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Sammanfattning 

Detta är en uppsats där jag för en diskussion om ett par aspekter som rör den filosofiska 

debatten om fiktiva karaktärer. I den första delen av analysen diskuterar jag ett antal 

olika ontologiska teser om fiktiva karaktärer såsom, till exempel, non-actualism och ab-

stractism. I den andra delen av analysen så diskuteras fiktiva karaktärer utifrån hur de-

ras namn används i olika sorters diskurs (fiktiv diskurs och kritisk diskurs framförallt).      

Nyckelord 

Fiktiva karaktärer, diskussion, debatt, filosofi, analys, ontologi, namn. 
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1 Introduktion 

Sedan den västerländska filosofiska debatten föddes i det antika Grekland så har exi-
stens som begrepp diskuterats. Ett mer sentida inlägg i den debatten är diskussionen om 
existens när det gäller fiktiva karaktärer. Finns fiktiva karaktärer i någon mening? Vi vet 
att vi kan tala om dem. Men vad exakt är det vi talar om? Det är en svårare fråga än det 
kanske framstår som vid första anblick. Försök har gjorts att belysa fiktiva karaktärer. 
Debatten har rört sig från realism om fiktiva karaktärer till anti-realism. En viktig tänka-
re som har uttalat sig om fiktiva karaktärer är Stuart Brock. I sin artikel “Fictionalism 
about fictional characters” diskuterar han fiktiva karaktärers existens. Han uttrycker 
följande: ”Despite protestations to the contrary, philosophers have always been re-
nowned for espousing theories that do violence to common-sense opinion.”1 Brock ut-
trycker sig på följande sätt trots att han förbiser vissa viktiga aspekter som tyder på att 
fiktiva karaktärer skulle kunna ses som idéer. Jag skulle säga att common-sense vad 
gäller fiktiva karaktärer är att de inte utgör något konkret i den värld vi befinner oss i 
men att vi fortfarande kan tala om dem som om de finns. Det är en viktig poäng som 
styr mitt narrativ i denna uppsats. Och det är, först och främst, faktumet att vi kan tala 
om dem som vi talar om riktiga människor som gör att debatten kring deras karaktär har 
blivit så stor. Vad common-sense opinion i själva verket innebär är en annan fråga vil-
ken jag avgränsar mig från i min undersökning. Det kan verka som att det uttrycker att 
det finns någon rådande mening som står högst upp i rangordningen av åsikter, vilket 
det kanske också gör, men det kommer oavsett vad att vara viktigt för min diskussion att 
diskutera ifall det redan finns någon konsensus i den här debatten och möjligtvis också 
varför det i så fall gör det. När vi talar om fiktiva karaktärer, talar vi om individer? Talar 
vi om idéer som tar form i filmer och böcker? Eller talar vi om något ännu mera diffust? 
Dessa är frågorna som jag i huvudsak kommer att behandla i denna uppsats. 

 Jag har heller inte tagit upp ordet ”fiktiv” som sådant och vad det innebär för denna 
diskussion. Det kan nämligen betyda både påhittad och uppdiktad. Behöver då en fiktiv 
karaktär ha tolkats minst en gång i ett fiktivt verk för att vara just ”fiktiv”? För det går 
att argumentera för att svaret på den frågan avgör ifall man kan tala om fiktiva karaktä-
rer såsom idéer. För en idé behöver verkligen inte tolkas i något konkret verk eller dik-
tas ner på ett papper för att vara en idé. Detta skulle, i sin tur, kunna utgöra ett nyttigt 
argument mot min tes att fiktiva karaktärer borde klassas som idéer men jag tror fast 
och bestämt att detta inte utgör ett problem då jag tror att definitionen av ”fiktiv” inte 
fungerar så. 

 
 

1.1 Syfte och metod 

Min metod i denna uppsats kommer bestå i att undersöka fiktiva karaktärers varande 

genom att gå igenom ett antal olika syner på vad fiktiva karaktärer är. Syftet är att få 

reda på hur man ska förhålla sig till dem och prata om dem. Detta innebär att min studie 

kommer att handla om såväl existens som innehåll. Jag kommer att använda mig av 

filosofer som tidigare har forskat kring fiktiva karaktärer. Min primärkälla är Stuart 

Brock och hans artikel ”Fictionalism about fictional characters”. Där presenterar han tre 

teser om fiktiva karaktärer som jag tänker använda mig av: 

Realism (generell) 

                                                                 

 
1 BROCK, Stuart, “Fictionalism about fictional characters”, p.1, Noûs, Wiley, 2002 (konsulterad 8/10 2018) 
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Non-actualism 

Abstractism 

I Brocks artikel så exemplifierar han tydligt andra inflytelserika filosofers uppfattning 

om fiktiva karaktärer. Några av de filosofer som Brock citerar är Amie Thomasson, 

Gregory Currie och Charles Crittenden. Jag kommer också att använda mig av ett par 

inlägg från bland andra Reina Hayaki och Andrea Sauchelli som båda har gjort studier 

om fiktiva karaktärer. 

 

Varför vill jag undersöka just detta? Det är en viktig debatt. Fiktiva karaktärer är ex-

tremt närvarande i vår moderna kultur och används överallt och hela tiden. Min uppfatt-

ning är att ytterligare en syn på fiktiva karaktärer, deras varande såväl som deras funk-

tion, kan ge klarhet i frågan men också ytterligare klarhet i hur vi ska förhålla oss till 

koncept som innefattas i samma debatt såsom idéer och roller med mera.  

 Min tes är att fiktiva karaktärer inte bör betraktas som individer eller roller utan sna-

rare som mer komplexa indefinita sammansättningar av egenskaper, något som jag 

kommer att kalla för idéer. Det finns många exempel där fiktiva karaktärer har tagit 

olika former över tid. Anledningen till att jag tror att idéer är en benämning som är intu-

itivt appellerande är just detta. I min upplevelse så finns det en grundidé om alla fiktiva 

karaktärer (något som skaparen av den fiktiva karaktären ifråga står för) som sedan för-

ändras över tid och tar sig olika former. Det faktum att vi benämner alla dessa olika 

tolkningar av en och samma fiktiva karaktär med samma namn påvisar hur det är fel att 

tala om fiktiva karaktärer som individer utan att vi bör använda oss av något som på ett 

effektivare sätt beskriver deras mångsidighet och rörlighet på ett egenskapsmässigt plan. 

Rörligheten, som jag nämner, när det kommer till en fiktiv karaktärs egenskaper illustre-

ras av hur föränderliga den fiktiva karaktärens egenskaper är från verk till verk. Ett ex-

empel är hur Sherlock Holmes‟ medhjälpare Dr.Watson är man i Conan Doyle‟s böcker 

men har i den moderna tv-serien Elementary blivit kvinna. Rörligheten är viktig att på-

tala då vi verkar uppfatta olika tolkningar av en karaktär (som har samma namn varje 

gång) för samma karaktär. 

I den andra delen av uppsatsen diskuterar jag fiktiv och kritisk diskurs och vad detta 

betyder för vad fiktiva karaktärer är. 

 

2 Analys 

2.1 Ontologiska teser om fiktiva karaktärer 

Det finns en uppfattning som säger att ifall namnet på en fiktiv karaktär refererar till 

något som existerar i den riktiga världen så existerar den fiktiva karaktären i fråga. Det 

verkar rimligt. Detta gör nästan inga fiktiva karaktärer. Visst finns det ett gäng fiktiva 

karaktärer som också är baserade på riktiga konkreta varelser såsom Napoleon och 

Macbeth för att ge ett par exempel men även dessa blir föremål för debatt när de 

förekommer i fiktiva verk. Är detta konklusivt? Nej. Min uppfattning är att det beror på 

hur du definierar existens men vi har genom denna inledning gett en ingång till en 

debatt om vad fiktiva karaktärer är för något. Men är det verkligen så att namn på 

fiktiva karaktärer inte refererar alls? Det verkar inte så. När någon nämner Sherlock 

Holmes för någon som tidigare har hört om Sherlock Holmes så kommer den personen 

genast att förknippa namnet med vissa egenskaper. Detta utgör en del av realisternas 
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argument för fiktiva karaktärer: ”Those adhering to the realist camp believe that there 

are such entities, for they are what we are referring to and thinking of when we tell 

stories or even describe their non-story-dependent features.”2 Det är något som vi inte 

kan säga om färger exempelvis men det återkommer jag till senare. 

Men; bara för att det är möjligt att förknippa egenskaper med ett namn, betyder det 

att det finns något som namnet refererar till? Detta är långt ifrån självklart och kräver 

förmodligen ytterligare eftertanke. Men intuitivt så vill jag fortfarande hävda att 

egenskaper finns vilket möjligtvis bildar ett ontologiskt problem för då kommer mina 

meningsmotståndare kräva att jag postulerar entiteter (konkreta eller icke konkreta) som 

motsvarar alla dessa egenskaper. Grundtanken är dock att idéer finns och att de allra 

flesta av alla fiktiva karaktärer som finns är idéer. Dessa har uppstått genom att de 

åtminstone en gång har tolkats och förkroppsligats i något givet fiktivt verk; film, bok, 

teater et cetera. Det är människor som skapar dessa idéer vilket innebär att vi kan 

använda oss av fiktiva namn såsom ”Gud”, ”Zeus” och ”Oden” och personen vi nämner 

det för, förutsatt att personen känner till det man talar om, kommer att få upp en egen 

konstruerad bild av vad det namnet innebär för dem. Så jag kan säga att Zeus och Oden 

finns men inte som konkreta objekt utan abstrakta sådana. Så Oden finns inte men 

däremot finns den skapade idén om Oden. Det är det som gör att vi överhuvudtaget kan 

prata om honom. 

Människor kan skapa fiktiva karaktärer medan det verkar som att vi inte är kapabla 

till att skapa färger. Många har de varit som har försökt ta reda på varför vi inte kan 

föreställa oss en färg som ingen har sett förut. Skulle någon försöka hitta på en helt ny 

färg genom att ge den ett namn så skulle man direkt kunna förkasta det i och med att det 

är fysiskt omöjligt för människor att inbilla sig något helt nytt. Det vi kan göra är att 

skapa saker med sådant vi redan har kognitiv tillgång till. Vi kan inte skapa något som 

vi inte möjligtvis kan tilldela några egenskaper. Jag utesluter inte att det finns saker som 

vi inte kan föreställa oss. Jag utesluter dock att vi kan skapa saker utan att använda oss 

av de egenskaper vi redan känner till. En ytterligare poäng är att det finns olika grader 

av i hur stor utsträckning vi kan föreställa oss dem när det gäller det här med mänskliga 

skapelser av olika slag. ”Planeten mellan jorden och Venus” är ytterligare en sak som vi 

kan fastslå inte refererar till något konkret i universum. Men vi kan ändå tänka oss en 

sådan planet förutsett att vi ger den egenskaper som vi redan känner till.  

Med ”grader av i hur stor utsträckning vi kan föreställa oss dem” menar jag att 

fiktiva karaktärer, färgen jag talar om i exemplet och ”planeten mellan jorden och 

Venus” skiljer sig åt på så sätt att två av dem kan jag föreställa mig, det vill säga fiktiva 

karaktärer och ”planeten mellan jorden och Venus”. En av dem (färgen jag talar om i 

exemplet) kan jag inte föreställa mig. Eftersom den gängse uppfattningen inom filosofin 

är att antingen så existerar något eller så existerar det inte så måste jag kanske släppa 

tanken att saker kan existera i olika grader men det verkar fortfarande som att fiktiva 

karaktärer skiljer sig på många sätt ifrån färgen jag talar om i exemplet. 

Där någonstans börjar vi nå diskussionen om fiktiva karaktärer. Förutsätt att man 

använder sig av frasen ”planeten mellan jorden och Venus” i ett fiktivt verk där man då 

                                                                 

 
2 BARBERO, Carola, FERRARIS, Maurizio, VOLTOLINI, Alberto, From Fictionalism to Realism, Cambridge 
Scholars Publishing, 2013, s.1. 
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tilldelar denna entitet olika egenskaper. Den får i och med de egenskaper den tillskrivs i 

verket egenskapen att ligga mellan jorden och Venus och låt oss säga att den också är 

rund, knallrosa och har stora tydliga kratrar runtom hela planetens yta. Förutsätt sedan 

att detta är tillräckligt för att folk skulle känna igen vad man talar om när man nämner 

dessa egenskaper men också att folk skulle kunna peka ut dessa egenskaper om man 

använder sig av namnet i något sammanhang. Finns ”planeten mellan jorden och 

Venus” i någon större utsträckning än den nya färgen jag just talade om? Ja, ”planeten 

mellan jorden och Venus” finns som idé (abstrakt objekt) medan färgen jag just talade 

om inte kan existera eftersom ingen är kapabel till att skapa en sådan idé. Vissa kanske 

säger att detta direkt är diskvalificerat som motbevis då ren referens (från egennamn till 

något objekt, konkret eller icke konkret) inte självt kan bevisa existens. Men man får i 

så fall föreslå vad mer som krävs ifall man säger att det krävs mer för att bevisa 

existens.  

Jag ska diskutera vad de olika ontologiska teser som uttryckts om fiktiva karaktärer 

ger oss för information om karaktärerna i fråga, hur fiktiva karaktärer beter sig i vanlig 

respektive fiktiv diskurs et cetera. Jag vidhåller att det fiktiva namnet ”Sherlock 

Holmes” refererar till en grupp egenskaper som alla som har hört om Sherlock Holmes i 

olika sammanhang kommer att känna igen. Jag har förstått att detta med referens inom 

filosofin i någon mån kräver att man postulerar någon entitet som man refererar till. Jag 

har också förstått att de flesta skulle hålla med om att namnet ”Sherlock Holmes” har en 

mening men att det är långt ifrån självklart att namnet i fråga refererar till något men 

dessa två punkter känns nära sammanlänkade. Skillnaden mellan dem utgörs av 

följande: någon konkret version av Sherlock Holmes som man kan referera till finns inte 

såvida man inte anser att de olika versionerna av Sherlock Holmes i filmer och böcker 

faktiskt är Sherlock Holmes. Jag går längre och säger att den skapade idén av Sherlock 

Holmes finns (det andra skulle kalla att ”Sherlock Holmes” har en ”mening”). Jag 

samstämmer med den rådande meningen att ”Sherlock Holmes” refererar till Sherlock 

Holmes (abstrakt objekt). Sherlock Holmes bör däremot, enligt min uppfattning, 

betraktas som en idé i högre utsträckning än som en individ (”individual” enligt Brock). 

Mitt argument för detta är att, visst finns det bara ett namn, men detta namn samlar de 

oändligt många uppfattningar som finns om Sherlock Holmes. Dessa uppfattningar är 

det som utgör Sherlock Holmes. 

2.2 Realism   

Detta första segment kommer att ägnas huvudsakligen åt att diskutera ontologiska 

teser om fiktiva karaktärer för att på så sätt komma närmare vad fiktiva karaktärer är för 

något. 

Jag börjar med en generell tes för realism om fiktiva karaktärer enligt den tolkning 
som Stuart Brock har gjort. Här är den första tesen som Brock citerar i sin artikel ”Fic-
tionalism about fictional characters”: 

 
Ontological thesis: There are fictional characters. A fictional character is an individual (or role) picked 

out by a name or description which (i) is first introduced in a work of fiction, and (ii) does not pick out a 

concrete individual in the actual world.3 

                                                                 

 
3 BROCK, Stuart, “Fictionalism about fictional characters”, p.1, Noûs, Wiley, 2002 (konsulterad 8/10 2018) 
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Tesen som Stuart Brock använder sig av här (det är viktigt att påpeka att jag inte me-
nar att han står för denna syn) är problematisk på vissa sätt men möjligtvis också bra på 
ett annat sätt. För det första så låter det inte speciellt tilltalande att säga att fiktiva karak-
tärer är individer för att ordet ”individ” föreslår en slags individualitet och kanske fram-
förallt enhet vad gäller fiktiva karaktärers egenskaper. Vad menar Brock själv med ”in-
dividual”? Det framstår inte som att tesen ifråga föreslår att namn på fiktiva karaktärer 
refererar till något konkret i den riktiga världen. Oavsett om Brock och denna tes han 
använder föreslår att fiktiva karaktärer är mångfaldiga i sina karaktärer så finner jag det 
problematiskt att användningen av ”individuals” negligerar den uppenbart rörliga och 
varierande karaktären hos fiktiva karaktärers egenskaper.  

 
Men fiktiva karaktärers egenskaper är inte rörliga och varierande på samma sätt som 

hos exempelvis människor. Ifall jag skulle tolka Sherlock Holmes så skulle jag kunna 
kopiera Conan Doyles version av Sherlock Holmes sånär som på Sherlock Holmes‟ 
näsa. Min tappning av Sherlock Holmes har alltså allt som Conan Doyles tappning har 
förutom att min tappning saknar en näsa. De flesta skulle, trots det, vidhålla att jag har 
tolkat Sherlock Holmes och inte att jag har skapat en helt ny fiktiv karaktär. Denna god-
tycklighet när det kommer till fiktiva karaktärers egenskaper gör att jag anser att det är 
svårt att tala om fiktiva karaktärer såsom individer.  

Jag medger att jag fritolkar Brock när det gäller termen ”individuals” men det faktum 
att ”individual” definieras såsom ”single” eller ”separate”4 sätter en begränsning för hur 
begreppet ”fiktiva karaktärer” enligt min mening bör tolkas. Det framstår således som 
mer passande att tala om fiktiva karaktärer i andra, eller åtminstone tydligare, termer. 
Det kan vara obestämt och oklart vilka egenskaper något har även om detta något är 
”single” eller ”separate” men då verkar det som att man talar om instanser. Jag talar inte 
om instanser utan jag talar om termen som samlar alla instanser. Många egenskaper hos 
Sherlock Holmes har varierat över mängden tolkningar. Det är klart att vi kan föreställa 
oss en situation där sådan enhet och kontinuitet vad gäller en fiktiv karaktärs egenskaper 
kan gälla. Om vi, till exempel, tänker oss en situation där jag håller på att skriva en ro-
man och jag är den enda personen som vet om vem huvudrollen i romanen är. Jag är 
likafullt den enda person som har gett den här karaktären några egenskaper och jag är 
således den enda personen som känner till den fiktiva karaktären i fråga. I ett sådant fall 
är det rimligt att anta att det finns en individualitet vad gäller den fiktiva karaktärens 
egenskaper att tala om. Men som sagt, jag fastslår inte vad Brock menar utan jag ut-
trycker bara vad jag ser i denna första ontologiska tes om fiktiva karaktärer. 

 
Men detta är långt ifrån alla gånger fallet. Den fiktiva karaktären Sherlock Holmes 

har förekommit i många olika tolkningar av den ursprungliga versionen skriven av Co-
nan Doyle, i flera olika format såsom till exempel film eller tv. Mark Gatiss och Steven 
Mofatt (skapare av den pågående tv-serien ”Sherlock”) har inkluderat andra egenskaper 
och detaljer i sin tolkning av Sherlock Holmes än vad Conan Doyle gjorde när han först 
kom på karaktären. Detta utgör ytterligare ett exempel på hur den anmärkningsvärda 
skillnaden mellan olika tolkningar av samma fiktiva karaktär kan göra bilden av den 
fiktiva karaktären i fråga bredare. Gör detta att egenskaperna hos en fiktiv karaktär är 
fullkomligt godtyckliga? Gör det att man kan säga att man tolkar en viss fiktiv karaktär 
(såsom Sherlock Holmes) och sedan ackreditera denna fiktiva karaktär med vilka egen-
skaper som helst? Givetvis inte. Det är en komplicerad fråga dock.  

 
Det är svårt att veta exakt vad som faller inom ramen för en given fiktiv karaktär. Det 

verkar som ett för långt steg rent egenskapsmässigt att tolka Sherlock Holmes som en 

                                                                 

 
4 https://www.merriam-webster.com/dictionary/individual, definition av ”individual”, (konsulterad 27/12 2018) 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/individual
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kvinna medan den exakta längden på Sherlock verkar ge tolkningsutrymme. Med detta 
sagt så utesluter jag inte att en kvinna kan spela en manlig karaktär. Detta har redan 
gjorts i filmen I’m not there där Cate Blanchett spelar Bob Dylan. Men i det fallet så har 
man inte ändrat på idén om Bob Dylan. Blanchett spelar fortfarande en man. Min upp-
levelse är att egenskapen att vara man är en tvingande egenskap hos Sherlock Holmes 
som karaktär. Den upplevelsen baserar sig förmodligen på att uppfattningen att Sherlock 
Holmes är en man är väldigt starkt förankrad i världen. Detta beror på att han alltid tol-
kats som en man. Jag förstår däremot att detta kan förändras över tid ifall Sherlock 
Holmes någon gång skulle tolkas som en kvinna och en ny generation växer upp med 
uppfattningen att Sherlock Holmes alltid har varit en kvinna. Vid en sådan situation tror 
jag däremot att det finns fog för att diskutera huruvida den kvinnliga Sherlock Holmes 
är samma gamla Sherlock Holmes eller ifall en helt ny fiktiv karaktär (som händelsevis 
har samma namn) har skapats. Det senare alternativet lockar mer men det går naturligt-
vis att diskutera då det inte är en enkel fråga. Det kan dock vara så att egenskaper som 
inte nödvändigtvis har påpekats i någon större grad i ursprungsversionen av Conan Doy-
le ger en framtida tolkare möjlighet att tolka lite friare. Det känns hur som helst som att 
den rätt väsentliga skiftning mellan olika tolkningar av fiktiva karaktärer ger upphov till 
att dra slutsatsen att det inte går att tala om fiktiva karaktärer som individer i någon 
strikt mening, såvida vi inte talar om en enskild instans av en fiktiv karaktär. När vi talar 
om en fiktiv karaktär i generella termer så ser jag annorlunda på saken. Skillnaden mel-
lan dessa vore att tala om Sherlock Holmes på ett generellt plan och att tala om Sherlock 
Holmes så som Sherlock Holmes är tolkad i den allra första boken av Conan Doyles 
serie om den excentriske detektiven. 

 
Hur är det då med roller? Tesen uttrycker att en fiktiv karaktär är en individ eller roll 

som pekas ut av ett namn eller en beskrivning etc. Att använda sig av roller för att be-
skriva fiktiva karaktärer innebär ett antagande som ligger närmare hur det faktiskt ligger 
till och närmare hur vi faktiskt talar om fiktiva karaktärer. Brock framför vad han kallar 
”role realism” där han skriver: ”The second variety of abstract realism, which I shall 
call role realism, is the view that fictional characters are not individuals at all, but rather 
abstract roles defined or constituted by certain sets of properties. Such roles may be 
occupied by many different possible individuals.”5 Detta ligger närmare min syn i denna 
diskussion än användningen av ”individuals” för att här förklarar Brock hur en fiktiv 
karaktär kan tolkas av många olika personer. 

Med det sagt så ska detta problematiseras mycket längre och jag menar att vi inte når 
en rimlig slutsats genom att tala om fiktiva karaktärer såsom enbart roller. Det kommer 
också bli intressant att se hur sättet på vilket dessa olika termer (såsom ”individ” och 
”roll”) beskriver fiktiva karaktärer och hur synen på fiktiva karaktärer som idéer passar 
in i den diskussionen. Jag kommer att komma tillbaka till citatet ovan senare. 

Jag upplever nämligen att fiktiva karaktärers egenskaper torde förklara hur man bör 
benämna dem. Pratar man om fiktiva karaktärer såsom individer så blir egenskapsvaria-
tionen över tid och över olika tolkningar av en given karaktär mycket smalare. Det 
framstår då som att man talar om en och samma karaktär hela tiden i, i stort sett, varje 
aspekt. Detta vet vi, av erfarenhet, inte är fallet. Om man pratar om fiktiva karaktärer 
såsom roller så blir den möjliga variationen bredare. Vid användning av termen ”roller” 
så framstår det snarare som att man har en slags gemensam grund för samtliga tolkning-
ar av en enskild fiktiv karaktär. Ett exempel skulle kunna vara att tomten har ett visst 
antal egenskaper som varje tolkning av tomten måste innehålla. Säg att de egenskaperna 
är rödklädd, skäggig och över 1.85m lång. Ifall jag har tolkat Brock rätt ovan så är det 
vad han menar med ”role”. Att varje gång jag använder mig av namnet ”tomten” så re-
fererar jag till dessa egenskaper och man lämnar då utrymme för att övriga egenskaper 

                                                                 

 
5 BROCK, Stuart, “Fictionalism about fictional characters”, p.3, Noûs, Wiley, 2002 (konsulterad 28/11 2018) 
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hos tomten kan variera. De ovan nämnda egenskaperna är alltid med vid användning av 
roller. 

 
Om man sedan tar det ännu längre och diskuterar fiktiva karaktärer såsom idéer så 

känns det som att det ger fiktiva karaktärer en ännu mer flytande karaktär på så sätt att 
en idé framstår som ännu lite friare i sin utformning. Vid det här läget så kan jag förkla-
ra med än större tydlighet vad jag åsyftar med termen ”idéer”. En idé åsyftar, i denna 
diskussion, en uppsättning olika egenskaper (Brock kallar dem ”properties”) som inte är 
”låst” på så sätt att man inte kan justera vissa av egenskaperna. Detta har jag försökt 
belysa genom att påvisa att en och samma fiktiva karaktär kan inneha olika egenskaper i 
olika tappningar av den fiktiva karaktären i fråga. Jag menar således att benämningen 
”idéer” åsyftar samlingen egenskaper som utgör exempelvis Sherlock Holmes. Jag vid-
håller att satsen ”Sherlock Holmes är en detektiv” är sann. Detta lämnar dock, enligt 
min användning, inte öppet för härledningen att någon idé är en detektiv. Detta förefal-
ler märkligt. Jag vill snarare ge ett nytt perspektiv på hur vi borde klassa termen ”fiktiva 
karaktärer”. Det jag föreslår är att egenskapen ”att vara en detektiv” är en del av hela 
idén som gång på gång ”förkroppsligas” eller tolkas (och förändras på olika sätt) i olika 
böcker och filmer.  

 
Min tanke är följande: jag får en idé. Jag väljer att kalla den idén för ”Malcolm Ro-

binson”. Idén består av ett antal egenskaper såsom ”att vara president för USA”, ”att 
vara högintelligent” och ”att vara rödhårig”. Jag skriver en bok som handlar om ”Mal-
colm Robinson”. Malcolm Robinson (utan citattecken) kommer att spela huvudrollen 
och bete sig i enlighet med de egenskaper som min ursprungliga idé består av. Fem år 
senare får min yngre bror för sig att han vill skriva en egen bok som också den ska 
handla om ”Malcolm Robinson”. Han får då en ny idé som innehåller både egenskapen 
”att vara president för USA” och ”att vara högintelligent” men inte egenskapen ”att vara 
rödhårig”. Min yngre brors idé har istället egenskapen ”att vara mörkhårig”. Det är på 
detta sätt jag menar att fiktiva karaktärers egenskaper är rörliga och så på ett godtyckligt 
sätt. Jag försöker också påvisa hur skillnaden mellan namn på fiktiva karaktärer och de 
faktiska instanserna av fiktiva karaktärer inte bör benämnas på samma sätt. Jag kallar 
”Sherlock Holmes” för en idé. Inte Sherlock Holmes som förekommer i den relativt nya 
tv-serien med Benedict Cumberbatch och Martin Freeman i huvudrollerna (alltså Bene-
dict Cumberbatch‟s tolkning av Sherlock Holmes). Det är en annan sak och en annan 
diskussion.  

Hur som helst; när jag pratar om fiktiva karaktärer såsom ”idéer” så lämnar jag öppet 
för ytterligare frihet (om man jämför med Brocks ”individual” eller ”role”). 

Hur då? Inget jag har sett hos Brock eller någon annan filosof ger stöd för att det går 
att stipulera vad som måste gälla för att en tolkning av Sherlock Holmes ska vara en 
tolkning av Sherlock Holmes. Vissa kanske hävdar att Sherlock Holmes måste vara en 
man för att vara Sherlock Holmes, vissa kanske hävdar att Sherlock Holmes måste vara 
en detektiv för att vara Sherlock Holmes. Men vi stöter kontinuerligt på exempel som 
visar på hur egenskaper som vi trodde var tvingande hos en fiktiv karaktär, inte finns i 
en ny tolkning av den karaktären. Sherlocks medhjälpare Watson spelas i serien Ele-
mentary av Lucy Liu och är alltså en kvinna, något som många inte hade föreställt sig 
möjligt. Fall som detta gör att det krävs ett nytt sätt att se på fiktiva karaktärer. Detta 
ämnar jag producera. 

 
Det verkar som att eftersom vi gång på gång har sett fiktiva karaktärer ta nya tapp-

ningar så behöver man använda sig av en term som ger utrymme för en i hög grad rörlig 
egenskapsuppsättning. Vad jag menar med det är att egenskapsuppsättningen hos en 
given fiktiv karaktär (vid benämning av fiktiva karaktärer som ”idéer”) kan variera i en 
högre grad än om jag benämner dem med till exempel ”roll” eller ”individ”.  
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Ett klart och tydligt exempel på en fiktiv karaktärs rörliga egenskapsuppsättning är 

att Sherlock Holmes i böckerna av Conan Doyle bär hatt medan han i den moderna tv-
serien Sherlock (där han tolkas av Benedict Cumberbatch) hatar hattar. När vi pratar om 
idéer i denna mening så menar vi inte någon slags simpel tanke eller dylikt utan snarare 
att man har målat en mer komplicerad bild av hur något är eller ska vara.  

Så min slutsats är att den tes Brock använder inte håller fullt ut eftersom man tydligt 
kan se hur egenskaperna hos en fiktiv karaktär som Sherlock Holmes ändrar sig så 
mycket att man inte kan tala om att det längre är samma individ som Conan Doyle ska-
pade för längesen eller att det finns någon roll som måste uppfyllas för att man ska tolka 
Sherlock Holmes. 

 

2.3 Non-actualism 

 
Jag kommer i följande segment diskutera tesen non-actualism. 
 
Non-actualism: Fictional characters exist, but they are not actual individuals […].6  
 
Tesen uttrycker att fiktiva karaktärer finns men att de inte är s.k. ”actual individuals”. 

Den här tesen skiljer sig från föregående tes på så sätt att denna tes inte uttrycker att 
fiktiva karaktärer är faktiska individer. Här närmar vi oss nu ytterligare en svårighet 
med diskussionen om fiktiva karaktärer. Storleken på spektrumet mellan vad som finns 
och inte finns beror på vilka föreställningar man har om existens. Låt oss säga att vi har 
mig, Per Elfström, på ena sidan av spektrumet. De flesta skulle hålla med mig om att jag 
existerar i ordets vanligast vedertagna bemärkelse. Man kan, å andra sidan, ta något som 
de flesta skulle hålla med om inte existerar såsom exempelvis ett spöke. Det verkar som 
om det är kontroversiellt att hävda att fiktiva karaktärer borde placeras mitt emellan mig 
och spöken i detta existensspektrum. Det man däremot kan konstatera är att fiktiva ka-
raktärer skiljer sig rätt ordentligt från både människor (som jag är) och spöken i karak-
tär. Då de flesta (om inte alla) håller med om att man kan vara mörkhårig, detektiv och 
högintelligent på samma gång (vilket Sherlock Holmes ofta anses vara) så framstår det 
helt plötsligt som att det är möjligt att prata om karaktären i fråga och få andra att förstå 
vad man menar. Det verkar inte som att vi kan göra samma sak med spöken som har, i 
någon mån, obeskrivliga uppsättningar egenskaper. Spöken är ju per definition något 
som återuppstått från de döda. Bara det är väldigt svårt, om inte omöjligt, för oss männi-
skor att föreställa oss. Fiktiva karaktärer kan inte tilldelas samma status som oss männi-
skor, det vill säga att de existerar i vår värld. Däremot, sett till deras karaktär, så innehar 
samtliga fiktiva karaktärer egenskaper som vi känner till och ser i vår aktuella värld. Det 
verkar som att det är svårare att säga samma sak om spöken som vi inte verkar vara ka-
pabla till att tolka på ett sätt som gör konceptet (eller idén) av spöken rättvisa. Med detta 
sagt utesluter jag inte att det kan finnas fiktiva karaktärer som är menade att vara spöken 
(det finns redan -> Spöket Laban till exempel) men det verkar bara som att det är väl-
digt svårt att tolka dessa karaktärer såsom spöken. Spöket Laban är tolkad såsom ett 
lakan med klippta hål i vilket inte kan ses som en speciellt lyckad tolkning om vi ser till 
vad vi upplever att spöken är tänkta att vara. Det problemet uppstår inte när vi ska tolka 
exempelvis Sherlock Holmes som bara innehar egenskaper som vi känner till och som 
vi kan förkroppsliga med hjälp av en skådespelare och inte heller när vi ska tolka någon 
tecknad fiktiv karaktär såsom Shrek eller Homer Simpson. 

                                                                 

 
6 BROCK, Stuart, “Fictionalism about fictional characters”, p.2, Noûs, Wiley, 2002 (konsulterad 14/11 2018) 
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Genom att vi använder oss av ontologiska teser om fiktiva karaktärer så får vi, vid 

varje användning av en ny tes, en nyttig ingång till diskussionen om vad fiktiva karaktä-
rer är. För oavsett vilken tes man behandlar så måste man så att säga prima facie be-
stämma sig kring huruvida man tycker att det man behandlar existerar eller inte. Före-
språkare för synen non-actualism hävdar alltså, enligt Brock, att fiktiva karaktärer exi-
sterar men att de inte är faktiska individer. Vi är, som bekant, intresserade av delen som 
berättar vad (och i förlängningen hur) de är. Här är det, till att börja med, relevant att 
diskutera vad ”actuality” kan innebära. Brock skriver lite om att termen kan ha åtmin-
stone två olika innebörder. Dels finns det förespråkare för synen att skillnaden mellan 
”actual objects” och ”non-actual objects” är en skillnad i sort (”kind” på engelska). Jag 
skulle säga att detta liknar distinktionen mellan konkreta och abstrakta objekt. Varför 
då? Ett känt exempel i diskussionen om konkreta objekt och abstrakta objekt är exemp-
let med det konkreta objektet färgen ”vit” och det abstrakta objektet ”vithet”. Jag anser 
att de två diskussionerna liknar varandra för att de abstrakta objekten, likt Brocks ”non-
actual objects”, går att klassa som vad jag skulle kalla för idéer. De konkreta instanserna 
av ”vithet” är allt som upplevs som vitt (och möjligtvis till och med allt som kan upple-
vas som vitt och som någon gång har upplevts som vitt) och de konkreta instanserna av 
”non-actual objects” blir i diskussionen om fiktiva karaktärer alla olika tolkningar av en 
given fiktiv karaktär. För det andra så nämner Brock hur David Lewis, förespråkare för 
den internationellt kända tesen modal realism, har en annan uppfattning:  

 
”According to the second variety of concrete realism, defended by Lewis, the differ-

ence between actual and non-actual objects is not a difference in kind between those 
objects. Instead, „actuality‟ is treated as an indexical term that serves to pick out the 
world at which its utterance occurs.”7 

 
Det är inte svårt att se hur detta hör ihop med Lewis‟ så kallade ”plurality of worlds”-

syn som säger att för varje möjlighet så finns en värld där den möjligheten i vår värld 
faktiskt gäller. Det framstår som ett sätt att säga att det finns saker som inte är aktualise-
rade i den värld vi befinner oss i vilket, på många sätt, är ett märkligt sätt att angripa 
detta problem. Speciellt i relation till vår diskussion om fiktiva karaktärer. Jag är inte av 
åsikten att alla fiktiva karaktärer finns i någon värld överhuvudtaget. Inget talar för det. 
Att sedan, som Lewis, påstå att det finns andra världar däri objekt (konkreta som ab-
strakta) som vi människor har skapat är ännu mera otänkbart förutsatt att man vidhåller 
att de inte finns i vår aktuella värld. Jag tror att vi genom Lewis‟ syn på detta får en 
ganska rättvis förklaring av vad som åsyftas med ”actuality” här. Tesen non-actualism 
verkar föreslå att fiktiva karaktärer finns men inte i vår aktuella värld vilket jag upplever 
är att angripa detta problem på fel sätt och framstår som en pseudo-lösning. Men det är 
förståeligt att en sådan syn har uppkommit då det icke-konkreta är svårt att hantera och 
förstå. Det Lewis uttrycker går att koppla till Graham Priests kommentarer om ”the 
principle of Characterization”, som Andrea Sauchelli nämner i sin artikel om fiktiva 
objekt: 

 
”[…] the PC [the principle of Characterization] can be accepted in full generality: we 

just do not assume that an object characterized in a certain way has its characterizing 
properties at the actual world, only at the worlds which realize the way the agent 
represents things to be in the case at hand. (Priest, 2005, p.85)8 

                                                                 

 
7 BROCK, Stuart, “Fictionalism about fictional characters”, p.3, Noûs, Wiley, 2002 (konsulterad 21/11 2018) 
8 SAUCHELLI, Andrea, “Fictional objects, non-existence, and the principle of characterization”, Philosophical 
studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, Springer, p.141, 2012 (konsulterad 21/11 
2018) 
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“The principle of Characterization” uttrycker att objekt som karakteriseras av vissa 

egenskaper (properties) faktiskt har de egenskaperna. Det Priest väljer att poängtera, 
angående principen ifråga, är att han inte antar att ett objekt som karakteriseras av vissa 
egenskaper faktiskt har de egenskaperna i vår aktuella värld. Priest menar att dessa 
egenskaper realiseras först i andra alternativa världar. Detta är förmodligen vad modala 
realister, såsom Lewis, rent generellt skulle hålla med om angående fiktiva karaktärers 
egenskaper. 

 
Om man går till själva tesen som sådan så har jag redan diskuterat benämningen av 

fiktiva karaktärer såsom ”individuals” som återkommer även i denna tes ”non-
actualism”. Som jag har nämnt tidigare så kan en given fiktiv karaktär ta olika former 
över tid och över olika tolkningar av den fiktiva karaktären. Detta illustrerades genom 
att ge exemplet med Sherlock Holmes och hur han i boken bär hatt men i den moderna 
tv-serien hatar hattar. Sett till att det verkar vara möjligt att kalla Sherlock Holmes för 
”Sherlock Holmes” varje gång man avser tolka Sherlock Holmes, de olika versionernas 
skillnader till trots, så låter benämningen av fiktiva karaktärer såsom ”individuals” rätt 
klumpig.  

Detta kan illustreras av följande argument: ponera att två personer skriver varsin be-
rättelse om Sherlock Holmes. Person A:s version av Sherlock Holmes har bruna ögon. 
Person B:s version av Sherlock Holmes har inte bruna ögon. Då dessa berättelser skrivs 
samtidigt så skulle det innebära att ifall fiktiva karaktärer vore ”individuals” så skulle de 
behöva vara kapabla till att ha motstridiga egenskaper på en och samma gång vilket 
förefaller otänkbart. 

Man skulle förvisso kunna se på varje instans av en given fiktiv karaktär som en ”in-
dividual”. Att man anammar ett slags fyrdimensionalistiskt sätt att se på fiktiva karaktä-
rer där nya versioner av en given fiktiv karaktär skapas hela tiden över tidens gång och 
att varje version av den fiktiva karaktären betraktas som en ”individual”. Men detta bor-
de rimligen ge upphov till olika benämningar av den fiktiva karaktären i fråga och jag 
tror inte att det vore en bättre lösning än att helt enkelt omvärdera synen på vad fiktiva 
karaktärer är.  

Sett till att man, genom historien, har valt att behålla samma namn över olika instan-
ser av samma fiktiva karaktär så blir det genast mer intressant att se på den fiktiva ka-
raktären i fråga som något annat.  

Den här tesen jag just har diskuterat ligger närmare uppfattningen att fiktiva karaktä-
rer är idéer då den utesluter att de är faktiska individer. 

 

2.4 Abstractism 

 
Abstractism: Fictional characters are all abstract entities of some kind or other. Bill 

Clinton, Kate Moss and New York are entities of a fundamentally different kind to 
Sherlock Holmes, Scarlett O‟Hara and Wuthering Heights.9 

 
Från modal realism i koppling till fiktiva karaktärer, till synen ”abstractism” (eller 

abstrakt realism) om fiktiva karaktärer som indikerar något annorlunda. Det har länge 
antagits att varje entitet faller under en av två kategorier; konkreta entiteter och abstrak-
ta entiteter. Ett exempel på konkreta entiteter är människor och ett exempel på abstrakta 
entiteter är till exempel siffror. En förhärskande uppfattning inom filosofin har varit att 

                                                                 

 
9 BROCK, Stuart, “Fictionalism about fictional characters”, p.3, Noûs, Wiley, 2002 (konsulterad 21/11 2018) 
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se på fiktiva karaktärer såsom abstrakta entiteter. Brock talar här om hur det finns två 
olika varianter av den citerade tesen. Om vi börjar med den mest populära varianten så 
säger Brock följande: ”The first (most popular) view, which I shall call individual rea-
lism, is the view that fictional characters are abstract individuals.”10 Brock nämner vida-
re hur denna syn har försvarats av bland andra Saul Kripke (1973) och Peter van Inwa-
gen (1977). Enligt Brock så ser man, enligt denna syn, på abstrakta individer ungefär 
som man ser på möjliga individer men att fiktiva karaktärer möjligtvis är omöjliga och 
inkompletta individer.11 Det framgår inte exakt vad Brock menar eller varför fiktiva ka-
raktärer skulle vara omöjliga men det pekar snarare på att fiktiva karaktärer kräver ytter-
ligare eftertanke. Då jag redan har diskuterat så kallade ”individuals” så ska jag istället 
fokusera på den andra varianten av ”abstractism” eller abstrakt realism som synen också 
kallas.  

 
För Brock nämner även den, genom historien, mindre populära varianten av abstrakt 

realism där han säger följande: ”The second variety of abstract realism, which I shall 
call role realism, is the view that fictional characters are not individuals at all, but rather 
abstract roles defined or constituted by certain sets or properties. Such roles may be 
occupied by many different possible individuals.”12  

Här blir abstrakt realism, på ett intuitivt plan, helt plötsligt långt mera intressant. 
Denna syn öppnar för inkludering av den mångfald av egenskaper som jag tidigare har 
talat om och vilket jag tidigare har efterlyst i denna diskussion. Kända förespråkare för 
denna variant av abstrakt realism är Nicholas Wolterstorff och Gregory Currie.      

 
Detta leder till en näraliggande fråga och en viktig sådan; finns det anledning att 

komplicera bilden när det kommer till just uttrycket ”abstrakta objekt/entiteter”? Möj-
ligtvis. För ifall vi ponerar att fiktiva karaktärer är inkluderade i den kategorin så kan 
det visa sig väldigt viktigt för det slutgiltiga resultatet kring vad fiktiva karaktärer är för 
något. För att tydliggöra vad denna diskussion kommer att vidröra så kan man säga att 
jag, i denna diskussion, är på ett mer generellt plan än man är när man diskuterar fiktiva 
karaktärer. Vad jag menar med det är att vi söker benämna fiktiva karaktärer såsom idé-
er men att idéer sedan vanligtvis benämns såsom abstrakta objekt. Och vare sig man 
använder sig av termen ”objekt” eller termen ”entitet” när man pratar om abstrakta fe-
nomen så indikerar det att man talar om något avgränsat, något med tydliga gränser. Jag 
vill inte binda mig vid att något objekt, vare sig det är abstrakt eller konkret, bildas varje 
gång en fiktiv karaktär skapas. Men jag vidhåller att någon idé skapas varje gång en 
fiktiv karaktär skapas. Det är som en simultan process eftersom när man kommer på 
idén så skapas också den fiktiva karaktären i ens medvetande. Däremot, enligt mitt sätt 
att se på saken, så har ett objekt en kropp medan idéer inte har det. Så jag vidhåller att 
idéer går att tala om såsom abstrakta koncept eller dylikt men inte objekt så som jag ser 
det. Jag är fullt medveten om att detta går emot en hel gren (”abstract object theory”) 
inom filosofin som sägs ha inletts av Quine men jag kommer inte ifrån att fiktiva karak-
tärer framstår som något annat än objekt. Däremot så kanske jag, med min begränsade 
erfarenhet inom denna gren av den filosofiska vetenskapen, får ge mig i denna fråga. 

Denna tes är den som till största grad styrker min uppfattning att fiktiva karaktärer är 
idéer. Tesen uttrycker förvisso att fiktiva karaktärer är roller men den inkluderar att des-
sa roller ockuperas av en mångfald av olika individer.  

                                                                 

 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 BROCK, Stuart, “Fictionalism about fictional characters”, p.3, Noûs, Wiley, 2002 (konsulterad 21/11 2018) 
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2.5 Fiktiv diskurs kontra kritisk diskurs  

    I det följande segmentet ska jag diskutera fiktiv och kritisk diskurs och hur dessa skil-
jer sig från varandra. Brock börjar med fiktiv diskurs. Han kallar dessa ”fictional state-
ments” och ger följande exempel: 

 
1. There is a famous detective living at 221b Baker Street. 
2. Heathcliff was haunted by a ghost on the windy moors. 
3. Scarlett O‟Hara is a woman.13 
 
Anti-realister menar att dessa fraser måste tolkas in i sin fiktiva kontext för att kunna 
accepteras som sanna. Detta föreslår att det finns åtminstone en varsin kontext där 
dessa är sanna, det vill säga i de verk där man använder sig av de fiktiva karaktärer 
fraserna talar om. Men enligt min uppfattning så behöver inte detta vara den enda 
lösningen.  
 
Det verkar som att det finns fler möjliga läsningar av fraser som dem jag har citerat 
ovan. Brock inleder med att jämföra realisters (om fiktiva karaktärer) syn på detta 
med anti-realisters syn så jag kommer att inleda på samma sätt. Brock säger om rea-
lister om fiktiva karaktärer: ”The realist‟s case starts by noting that fictional state-
ments like (1)-(3) seem prima facie to require the existence of a fictional character – 
Heathcliff, Scarlett O‟Hara and a famous fictional detective – if they are to count as 
true.”14 Det är relevant att nämna att det också är nödvändigt att det som sägs om de 
fiktiva karaktärerna i fråga stämmer överens med historierna de deltar i men det gör 
det i detta fall. Hur är det då med anti-realister om fiktiva karaktärer? Brock belyser 
den saken på följande sätt i relation till fraser som (1)-(3):  
 
”The realist concedes, however, that the anti-realist has at her disposal a way of in-
terpreting such statements that avoids any such ontological commitment: any inclina-
tion we have to suppose that sentences like (1)-(3) are true is to be explained by the 
fact that we implicitly understand them as elliptical for longer sentences explicitly 
about a fiction. We assent to their truth because the context of utterance is such that 
they can only be interpreted as sentences beginning with a silent sentential operator, 
„According to such and such fiction,‟ or something of the sort; the embedded sen-
tence is false, but the compound sentence is true. The important point to note here is 
that the complex sentence in no way commits us to the existence of fictional charac-
ters.15 
 
Ett längre citat där Brock påpekar hur det är möjligt för anti-realister att tolka fiktiv 

diskurs som ofullständig i någon mening där fraser som (1)-(3) är möjliga för att de 
konstant tolkas in i en fiktiv kontext. Vi kan hålla fraser som (1)-(3) för sanna eftersom 
vi tolkar fraser som ”Det bor en känd detektiv på 221b Baker Street” på så sätt att de, på 
ett implicit sätt, föregås av något i stil med ”Enligt Conan Doyles böcker om Sherlock 
Holmes så…”. Anti-realisten om fiktiva karaktärer kan då hävda att frasen utan implicit 
tillägg är falsk medan den sammansatta frasen är sann.  

 
Det finns en läsning av fraserna (1)-(3) där man inte tolkar in dem i en fiktiv kontext. 

Brock skriver följande: ”To claim that an abstract object is a woman, or lives at 221b 

                                                                 

 
13 Idem p.4 
14 BROCK, Stuart, “Fictionalism about fictional characters”, p.5, Noûs, Wiley, 2002 (konsulterad 3/12 2018) 
15 Ibid 
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Baker Street, would be to make a category mistake.”16 Men måste man verkligen tolka 
‟is a woman‟ fullkomligt bokstavligt? Det verkar inte så. Det verkar som att jag kan 
vidhålla att ”Scarlett O‟Hara is a woman” är sant i en viss kontext även om jag inte vid-
håller att Scarlett O‟Hara har de egenskaper som förknippas med en kvinna i vår aktuel-
la värld. Jag anser att ifall man vidhåller att fiktiva karaktärer bör klassas som idéer eller 
roller så kan man rent generellt hålla en fras som ”Scarlett O‟Hara is a woman” för 
sann. Detta alldeles oavsett om man tolkar in frasen i en fiktiv kontext eller inte. Vad 
jag menar med detta är att man nog behöver bestämma sig ifall man tycker att fiktiva 
karaktärer existerar eller inte för att nå en slutsats kring sanningsvärden av fraser likt 
den jag har använt mig av här. Detta förklarar, på ett skickligt sätt, skillnaden mellan 
realister och anti-realisters (om fiktiva karaktärer) positioner i frågor som denna och det 
lyckas Brock fånga. Realister om fiktiva karaktärer blir inte tvungna att tolka in fraser 
som ”Scarlett O‟Hara is a woman” i sin fiktiva kontext för att de ska kunna hålla dem 
för sanna. 

 
Min uppfattning är att det inte är så enkelt. För att oavsett om jag håller fiktiva karak-

tärer för existerande eller inte så kan jag nämna Scarlett O‟Hara för valfri person som 
redan känner till Scarlett O‟Hara och den personen kommer att få upp bilden av en 
kvinna i huvudet. Är det tillräckligt för att jag ska hålla frasen ”Scarlett O‟Hara is a 
woman.” för sann oavsett kontext? Möjligtvis, men detta är sannerligen en kontroversi-
ell ståndpunkt. Anti-realister om fiktiva karaktärer skulle direkt hävda att det behövs så 
kallade ”sentential operators” för att hävda en sådan menings sanning. Reina Hayaki 
pratar om ”creationism” och hur detta kan vara kontroversiellt på ett annat sätt: ”On the 
creationist view, it is not true that Sherlock Holmes is a detective. Sherlock Holmes is 
an abstract object and thus cannot even be a human being, let alone a detective.”17  

Jag kommer dock inte ifrån att det verkar som att vi kan beskriva någon fiktiv karak-
tär som en kvinna för någon och ifall det överensstämmer med personens bild av den 
fiktiva karaktär man beskriver så kommer personen i fråga hålla med om det man säger 
just för att det överensstämmer med den personens redan vedertagna uppfattning. Det 
verkar inte som att detta utbyte antar att man pratar om den fiktiva karaktären som en 
kvinna på samma sätt som man talar om Annie Lööf som en kvinna. Det vore absurt att 
göra det då man pratar om en karaktär (utformad som en idé i min mening) som inte har 
någon kropp med konkreta kvinnliga kännetecken såsom kvinnligt kön eller två X-
kromosomer. Trots det så verkar ett sådant utbyte fullt möjligt. 

Det är värt att nämna att detta argument (att man gör ett ”category mistake” ifall man 
hävdar att ett abstrakt objekt är en kvinna) i Brocks text avslutas med de förmildrande 
orden: ”Abstract objects are just not the kinds of things to have such properties (though 
they may be ascribed, or constituted by, such properties).”18 Detta ger ett svar till Haya-
kis poäng ovan och förklarar, i mångt och mycket, funktionen av fraser som ”Scarlett 
O‟Hara is a woman” och hur vi verkar kunna se på fiktiva karaktärer såsom kvinnor 
även om de i själva verket inte är kvinnor som lever i vår aktuella värld.  

 
En syn där man ser på egenskapen ”being a woman” som något beskrivande snarare 

än att tolka dylika fraser helt bokstavligt behövs för att kunna hålla fraser som ”Scarlett 
O‟Hara is a woman” för sanna överhuvudtaget. Ifall man inte tolkar med meningsprefix 
som ”In this story…” eller ”According to Conan Doyle‟s book about Sherlock Hol-
mes…” eller dylikt. Det är en viktig diskussion när man diskuterar fiktiva karaktärer. 
Men den största anledningen till att jag tar upp detta argument är att vi kan tala om fik-

                                                                 

 
16 Idem p.6 
17 HAYAKI, Reina, “Fictional Characters as Abstract Objects: Some Questions”, p.142, American Philosophical 
Quarterly, 2009. 
18 BROCK, Stuart, “Fictionalism about fictional characters”, p.6, Noûs, Wiley, 2002 (konsulterad 9/12 2018) 



 18 

tiva karaktärer såsom kvinnor och män och att skillnaden (för en fiktiv karaktär) mellan 
att ha sådana ”properties” och att vara ”constituted by” sådana ”properties” känns lite 
onödigt krånglig. Men jag antar att det är nödvändigt för att få en teori om abstrakta 
objekt att fungera på ett filosofiskt plan. 

 
Brock presenterar ett argument som han håller för starkare från realister om fiktiva 

karaktärers håll. I detta segment hanterar han så kallade ”critical statements” istället för 
”fictional statements”. Dessa är påståenden där inget meningsprefix (som till exempel 
de jag nämner ovan) behövs eller ens går att implicit tolka in. Jag ska använda mig av 
minst ett exempel för att se hur dessa fungerar på ett annorlunda sätt än de rent fiktiva 
påståenden som jag hanterade i stycket innan. Dessa ”critical statements” eller kritiska 
påståenden som jag ska kalla dem är givetvis aktuella i en sådan här debatt för att de 
innehåller namn på fiktiva karaktärer. Kritiska påståenden som innehåller någon slags 
jämförelse mellan två eller flera olika fiktiva karaktärer blir extra intressanta för min 
debatt. Brock inkluderar följande påstående: 

 
”Anna Karenina is less neurotic than Katerina Ivanovna (Howell).”19 
 
Den första frågan vi behöver ställa oss är; är det möjligt att hålla ett sådant påstående 

för sant eller falskt ifall man är anti-realist om fiktiva karaktärer? Behöver man erkänna 
dessa fiktiva karaktärer som existerande för att hålla ett sådant påstående för sant eller 
falskt? Min uppfattning är att dessa påståenden, precis som fiktiva påståenden, går att 
betrakta som sanna eller falska oavsett intolkad kontext. Med påståenden som det jag 
citerat ovan så blir ett sammansatt påstående, med anti-realisternas implicita menings-
prefix inkluderat, obegripligt. Ett sådant sammansatt påstående skulle se ut ungefär så 
här:  

 
(1) ”According to Leo Tolstoy‟s novel Anna Karenina and Fyodor Dostoyevsky‟s 

novel The Brothers Karamazov, Anna Karenina is less neurotic than Katerina 
Ivanovna.” 

 
Det märkliga med detta är att (1) är ett jämförande påstående men framförallt också 

ett kritiskt sådant. Man kan inte läsa enbart Tolstoys Anna Karenina eller enbart Dosto-
yevskys The Brothers Karamazov och få svar på om påståendet är sant eller falskt. Ett 
sådant påstående innehåller inga fiktiva fakta utan bedömer (jämför) snarare två olika 
verk utifrån hur personen som fäller påståendet upplever de två olika fiktionerna i rela-
tion till varandra. Brock förklarar detta genom att först citera Greg Currie: 

 
”There are kinds of sentences [namely critical sentences] in which fictional names 

occur for which… [an anti-realist] has not provided intuitively correct truth-conditions. 
If we treat them at face value, they come out false… Yet we cannot satisfactorily treat 
them as occurring within the scope of the [fictional] operator.”20 

 
och sedan Charles Crittenden: 
 
“Such remarks cannot be prefixed by „in the story,‟ and their truth conditions are not 

the contents of the story but empirical reality.”21 
 

                                                                 

 
19 BROCK, Stuart, “Fictionalism about fictional characters”, p.5, Noûs, Wiley, 2002 (konsulterad 10/12 2018) 
20 Idem p.6-7 
21 Idem p.7 
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Jag håller det för självklart att kritiska påståenden som (1) inte är innehållslösa. Detta 
anser jag beror mycket på att de fiktiva karaktärer som används i sådana påståenden inte 
är innehållslösa. Men att kunna gå från att säga att kritiska påståenden av den typen inte 
är innehållslösa till att säga att samtliga påståenden av den typen är sanna är inte lika 
självklart möjligt. Speciellt inte när man har att göra med påståenden som på ett eller 
annat sätt beskriver någons upplevelse av en fiktion. Detta är det vi har att göra med i 
citatet om Anna Karenina och The Brothers Karamazov. Poängen är att inte alla kom-
mer att tycka samma sak om sådana kritiska påståenden. 

 
För att komma tillbaka till debatten mellan realister och anti-realister om fiktiva ka-

raktärer, så fortgår däremot Brocks diskussion om kritiska påståenden. Han ger nämli-
gen exempel för hur han tycker att det verkar möjligt för anti-realisterna att parafrasera 
bort påståenden som det jag använde mig av lite tidigare. Han reserverar sig för att detta 
kanske inte är möjligt med alla kritiska påståenden men för påståendet med Anna Kare-
nina och The Brothers Karamazov ger han det parafraserade exemplet: 

 
”According to the novel Anna Karenina, Anna Karenina is neurotic to degree x, and 

according to the novel The Brothers Karamazov, Katerina Ivanovna is neurotic to de-
gree y and x < y.”22 

 
Detta framstår däremot som mycket märkligt och högst oförankrat sett till den all-

männa uppfattningen om kritiska påståenden och framförallt just kritiska påståenden om 
fiktiva karaktärer. Det undgår inte heller många att detta anti-realistiska argument här 
blir lite långsökt och möjligtvis även ad hoc vilket Brock också påpekar med stöd från 
flertalet andra inflytelserika filosofer. Brock citerar bland annat Amie Thomasson: 

 
”[When] evaluating other theories, such as scientific theories, the need to constantly 

adjust the theory with a series of ad hoc tinkerings to avoid apparent counter-examples 
would be taken as a sign of the theory‟s failure and need to be replaced. The issue is not 
whether one can devise some analysis of language that avoids reference to fictional ob-
jects, but what the best theory of language is, and whether it is one that accepts or de-
nies that there are fictional objects referred to by fictional terms. It might be hoped that 
a smoother, more adequate, and less ad hoc analysis of language could be offered by 
admitting that there are fictional objects to which we can refer.”23 

 
Detta citat är en god sammanfattning av en stor del av problemen som dyker upp i det 

jag har diskuterat i detta segment. Det går också att koppla till den common sense-
aspekt jag nämner i introduktionen. Det är svårt att tala om en specifik språkteori såsom 
”bäst” men det bör likafullt hela tiden vara ambitionen istället för att ifrågasätta något 
som verkar rimligt bara för att det inte passar väl ihop med det man har hävdat i övrigt 
eller för att det inte passar ihop med den språkteori man säger sig förespråka.  

Jag anser att fiktiv diskurs har en beskrivande funktion snarare än en förklarande 
funktion. Min uppfattning är att man kan hålla meningar som ”Katerina Ivanovna is 
neurotic” för sanna ifall det överensstämmer med ens idé om Katerina Ivanovna. Med 
detta försöker jag uttrycka att sanningsvärden för en mening som den ovan vilar på min 
trosuppfattning (eller idé) om Katerina Ivanovna. 

 

                                                                 

 
22 BROCK, Stuart, “Fictionalism about fictional characters”, p.7, Noûs, Wiley, 2002 (konsulterad 10/12 2018) 
23 Idem p.8 
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3 Sammanfattning 

Den här uppsatsen har handlat om fiktiva karaktärers existens och innehåll. Min ut-
gångspunkt har varit att fiktiva karaktärer bör klassas som idéer snarare än individer 
eller roller eller dylikt. För att göra denna undersökning så har jag diskuterat tre ontolo-
giska teser om fiktiva karaktärer. Dessa är realism (generell), non-actualism och ab-
stractism. I fallet med realism (generell) kom jag fram till att tesen i fråga inte är appli-
cerbar på begreppet fiktiva karaktärer då det inte fångar alla aspekter av en fiktiv karak-
tär och hur de fungerar. Tesen non-actualism svarar i högre utsträckning på mina krav 
att fiktiva karaktärer bör betraktas som idéer då den utesluter att fiktiva karaktärer är 
faktiska individer. Tesen abstractism möjliggör, i än högre grad, min tes att fiktiva ka-
raktärer är idéer då den öppnar för en helt annan mångfald när det kommer till vilka som 
kan förkroppsliga fiktiva karaktärer. Detta överensstämmer bättre med verkligheten 
eftersom Sherlock Holmes kan tolkas om och om igen av olika skådespelare.  
Jag har försökt att visa på hur fiktiva karaktärer framstår som idéer och jag har försökt 
att göra det på följande sätt: när man talar om ”Sherlock Holmes” så talar man om den 
samlade uppfattning som människor har om den ökände detektiven. Vad jag menar med 
det är att det namnet innehåller allting som håller sig inom ramarna för vad Sherlock 
Holmes möjligtvis kan vara. Allt som rör sig utanför denna uppfattning (alltså allt som 
folk inte skulle förknippa med Sherlock Holmes) kan inte vara en del av idén ”Sherlock 
Holmes”. Jag upptäckte att det verkar som ett problem att kalla Sherlock Holmes för en 
idé då en idé i så fall genom härledning är en detektiv vilket låter konstigt. Därför kan-
ske det ter sig lämpligare att använda citattecken runt namnet på den fiktiva karaktären i 
fråga när jag hävdar min idé-tes om fiktiva karaktärer. Denna justering borde göra tesen 
som sådan tämligen mer förståelig ifall man finner förevändningen (att ingen idé kan 
vara en detektiv) rimlig. Jag insåg dessutom att detta kan diskuteras långt mycket mer 
ingående vilket förvisso är synd men det visar på vidden av denna diskussion och hur 
den spiller över på andra filosofiska områden i hög grad. 

 
Min utgångspunkt har varit att inte diskutera någon specifik instans av en fiktiv ka-

raktär utan jag diskuterar snarare idén som samlar alla instanser (av en given fiktiv ka-
raktär) under samma namn. Jag bestämde mig för att nöja mig med att kalla Brocks an-
vändning av termen ”individual” som vårdslös och inte gå ännu längre. Detta behövde 
göras oavsett vad Brock menar för att sedan kunna tydliggöra min egen syn på fiktiva 
karaktärer. Det är möjligt att Brock talar om instanser och att jag talar om den givna 
fiktiva karaktären över tid vilket gör Brocks användning av ”individual” mer förståelig 
och samtidigt visar på skillnaden mellan en sådan diskussion och den diskussion jag har 
velat föra. Den första ontologiska tesen om fiktiva karaktärer innehåller också en del 
som påstår att fiktiva karaktärer är roller vilket kan tyckas ligger nära min idé-tes men 
jag tycker att jag har lyckats illustrera den viktiga skillnaden att var och en som vill tol-
ka en given fiktiv karaktär får en idé om det den vill skapa och att detta på ett essentiellt 
sätt utgör den fiktiva karaktären i ett initialt läge. 

Diskussionen om ontologiska teser om fiktiva karaktärer avslutas med en del som 
handlar om tesen ”abstractism”. Det är en tes där man hävdar att fiktiva karaktärer alla 
är abstrakta entiteter av något slag. Där skrev jag om hur man möjligtvis borde proble-
matisera användningen av ”objekt” eller ”entitet” för att beskriva abstrakta fenomen 
(som idéer) då jag finner att användningen av sådana ord genererar en uppfattning av att 
man beskriver något konkret vilket man inte gör. Däremot så verkar det så allmänt ve-
dertaget inom filosofin att använda sig av sådana termer då man inte verkar ha andra 
termer att tillgå. 

 
I den andra delen av analysen diskuterar jag fiktiva karaktärer utifrån olika sorters 

diskurs. Brock använder flertalet exempel på olika sorters meningar som innehåller 
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namn på fiktiva karaktärer och för sedan en realist vs antirealist-debatt. I den debatten 
dyker meningar som till exempel ”Scarlett O‟Hara is a woman” upp. Det finns ett par 
möjliga vägar att ta för att kunna hålla en sådan fras för sann och mitt tolkningsförslag 
är att man ser på egenskapen ”att vara en kvinna” mer som en beskrivande egenskap 
istället för något fullständigt bokstavligt. Jag vet att Scarlett O‟Hara, i egenskap av att 
vara en fiktiv karaktär, inte är en kvinna på samma sätt som Annie Lööf är en kvinna. 
En av dem är en verklig person, en av dem är påhittad, detta är ett faktum. Men det 
hindrar inte mig att förstå vad som menas med en sådan mening.  

Ett alternativ till detta, vilket anti-realisterna för fram, är att tolka in så kallade me-
ningsprefix till sådana meningar. Anti-realisterna menar att vi implicit lägger till något i 
stil med ”According to the 1936 novel Gone with the wind by Margaret Mitchell...” in-
nan ”Scarlett O‟Hara is a woman” när vi hävdar att en sådan fras är sann. 

Här kan jag föreslå ytterligare studier inom detta ämne så finns det en intressant 
poäng att vidareutveckla angående Hayakis artikel ”Fictional Characters as Abstract 
Objects: Some Questions”: ”The reason that we tend to accept ”Sherlock Holmes is a 
detective” while rejecting ”Sherlock Holmes is a police officer” is that the former sen-
tence is true according to the Canon and the latter is not. But unprefixed by the fiction 
operator, both sentences are simply false.”24 

Här vill jag slå ytterligare ett slag för att vad detta citat uttrycker inte behöver vara 
fallet. En beskrivande funktion hos egenskaper som ”att vara detektiv” eller ”att vara 
neurotisk” finns onekligen i och med att människor accepterar fraser som dem Hayaki 
använder sig av i exemplet utan några meningsprefix. Jag har skapat mig en bild av 
Sherlock Holmes utifrån de beskrivningar av honom jag har haft tillgång till. Min idé av 
Sherlock Holmes gör att jag kan acceptera fraser som ”Sherlock Holmes is a detective” 
snarare än att något slags konstant meningsprefix gör det. Alla förstår att det inte finns 
någon faktisk detektiv som heter Sherlock Holmes och som utför detektivsysslor i vår 
aktuella värld och ändå kan jag hålla en sådan fras för sann för att den beskriver något 
jag känner till på ett korrekt sätt. 
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