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Abstract 

This essay is about proper names and reference. Its purpose is to compare Gareth Evans’ 

causal theory with Imogen Dickie’s theory of fixing reference. After an introduction, I will 

examine how the theories deal with a speaker’s introduction into a proper-name-using 

practise, that objects can change their names and that an object can have an unclear reference.  

Evans claims that a proper name gets its reference to an object via a group of producers and 

then it is used in a proper-name-using practise in the community. The producers guarantee the 

reference of the name to the object, because they can identify the object known as NN. A 

group of consumers picks up the name-using practise from the producers, with the intention to 

refer to the object as NN. As long as the object is the dominant source of the speaker’s 

thoughts, these thoughts have the object as their referent.  

Dickie shows that Evans’ theory has difficulties in explaining certain examples and proposes 

an improved theory. She defines the principle of reference and justification which, combined 

with the mind’s need to represent, gives a framework for reference-fixing. Dickie identifies 

three groups of name-users and shows that they fix their reference in different ways. The 

producers by demonstration, the parasitic consumers to whoever the rest of the group is 

talking about, and the participating consumers by a careful uptake from testimony streams 

that converge on the object. As long as this uptake is governed by the object, the body of 

beliefs is about the object, thus fixing reference. 

I argue that Dickie’s theory is an improvement, although there are some problems that need to 

be resolved.  

 

Abstract 

Denna uppsats handlar om namn och referens. Syftet är att jämföra Gareth Evans’ kausalteori 

med Imogen Dickies. Efter en introduktion kommer jag att undersöka hur teorierna förklarar 

hur en talare introduceras in i en namnanavändningspraxis, att objekt kan byta namn och att 

objekt kan ha en oklar referens. 

Evans menar att egennamn får sin referens genom en grupp producenter för att sedan 

användas i en namnanvändningspraxis i samhället. Producenterna är garanter för att namnet 

refererar till objektet, eftersom de kan identifiera objektet såsom känt som NN. En grupp 

konsumenter ansluter till producenternas namnanvändningspraxis, med avsikten att referera 

till objektet som NN. Så länge som objektet är den dominanta källan till talarens tankar, hade 

dessa tankar objektet som sin referent.  

Dickie visar att Evans’ teori har svårt att förklara vissa exempel och föreslår en förbättrad 

teori. Hon definierar principen om referens och berättigande, som, tillsammans med hjärnans 

behov att representera, bildar en ram för referensfixering. Dickie identifierar tre grupper av 

namnanvändare och visar att de fixerar sin referens på olika sätt. Producenterna genom 

utpekande, de parasitiska konsumenterna till vemhelst resten av gruppen talar om, och de 

deltagande konsumenterna genom en försiktig upptagning av strömmar av vittnesbörd som 

sammanstrålar på objektet. Så länge som denna upptagning styrs av objektet, handlar 

trosuppfattningarna om objektet, och fixerar på så sätt referens. 

Jag hävdar att Dickies teori är en förbättring, även om det finns problem som behöver lösas. 
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1. Inledning 
Hur kan man koppla ihop ett egennamn med en referent? Hur kan något som försiggår inne i 

en hjärna bli ett yttrande som handlar om ett objekt i världen? Hur ska man hantera att ett 

egennamn dessutom kan förändras över tid, eller till och med byta referent?  

Exempel 1. Sal 308. På min skola finns en lokal med beteckningen 308. Under de senaste åren 

har denna lokal kommit att ha skiftande aktiviteter och också benämnts olika. Under en period 

var det en tyst läsesal, och hette ’Tysta rummet’. Sedan flyttade en radiokanal in och då hette 

lokalen ’Radio Prime’. Rummet fortsatte att heta så även efter det att radiokanalen hade fått 

nya lokaler och flyttat ut. Det var först när det hade ändrats från kontor till materielrum som 

det gavs ett nytt namn: ’SO-depån’. Sedan depån har förflyttats till ett annat rum har studie- 

och yrkesvägledaren flyttat in och enligt en skylt ska rummet nu heta ’Vägledningscentrum’. 

Samtidigt med ändringarna av funktion byts även en del av rummets egenskaper ut 

(inredning, viss ombyggnation, ny färg), men rummets centrala egenskaper är desamma (att 

det är ett rum, att det ligger på en viss plats). 

När jag säger ”Vi kunde inte ha möten i ’Radio Prime’, men det kunde vi i ’SO-depån’” – vad 

refererar jag då till, och hur kan jag göra det? Och hur förstår man vilket namn som ska 

användas? 

Enligt Saul Kripkes kausalteori om namn får ett egennamn sin referens genom en kedja av 

användare, där den förste användarens kontakt med objektet säkrar att just det objektet är det 

som namnet refererar till. Gareth Evans såg en del problem med Kripkes teori, och utvecklade 

tankegångarna. Men även i denna teori kan man finna problem, och dessa menar Imogen 

Dickie att hennes teori om referens och berättigande kan ge bättre förklaringar av.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka Evans och Dickies vidareutveckling av kausalteorin om 

namn. 

Min fråga är om Dickies referens och berättigande-princip innebär en förbättring av Evans 

teori. För att ringa in begreppet ’förbättring’ ska jag jämföra hur de båda teorierna hanterar att 

objekt kan byta namn, att objekt kan ha oklar referens och hur man introduceras in i en 

namnanvändning. 

Min tes är att Dickies teori är en förbättring. 
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Arbetet inleds med Gareth Evans teori. Därefter kommer Dickies teori att presenteras – först 

generellt om referens och berättigande och sedan hur den används på egennamn. För båda 

teorierna ska jag också granska hur de förklarar att objekt kan byta namn, oklar referens och 

hur man introduceras in i en namnanvändning. Att objekt kan byta namn handlar dels om att 

ett objekt kan byta från ett namn till ett annat, dels att ett namns referens kan förflyttas från 

objekt X till objekt Y. Med oklar referens menar jag dels namn vars informationsmängd 

innehåller oriktig information, dvs. falsk eller ihopblandad information, dels namn som tycks 

referera till mer än ett objekt samtidigt. Slutligen kommer det att diskuteras huruvida Dickies 

teori innebär en förbättring. Men innan detta kommer förklaring av några begrepp. 

1.1 Några begrepp 
Ett egennamn (’proper name’) är namn på personer, platser och saker. Som egennamn räknas 

även ’Norra Bohuslän’, trots sin beskrivande karaktär. Däremot räknas inte mer metaforiska 

namnbruk in, som ’Medelsvensson’ (Dickie, 2011, s. 44). 

Den notering som används är att ’o’ står för objekt. Ett objekt kan vara en person eller ett 

föremål som någon talare ’S’ uttalar sig om. ’α’ står för en singulär term, t.ex. ’den här’, 

’Bertrand Russell’ eller ’hon’, vilka pekar ut objektet det talas om. ’ɸ’ står för första 

ordningens predikat, som ’röd’ eller ’hungrig’. ’NN’ är istället för ett egennamn. Dickie 

använder < > för att markera en proposition (ett påstående eller uttalande) eller en del av en 

proposition. Slutligen används halvklammertecken ˹ och ˺ runt ett yttrande av typen ˹α är ɸ˺, 

som en förkortning för ’ett yttrande av en mening som uppstår när man infogar α på ɸ:s 

ställe’, alltså för att markera  en metaspråklig användning (Dickie, 2015, s. 1 och s. 8).  

2. Evans 
Evans bygger vidare på Kripkes idé att egennamn refererar genom en initial namngivnings-

ceremoni via en kedja av användare. För att namnet, oavsett om det fästs vid ett objekt genom 

dop, ostentativt (genom utpekande) eller genom beskrivning, ska föras vidare genom kedjan 

krävs det att användarna avser att använda det med samma referens. Kripke formulerar det 

som att ”it’s in virtue of our connection with other speakers in the community, going back to 

the referent himself, that we refer to a certain man” (Kripke, 1972, s. 94). Det är alltså tack 

vare kedjan tillbaka till den ursprungliga referenten namnet har sin referens. Namnet pekar 

alltid på samma referent, även om informationsinnehållet om referenten skulle förändras 

något på vägen. Kausalteorin kräver inte heller att man i detalj kan följa kedjan hela vägen 

(Kripke, 1972, s. 91ff).  
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De problem som Kripke identifierade med sin teori var att informationen om referenten med 

tiden skulle komma att avvika väldigt mycket från den initiala informationen (som t.ex. att 

dagens amerikanske St Claus inte har många drag gemensamt med helgonet St Nikolaus), 

eller att man använder ett namn på en person, men med felaktig information (som t.ex. att 

Newton var den förste att tro på tyngdkraften). I det första fallet anser Kripke att referensen 

inte har förblivit fixerad och att egennamnet St Claus inte refererar till något objekt alls, i det 

andra fallet menar han att man trots allt refererar till Newton, fastän informationen är 

bristfällig (Kripke, 1972, s. 95ff). 

Evans kritiserar Kripke huvudsakligen utifrån två andra punkter. För det första ifrågasätter 

Evans att det skulle vara tillräckligt för en talare att referera till ett objekt o vid ett specifikt 

tillfälle med namnet NN, för att talarens användning ska ingå en kausal kedja hos andra talare. 

Att namnet refererar är en kausal konsekvens av att talaren har fått höra andra talares 

användning av namnet för att referera till o. Men detta stämmer inte alltid: om en person 

kommer in i ett samtal som handlar om en Ludvig, kan vederbörande delta i konversationen 

och säga saker om ’Ludvig’, utan att veta vem han är. Om Kripke har rätt, så innebär detta att 

nästa gång talaren uttalar sig om ’Ludvig’, kommer hans fortsatta referens att vara till denne 

tidigare omtalade Ludvig, t.ex. kung Ludvig XIII, även om talaren själv är övertygad om att 

det handlar om en helt annan person, t.ex. en idrottsman. Det Kripke missar, enligt Evans, är 

att kontexten i en namnanvändningssituation påverkar och att en referens, trots att namnet 

överförs i kedjan, kan gå förlorad (Evans 1973, s. 76ff). 

För det andra har Kripkes kausalteori svårt att förklara exempel när referenten har förändrats, 

utan att en användare har haft för avsikt att förändra praxis vad gäller namnets användning. 

Ett känt fall är namnet ’Madagaskar’, som från början betecknade ett kustområde i sydöstra 

Afrika, vilket Marco Polo missuppfattade som namnet på ön utanför. Utan att Marco Polo 

hade det som avsikt, förändrade han namnanvändningspraxis, eftersom han refererade till ön 

och denna nya praxis ersatte den tidigare. Enligt Kripkes teori skulle en nutida användare av 

namnet ’Madagaskar’ fortfarande syfta på Afrikas kust, vilket Evans menar är orimligt. Det 

behövs en teori som kan förklara att den förändrade namnanvändningspraxisen har medfört att 

den moderne talaren faktiskt hänvisar till ön (Evans, 1973, s. 78f).  

Hur menar Evans att det kausala sambandet ser ut? Det är en relation mellan objektet och 

talarens informationsmängd, inte mellan att ett objekt en gång har fått ett namn och talarens 

nutida användning av detta namn (Evans, 1973, s. 80). Om talaren har informationen att 

’Madagaskar’ är en specifik ö utanför Afrikas kust, och avser att referera till denna ö med 
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namnet, så är det detta som talaren gör. Men för att något o ska vara den avsedda referenten 

krävs det att o är den kausala källan till den informationsmängd som talaren associerar till 

namnet, dvs i detta fall att det verkligen är ön som är ursprunget till tankarna och 

informationen talaren har om ’Madagaskar’. 

Dessa tankar har Evans lånat från teorin om kommunikation. Normalt bildar vi tros-

uppfattningar om ett objekt genom att samla in information. Informationen kommer från en 

kausal interaktion med objektet, antingen via direkt kontakt, eller via någon annan person, 

kanske genom en lång kedja av informationsöverföring. Man kan formulera det som att o är 

källan till talarens trosuppfattning om det mellan o och talaren finns en kausal relation som 

orsakade denna trosuppfattning. En trosuppfattning kan också komma från en deduktiv 

slutsats (Evans, 1973, s. 80ff).  

Evans menar att den informationsmängd man har om ett föremål, även om den innehåller 

information från andra källor, fortfarande handlar om det föremålet, så länge den 

informationen är dominant. Men detta innebär också att det kan ske ett referensskifte om den 

dominerande informationskällan förskjuts – som i fallet ’Madagaskar’. När den dominanta 

källan till informationsmängden om ’Madagaskar’ är ön istället för fastlandet, kommer 

namnet att referera till ön (Evans, 1973, s. 80ff). 

Evans’ försök till definition är följande: ’NN’ är namnet på o om det finns ett samhälle C –  

1. i vilket det är allmänt känt att medlemmar i C har proceduren att använda ’NN’ för att 

referera till o (med avsikten att referera till o); 

2. framgången i referens vid något specifikt tillfälle beror på gemensam kunskap hos 

talare och åhörare att ’NN’ har använts för att referera till o av C:s medlemmar och 

inte på gemensam kunskap om att o uppfylls av något predikat inbäddat i ’NN’. 

(Evans, 1973, s. 82). 

Proceduren eller praxisen att använda ett namn startar med en kärngrupp talare, s.k. 

producenter, som introduceras till namnanvändningen genom sin bekantskap med o. Det 

spelar ingen roll om namnet startar som ett initialt dop, som ett utpekande eller genom ett 

missförstånd – det viktiga är att producenterna känner o och att de känner o som NN. Från 

producenterna sprids namnanvändningen vidare till nya personer, antingen genom en 

introduktion, eller genom att de mer informellt snappar upp namnet från namnanvändnings-

praxisen. Om dessa inte är bekanta med o blir de konsumenter. Konsumenterna tillför inte ny 
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information, utan förlitar sig på informationsinsamlande via producenter eller andra 

konsumenter (Evans, 1982, s. 376f). 

När en konsument har propositionen ’NN är ɸ:et’ tänker vederbörande att det finns (eller 

fanns) ett objekt i världen känt som NN, unikt ɸ och identifierbar som NN. Konsumenten har 

däremot inte fått en komplett introduktion av namnanvändningen, för den har bara 

producenterna (Evans, 1982, s. 378f). 

Vad är det i denna process som gör att egennamnet refererar till en specifik individ? Enligt 

Evans är det att producenterna känner individen som NN1. Producenternas igenkänning och 

identifiering av individen som NN är den grundläggande mekanismen i hur ett egennamn får 

sin referens. När en producent eller en konsument fäller yttranden där namnet ingår, så 

refererar talaren till ett objekt genom sin intention att använda ett namn med just detta objekt 

som sin referent. Vidare måste talaren klargöra vilken namnanvändningspraxis vederbörande 

ämnar delta i, eftersom ett namn kan förekomma i mer än en praxis. Man kan beroende på 

praxis eller informationsmängd känna NN som lärare, musiker eller granne. När en talare 

säger ’NN är ɸ:et’ indikerar detta vilken namnanvändningspraxis det handlar om, eftersom 

man preciserar sig – ’NN är musiker’ (Evans, 1982, s. 382ff).  

Om ’NN är ɸ:et’ skulle visa sig baseras på spridd men felaktig information inom en 

namnanvändningspraxis där ’NN’ används som ett namn på o kan man ändå dra slutsatsen att 

talaren avsåg att referera till NN även om o inte är ɸ:et. Även om all information är falsk, 

handlar det fortfarande om just personen o, och referensen bekräftas genom producenterna. 

De känner o som NN och de kan svara för sanningsvärdet i uttalanden om o. De kan alltså 

säga ’NN är ingen musiker’ eller ’NN är lärare’ (Evans, 1982, s. 384ff).  

Ett namn kan förlora sin referent eller byta referent. Om tillräckligt många producenter genom 

missförstånd eller andra omständigheter börjar hävda att det är objektet Y som är ’NN’, istället 

för objekt X, kommer ’NN’ att sakna referent. En fortsatt identifiering av objekt Y som NN 

undergräver det band som knöt namnet unikt till objektet X. Till slut är det oväsentligt vem 

originalanvändarna avsåg med ’NN’. När inte längre någon talare identifierar någon annan än 

Y som NN och det inte finns några spår kvar av X i namnanvändningspraxisen, då har namnet 

bytt referent, vilket är en process som tar lång tid (Evans, 1982, s. 386ff). 

                                                           
1 Detta påminner om Russells kunskap genom direkt kontakt (acquiantance), även om han ansåg att den enda 
gången ett egennamn kan användas med kunskap med direkt kontakt är när man talar om sig själv (Russell, 
1911 s. 108ff). 
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Vissa egennamn består över hundratals år, långt efter att producenterna dött, eftersom 

namnets referens har bevarats genom namnanvändningspraxisen. De sentida konsumenterna 

upprepar det de har hört, och även om en originalproducent inte skulle känna igen varken hur 

namnet uttalas eller största delen av informationen om referenten, kan referenskedjan 

fortfarande vara intakt. Ett exempel är Homeros, som brukar tillskrivas författarskapet till 

Iliaden, trots att vi inte ens vet om en sådan person har existerat. Det skulle kunna visa sig att 

det fanns en Homeros, men att han inte skrev Iliaden. Om så vore fallet och vi i den moderna 

praxisen använder ’Homeros’ med intentionen att referera till författaren av Iliaden, har 

’Homeros’ då bytt referens från personen Homeros till den riktiga författaren av Iliaden, 

oavsett vem denne är? Evans menar att så inte är fallet, eftersom vi inte använder namnet 

’Homeros’ på det sättet, som en platshållare för vem som helst som skrev Iliaden, utan som 

ett namn på en verklig person, som kanske skrev detta verk. Men eftersom vår uppfattning är 

beroende av information som vi egentligen inte förfogar över, blir detta som ett tillstånd av 

ständig deferens, då kunskapsläget kan komma att förändra vad ’Homeros’ har för referent 

(Evans, 1982, s. 392ff). 

Dessutom kan vi ibland använda ett namn på ett avvikande sätt eftersom vi har en stark 

intention att ansluta till någon annan grupps namnbruk. Även detta är ett deferentiellt bruk. Så 

kan användningen av namnet Ludvig förklaras – den nyanlände anslöt sig till ett namnbruk, 

och när han uttalade sig om Ludvig, avsåg han i första hand att referera till den Ludvig man 

talade om, inte till den han trodde det handlade om. Det finns alltså ett glapp mellan att (i) 

avse att referera till ɸ och att tro att a = ɸ, och (ii) avse att referera till a. (Evans, 1973, s. 83f). 

Hur man använder egennamn ger emellertid inte hela bilden, eftersom man också måste förstå 

namnet. För att förstå att ’NN är F’ måste man kunna tänka på det objekt som är referenten 

NN. Det räcker inte med tanken att ’någon vid namn ”NN” är F’. Detta innebär, enligt Evans, 

att många som kan använda ett egennamn, alltså är införstådda med namnanvändnings-

praxisen, ändå inte tillfullo förstår det som sägs när namnet används. Konsumenten har inte 

producentens förmåga att vid behov kunna peka ut referenten och bestämma sanningsvillkor, 

vilket också innebär att man som konsument kan använda ett egennamn utan att fullständigt 

förstå användningen av det. Om informationen om en person inte baseras på något, så tänker 

användaren av namnet inte på något alls (Evans, 1982, s. 398ff). 

Evans anser att människor har blandat ihop idén om att tänka på ett objekt och idén om ”the 

objekt of thought”, eftersom man inte särskiljer två uppfattningar om den avsedda referenten. 

Den ena är att den avsedda referenten bestäms genom att talaren bestämmer vilken 
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namnanvändningspraxis vederbörande avser att delta i. Den andra är att den avsedda 

referenten är det objekt som talaren siktar på vid sin namnanvändning. Den fullständiga 

förståelsen av en namnanvändning kräver att namnets referent är ett objekt för användarens 

tanke på det senare sättet. Om man bara använder ett namn på det första sättet, kan man 

mycket väl använda namnet utan att förstå vem som är referenten (Evans, 1982, s. 401ff). 

2.1 Evans svar på de tre frågorna. 
Den första frågan var hur man blir deltagare i en namnanvändning. Den andra frågan handlade 

om hur objekt kan byta namn. Där finns det två situationer att undersöka – det första när ett 

objekt byter från ett namn till ett annat, det andra när ett namn byter referent från objekt X till 

objekt Y. Den tredje frågan handlade om oklar referens. Med oklar referens menar jag dels 

namn vars informationsmängd innehåller oriktig information, dvs. falsk eller ihopblandad 

information, dels namn som tycks referera till mer än ett objekt samtidigt. 

Hur blir man deltagare i en namnanvändningspraxis? Enligt Evans kan man bli det på olika 

sätt. Man kan vara en producent, som genom bekantskap med objektet kan peka på o och säga 

’Det där är NN’. Vanligare är att man deltar som en konsument. Då har man antingen via en 

producent eller en annan konsument introducerats aktivt i praxisen, eller så har man genom att 

lyssna eller läsa samlat på sig en informationsmängd, så att man kan säga ’o är NN’. 

Kopplingen mellan o och namnet NN säkras i kedjan tillbaka till en producent. Däremot 

behöver man mer än att bara snappa upp ett namn för att kunna sägas referera till ett objekt. 

Om vi utgår från exempel 1, sal 308, så finns det en grupp producenter som har hittat på att 

rummet ska heta ’Radio Prime’ eller ’SO-depån’. Dessa personer kan vid eventuellt tvivel 

peka ut rummet och säga ’Det där är SO-depån’. Ny personal på skolan introduceras i 

namnanvändningspraxisen direkt eller indirekt. De kan samla på sig informationsmängder av 

typen ’Det finns ett rum som heter ’SO-depån’’, ’SO-depån har ett konferensrum’ eller ’SO-

depån ligger på plan 3’. Får man rummet utpekat för sig har man den typ av bekantskap med 

objektet som gör att man blir producent, men andra personer fortsätter att vara konsumenter. 

Varje gång rummet har bytt namn har detta skett genom att en ny praxis har startat. Ibland har 

det bara uppstått, utan egentlig avsikt, eller så är det t.ex. skolledningen som har myntat det 

nya namnet. 

Hur går ett namnbyte till så att o får ett nytt namn? Det kan ske avsiktligt genom att ett 

namnbyte offentliggörs, eller mer oavsiktligt. En namnanvändningspraxis måste dessutom 

uppstå där det nya namnet används om o med avsikten att referera till o.  
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Den andra situationen är när ett namn NN byter sin referent X till att referera till Y istället. 

Enligt Evans behöver hela informationsinnehållet om X bytas ut för att namnet ska anses 

handla om Y. Detta är en långsam process för personnamn, som tycks kräva att alla de som 

har refererat till X först måste dö ut (Evans 1973, s. 84). Det beror på att det fortsatt kan finnas 

spår i namnanvändningen som leder tillbaka till person X, trots att informationen bara verkar 

handla om Y. Däremot kan det gå snabbare att byta ett platsnamn, eftersom de innehåller 

mindre information (Evans 1982, s. 388f). 

Namn med en oklar referens är det tredje området för jämförelse. Först har vi namn vars 

informationsmängd innehåller falsk eller ihopblandad information. Evans menar att det inte är 

konstigt att det finns en mängd felaktig information i omlopp, helst när det rör sig om namn 

där det bara finns producenter bland användarna. Detta behöver inte innebära ett problem, för 

oavsett om informationen är felaktig eller inte, avser trots allt en användare av ett egennamn 

att referera till o. Även om det visar sig att man har falsk information om o, är det ändå o man 

talar om (Evans 1982, s. 384f).  

Det andra fallet av oklar referens, att ett namn tycks referera till mer än ett objekt samtidigt, är 

mer allvarligt. Det kan ske t.ex. när två olika grupper av användare rör ihop två objekt som 

har samma namn, dvs att informationsmängden en talare har kommer från två olika källor. I 

det läget kan det hända att man inte refererar till något alls. Men om den dominanta källan till 

informationen flyttar över till endast ett av objekten, kommer även referensen att byta till 

detta objekt. Evans menar att det finns två sidor av en namnanvändning. Den ena är semantisk 

och handlar om till vad namnet refererar. Den andra är mer epistemologisk och handlar om 

vilket objekt identifierat som NN, som ligger bakom denna användning. Det är denna 

sistnämnda aspekt som förklarar att ett skifte i namnanavändningspraxis kan leda till att 

referensen bryts eller till och med byts (Evans 1982, s. 386ff). 

Utifrån exempel 1, sal 308, kan vi titta närmare på namnskiftet till och från ’Radio Prime’. 

Detta var inget officiellt annonserat namnbyte, utan det blev naturligt att kalla rummet så när 

radiostationen hade flyttat in. Det som är mer intressant är när radion flyttade ut och rummet 

fortsatte att heta ’Radio Prime’. Det innebar att det fanns två objekt som namnet ’Radio 

Prime’ refererade till. Det ena var sal 308, det andra var radions nya sändningslokaler i en helt 

annan byggnad. För att använda Evans förklaringsmodell har det uppstått två olika namn-

användarpraxis, en som fortsatte att användas på skolan, och en som användes för en bredare 

grupp användare. För att som talare kunna referera till ”rätt” ’Radio Prime’ måste man 

klargöra vilken namnanvändarpraxis man använder – namnets referens är alltså beroende av 
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kontext. En person som hör en replik av typen ’Kan vi ha mötet i ’Radio Prime’?’ kan alltså få 

en, två eller ingen referent alls, beroende på vilken namnanavändningspraxis vederbörande 

ingår i. Efter en tid är bytet av referens genomfört – ’Radio Prime’ syftar inte längre på sal 

308, eftersom för få namnanvändare använder namnet med den referensen. Däremot kan man 

säga saker som ’Förut hette det där rummet ’Radio Prime’’, vilket innebär att för den gamla 

stammen användare lever referensen kvar, dock mer som kuriosa eller ett historiskt faktum. 

 

3. Dickie 
Imogen Dickie närmar sig egennamnens referens från en annan vinkel, nämligen en generell 

teori avsedd att svara för alla typer av referensfixering. I det följande kommer en snabbskiss 

över den allmänna teorin, för att sedan fokusera på hur den används för egennamn.  

 

3.1 Dickies allmänna teori 
Utgångspunkten är frågan hur man kan uttala sig om ett objekt, alltså hur aboutness, d.v.s. 

referens, fungerar. När man tänker på något objekt sker ett informationssorterande 

(information-marshalling) där intryck sorteras till en mängd trosuppfattningar (body of 

beliefs). Genom sorteringen uppstår ett kognitivt fokus, som handlar om objektet. Detta är ett 

basalt behov för hjärnan, att iaktta och samla in information. Lyckas subjektet med att skapa 

kognitivt fokus på ett objekt, uppstår en referens till detta objekt (Dickie, 2015, s. 1) 

Dickie har valt att fokusera på vardagliga tankar och uttalanden om vanliga saker i världen. 

Det handlar om <det där är ɸ>2 och <NN är ɸ> trosuppfattningar. Hon menar att när en 

beskrivning som kan förklara de vanliga fallen är på plats, kan man pröva den på de mer 

speciella fallen, istället för att göra tvärtom.  

För att kunna likställa kognitivt fokus med referens utgår Dickie från två grundläggande 

principer:  

 Principen som förbinder referens och sanning. En tanke om ett objekt (en tanke som 

attribuerar en egenskap till ett objekt) är sann om och endast om objektet har den 

egenskapen. 

                                                           
2 Dickie använder ’<>’ för att markera propositioner och delar av propositioner. T.ex. är en mängd <NN> 
trosuppfattningar en mängd trosuppfattningar av typen <NN är gammal>, <NN än en kvinna> osv. 
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 Principen som förbinder sanning och berättigande (justification). Berättigande är 

sanningsfrämjande: i allmänhet och tillåtande undantag, om ett subjekts tros-

uppfattning är berättigad, har subjektet otur om trosuppfattningen inte är sann och inte 

bara tur om den är sann (Dickie, 2015, s. 37f) 

Den första principen innebär att om jag tänker om en bok <den där boken är skriven av 

Dickie> är den tanken sann endast om boken är skriven av Dickie. Den andra principen 

innebär att jag kan missta mig vad gäller en trosuppfattning, men att detta då handlar om otur. 

Det skulle kunna visa sig att omslaget från boken skriven av Dickie istället sitter runt en helt 

annan boks inlaga, genom något misstag hos boktryckeriet.  

Dickie kombinerar dessa två principer och når principen om referens och berättigande: 

en mängd vardagliga <a> uppfattningar handlar om o om och endast om dess 

egenskapsberättigande konvergerar på o, så att, för alla <ɸ>, om S har rationellt 

egenskapssäkrande berättigande för trosuppfattningen att <a är ɸ>, detta berättigande 

eliminerar varje rationellt relevant omständighet där o inte är ɸ. (Dickie, 2015, s. 57) 

Detta innebär att mina uppfattningar om ett objekt, säg boken skriven av Dickie, handlar om 

detta objekt om och endast om alla de uppfattningar jag har om objektet (vad som står på 

omslaget, att det är en bok osv) konvergerar på just detta objekt på ett sådant sätt att jag på ett 

rationellt sätt är berättigad att tro att objektet är en bok av Dickie, och om detta visar sig vara 

fel handlar det om otur (t.ex. att boktryckeriet har begått ett mycket oväntat misstag). 

Den andra delen i Dickies teori är att medvetandet (’the mind’) har ett basalt behov av att 

representera saker utanför sig självt. När man exempelvis betraktar ett objekt nås man av en 

mängd synintryck och information som koordineras ihop till trosuppfattningar om detta 

objekt, och informationshanteringen leder till en relation mellan trosuppfattningarna och 

objektet som säkrar referensen (Dickie, 2015, s. 79-86). 

När man lägger samman principen om referens och berättigande med medvetandets behov att 

representera ser man att detta behov handlar om kognitivt fokus, dvs att skapa trosuppfatt-

ningsmängder. Den direkta koordinationen av information från perception eller muntlig 

vittnesbörd styrs av behovet att representera så att <det där> eller <NN> trosuppfattningar 

skapas. Dessa strategier tenderar att generera trosuppfattningsmängder som pålitligt matchar 

egenskaperna hos specifika objekt. De <det där> trosuppfattningar som bildas handlar som 

regel om objektet i andra änden av den perceptuella länken, och <NN> uppfattningarna 

tenderar att matcha egenskaperna hos den NN som vittnesbörden handlar om. Alltså handlar 
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våra informationsmängder om dessa objekt och strategierna som skapat dem är berättigade 

eftersom de styrs av behovet att representera och att de är pålitliga uppfyllare av detta behov 

(Dickie 2015, s. 102ff). 

Den kritik som har framförts mot Dickies teorier handlar just om den generella teorin. 

Hofweber (2017) ifrågasätter om teorin är tillräckligt fullständig för att vara en teori om 

referens, bl.a. för att han inte anser att den lyckas visa att det finns en epistemisk relation 

mellan objekt och referens. Både han och Ninan (2017) ifrågasätter också ekvivalensen i 

principen om referens och berättigande. Dickie menar att ska läsas från båda hållen, och att 

inget av leden ska ha företrädesrätt, vilket kritikerna hävdar leder till ett cirkelresonemang. 

Till exempel anser Hofweber att det epistemiska berättigandet får prioritet över referensen, 

vilket tycks innebära att innehållet i trosuppfattningen förutsätts, vilket i sin tur redan har 

bestämt referensen. Man är också skeptiska till att medvetandet har ett behov att representera 

och att detta behov skulle kunna leda till ett berättigande av referens. Heck (2017) ifrågasätter 

om detta behov är nödvändigt på samma grundläggande nivå som t.ex. hunger. Dickie (2017) 

försvarar sina åsikter och menar att Hofweber och Ninan har missförstått hennes teori då de 

tolkar referens som en epistemisk relation. Hon hävdar att hennes metod inte leder till en 

cirkularitet. Jag lägger därmed kritiken mot den allmänna teorin åt sidan, eftersom den leder 

för långt från min frågeställning, för att istället fokusera på hur Dickie resonerar kring 

egennamn. 

 

3.2 Dickie om egennamn 
Dickie anser att Evans’ kausala teori är den som har kommit längst, även om den har samma 

problem som alla andra. Istället för att redogöra för hur referensfixering ska förklaras, förlitar 

han sig på exempel (Dickie, 2015, s. 151-164). 

Med några motexempel visar Dickie bristerna i Evans’ teori om dominant källa. Ett av dessa 

är exemplet ’Chaucer’.  

Exempel 2. Geoffrey Chaucer: Författaren Chaucer (ca 1343-1400) var välkänd av sin samtid, 

men under Henrik VIII:s tid började andra verk tillskrivas honom och hans biografi fylldes på 

av fabricerade fakta. Under flera hundra år hade även de mest pålästa Chaucerexperterna filer 

om ’Chaucer’ som till största delen bestod av påhittade tillägg långt efter Chaucers död. 

Evans’ teori om dominant källa innebär att under dessa hundratals år refererade ’Chaucer’ inte 

till något alls. Men detta krockar med intuitionen – vi skulle inte säga ’Under hundratals år 
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användes inte ”Chaucer” för att referera till Chaucer’ utan vi säger ’Under hundratals år var 

det mesta av det man visste om Chaucer rent påhitt’. Detta exempel visar att kriteriet med 

dominant kausal källa inte är nödvändigt för S att delta i en praxis att använda NN för att 

referera till o. Trots att Chaucer inte var den dominant kausala källan var det fortfarande 

honom talarna refererade till (Dickie, 2011 s. 53f, Dickie 2015 166f). 

Exempel 3. Rio Ferdinand: Under ett samtal om fotboll hör Imogen talas om att Rio 

Ferdinand finns i Leeds och spelar i en viss färg. Hon har aldrig hört talas om ’Rio Ferdinand’ 

men antar att det är ett fotbollslag (men i själva verket är det en fotbollsspelare). Under åren 

samlar Imogen på sig nyheter där ’Rio Ferdinand’ omnämns. Till sist har hon en rik fil med 

’Rio Ferdinand’-trosuppfattningar som ’Rio Ferdinand var på träningsläger’, ’Två tredjedelar 

av Rio Ferdinand är vegetarianer’ och ’Rio Ferdinand ska kanske slå ihop sig med Crystal 

Palace’.  

I detta exempel härstammar informationen från källor som vet att ’Rio Ferdinand’ är en 

individuell fotbollsspelare, men det är uppenbart att Imogen inte har refererat till fotbolls-

spelaren när hon har yttrat sig om ’Rio Ferdinand’. Hon har alltså tagit fel på slag (kind). Men 

misstaget är inte att hon har trott att en individ har egenskaper som bara en grupp kan ha, utan 

att hon har trott att ett personnamn är namnet på en grupp med vissa egenskaper. Detta 

misstag visar att dominant kausal källa inte heller är ett tillräckligt villkor, och försök att 

rädda teorin med tillägg som ska garantera att man talar om rätt slag, öppnar för nya 

motexempel som visar att det, trots preciseringen, inte är tillräckligt (Dickie, 2011 s. 54ff, 

Dickie 2015 167ff). 

Dickie anser att principen om referens och berättigande kan ge en bild av villkoren för hur en 

relation fixerar referens till en mängd trosuppfattningar om egennamn. Så hur går det till? 

Dickie börjar med att utveckla Evans’ beskrivning av hur en namnanvändningspraxis uppstår 

hos en grupp producenter. Dessa får sina mängder trosuppfattningar på berättigade vägar, 

antingen perceptuella eller som vittnesbörd, om objektet som brukar kallas NN. Dickie delar 

sedan in konsumenterna i två grupper: deltagande konsumenter och parasitiska konsumenter. 

De sistnämnda har en deferentiell förståelse av ett namn: talaren vet att NN är namn i en viss 

grupp av talare, och, ombedd att förklara sitt eget användande av NN skulle denne svara ˹NN 

är vem eller vad som helst deras användning av ’NN’ refererar till˺. Här står deras som en 

platshållare för vilken grupp av talare det handlar om (Dickie, 2015, s. 162). 
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Ofta börjar man deltagandet i en namnanvändningspraxis just som en parasitisk konsument – 

man stöter på beteckningen NN och avser att använda den på samma sätt som de andra gör. 

Detta är en beskrivande användning, med beskrivningen <bäraren av deras användning av 

’NN’>. Om man samlar på sig tillräckligt mycket information kan man bli en deltagande 

konsument. Då kommer istället svaret på frågan ˹Vem/vad är NN?˺ från mängden av 

trosuppfattningar. Den deltagande konsumentens intention är nu att referera till samma 

referent som producenterna och det är från producenterna som den deltagande konsumentens 

<NN> uppfattningar kausalt härstammar ifrån. Därför är den deltagande konsumentens <NN> 

trosuppfattningar om objektet som möter detta villkor (som alltså är den kausala källan) 

(Dickie, 2015, s. 163). 

Eftersom det finns tre grupper av namnanvändare finns det också tre olika sätt att berättiga 

<NN> trosuppfattningar. Producenten går från uppfattningen <det där är ɸ> till <NN är ɸ>. 

Även om trosuppfattningen kommer från andras yttranden, kan producenten använda 

perception för att kontrollera dessas reliabilitet. Deras berättigande är alltså demonstrativt, då 

producenten kan peka ut NN. Den parasitiske konsumenten går från <bäraren av deras 

användning av ’NN’ är ɸ> till uppfattningen <NN är ɸ>, vilket är en beskrivande metod. Den 

deltagande konsumenten går från reaktionen på ett yttrande ˹NN är ɸ˺ till <NN är ɸ> och har 

en mer komplex metod för berättigande (Dickie, 2015, s. 171f). 

Dickie huvudfråga är: hur går det till när en åhörare reagerar på NN-yttranden genom att 

forma <NN> trosföreställningar som överför referens från de trosföreställningar talaren 

uttrycker genom att använda NN till åhöraren? Enligt principen om referens och berättigande 

handlar det om att talarens <NN> trosuppfattningar på ett berättigat sätt ska konvergera på det 

objekt som talaren benämner NN. 

Processen med vilken vi formar <NN är ɸ> trosuppfattningar från ˹NN är ɸ˺ uttalanden kallar 

Dickie för ’försiktig upptagning från vittnesbörd’ (’careful uptake from testimony’). Den har 

tre faser. Först identifierar åhöraren en beteckning som ett egennamn och skapar en mängd 

trosuppfattningar om NN. Efter ett tag kan en del av vittnesbörden säga emot varandra, och då 

måste åhöraren gallra ut några av dem. Slutligen sker en s.k. konstruktion av narrativ, där 

åhöraren lägger ihop <NN> uppfattningar till en <NN> berättelse. När mer information läggs 

till jämförs den med berättelsen. Är informationen koherent med tidigare information stärks 

berättelsen, annars försvagas den. En förutsättning är att den försiktiga upptagningen av 

vittnesbörd är rationell (Dickie, 2015, s. 174ff). Får man motstridig information måste man 

förnuftsmässigt granska vad som ska ingå i ens trosuppfattning. 
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Det krävs också att en <NN> berättelse kan utvecklas i takt med att objektet gör det, alltså en 

utvecklingsmässig matchning. I ett objekts utvecklingskärna ligger den centrala 

informationen, genom vilken den övriga informationen filtreras. Utvecklingskärnan består av 

information från pålitliga vittnesbörd, och kan innehålla vilket slag objektet är och annan 

relevant information beroende på objektets utvecklingsväg. Det är utifrån kärnan vi kan 

spekulera om objektet. I utvecklingsperiferin hamnar informationen som kommer från mindre 

pålitliga källor, t.ex. <NN ska enligt X göra/vara ɸ>. Om denna typ av information är felaktig, 

men ändå släpps in i trosuppfattningsmängden brukar inte så stor skada vara skedd. (Dickie, 

2015, s. 177ff).  

Den utvecklingsmässiga matchningen kallar Dickie för ’styrning’ (’governance’3) och ger 

följande definition: 

Definition: en mängd <NN> trosuppfattningar ’styrs’ av o om och endast om: 

(a) de möjliga vägarna för dess utvecklingskärna matchar beteenden möjliga för o med 

hänsyn till en spännvidd av egenskaper i olika rationellt relevanta omständigheter, och 

(b) matchningen i (a) håller på grund av faktumet att mängden trosföreställningar har 

skapats av försiktig upptagning från en ström av yttranden där åtminstone några 

handlar om o (Dickie, 2015, s. 179). 

Detta innebär att <NN> trosuppfattningarna dels ska vara rimliga för objektet o, dels ska vara 

inhämtade från en pålitlig ström av information som handlar om o. Om så är fallet, styrs 

mängden <NN> trosuppfattningar av o. Nu kan Dickie formulera ett preliminärt svar på 

huvudfrågan om vilka villkor som krävs: 

Antag att S skapar en mängd <NN> trosuppfattningar genom försiktig upptagning från en 

ström av NN-vittnesbörd där de yttranden som ingår uttrycker trosuppfattningar om o. Då är 

S:s mängd <NN> uppfattningar om o om och endast om de styrs av o (Dickie, 2015, s. 179). 

Detta innebär att även om strömmen med vittnesbörd är säker, så kan den misslyckas att 

matcha o om styrningen på något sätt är undergrävd. I så fall är det bara tur om en 

trosuppfattning trots allt handlar om o. Det är precis det som har skett i fallet Rio Ferdinand, 

där ett missförstånd om slag (att man misstog en individ för att vara ett lag) undergrävde 

styrningen. Även om något enstaka uttalande skulle ha kunnat vara sant om spelaren Rio 

                                                           
3 Dickie har valt att kursivera ’governance’ och de böjda verbformerna, t.ex. ’is governed’. Jag gör likadant med 
’styrning’ och de böjda verbformerna. 
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Ferdinand, kan man inte säga att de faktiskt handlade om honom. Men Dickies idé om 

styrning kan också förklara mer komplexa fall: 

Exempel 4. Nicolas Bourbaki. ’Nicolas Bourbaki’ är namnet på ett skiftande kollektiv 

matematiker som utvecklade en del matematiska bevis, relevanta än idag. 

Exempel 4a. ’Bourbaki’ och den inbitne matematikern. Den inbitne matematikern är inte 

intresserad av personer, bara matematik. När hon har läst om ’Nikolas Bourbaki’ har hon 

bildat trosuppfattningar <Bourbaki är ɸ> där ɸ är predikat som ’bevisade X’, ’utvecklade 

beviset Y’ osv. Dessutom har hon uppfattningen <Bourbaki är en person>, som något 

självklart, utan att vidare undersöka saken. 

Exempel 4b. ’Bourbaki’ och den matematiske biografiskrivaren. Biografiskrivaren stöter på 

samma ström av vittnesbörd om ’Bourbaki’ som den inbitne matematikern, men plockar 

istället samman en mängd <Bourbaki> trosuppfattningar om individen Bourbaki, t.ex. 

<Bourbaki föddes i Lyon 1910>, <Bourbaki hade fru och barn> (Dickie, 2015, s. 168). 

Spontant känner man att den matematiske biografiskrivaren har fått betydligt mer om 

bakfoten än den inbitne matematikern. Vid insikten att Bourbaki är en grupp, kommer den 

inbitne matematikern att rycka på axlarna och fortsätta som tidigare, medan biografiskrivaren 

får se sig om efter en ny arbetsuppgift. Hans <Bourbaki> trosuppfattningar har inte handlat 

om någonting alls. Varför blir det så olika utfall, när båda hämtar sin mängd av trosuppfatt-

ningar från samma ström av vittnesbörd? För det första fokuserar personerna i exempel 4a och 

4b på olika delar av <NN> berättelsen. Huvuddelen av berättelsen för exempel 4a ligger vid 

den matematiska gärning som tillskrivs ’Bourbaki’, medan 4b fokuserar på individen 

’Bourbaki’. När misstaget uppdagas drabbas biografiskrivarens <Bourbaki> trosuppfattningar 

mycket hårdare, eftersom det slår mot utvecklingskärnan, medan den inbitne matematikerns 

<Bourbaki> trosuppfattningar bara påverkas i periferin. För det andra visar detta att misstag 

av slag (individ istället för ett kollektiv) underminerar överförandet av referens om och endast 

om det underminerar styrningen. I exemplet 4a har misstaget inte underminerat att man fått de 

centrala egenskaperna hos objektet rätt. Eftersom styrningen inte har underminerats finns det 

fortfarande referens. Den inbitne matematikerns <Bourbaki> trosuppfattningar handlar om 

kollektivet Bourbaki, trots missuppfattningen (Dickie, 2015, s. 175ff). 

Men om strömmen av vittnesbörd innehåller information om flera ihopblandade objekt, dvs 

den är oren, hur kan man då säkra referens? I de fall strömmen innehåller en liten del fakta om 

o och ett annat objekt, o*, kommer styrningen att fungera och <NN> trosuppfattningarna 
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kommer att handla om o. Men om en mängd <NN> uppfattningar både styrs av o och o* 

samtidigt finns det ingen unik styrning, och då fallerar referensen. Enligt principen om 

referens och berättigande är en <a är ɸ> trosuppfattning inte om o ifall det rationalitetssäkrade 

berättigandet för att hysa den beror på ren tur att o verkligen är ɸ.  

Dickie menar att lösningen är en ’signal’. När en mängd trosuppfattningar skapas genom en 

försiktig upptagning från en ström av vittnesbörd unikt styrda av ett objekt, är ett yttrande 

som förekommer i strömmen en del av ’signalen’ som strömmen levererar till mängden 

trosföreställningar om och endast om yttrandet är om det objektet. Ett yttrande som inte ingår 

i den aktuella strömmen blir ett brus. Om trosuppfattningsströmmen unikt styrs av o kommer 

detta brus att vara felaktigt och sakna referens. Eftersom de kvarvarande styrs av o kommer 

S:s <NN> trosuppfattningar att vara om o (Dickie 2015, s. 181ff). 

Villkoret om styrning kan slutligen fastslås: En mängd trosuppfattningar skapad genom en 

försiktig upptagning från en ström innehållande några yttranden om o är i sig om o om och 

endast om den unikt styrs av o (Dickie 2015, s. 184). 

 

3.3 Dickies svar på de tre frågorna 
Den första frågan är hur man blir deltagare i en namnanvändningspraxis. Dickie behåller 

Evans’ producenter, men delar upp konsumenterna i deltagande konsumenter och parasitiska 

konsumenter. Dessa tre grupper säkrar referensen till objektet på olika sätt. 

Om vi återvänder till exempel 1, sal 308, så kan vi studera hur det går till. Producenterna i en 

namnanvändningspraxis säkrar referensen eftersom de kan peka ut rummet och säga <Det där 

är NN>. Denna kärngrupp personer har antingen själva myntat namnet, t.ex. ’SO-depån’, eller 

fått det utpekat för sig vid namns nämnande.  

De som är nya på skolan blir parasitiska konsumenter. De skulle kunna delta i ett samtal om 

’SO-depån’ utan att veta något om den, mer än att det uppenbarligen är ett egennamn och att 

det är ett rum av sammanhanget att döma. Deras referens till ’SO-depån’ är en beskrivning: 

<Bäraren av deras användning av ’SO-depån’>, där deras syftar på deltagarna i namn-

användningen. De kan inte själva peka ut det objekt som namnet ’SO-depån’ refererar till. 

Mer komplext blir det när en parasitisk konsument övergår till att bli en deltagande 

konsument. Denne har inte själv sett lokalen, men har samlat på sig information om den från 

vad andra har sagt. Dessa <NN> uppfattningar har skapats genom försiktig upptagning från 
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strömmar av vittnesbörd, alltså yttranden och information om NN. En <NN> berättelse byggs 

upp, och ny information matchas mot denna. Vissa <NN> trosuppfattningar bildar en 

utvecklingskärna, andra finns i utvecklingsperiferin. I det här fallet har den deltagande 

konsumenten bildat sig en uppfattning om ’SO-depån’, med information som att den ligger på 

plan tre, att den har fönster, att skolmaterial lagras där, att man kan använda den för möten. 

Hur går ett namnbyte till, alltså att objektet byter namn? I likhet med Evans menar Dickie att 

ett namnbyte kan ske såväl avsiktligt som oavsiktligt. Det kan förekomma någon form av 

handling som befäster namnet, t.ex. att en skylt med ett nytt namn sätts upp ovanför ett rum. 

Sedan gäller det för det nya namnet att slå igenom. Användarna kan alltså säga saker som ’Nu 

heter SO-depån ’Vägledningscentrum’ istället’ och objektets informationsmängd länkas ihop 

med det nya namnet.  

Den andra typen av namnbyte handlar om att ett namn byter sin referens från objekt X till Y. 

Enligt Dickie handlar detta om styrningen. Vi tar exempel 1, sal 308, och namnet ’Radio 

Prime’. Från början refererade namnet till sal 308, idag till en lokal på stan. Det som har hänt 

är att de trosuppfattningar som finns om ’Radio Prime’ inte längre kommer från den 

informationsström som förband namnet med de gamla producenternas namnanavändnings-

praxis. Mängden av information styrs inte längre av objektet sal 308, utan av lokalen på stan, 

och därför har referensen ändrats (Dickie, 2011, s. 73f, s. 195f). Mer detaljer om detta 

kommer nedan, när vi kommer in på frågan om hur objekt kan synas referera till mer än ett 

objekt samtidigt. 

Den förklaringsmodell Dickie har för huruvida referensen håller eller inte handlar om hur en 

försiktig upptagning från en ström av vittnesbörd bildar en <NN> berättelse. Om kärnan av 

trosuppfattningarna i <NN> berättelsen styrs av objektet, alltså handlar om objektet, då håller 

referensen. Felaktig information kan mycket väl förekomma, men om en större del av 

informationen i kärnan är felaktig, leder detta till att styrningen undermineras och referensen 

upphör. I andra fall upprätthålls referensen, men fakta om NN blir fel. Så när det handlar om 

det första fallet om oklar referens, nämligen namn vars mängd av trosuppfattningar innehåller 

olika felaktigheter, måste man se hur felaktigheterna påverkar styrningen. Vi exemplifierar 

med ’Radio Prime’ igen: 

Den deltagande konsumenten har bildat <Radio Prime> trosuppfattningar genom försiktig 

upptagning från en ström av vittnesbörd av typen <Radio Prime ligger på plan 3>, <I Radio 

Prime finns det en sändningsstudio> och <Radio Prime har flera fönster>. Eftersom objektet 
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’Radio Prime’ styr trosuppfattningarna handlar de om ’Radio Prime’. Detta fortsätter att gälla 

även efter det att verksamheten har flyttat ut till nya lokaler. I den deltagandes konsumentens 

<Radio Prime> trosuppfattningar kommer nu information av typen <I Radio Prime finns det 

en sändningsstudio> att vara falsk, men information av typen <Radio Prime ligger på plan 3> 

och <Radio Prime har flera fönster> kommer att fortsatt vara sann. Kommer <Radio Prime> 

trosuppfattningarna fortfarande ha referens? Jo, den sistnämnda typen av information kommer 

från <Radio Prime> trosuppfattningarnas utvecklingskärna, och de styrs fortfarande av 

objektet ’Radio Prime’, dvs sal 308. Alltså finns det en referens. Detta innebär också att 

namnet kan leva kvar under en länge tid, även när rummet har blivit ett kontor och allt färre 

vet att det faktiskt fanns en radiokanal där under några år.  

Men om den deltagande konsumenten hade skapat en annan mängd av <Radio Prime> 

uppfattningar hade referensen undergrävts. Hade utvecklingskärnan istället bestått av 

trosuppfattningar som <I Radio Prime finns det en sändningsstudio>, <I Radio Prime sänds 

det radio varje dag> och <Radio Prime finns i en lokal på stan> hade namnet upphört att 

referera till sal 308 när radion flyttade därifrån. Strömmen av vittnesbörd hade upphört att 

styras av sal 308, eftersom informationen inte längre handlade om sal 308.  

Nu uppstår det intressanta läget att det kan existera två ’Radio Prime’, beroende på kontexten, 

alltså att namnet tycks referera till mer än ett objekt samtidigt. En namnanvändningspraxis 

levde kvar lokalt på skolan, en annan namnanvändningspraxis spred sig i samhället. Dickie 

menar att ett namns relation till ett objekt kan innebära referens i en kontext, men inte i en 

annan – trots att det är samma namn och objekt (Dickie, 2015, s. 152, s. 199ff). I detta 

sammanhang kan en överenskommelse mellan person A och person B av typen ’Vi träffas i 

’Radio Prime’’ leda till två helt olika ageranden. För A, som ingår i skolans namnanvänd-

ningspraxis, har namnet en skollokal som referens, medan för B saknas den referensen. Både 

A och B har genom försiktig upptagning av vittnesbörd bildat sig <Radio Prime> uppfatt-

ningar, men även om person A:s trosuppfattning är sann och styrs av objektet ’Radio Prime’, 

så fungerar inte referensen i interaktionen med person B, eftersom denne inte har samma 

kontext. Dickies förklaring till liknande exempel (Dickie, 2015, s. 203ff) är att det finns en 

skillnad i vilken klass talare A och B hänför ’Radio Prime’ till. Talare A tänker sig en klass av 

skollokaler, talare B tänker sig en klass av radiostudior. Detta problem kan redas ut med att A 

förtydligar sig, men frågan om vems namnanvändning som är ”rätt” kvarstår, eftersom båda 

talarna har bildat sina <Radio Prime> uppfattningar på berättigade sätt och båda trosuppfatt-

ningarna om Radio Primes lokalisering är sanna.  



22 
 

4. Jämförelse och diskussion 
I det följande skall jag jämföra de båda teorierna för att se huruvida Dickies teori är en 

förbättring jämfört med Evans’, med avseende på namnanvändningspraxis, hur objekt kan 

byta namn och hur ett namn med oklar referens kan förklaras. 

Dickie vidareutvecklar Evans’ teori om vilka namnanvändarna är och hur en praxis ser ut. 

Hennes indelning i deltagande och parasitiska konsumenter är en förbättring jämfört med 

Evans’ enda kategori av konsumenter. Konsumentgruppen är inte särskilt homogen, helst om 

en namnanvändningspraxis har fått utveckla sig en längre tid. Vissa konsumenter har djup och 

ingående kännedom om objektet trots att de inte har den direkta kontakt som kännetecknar 

producenterna. Det kan vara en expert eller biografiförfattare, som har tagit upp många 

vittnesbörd om ett objekt, som t.ex. Chaucer. Att i samma kategori bunta ihop en Chaucer-

expert med en person som bara vet att Chaucer skrev någonting förefaller orimligt. Även om 

bådas referent är Chaucer, och de ansluter till en namnanavändningspraxis med intentionen att 

referera till Chaucer, så bör personen med blott någon enstaka trosuppfattning om Chaucer ha 

en annorlunda relation till Chaucer än den med en mängd trosuppfattningar. Förvisso urskiljer 

Evans konsumenter som har kontakt med producenter och de som i avsaknad av denna 

kontakt bara reproducerar informationsmängden, men Dickies distinktion blir tydligare.  

Evans menade att en talare som bara har snappat upp fragment av information om ett objekt 

och dess namnanvändningspraxis, inte refererar till det objektet, när vederbörande exempelvis 

säger ’Chaucer skrev någonting’. Är informationsmängden för bristfällig kan inte o ses som 

den dominanta källan till informationen och det kausala bandet till den NN som 

producenterna kan identifiera är för tunt. Dickie menar att denne talare är en parasitisk 

konsument, vars referent är <bäraren av deras användning av ’Chaucer’>. På så sätt blir inte 

egennamnet tomt, dvs saknar referent. Detta innebär en förbättring, eftersom talarens avsikt är 

att referera till ett objekt, ’Chaucer’. Konsekvensen av att hålla fast vid Evans’ bild är att 

väldigt mycket av det vi uttalar oss om skulle sakna referent, eftersom vi ofta talar om 

personer som vi inte vet så mycket om. 

Evans fokuserar mer på hur en namnanvändningspraxis utvecklas över tid och hur den till slut 

dör ut helt och hållet. Den skildringen är rimlig, men talarnas informationsmängd bör spela 

roll, och inte bara tiden som har hunnit gå, eller relationen till en eventuell producent.  

Evans skriver inte heller så mycket om hur man går från en konsument som bara har snappat 

upp något informationsfragment, till att bli en konsument som faktiskt refererar till något. I 
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hans redogörelse blir man en konsument när man ansluter till en namnanvändningspraxis med 

avsikten att referera till det objekt som namnet NN handlar om. Dickies redogörelse för hur 

man i det första skedet är en parasitisk konsument tycks mer verklighetstrogen. Ofta börjar 

man höra talas om en person, utan att veta så mycket mer än namnet NN och någon detalj. 

Allt eftersom tillfogas mer information och man börjar bygga <NN> trosuppfattningar och 

blir således en deltagande konsument. Exakt hur denna glidning går till är inte helt klarlagd 

hos Dickie, men att man som talare på frågan om vem NN är, svarar <NN är ɸ> är ett tecken 

på att man har mer utvecklade trosuppfattningar än den parasitiske konsumenten.  

Den andra jämförelsepunkten är hur ett objekt kan byta namn. Båda ger ganska likartade 

redogörelser för hur o kan växla namn. I båda fallet är det producenterna som är ansvariga, 

och det kan vara en mer medveten process (som en dopceremoni) eller en mer omedveten, 

t.ex. när ett smeknamn fäster sig, eller genom någon missuppfattning. Namnet får en kausal 

relation till o genom att användas om o och att producenterna har direkt kontakt med o, och 

vid behov kan peka på o om någon frågar vem NN är. Detta oavsett om det handlar om att o 

är den dominanta källan till eller om o styr informationsmängden.  

Däremot verkar ingen av dem överväga att även konsumenter skulle kunna initiera en 

namnanvändning, t.ex. när man namnger anonyma kalkstensmålare i medeltidskyrkor efter de 

kyrkor där målningarna förekommer, som ’Vittskövlegruppen’. De forskare som initierar 

namnanvändningen har ingen kontakt med den person som de namnger, och kan inte som en 

producent peka ut vederbörande i en folkmassa. Informationsmängden om o handlar snarare 

om att en och samma person (eller grupp av personer) har målat kyrkorna, vilket kan utläsas 

från målningarna och deras karaktär. Möjligen kan man tänka att målningarna i sig skulle 

kunna innebära tillräckligt direkt kontakt för att den som hittade på namnet skulle kunna 

betraktas som en producent, trots att kontakten med NN är indirekt, men det verkar inte helt 

rimligt. Forskarna kan identifiera målningarna, men inte den person som NN refererar till. 

Detta är inget som borde skada någon av teorierna, eftersom de skulle kunna byggas ut med 

en beskrivning av att även konsumenter i vissa specialfall kan initiera en namnanvändning. 

Hur hanterar teorierna att ett namn kan förflytta sin referens från objekt X till Y? Evans 

menade att alla de producenter och konsumenter som kände objekt X som NN i princip 

behöver dö ut för att namnets referens skall flytta över till Y istället. Här handlar det om att 

den dominanta källan till NN-uppfattningarna ska flyttas över till Y. Bytet är genomfört först 

när så gott som all information om NN har Y som sin dominanta källa. Dickie å sin sida menar 

att <NN> trosuppfattningarna skapas genom en försiktig upptagning av vittnesbörd och så 
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länge dessa styrs av objektet, handlar de om objektet. Om Dickie har rätt i detta innebär det att 

ett referensskifte kan ske snabbare. Detta är också en förbättring, eftersom det förklarar hur 

namn kan byta referens på kortare tid än någon generation, i synnerhet när det handlar om 

namn på platser och föremål.  

Den tredje jämförelsen handlar om oklar referens. Vad händer om informationsmängden 

innehåller felaktig information? Här verkar Evans och Dickie ganska överens om att en 

informationsmängd om ett objekt kan innehålla mängder av falsk information utan att det i sig 

leder till att referensen bryts. Om intentionen hos talaren är att med namnet NN referera till o, 

då är det detta man gör, även om man yttrar någon osanning om NN. Däremot blir skilje-

linjerna i deras teorier tydligare när man ska hantera den typ av oklar referens då informa-

tionen är ihopblandad och kommer från två källor.  

Evans menar att för att NN ska referera till objektet X, måste X vara den dominanta källan till 

informationen. Om informationen blir så ihopblandad att man inte kan avgöra vad som är den 

dominanta källan, kommer NN inte att ha någon referent alls. Dickie visar genom flera 

exempel att denna position går att ifrågasätta, som exempel 2, Geoffrey Chaucer visar. 

Informationsmängden om Chaucer var under en lång tid så pass ihoptrasslad med annan 

information att Chaucer inte kunde sägas vara den dominanta källan, men det förefaller 

orimligt att i enlighet med Evans’ teori hävda att ’Chaucer’ under denna period inte refererade 

till något alls. 

Dickies teori är en förbättring, eftersom den kan förklara en bibehållen referens i de fall där 

Evans’ teori misslyckas. I exempel 2, Geoffrey Chaucer håller referensen eftersom 

informationen, om än felaktig och ihopblandad, fortfarande handlar om Chaucer. En talares 

<Chaucer> trosuppfattningar skapade genom en försiktig upptagning från vittnesbörd styrs av 

Chaucer. Dickie kan också med sin teori förklara varför man trots försiktig upptagning från 

vittnesmål ändå kan referera till ingenting. Det som då har hänt är att något har underminerat 

styrningen, t.ex. att den s.k. utvecklingskärnan hos <NN> trosuppfattningarna är helt felaktig, 

som exempel 4b, ’Bourbaki’ och den matematiske biografiskrivaren, visar.   

Utifrån de tre jämförelseområdena förefaller Dickies teori vara en förbättring av Evans’ teori. 

Den klarar bättre att lösa exempel som Evans’ teori inte kan ge tillfredsställande svar på. Att 

särskilja deltagande och parasitiska konsumenter och tydligare visa de olika sätt som de och 

producenterna fixerar sin referens på är en tydlig utveckling. Men vilka är svagheterna med 

Dickies teori? 
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Ett problem är att det är en mycket mer krävande teori än Evans. Att den är mer krävande är 

inte med nödvändighet ett problem, men ofta är en enklare teori att föredra. Dickies teori om 

namn innehåller dels den bakomliggande principen om referens och berättigande, dels fler 

detaljer. Exempelvis finns det i Dickies teori tre olika grupper i namnanvändningspraxisen, 

som på tre olika sätt säkrar den kausala referensen av namnet NN till objektet. Att acceptera 

detta är inte så svårt, eftersom de tre grupperna är en tydligare definition av det som Evans 

redan har föreslagit. Att producenterna genom demonstrativt utpekande kan säkra referensen 

’NN är ɸ’ är i enlighet med Evans. De parasitiska konsumenternas deskriptiva referens-

fixering avviker från Evans men förefaller stämma överens med hur det verkligen fungerar, 

nämligen att man när man inte vet något särskilt om NN refererar till den som de andra pratar 

om. 

Dock är det de deltagande konsumenterna som är utmaningen. Dessa samlar på sig <NN> 

trosuppfattningar genom en försiktig upptagning av strömmar av vittnesbörd via yttranden om 

NN som handlar om objektet o. Dessa trosuppfattningar bildar en <NN> berättelse och om 

trosuppfattningarna styrs av o, handlar de om o, även om en del av informationen handlar om 

ett annat objekt. Det är den försiktiga upptagningen och styrningen som säkrar referensen, 

alltså säkrar att <NN> uppfattningarna konvergerar på o. Den kausala kopplingen mellan 

namnet NN och o säkras genom att yttrandena fälls av personer som antingen är producenter 

och känner NN som o, eller är deltagande konsumenter i namnanvändningspraxisen. 

Denna redogörelse innehåller många olika led, som alla måste accepteras. I Evans’ teori 

överförs referensen kausalt när objektet känt som NN är den dominanta källan till 

informationen. I Dickies teori handlar det istället om styrning. För att styrning ska äga rum 

måste trosuppfattningarna matcha beteenden som är möjliga för o, dvs som kan ingå i be-

rättelsen. Det öppnar för en diskussion om vad som är ett sådant beteende. Denna matchning 

ska säkras genom en försiktig upptagning från en ström av yttranden där åtminstone några 

handlar om o. Man kan ifrågasätta vad som räknas som en försiktig upptagning. Om en 

skicklig lögnare yttrar en mängd saker om person NN, riskerar jag att bilda <NN> tros-

föreställningar genom en försiktig upptagning (individen verkar trovärdig, inget som sägs 

faller utanför ramen för vad som är rimligt för NN osv) som är falska. Om den skicklige 

lögnaren trots alla lögner hade en person NN i tankarna, skulle Dickie mena att jag faktiskt 

har denne som referent, även om all fakta i min mängd trosuppfattningar är helt falsk. Men 

om så inte är fallet, vem är det då jag tänker på, och framför allt – hur kan jag veta att jag inte 

tänker på någon alls? Detta är ingen avgörande dödsstöt för Dickie, eftersom hennes 
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förklaring medger att man kan hamna i en <NN> trosuppfattning som inte har en referent, dvs 

inte styrs av någon (Dickie 2015, s. 180). Men det visar att det finns frågetecken. 

Det andra potentiella problemet med Dickies teori om namn är huruvida den bakomliggande 

allmänna teorin håller. Principen om referens och berättigande har kritiserats eftersom Dickie 

menar att den ekvivalens som ingår i den ska läsas från båda hållen, utan att en sida har 

företrädet. Hon är medveten om risken för ett cirkelresonemang, men argumenterar för att så 

inte är fallet. Om det verkligen skulle visa sig vara ett cirkelresonemang, har grunden för hela 

teoribygget stora problem. Samma sak gäller med förutsättningen av medvetandets behov att 

representera saker utanför sig själv. Det är detta beteende som leder till insamlande och 

organiserande av information till trosuppfattningar, vilka skapar det kognitiva fokus på ett 

objekt som Dickie likställer med referens. Är Dickies redogörelse korrekt? Fungerar 

medvetandet på detta sätt och har hon lyckats visa att det finns en relation som säkrar 

referens? Dessa frågor behöver utredas mer, vilket faller utanför ramen för mitt arbete. 

Dickie gör själv anspråk på att genom sin teori visa hur och under vilka villkor en transaktion 

sker där en åhörare reagerar på NN-yttranden genom att forma <NN> trosföreställningar som 

överför referens till åhöraren från de trosföreställningar talaren uttrycker genom att använda 

NN. Om hon har lyckats innebär det kanske att den långlivade debatten mellan anhängare till 

beskrivningsteorier om namn och anhängare till kausalteorier om namn kan ta en ny riktning. 

I likhet med Evans blandar hon element från båda teoribildningarna, även om tonvikten ligger 

på kausala tolkningsmodeller, men min genomgång visar att Dickies teori innebär en 

förbättring jämfört med Evans. 
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5. Slutsats 
I detta arbete har jag jämfört Gareth Evans’ kausalteori om namn med Imogen Dickies. 

Frågeställningen har varit om Dickies referens och berättigande-princip innebär en förbättring 

av Evans’ teori. 

För att ringa in begreppet ’förbättring’ har jag jämfört hur de båda teorierna hanterar hur man 

introduceras in i en namnanvändningspraxis, hur objekt kan byta namn och att ett namns 

referens kan förflyttas från ett objekt till ett annat, och att objekt kan ha oklar referens. Med 

oklar referens avses dels namn vars informationsmängd innehåller oriktig information, dvs. 

falsk eller ihopblandad information, dels namn som tycks referera till mer än ett objekt 

samtidigt. Tesen har varit att Dickies teori är en förbättring. 

För att få ett gemensamt exempel att jämföra har jag utgått från en sal på en skola som under 

en tjugoårsperiod har bytt namn åtskilliga gånger. De olika sätt som dessa namnbyten har 

skett på har gett en möjlighet att testa teorierna för att se hur de hanterar de tre jämförelse-

punkterna. 

Undersökningen har visat att Dickies teori på samtliga punkter innebär en förbättring. Hon har 

tre mer tydligt definierade namnanvändningsgrupper, visar hur de säkrar referens och ger en 

mer verklighetstrogen bild av hur introduktionen in i en namnanvändningspraxis går till. 

Genom flera exempel visar hon fall som Evans’ teori inte kan förklara, vilket hennes teori 

kan. Dickie har behållit en hel del av Evans’ teori, t.ex. att den kausala grunden till att ett 

namn behåller sin referens till objektet utgår från de s.k. producenterna som genom sin direkta 

kontakt med objektet kan identifiera vederbörande som NN. Däremot menar Evans att tros-

uppfattningar om objektet refererar till objektet om och endast om objektet är den dominanta 

källan till trosuppfattningarna. Dickie menar att trosuppfattningarna refererar till objektet om 

och endast om dessa styrs av objektet och har skapats genom en försiktig upptagning från 

vittnesmål, dvs yttranden om objektet. 

Även om Dickies teori är en förbättring har den en del problem. Det första är att den är mer 

komplicerad än Evans’. Detta behöver i sig inte innebära något, men inbjuder till fler 

ifrågasättanden om den stämmer. Vidare vilar förklaringen om namn på en allmängiltig teori 

om referensfixering, nämligen principen om referens och berättigande och antagandet att 

medvetandets grundläggande behov att representera saker utanför sig självt leder till den 

informationsinsamling och -sortering som skapar ett kognitivt fokus till objekt, dvs referens. 

Det krävs mer granskning för att se om detta är en hållbar förklaring till hur referens fixeras.  
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