som sägs eller om det
ligger  någon  annan  anledning  bakom  till  varför  densamme  säger  som  den  säger.  Det
medföljer  därför  med  nödvändighet  ett  visst  spekulativt  inslag  gällande  att  beskriva
konnotation.  Därmed  pekas  mot  att  vidare  fördjupning  leder  mot  diskussioner  kring
kognitions-,  medvetande- och subjektsfokuserade analyser.  Det  innefattar  att  det  är  de
bästa  tillgängliga  vetenskapliga  och  filosofiska  relevanta  teorierna  som måste  ligga  till
grund när konnotation ska utredas,  vilket  gör frågan än mer komplex.  Det ligger dock
utanför ramen för detta arbetet att skissa upp detta mer utförligt. Med den diskussionen
verkar övergången till det femte kapitlet gällande att beskriva konnotation självevident.

Det kan kort även tilläggas, att i exemplet gällande den gode stalkern ’Babbas’ finns ett
annat problem då ’Babbas’ råkar vara ett fiktivt namn, vilket om Tiedkes kategorisering
hårdras verkar vara problematiskt för de flesta teoretiska exempel. Med mer möda än vad
som här lagts ner kan dock säkerligen exemplet modifieras till att gälla uteslutande icke-
fiktiva,  genuina  referenser  utifrån  en  verklig  kontext  i  vilket  fall  ovanstående  poänger
gäller. I stort detta gälla alla samtal innefattande en proposition där en kognitionsreferens
omnämns,  varpå  en  av  de  samtalande  parterna  sedan  frågar  kognitionsreferensens
referent öga mot öga om det som propositionen avser. Jag tror dock att det häri utformade
exemplet förhåller sig relativt enkelt i jämförelse med att konstruera ett genuint, verkligt
fall och slutsatserna därur skulle antagligen inte bli annorlunda. Med de avslutande orden
avslutas därmed det fjärde kapitlet. 
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   V. Om att beskriva konnotation

Det  här  kapitlet  ämnar  att  diskutera  möjligheten  att  beskriva  kognitionsreferensers
konnotation, därigenom förhålls tredje kapitlets grundantagande med teserna under fjärde
kapitlet.  Om en viss typ av egennamn har konnotation kan den då beskrivas och om det
går,  blir  egennamnet  deskriptivt  eller  kan  det  då  fortfarande  övervägas  vara  icke-
deskriptivt? Dock så verkar det finnas minst ett par olika sätt att se på saken. Även om inte
utrymme här finns för att fullskaligt utröna allt som finns att säga gällande ontologi i det
här sammanhanget, behövs åtminstone diskussionen lyftas fram.

Å ena sidan,  om kognitionsrefererande egennamn anses ha konnotation, och om det
samtidigt  anses  att  något  som  är  konnotativt  därmed  är  deskriptivt,  så  innebär  detta
problem  åtminstone  för  den  starka  versionen  av  den  singulära  teorin,  dvs.  teorin  om
singulär  direkt  referens.  Märk  väl,  att  i  fallet  med  Santino  blir  dennes  konnotation,
förutom möjligen konnotation som kan tänkas vara artspecifik eller liknande, omöjlig att
få reda på a priori. Däremot kan de a posteriori, i Santinos handlingar som bas möjligen i
viss  utsträckning  bringas  klarhet  i.  Att  Santino  väljer  att  ’äta  banan  till  lunch’  om
alternativet är taggtråd vilket exemplet under 4b gjort gällande, kan möjligt tänkas vara
artspecifikt och en a priori  möjligt åtkomlig konnotation. Om detta görs gällande verkar
det  finnas några  olika  vägar  att  gå.  Erkänns  möjligheten  verkar  detta  som  sagt  ge
åtminstone problematiska implikationer för den starka versionen av den singulära teorin,
då denna typ av namn därmed inte verkar vara helt och hållet icke-deskriptiva.  Som sagt
verkar här finnas minst ett par olika tillvägagångssätt för hur detta ska hanteras beroende
på hur möjligheten att beskriva konnotation ses på. Om konnotation ses som inneboende
beskrivningar hos kognitiva objekt så kan ett sätt att hantera detta vara att helt enkelt ange
ett  undantag  till  den  starka  versionen.  Alltså,  att  helt  enkelt  behålla  huvudtesen  med
tillägget  att  direkt  kognitionsrefererande  egennamn  är  undantagna.  Det  andra,  mer
slående, sättet att hantera problematiken kan vara att postulera att varken den deskriptiva
eller  den starka  varianten  av den singulära teorin för egennamn är  korrekt.  Av de två
alternativen lutar jag mer åt det sistnämnda om positionering krävs då det rent intuitivt
inte  verkar  båda  gott  för  teorier  när  undantag  behövs  föras  in.  Gällande  den  svaga
varianten så verkar även den problematisk åtminstone enligt Salmons definition, då en
deskription innefattande ett  objekts  konnotationer  verkar vara mer innefattande än att
endast  vara  ’relationally  descriptional’.  Dock  så  kan  det  tänkas  att  definitionen  kan
modifieras  i  enhetlighet  med en utveckling  av  det  Fregianska  begreppet  ’sense’  för  att
åtminstone  få  teorin  att  fungera  enhetligt.  Dock  så  vill  jag  inte  inta  någon  definitiv
ståndpunkt då det i denna analys lämnas alltför många stenar ovända.

Å andra sidan kan det tänkas att även om ett refererat kognitionsobjekts konnotationer i
någon utsträckning kan beskrivas, så kan fortfarande ett kognitionsrefererande egennamn
ses som icke-deskriptivt. I så fall verkar beskrivningar av dessa ontologiskt behöva ses som
underordnade  egennamnets  egentliga  konnotationer.  Detta  kan  tänkas  bli  tydligt  i  fall
innefattande  att  beskriva  ett  kognitivt  objekts  konnotation  då  objektet  ifråga  saknar
formellt språk. Ta som exempel schimpansen Santino, som har en mängd konnotationer
vilka, om Santino väljer att utföra en handling som av andra kognitiva objekt omtolkas
denotera något och för dessa blir nya konnotationer osv. När Santino valde bananen till
lunch  så  kan  tänkas  att  denotationen  ’äta  banan  till  lunch’,  vilken  härstammar  ur  de
konnotationer som ger upphov till beteendet likt axiom ur vilka Santinos slutsatser dras,
av ett  tolkande kognitivt  objekt ger en konnotation till  ’Santino’.  Egennamnet ’Santino’
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konnoterar  alltså  därmed  någonting  för  uttolkaren.  Sättet  detta  görs  på,  t.ex.  genom
införandet av något idealspråk, blir därmed ad hoc-beskrivningar. Observera att fokuset
ligger på den ontologiska aspekten. Beskrivningen per se kan inte ses som vara föregående
Santino som unik kognitionsreferens,  utan efterkommande Santinos  existens som unik
individ. Dennes konnotationer är så att säga individuella och därmed unika och blir endast
tillgängliga a posteriori. Santino saknar formellt språk men principen verkar likartad när
egennamn på (mänskliga) personer diskuteras, men för att ytterligare förtydliga poängen
ska  ett  antaget  än  kognitionssvagare  objekt  ses  över.  Gällande  kommande  exempel
uttrycker  jag  mig här  försiktigt  med tanke  på att  jag  tidigare  avstått  från att  fullödigt
definiera hur långt definitionen av kognitionsreferens kan tänkas att sträcka sig. 

Som exempel kan här som sagt ett kognitionsobjekt utan formellt språk, men kanske
med andra typer av uttrycksformer vara av intresse. Därmed återknyts till katten ’Gösta’. 7

Det  finns  en specifik  person  som Gösta  råkar  ogilla,  och  när  denna person kommer  i
närheten av Gösta fräser Gösta. Går personen än närmre och Gösta inte har möjlighet till
reträtt  och därmed känner  sig  trängd kan det till  och med resultera i  att  Gösta klöser
personen i fråga. Övriga människor har Gösta inga problem med, faktum är att han i regel
är en väldigt kelvänlig och tillgiven katt. Varför Gösta ogillar personen ifråga är irrelevant,
det råkar helt enkelt vara på detta vis. Gösta verkar således inte gilla personen, dvs. katten
har någon typ av konnotation till just denna personen och visar ogillandet genom att fräsa
mot personen om denne kommer nära osv. Det direkt kognitionsrefererande egennamnet
’Gösta’ , identiskt med den faktiska katten Gösta, verkar kunna beskrivas som en katt som
inte gillar en specifik person. En sådan beskrivning utgår dock ifrån Göstas konnotation
vilken visar sig genom beteendet. Konnotationen hos katten Gösta verkar inte hos objektet
Gösta som sådant i sig vara formaliserat i beskrivande termer. Däremot verkar de kunna
formaliseras a posteriori t.ex. utifrån ett kognitionsstarkt objekts tillgång till ett idealspråk
eller liknande. Därmed verkar inte ett egennamn behöva vara deskriptivt bara för att det
har  konnotation.  Även  om  det  verkar  vara  möjligt  att  beskriva  ett  kognitivt  objekts
inbördes konnotationer, verkar det samtidigt möjligt för ett objekt att ha konnotation utan
att  beskrivningar  av  dem skulle  innefattas  inom  objektet.  Om  konnotationerna  förblir
obeskrivna som hos katten Gösta, verkar inte beskrivning vara en nödvändig egenskap och
således någonting som tillkommer ’efteråt’,  ad hoc i just syftet att beskriva och återigen
betonas  den  ontologiska  aspekten.  Om  ovanstående  antas,  dvs.  att  det  är  möjligt  för
någonting att  ha konnotation men samtidigt  vara icke-deskriptivt,  så verkar  den andra
tesen (T2) vara oproblematisk i förhållande till huvudtesen för den singulära teorin. Dock
så verkar möjligheten till att a priori kunna avgöra en kognitionsreferents konnotation till
följd  av  t.ex.  artspecifika  benägenheter,  såsom  vissa  typer  av  starka  instinkter  eller
liknande  kunna vara  en problematisk  aspekt.  Detta  om t.ex.  starka  instinkter  ses  som
’förprogrammerade’ konnotationer vilka inte innefattas av kognitiva överväganden.

Jag  fortsätter  dock  med  att  argumentera  för  linjen  att  konnotation  inte  behöver
implicera deskription om deskription av konnotation tillåts ses tillkomma  ad hoc. Detta
innebär  inte  att  deskription  ska  ses  som obsolet  eller  oanvändbar  på  något  sätt,  men
ontologiskt  är  det  av  stor  vikt.  Frågan  verkar  bottna  i  vad  som  antas  existera,  om
konnotationer – även om de inte är beskrivna enligt någon känd teori – kan antas existera
a  priori i  enlighet  med  ett  idealspråk,  eller  inte.  En  sak  som  verkar  tala  emot  den
uppfattningen  är  det  lingvistiska  sättet  att  enligt  den  deskriptiva  teorin  formalisera
propositioner  som:  ’the  x:  x  is  blue’  vilket,  om  det  t.ex.  översätts  till  det  relativt  sett
närliggande svenska språket, inte med nödvändighet verkar vara universellt gångbart då

7 F.ö. i skrivande stund en verklig och välmående, livs levande utekatt.
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modifikationer verkar behöva göras.8 Engelska som utgångspunkt verkar i den meningen
bli bundet till själva formaliseringen av idealspråket vilket måste ses som problematiskt.
Däremot, kan det tänkas att det är möjligt att formalisera olika logiska samband etc., men
att det i så fall täcks av andra (enklare?) formaliseringsbehov precis som att det omvända
gäller i fall då en lingvistisk eller deskriptiv teori, som till följd av språkliga skillnader etc.
inte  räcker  till.  Det  kan  då  även  tänkas  att  en  kognitionsstark  person  som  har  redan
uttänkta och formaliserade tankeprocesser,  kan ses som mer potent att  kunna beskriva
konnotation hos, då tankeprocesserna i stort i vidare utsträckning redan är formaliserade
och endast kräver en denoterande översättning till  ett  för mottagaren förståeligt  språk,
t.ex. ett idealspråk; ändock verkar även i detta fall själva formaliseringarna vara ett steg
som kommer efter att ett beslut om att försöka beskriva konnotation tagits och därmed
inte är inneboende egenskaper hos t.ex. det uttolkande kognitionsobjektet. Detta går även i
linje med Salmons förtydligande av huvudtesen för den singulära teorin. Enligt Salmon
förnekar  inte  huvudtesen att  egennamn kan ha Fregianskt  ’sense’  av  någon typ,  vilket
därmed inte utesluter linjen att vissa typer kognitionsrefererande egennamn skulle kunna
ha konnotation om nu konnotation skulle kunna ses som en typ av ’sense’. För att komma
vidare verkar dock vidare undersökningar behövas än vad som här gjorts gällande både
Frege och ontologi.

Om kognitionsrefererande egennamn antas  har konnotation,  i  den bemärkelsen som
häri  gjorts  gällande,  så  verkar  det alltså  vara möjligt  att  beskriva dessa konnotationer.
Dock verkar detta vara en pragmatisk fråga snarare än att objektet skulle ha inneboende
beskrivande egenskaper. Återigen kan exemplet gällande djur tas upp. Att ett djur, som
t.ex.  en  tjurkalv,  skulle  ha  någon  form  av  kognitiv  förmåga  verkar  inte  särskilt
kontroversiellt.  Därmed  har  kalven  ifråga  konnotationer  och  beskrivningar av  dessa
verkar åtminstone kunna vara teoretiskt möjliga att göra t.ex. enligt den deskriptiva teorin.
Men att kalven ifråga skulle ha inneboende beskrivningar för sitt eget tänkande verkar mer
långsökt. Därför verkar beskrivningar av objekts konnotationer vara ad hoc-beskrivningar
och därmed snarare en fråga för pragmatism, om vilken eller  vilka teorier som är bäst
lämpade  att  beskriva  kognitiva  objekts  konnotation.  Individen  blir  det  i  fokus  när
kognitionsrefererande egennamns konnotation ska beskrivas. Ta en specifik, unik individ
t.ex. en hund, med tillräckliga unika individuella preferenser för att dess beteende i alla
givna  situationer  inte  kan  förklaras  i  generella  termer  och  övervaka  sedan  hundens
beteende i  en given kontext.  Beroende på hundens unika konnotationer  till  omvärlden
kommer  då  hundens  denoterande  avtryck  i  världen  att  kunna  ses  som  ett  resultat  av
hunden inbördes konnotationer. Jämför detta med ett kognitionslöst objekt. Beskrivningar
av ett sådant objekt handlar inte om konnotationer inom objektet,  utan endast om vad
objektet denoterar. Denotativ förståelse kräver när mer avancerade denotationer övervägs
ett mer kognitionsstarkt, komplext kognitivt objekt för att kunna tas emot och tolkas, än
vad en hund kan sägas vara. Ta t.ex. en människa som förstår en deskriptiv teori enligt
vilket ett objekt i fråga denoteras. En ljushållare kan t.ex. denotera färgen röd, materialet
järn, formen rund, tillverkningsår, konstnär, inköpsställe etc. men dessa denotationer är
endast  ad  hoc-beskrivningar  som  tillsätts  objektet.  Detta  till  skillnad  från  inbördes
konnotationer ett kognitivt objekt innehar eller får till följd av omtolkade denotationer. Till
skillnad från kognitionsobjekt verkar kognitionslösa objekt i den meningen vara tomma.
Notera riktningen mot en mer anti-realistisk hållning i argumentationen. Analysen är dock
i  tydligt  behov  av  vidare  analysbegrep  vilket  nästkommande  och  avslutande  stycke
demonstrerar då behovet där blir smärtsamt märkbart. 

8 Se denna uppsats andra fotnot gällande översättningsproblematik mellan engelska och svenska.
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Det skulle kunna övervägas att objekt, ju högre andel av de totala konnotationerna som
är  a priori möjliga att  beskriva  skulle  kunna ses som svagare kognitiva objekt kontra
motsatsen,  kognitionsstarka  kognitiva  objekt.  Den  del  av  objektets  konnotations-’total’
som i så fall verkar vara deskriptiv, avser således a priori nåbara konnotationer. Det kan
tänkas att evolutionärt utvecklade starka instinkter kan vara sådana exempel. Gällande a
posteriori nåbara  beskrivningar  verkar  de  dock  vara  ontologiskt  underordnade
kognitionsrefererande  egennamns  essens  som  endast  refererande.  Den  problematiska
aspekten  verkar  mindre  gällande  beroende  på  hur  kognitionsstarka  objekten  är  som
diskuteras.  Alltså,  om  det  kognitionsstarkast  tänkbara  objekt  ses  som  ett  objekt  vars
beteende  är  djupt  rotat  i  noga  övervägd  reson  för  varje  tänkbar  situation,  och  det
kognitionssvagast  tänkbara objekt som ett  objekt  som i  alla  givna situationer  beter  sig
instinktivt  eller  ’förprogrammerat’;9 så  kan  tänkas  att  det  ett  sådant  absolut
kognitionsstarkt objekt, tvunget verkar behöva beskrivas a posteriori, då det är möjligt för
ett sådant objekt att t.ex. agera bedrägligt eller vilseledande, för att nämna några exempel,
medan ett absolut kognitionsvagt objekts konnotationer är mer potent att kunna beskrivas
a  priori,  kanske  till  och  med  fullödigt  beroende  på  hur  långt  definitionen  av
kognitionsreferens sträcker  sig.   Någonstans  här blir  behovet  av nya analysbegrepp bli
smärtsamt märkbart och alltför påtagligt för att komma vidare. Därför är det nu dags att
något abrupt knyta ihop säcken med det sjätte kapitlet, vilket sammanfattar och avslutar
arbetet.

   

9 Istället för ’instinktivt’ kan även tänkas förprogrammerade logiska system som t.ex. enklare program 
kunna tänkas, som nämnts i samband med definitionen av kognitionsreferens under 4b. Denna linje kan 
dock inte utvecklas förrän en fullständig definition av har gjorts. 
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   VI. Konklusion

För att  kortfattat  sammanfatta  slutsatserna  som häri  dragits,  kan  sägas  att  gällande
synen på egennamn så gås i stort mot Russell och i smått mot Kripke. Russell gås emot
dels  till  följd  av  grundantagandet,  och  dels  till  följd  av  slutsatsen  att  alla  egennamn
förutom just kognitionsrefererande egennamn, saknar konnotation. Av samma anledning
gås samtidigt i  smått  därmed även emot Kripkes uppfattning att alla egennamn saknar
konnotation.

Gällande  teserna,  tror  jag  att  uppsatsen  åtminstone  öppnat  för  möjligheten  att
egennamns konstitution kan skilja sig åt.  Den andra tesen (T2) underbyggs av  ad hoc-
argumentet  under  femte  kapitlet,  vilket  även  tillåter  T2  att  vara  i  enlighet  med
grundantagandet.  Jag  finner  argumentet  särdeles  tilltalande  sett  till  dess  ontologiska
implikationer.  I  förlängningen ger  det  slutsatsen att  beskrivningar  av t.ex.  konnotation
handlar om pragmatiska lösningar, vilket sett i termer av ontologiska åtaganden gör det
ganska bekvämt att förbinda sig till (och släppa) t.ex. en deskriptiv teori, men även teorier
generellt. Diskussionen avslutas i slutsatsen att beskrivningar av konnotation därmed är
en fråga för pragmatism, vilket leder vidare mot riktningen femte kapitlet avslutningsvis
pekar  i.  Femte  kapitlet  avslutas  med  att  fastställa  att  vidare  ontologisk  diskussion
tillsammans  med  utvecklad  analysapparat  verkar  nödvändig  för  att  bringa  fullständig
klarhet i frågan gällande hur konnotation ter sig i relation till beskrivningar av dem.

Med  det  sagt  kan  poängteras  återigen  att  när  kognitionsrefererande  egennamns
konnotation ska beskrivas så gäller att de bästa tillgängliga vetenskapliga och filosofiska
teorierna  blir  nödvändiga  att  ta  hänsyn  till,  med  fokus  riktat  mot  kognition  och
medvetande.  Språkfilosofiska  eller  lingvistiska  teorier  verkar  därmed  i  sammanhanget
otillräckliga, då frågor gällande kognitionsreferensers konnotation verkar peka vidare mot
frågor  gällande  kognition  och  medvetande.  Därmed  får  antas  att  åtminstone
kognitionsvetenskapliga samt medvetandefilosofiska aspekter krävs att ta hänsyn till när
denna typ av egennamn ses närmare på. 

Sådan hänsyn behöver även tas till  frågan som kort diskuterats  i  den här uppsatsen
rörande hur långt definitionen av ett kognitivt objekt ska sträcka sig. Med utgångspunkt i
det här arbetet  är  det omöjligt  att  med tillgängliga analysbegrepp vända på varje sten.
Därför  lämnar  jag  tills  vidare  frågan  på grund av  behovet  att  för  detta  se  över  vidare
ontologiska åtaganden för att få fram korrekta analysbegrepp mm. I  den meningen kan
detta  ses  som utgångspunkt  för  vidare  forskning.  Om den andra  tesens  antagande  att
kognitionsrefererande  egennamn  har  konnotation  är  korrekt  kan  implikationerna  bli
långtgående.  Detta  tas  vidare  upp  i  nästkommande  stycke  gällande  vidare  forskning  i
språkfilosofisk kontext.

Gällande vidare forskning i språkfilosofisk kontext så verkar om T2 antas det som att
Kripkes  uppfattning  om egennamn som rigida  behöver  ses  över  närmre.  Detta  då  det
verkar finnas fog för att åtminstone överväga en striktare tolkning gällande vad som är
möjligt, omöjligt och nödvändigt. Kortfattat kan sägas att en sådan striktare tolkning torde
innebära att propositioner innefattande kognitionsreferenser ger restriktioner för vad som
kan betraktas som möjligt sett till vad som är aktualiserat. Då egennamn enligt Kripke är
rigida, verkar ovanstående ge hårdare restriktioner för vad som är möjligt i olika möjliga
världar än vad som tidigare antagits av Kripke. Om egennamn anses rigida samtidigt som
de har konnotation, innebär detta att events som gett upphov till konnotationerna verkar
ha  hänt  med  nödvändighet,  och  därmed  kraftigt  begränsar  potentiella  möjligheter  för
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propositioner innefattande kognitionsreferenser.  Intuitivt verkar en striktare tolkning av
modalitet då inte bara vara möjlig, utan potentiellt även nödvändig. Närmare förklarat blir
ett egennamn när det refererar till ett kognitivt objekt innefattande en mängd nödvändiga
axiom,  vilka  till  följd  av  att  vara  rigida  designatorer  strikt  begränsar  möjliga
orsaksförhållanden  för  objektet  i  den  aktuella  världen  till  följd  av  axiomatisk
nödvändighet.  Detta  eftersom  det  verkar  åtminstone  problematiskt  och  i  värsta  fall
omöjligt att dessa axiom inte skulle ha uppstått av nödvändighet, därmed uteslutande en
mängd möjligheter. Givet aktuell existens verkar konnotationer däri ha uppstått till följd
av nödvändighet, då utan upphovshändelserna till konnotationerna, konnotationerna inte
hade existerat. Exakt hur en striktare tolkning skulle kunna övervägas hamnar dock med
god marginal utanför ramen för denna uppsats, men logiken för just kognitionsreferenser
verkar åtminstone behöva ses över, vilket även för med metafysiska diskussioner som även
de med god marginal utanför ramen för detta arbete. Notera återigen även här behovet av
en välutvecklad analysapparat samt vidare ontologisk diskussion.  

   Gällande uppsatsen i övrigt, är förhoppningen att läsaren av den i någon utsträckning har
haft behållning av den. De två häri redovisade mer originella teserna ses förhoppningsvis
åtminstone, om inte annat, som i någon utsträckning underhållande.

33



Litteraturförteckning:

Donnellan, Keith S. (1966). Reference and Definite Descriptions. The 
Philosophical Review, Vol. 75, No. 3 (Jul., 1966), pp. 281-304. Published 
by: Duke University Press on behalf of Philosophical Review. 
URL: http://www.jstor.org/stable/2183143 Länk funktionell: 2016-01-19 kl. 
13.25

Donnellan, Keith S. (1970) Proper Names and Identifying Descriptions, 
Synthese 21 (1970) 335-338. All Rights Reserved, Copyright © 1970 by D. 
Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland 
URL: https://www.mcgill.ca/files/philosophy/DonnellanPNID.pdf Länk 
funktionell: 2016-01-19 kl. 13.25

Kripke, Saul. (1977). Speakers Reference and Semantic Reference, Midwest 
Studies in Philosophy II, vol. 2, no. 1, pp 255-276 (1977). 
URL: http://www.uvm.edu/~lderosse/courses/lang/Kripke%281977%29.pdf
Länk funktionell: 2016-01-19 kl. 13.25

Kripke, Saul (2013). Naming and Necessity, Blackwell Publishing, Printed and
bound in Singapore by HO Printing Singapore Pte Ltd. Revised and enlarged 
edition first published 1980 by Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1980 (1972). 

Look, Brandon C. (2014), Gottfried Wilhelm Leibniz, avsnitt 3.5: Principle 
of the Identity of Indiscernables, The Stanford Encyclopedia of Philosophy,
(Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta(ed.), 
URL: http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/leibniz/ Länk 
funktionell: 2016-01-19 kl. 13.25

Mill, John Stuart (1868). The Project Gutenberg eBook of A System of Logic: 
Ratiocinative and Inductive, Vol. I, by John Stuart Mill. London.
URL: http://www.gutenberg.org/files/35420/35420-h/35420-
h.htm#BOOK_I_CHAPTER_I_1 Länk funktionell: 2016-01-19 kl. 13.25

Neale, Stephen (1990). Descriptions, A Bradford Book, The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts.

Russell, Bertrand (1905). On Denoting, Mind, New Series, Vol. 14, No. 56. 
(Oct., 1905), pp. 479-493. Mind is currently published by Oxford University 
Press. 
URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0026-
4423%28190510%292%3A14%3A56%3C479%3AOD%3E2.0.CO%3B2-P  Länk funktionell: 
2016-01-19 kl. 13.25

Russell, Bertrand (1917). Knowledge by acquaintance and knowledge by 
description. Proceedings of the Aristotelian Society, 1910-1911. Reprinted 
in his his Mysticism and Logic (London: George Allen & Unwin Ltd.: 1917). 
Reprinted Totowa, New Jersey: Barnes & Noble Books, 1951, pp. 152-167. 
Pagination here matches the latter.)
URL: http://selfpace.uconn.edu/class/percep/RussellKnowAcquaint.pdf Länk 
funktionell: 2016-01-19 kl. 13.25

34

http://www.jstor.org/stable/2183143
http://selfpace.uconn.edu/class/percep/RussellKnowAcquaint.pdf
http://links.jstor.org/sici?sici=0026-4423(190510)2%3A14%3A56%3C479%3AOD%3E2.0.CO%3B2-P
http://links.jstor.org/sici?sici=0026-4423(190510)2%3A14%3A56%3C479%3AOD%3E2.0.CO%3B2-P
http://www.gutenberg.org/files/35420/35420-h/35420-h.htm#BOOK_I_CHAPTER_I_1
http://www.gutenberg.org/files/35420/35420-h/35420-h.htm#BOOK_I_CHAPTER_I_1
http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/leibniz/
http://www.uvm.edu/~lderosse/courses/lang/Kripke(1977).pdf
https://www.mcgill.ca/files/philosophy/DonnellanPNID.pdf


Salmon, Nathan U. (1982). Reference & Essence, Basil Blackwell, Oxford. 
Copyright © 1982 by Princeton University Press. Printed in the United States
of America.

Stanley, Jason (?). Philosophy of Language in the Twentieth Century. Rutgers
University. 
URL: http://thatmarcusfamily.org/philosophy/Course_Websites/Readings/Stanley
%20-%20Language%20in%2020th%20Century.pdf Länk funktionell 2016-01-19 kl. 
13.25 

Strawson, P. F. (1950). On Referring, Mind, New Series, Vol. 59, No. 235. 
(Jul., 1950), pp. 320-344. Mind  is currently published by Oxford University
Press. 
URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0026-
4423%28195007%292%3A59%3A235%3C320%3AOR%3E2.0.CO%3B2-U Länk funktionell: 
2016-01-19 kl. 13.25

Tiedke, Heidi (2011). Proper Names and their Fictional Uses, Australasian
Journal of Philosophy, 89:4, 707-726. 
URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00048402.2010.514930 Länk 
funktionell: 2016-01-19 kl. 13.25

Uzquiano, Gabriel (2014). Quantifiers and Quantification, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition), Edward N. Zalta(ed.), 
URL: http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/quantification/ 
Länk funktionell: 2016-01-19 kl. 13.25

Wright, Georg Henrik von (1965). Logik, filosofi och språk: strömningar och 
gestalter i modern filosofi. Tryck: Scandbook AB Falun 2012.

35

http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/quantification/
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00048402.2010.514930
http://links.jstor.org/sici?sici=0026-4423(195007)2%3A59%3A235%3C320%3AOR%3E2.0.CO%3B2-U
http://links.jstor.org/sici?sici=0026-4423(195007)2%3A59%3A235%3C320%3AOR%3E2.0.CO%3B2-U
http://thatmarcusfamily.org/philosophy/Course_Websites/Readings/Stanley%20-%20Language%20in%2020th%20Century.pdf
http://thatmarcusfamily.org/philosophy/Course_Websites/Readings/Stanley%20-%20Language%20in%2020th%20Century.pdf

	Abstract
	I. Inledning
	II. Bakgrund
	a) Russells deskriptiva teori
	b) Strawsons referensteori
	c) Donnellan ”Reference and Definite Descriptions”
	d) Kripke ”Speaker’s Reference and Semantic Reference”

	III. Icke-deskriptiva egennamn och indexikala singulära uttryck
	a) Argumenten mot en deskriptiv teori för egennamn
	b) Förtydliganden gällande teorin om singulär direkt referens
	c) Egennamn och indexikala singulära uttryck är icke-deskriptiva

	IV. Om egennamns konnotation
	a) Kripkes definition av egennamn
	b) T1: Egennamn är antingen kognitionsrefererande eller inte5
	c) T2: Kognitionsrefererande egennamn har konnotation

	V. Om att beskriva konnotation
	VI. Konklusion
	Litteraturförteckning:


