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1 Inledning 

 

 
I skrivande stund när projektskiss och forskningsämne skall formuleras för denna uppsats 

pågår den årliga bokmässan i Göteborg hösten 2012. Via facebook följer jag svenska kyrkans 

informationssida från bokmässan och grips av att Svenska kyrkans ärkebiskop Anders 

Weijryd uttalar orden: ”barnens rätt till andlighet”. Ett synliggörande av att ”små” människors 

erfarenheter av andlighet bör synliggöras och ta på allvar. Deras rätt till att erfara ligger nära 

mitt forskarämne: människans upplevelse av religiös erfarenhet, som i ett längre perspektiv 

exempelvis skulle kunna leda till något så stort som en tro på Gud eller en tro på liv efter död. 

Det finns människor som uttrycker sig ha en religiös tro på Gud och berättigar och försvarar 

sin Gudstro med hänvisning till personliga upplevelser av en Gudomlig närvaro, någon slags 

erfarenhet av Gud.  

Min egen erfarenhet är att talet om religiös erfarenhet har ett visst tabu beroende på 

sammanhang. Är det sammanhangen som avgör dess giltighet? Beror det på hur människor 

talar om religiösa erfarenheter? Vissa ställer sig kritiska och menar att det inte är rationellt 

eller förnuftigt att tala om människors religiösa erfarenhet, medans andra hävdar det motsatta. 

Beror det på att man har så brett skilda uppfattningar om vad vi kan tänka om religiös 

erfarenhet? Jag vill mena att vi bör synliggöra och reflektera över människors religiösa 

erfarenheter utifrån frågeställningen Går det att lita på?  

Dessa frågeställningar ligger till grund för mitt uppsatsämne religionsfilosofi inom tros- och 

livsåskådning vid teologiska institutionen, Uppsala Universitet hösten 2012. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet är att undersöka om det går att lita på människors religiösa och mystik erfarenhet 

genom att undersöka och redogöra för kritiska argument. Samt att upptäcka hur hållbara 

argument gällande människors religiösa erfarenhet kommer till uttryck?  

 

1.2 Frågeställning 

Går det att lita på människors religiösa erfarenheter?  

 

Den Kristna kyrkan tydliggör en tanke om en odödlig själ. I den apostoliska trosbekännelsen 

kommer detta till uttryck genom orden ”… vi tror på de dödas uppståndelse”. Kyrkans tro på 
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själavandring handlar om hoppet om att vår kroppsliga död inte är slutet. Innebär det att 

människors ord och berättande om en religiös/ mystik erfarenhet av exempelvis ”liv efter 

döden” kan vara ord som går att lita på? Går det alltså att lita på människors erfarenhet av 

religiös/ mystik upplevelse som kommer till uttryck genom språket? Vad kan vi tänka; hur 

lyder kritiska röster och hur lyder de teorier och argument som talar för? Detta är inte enkelt 

att svara på, men genom studien kan vi kanske lära oss något som kan vara värt att lita på. 

 

1.3 Material, disposition och metod 

 

I min uppsats kommer jag inledningsvis att kort försöka redogöra för mystik och någon slags 

allmängiltig förståelse gällande religiösa föreställningar. Jag diskuterar och redogör för olika 

tankar om människans religiösa erfarenheter. Olika teoretiska begrepp presenteras därefter 

och några av begreppens stora filosofiska tänkare presenteras i dess sammanhang. För att 

avslutningsvis kunna resonera kring hur vi på en filosofisk grund skall kunna lita på det som 

sägs presenteras ”goda skäl”, hållbara argument samt kritiska röster. Jag synliggör även 

allmänna drag i tro och vetande- debatten.  

I början av uppsatsen finns en del ordförklaringar som är till för att hjälpa läsaren att förstå 

innebörden i olika termer som jag vid något tillfälle använder mig av för att formulera mig. 

Mitt forskningsområde ryms inom den existentiella sfären. Det handlar om människans 

upplevelse av det existentiella och de stora livsfrågorna ligger som grund. Min uppsats är ett 

resonerande kring mänskliga erfarenheter i förhållande till tro och vetande. Utifrån ett 

religionsfilosofiskt tänkande tar jag mig an uppgiften genom att pröva religionens 

kunskapsanspråk.  

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning och slutsats.  
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2 Ordförklaringar Källa: Nationalencyklopedin 

 

Transcendens betecknar något som ligger bortom den empiriska sinnevärlden. Vilket inom 

teologin kan beskriva Gud som skild från världen. Inom filosofin: det som ligger utanför det 

mänskliga medvetandet eller den mänskliga fattningsförmågan.
1
 

Immanens term som betecknar de fenomen som finns i medvetandet och som kan anses vara 

tillgängliga för verklig kunskap. Människans kunskap om vad som ligger innanför 

medvetandets och erfarenhetens gränser. 
2
 

Doktriner är en lärosats som stöder ett visst praktiskt handlande, dvs. avser att styra det 

praktiska handlandet. 
3
 

Deduktiv ett förfaringssätt; att logiskt härleda. 
4
 

Induktiv Innebärande, upplevelsebaserat förklaringssätt som handlar om att vinna intuitiv 

insikt.
5
 

Hallucination ett drömmande tillstånd vilket kan ses som ett sinnesintryck som upplevs som 

riktigt men vilket uppkommer utan sensoriska stimuli från den yttre verkligheten.
6
 

Askes Andlig träning. Avhållsamhet från det yttre för att uppnå en högre fullkomlighet och 

för att vinna inre koncentration. Typer av askes kan vara att utöva varaktig bön, meditera ofta 

eller att exempelvis avhållsamhet från mat, sömn.
7
 

Ateism innebär avståndstagande från tro på någon Gud, gudar eller högre makter. Satsen "Det 

finns en Gud" anses därigenom vara falsk eller meningslös.
8
 

Teism en filosofisk eller religiös riktning som tror på transcendent och personlig Gud som är 

upphovet till universum och som ingriper i mänsklighetens historia. Motsatsen till ateism.
9
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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3 Religionsfilosofi och Religiösa föreställningar 

 

Religionsfilosofins uppgift kan förstås utifrån Johan Modées benämning ”spörsmål kring 

gudomligheter och andra religiösa föreställningar”.
10

 Vilket ofta är insatt i ett spekulerande 

och argumenterande sammanhang. Det handlar om att synliggöra livsfrågornas svårighet och 

ett problematiserande kring människors religiösa föreställningar. Religionsfilosofin innebär 

ett resonerande kring hållbara argument och ett starkt ifrågasättande av tankar och teorier 

kring existentialism. Filosofin undersöker ofta ”meningen med…”, sanningshalten gällande 

religiösa påståenden och den religiösa tron i ett rationellt sammanhang.  

 

Många av oss, tänker jag, hör människor använda sig av olika benämningar gällande religiösa 

föreställningar. Jag vill på något sätt tränga mig bakom några av dessa benämningar och 

presentera dem utan att på något sätt mena att jag kan ge en fullständig förklaring, men 

däremot ett försök till att presentera dem. Några exempel på religiösa föreställningar som jag 

kommer att beröra i min uppsats är mystik och religiös tro i allmänhet, utan att för den skull 

stänga in religiös tro i något slags sammanhang eller i någon av alla religionstillhörigheter.  

 

3.1 Mystik 

Begreppet mystik är svårdefinierat utifrån förståelsen av att det sägs vara vissa vägar som 

ligger till grund för att erfara mystik upplevelse, vilket i längden kan leda till en vidbehållen 

mystik tro.  

Mystik är ett grekiskt ord som betyder hemlig. Mystiken kan förstås som någonting 

hemlighetsfullt, ett uttryck för en speciell förståelse av en personlig, andlig relation till den 

gudomliga. Bråkenhielm beskriver att ”mystiken är förenat med ett medvetande om att 

verkligheten är större och rikare än den del som vi möter genom våra sinneserfarenheter och 

att mystik upplevelse är ett möte med en transcendent verklighet”.
11

 

Det finns känslor av frid och euforisk glädje inblandad men många menar att mystiken är 

outsäglig, att det rakt igenom är en subjektiv upplevelse. Mystiken kan även förstås som något 

gåtfullt.  

En av alla forskare inom ämnet är religionspsykologen William James och han beskriver 

mystiken som ”en fråga om säregna erfarenheter”.
12

 James försöker i sina böcker så förståligt 

                                                           
10

 Modée 2000:9 
11

 Bråkenhielm 2009:180 
12

 Stenqvist 2010:38 
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som möjligt beskriva vad den religiösa erfarenheten innebär och han menar att det i synnerhet 

finns två karaktäristiska särdrag för en mystik upplevelse. Att upplevelsen är outsäglig och att 

upplevelsen är kunskapsmeddelande.  

Med det outsägliga menar han att den som har haft en upplevelse har svårt att återförmedla 

den på ett rättvist sätt. Språket räcker inte till, människan upplever alltså det svårt att beskriva 

upplevelsen den har varit med om.  

Den Kunskapsmeddelande tanken kan förstås utifrån att människan upplever sig ha nått en 

högre kunskap efter sin upplevelse. Det handlar kanske inte om någon ny kunskap utan mer 

om att traditionella utsagor gällande mystik tro har fått en fördjupad innebörd för personen 

ifråga.  

Det finns även två underliggande särdrag; att upplevelsen är av övergående natur som om 

tiden stod stilla och att upplevelsen även kan vara passiv; att mystikern är i händerna på något 

aktivt gudomligt. 

  

James och flera andra menar alltså att språket är det som begränsar gällande förmågan att 

förklara och uttrycka erfarenheten på ett fullvärdigt sätt. På ett sätt kan jag tänka att det är 

som om det är något svårfångat och diffust som gör mystiken så svår att identifiera och 

definiera. Att förklara vad som är karakteristiskt utifrån ett begripligt språk är den stora 

utmaningen, kan jag hålla med om.   

 

Däremot kan jag i detta skede ställa mig frågan om det kan vara relevant att vidare undersöka 

om sammanhangen, vilka människor som pratar med varandra, är avgörande för förståelsen 

av det upplevda? Går det att mena att det är mer begripligt för en mystiker att förstå en annan 

mystiker? Och att deras upplevelse inte alls skulle vara outsäglig? Är en mystik erfarenhet till 

för en ”utvald” skara, eller kan den komma vem som helst till del? Om sammanhang och typ 

av person på något vis kan vara avgörande återkommer jag till i min slutsats.  

 

Alla människor bär på livsfrågor som hör samman med frågan om vilken verklighet hon lever 

i. En mystik livshållning i kontemplation kan vara ett alternativ till en annars stressig tillvaro. 

Ett liv i stillhet kan öppna människors sinnen och få människor att uppfatta vardagens enkla 

skönhet. Utifrån det vill jag mena att alla människor har möjlighet att uppleva en mystik 

erfarenhet, den är inte exklusiv för ett fåtal.   
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3.2 Religiös tro i allmänhet 

 

För att på något sätt kunna presentera mitt utryck ”Religiös tro i allmänhet” vill jag börja med 

några tankar om hur vi kan tänka om ett övergripande religionsbegrepp. Religion kan ses som; 

tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, något transcendent eller 

immanent som människor kan uppleva verkar i deras liv här på jorden.  

Religioner kan ge uttryck för föreställningar om tro på en högre andlig verklighet, vilket kan 

ge människor svar på frågor gällande livets mening och mål och även moraliska 

förhållningssätt till medmänniskor.  En syn och förståelse av religionens roll är att det kan ses 

som meningsskapare i människors liv. Religionens uppgift blir därmed att finnas med som ett 

övergripande raster för att tolka och ge människors liv en mening.  

Att vara troende och eventuellt mena sig själv tillhöra någon av alla religioner kan för 

människor handla om att finna tröst och trygghet, samhörighet, gemenskap och att det ger 

livet en slags mening. Det handlar i detta fall inte om Vad? människor tror på utan Att! 

människor tror. Jag menar att religion handlar om olika sätt att tolka och förhålla sig till en 

existentiell livstolkning. En existentiell livstolkning, en självförståelse utifrån en induktiv 

teologi som utgår ifrån människors upplevelsevärld och inte ifrån dogmatiken.  

 

 

4 Människans religiösa upplevelser 

 
Människors religiösa erfarenheter kommer till uttryck på olika sätt utifrån ett resonerande och 

ett formulerande. Det finns inom våra olika religionstillhörigheter människor som ger uttryck 

för olika former av religiösa erfarenheter av ”något mer” i vår tillvaro. Jag vill här presentera 

några olika förhållningssätt som kan bidra till tankar om människans religiösa upplevelser och 

erfarenheter kopplat till definition av verklig erfarenhet och även till erfarenhetsteorier av 

Richard Swineburn. 

 

4.1 Vägen till 

 

Det finns de som menar att det finns en speciell väg som leder människor in i en erfarenhet av 

mystik tillvaro. Utifrån egen personlig erfarenhet skulle jag vilja mena att den vägen går från 

att något saknas, att man på något plan upplever att det troligen finns en djupare mening med 

det som sker i livet. Det är som att man anar att det finns något mer att upptäcka. När 
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människor sedan söker medvetet eller omedvetet så kan det hända att man i något 

sammanhang blir ”drabbad” och erfar/ upplever en Gudomlig närvaro. Det man anat fick 

något slags bevis. Den erfarenheten kommer till uttryck på olika sätt, exempelvis genom 

enormt stor glädje och upprymdhet. Människor sägs efter sin upplevda erfarenhet se på sin 

omvärld med ”nya” ögon. Som om det blivit en förändrad omvärld i deras liv och deras inre. 

Deras tankar och känslor för sig själv och andra inte är densamma som innan upplevelsen. 

Efter ett tag kan en process starta som handlar om reflektion över om det är människan (jag) 

som hittade det jag sökte (det gudomliga, andliga etc.) eller om det var människan som blev 

funnen av något större? – som en erfarenhet av Gud. 

 

4.2 Mystik erfarenhet 

  

Vi kan i Geels, Wikströms bok Den religiösa människan ta del av ett beskrivande av vad som 

definierar en mystik erfarenhet: 

 ” Mystik erfarenhet är erfarenhet i en religiös eller en profan kontext, 

 som omedelbart eller vid ett senare tillfälle av den upplevande tolkas  

 som ett möte med en högre eller en yttersta verklighet. Detta möte sker 

 på omedelbar, enligt subjektet icke rationell väg och medför en djup   

 känsla av enhet och ett intryck av att denna erfarenhet ligger på ett annat 

plan än det vanliga, alldagliga. Denna erfarenhet medför vittgående 

konsekvenser i individens liv”.
13

 

 

Den mystika erfarenheten sägs vara starkt förknippad med någon slags känsloupplevelse som 

kan jämföras med känsla av frid, lycka, kärleksrus. Stenqvist tydliggör att ”Många som 

beskriver sina känslor säger sig inte kunna göra det till fullo, upplevelsen är att vi känner mer 

än vad ord förmår uttrycka”.
14

  

 

Den mystika upplevelsen kan sägas komma överraskande och plötsligt vilket då kan 

omnämnas som spontan mystik. En spontan upplevelse skulle kunna beskrivas som att 

människan plötsligt blev drabbad, vilket kan exemplifieras med uttrycket ”som en blixt från 

klar himmel”. En sådan spontan upplevelse borde därmed kunna vara nåbar för alla 

människor när man mist anar, menar jag.  

                                                           
13

 Geels, Wikström 2006:251 
14

 Stenqvist 2010:38 
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Det finns dock en avvikande skillnad som benämns som den odlade mystiken, vilket kan 

förstås som en slags medveten förberedelsetid, genom att exempelvis medvetet leva i tystnad 

eller askes. Den odlade mystiken behöver inte vara outsäglig eller orationell, det verkar mer 

handla om att leva ett mystikt liv. Med en livshållning som är tillbakadragen i ensamhet och 

att medvetet välja tystnad som underlättar bön och meditation vilket menas kan leda till 

religiösa erfarenheter. Wikström förklarar att den odlade mystiken kan innehålla rationella 

inslag och tydliggör att ”det är därför viktigt att lägga till orden »enligt subjektet» icke 

rationell, för det finns inget som hindrar att forskaren ser ett rationellt inslag i den mystika 

erfarenheten eller dess förstadier”.
15

 

 

Det sägs finnas två dimensioner som löper genom mystikens olika traditioner. En mystik 

erfarenhet kan vara apofatisk eller katafatisk dvs. »förnekande» eller »bejakande». 

 

Det apofatiska (förnekande) kan förklaras utifrån tre olika förhållningssätt gällande någon 

slags beskrivning av det obeskrivbara. Ett sätt anses vara att helt enkelt hålla tyst. Ett annat 

sätt kan vara att skilja mellan Guds väsen och Guds egenskaper. Ett tredje sätt som en slags 

negativ teologi där det transcendenta inte kan beskrivas utifrån någon språkbild. Wikström, 

Geels beskriver detta som något motsägelsefullt och menar att ”Om man säger »X är bortom 

namn», så drabbas man omedelbart av en lingvistisk bumerangeffekt: »Då kan det inte kallas 

vid namnet X»… det transcendenta är ju bortom alla namn! Och så vidare”.
16

 

 

Den katafatiska erfarenheten (bejakande) handlar om tanken att det går att uttala sig i positiva 

termer om det transcendenta. Denna tanke styrks utifrån att det finns texter som beskriver 

upplevelser som kommer till uttryck i rikliga metaforer och ett teologiskt språk. Detta gäller 

texter som ger uttryck för det som uppenbaras i form av visioner och röster, vilket kan vara 

svåra och otillgängliga för många. Uppenbarelserna som återfinns bland annat i Bibelns 

berättande texter försöker beskriva människors religiösa upplevelser.  

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Geels, Wikström 2006:254 
16

 Geels, Wikström 2006:256 
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4.3 Verklig erfarenhet 

 

Efter att ha redogjort något för vad som definierar en mystik erfarenhet kan det vara på sin 

plats att ställa det i förhållande till om det finns någon definition av hur en verklig erfarenhet 

kan förklaras.  

Johan Modée försöker definiera vad som kan anses verkligt genom att förklara uttrycket 

”Verklig erfarenhet”. Modée menar att vi kan förstå uttrycket som ”en erfarenhet av något 

verkligt i motsats till något blott föreställt, en inbillning eller hallucination”.
17

   

Därmed skulle vi kunna förstå det som att en verklig upplevelse alltså inte kan grunda sig i ett 

mänskligt påstående som handlar om att människor kan förnimma något, och därmed mena att 

det är verkligt.  

En verklig upplevelse kan verifieras om det finns något konkret att ta på eller att flera 

personer har samma upplevelser på samma plats.  

 

 

4.4 Erfarenhetsteorier 

 

Här följer redogörelse för Richard Swinburnes och Friedrich Schleiermachers 

erfarenhetsteorier.  

 

Enligt Bråkenhielm kan vi förstå Swinburnes teori utifrån att ” avgränsa religiösa erfarenheter 

till gudsupplevelser och understryker att utgångspunkten för reflektionen över sådana 

erfarenheter måste vara att dessa upplevelser är vad de synes vara, dvs. om det inte finns 

avgörande skäl mot detta”.
18

 För att förtydliga detta menar Swinburnes att om jag upplever 

Guds närvaro, så är denna upplevelse verklig om det inte finns omständigheter som kan få oss 

att tvivla, vilket exempelvis skulle kunna vara något som strider mot naturlagarna eller 

människors eventuella drogpåverkan. Även om det utifrån den teorin finns skäl att mena att 

det finns tvivelaktiga gudsupplevelser, så finns det även olika erfarenheter som talar för Guds 

existens.  

 

Bråkenhielms sätt att förklara Schleiermachers teori tydliggörs utifrån att ”religionens läror 

om Gud i grund och botten inte kan tolkas som beskrivningar av Gud- de är snarare 

                                                           
17

 Modée 2000:183 
18

 Bråkenhielm 2009:135 
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beskrivningar av religiösa erfarenheter. Och dessa erfarenheter är inte förbehållna dem som 

kallar sig troende eller bekännande kristna, utan förekommer också bland människor i 

allmänhet”.
19

  

 

Dessa mäns olika teorier avviker ifrån varandra på så sätt att skillnaden utgörs av att religiösa 

erfarenheter inte kan användas utifrån påståendet av att Guds existens skulle kunna användas 

som slutsats. Däremot menar jag att båda teorierna kan användas för att styrka människors 

religiösa upplevelse.  

 

5 Teoretiska begrepp 

 

5.1 En förnuftig människas syn på religiös erfarenhet. 

 

Inom religionsfilosofin stöter vi på frågeställningar kring det mänskliga förnuftet i förhållande 

till tro och vetande. Att tala om förnuftsbegrepp utifrån min frågeställning känns relevant att 

tänka vidare kring och synliggöra. Det finns olika förnuftsprinciper som grundar sig i att 

människor måste ha vissa förnuftiga dvs. vetenskapliga eller empiriska skäl för sitt 

försanthållande. Utifrån min frågeställning ”om det går att lita på…?” så kan vi fundera vidare 

kring om det är viktigt att människor har eller inte har förnuftiga skäl för sina övertygelser, 

och om det på så sätt legitimerar religiösa erfarenheter eller inte?  

Förnuft kan ses som den förmåga människor har att förstå bland annat våra sinneserfarenheter 

såsom; syn, doft, smak, lukt och känsel. Med vårt förnuft kan vi förstå vad som händer inom 

oss själva. Förnuftet kan hjälpa oss att dra slutsatser om vad som händer bortom vår direkta 

erfarenhet och som bidrar till vår tanke och vårt handlande. Förnuftet hjälper oss vidare att 

tänka rationalistiskt. Stenmark menar att ”en människa är förnuftig om hon använder sitt 

förnuft, sitt intellekt eller sina kognitiva resurser på ett klokt och ansvarsfullt sätt”.
20

 Därmed 

uppstår ett problem som vi behöver handskas med och det handlar om att filosofer och andra 

tänkare har olika uppfattningar om hur vi använder vårt intellekt i vårt sökande efter svar på 

frågor. Förnuftet kan därmed förstås som deskriptivt där vissa människor har förnuft och 

andra inte.  

Descartes antar en annan mycket intressant tanke gällande förhållandet och samspelet mellan 

tillit och det egna förnuftet. Det räcker inte att anta vad andra filosofer kan ha sagt utan att det 
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måste finnas en tillit till det egna förnuftet. Det som gör det argumentet problematiskt, menar 

jag, kan utgöras av att våra sinnen och förnuftstänkande kan rubbas och komma i obalans 

exempelvis när människor drabbas av psykisk ohälsa.  

 

Stenmark tydliggör att ”Förnuftighet är istället ett normativt begrepp. Det rör frågor om hur vi 

människor bör använda vårt förnuft i alla eller i ett visst sammanhang”.
21

 

 

Ulf Jonsson beskriver i sin bok Med tanke på Gud att ”Förnuftet är en gemensam bas där 

människor med olika bakgrund kan mötas i dialog och gemensam strävan efter välgrundade 

sanningsanspråk, tillgängliga för i princip vem som helst”.
22

 

Filosofin är det ämne som eftersträvar insikter som är tillgängliga och begripliga. Det är med 

andra ord inte bara viktigt vad man tänker, utan också hur man tänker. Att kunna tänka och 

kommunicera på ett förnuftigt, klart och sakligt sätt är nödvändigt för att undvika att hamna i 

mentala fallgropar för utvecklingen av oss själva och vår omgivning. Många människor låter 

sig styras av andra faktorer vilket kan resultera i ogenomtänkta resultat i brist på kritiskt 

tänkande.  

En person som antar en förnuftshållning kan ställa sig kritisk till människors religiösa 

erfarenhet utifrån att förnuftiga skäl kan vara otillgängliga för en enskild individ och hör 

samman med processer kopplat till känsla och upplevelse hos subjektet. Ett annat argument 

för hur ett förnuftstänkande kan vara svårt att anta i detta sammanhang menar jag handlar om 

att det kan vara svårt att uppvisa allmängiltiga belägg för människors religiösa erfarenheter.  

 

 

5.2 En skeptikers syn på religiös erfarenhet 

 

Det som är utmärkande för skeptikern är att den skeptiska människan söker efter säkerhet på 

egen hand. Människan söker här sin egen sanning och ställer sig sökande efter egna 

kunskapsanspråk. En av alla synliggjorda skeptiker är den franske filosofen Michel de 

Montaigne. Jonsson tydliggör att Montaigne menar att ”det inte finns några välgrundade 

övertygelser alls. Eftersom våra sinnen kan bedra oss är den empiriska kunskapen aldrig helt 
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säker. Inte heller vårt förnuft kan ge oss någon verklig säker kunskap…”.
23

 Ett uttalande som 

jag menar på ett tydligt sätt exemplifierar och beskriver hur vi kan förstå en skeptikers tankar.  

 

Det handlar alltså om att skeptiska människor ifrågasätter giltigheten i olika påståenden 

gällande en objektiv verklighet. En skeptiker ifrågasätter när det inte finns vetenskapliga 

metoder som kan bevisa vad människor hävdar angående kunskap. En skeptiker kan uttala 

följande: vad vetenskapen inte kan upptäcka kan människan inte veta något om. En skeptiker 

kan ses som misstänksam och betraktar påståenden avvaktande tills tillräckliga bevis ligger 

till grund för speciella påståenden.  

Därmed kan vi anta att en skeptisk människas invändningar mot upplevelse av religiös 

erfarenhet exempelvis skulle kunna grunda sig i att en mystik upplevelse har ett privat 

innehåll och inget bevisvärde. Vidare skulle skeptikern kunna mena att Gud inte kan 

identifieras och att vetenskapliga förklaringar kan bortförklara mystiska och religiösa 

erfarenheter.  

Den franske filosofen René Descartes försökte komma över skepticismen genom att mena att 

inre förnuftsinsikt ledde till säker kunskap. Vilket han byggde på sitt berömda uttryck ”Jag 

tänker, alltså finns jag” (Cogito, ergo sum) Det uttrycket skall förstås på så sätt att insiktsfull 

sanning träder fram för människors inre, när de börjar tänka.  

 

 

5.3 En rationalists syn på religiös erfarenhet. 

 

I ett renodlat rationalistiskt perspektiv kan vi utgå ifrån att människor handlar och tänker 

utifrån sin egen förståelse av verkligheten. Jonsson menar att ”Rationalistens ideal är att 

skaffa sig en sammanhängande kunskap om tillvaron i dess helhet med utgångspunkt i några 

få grundläggande förnuftsinstinkter”.
24

 Utifrån det kan vi anta att en rationalist endast kan tro 

på människors religiösa erfarenheter om den först skaffat sig hållbara bevis. En rationalist 

skulle inte kunna uttrycka sig med ord som Jag bara tror så och inte presentera några särskild 

skäl till varför. Det skulle därmed gå att påstå följade: eftersom det inte finns vetenskapliga 

bevis för människors religiösa erfarenhet så kan vi heller inte lita på människors religiösa 

erfarenheter.  
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Jonson förklarar en förståelse av rationalism utifrån följande” uppfattningen att förnuftet 

(respektive vårt tänkande eller vår inre erfarenhet i motsats till vår yttre sinneserfarenhet) 

utgör den enda eller åtminstone den säkraste och avgörande källan till vår kunskap om 

verkligheten”.
25

  

Stenmark menar att ”Om vetenskapen kan visa att Gud finns eller att det är sannolikt att Gud 

finns, då kan vi veta att Gud finns eller åtminstone vara rationella i vår tro att Gud finns”.
26

 Vi 

kan därmed anta och uttrycka att det är rationellt att tro det vi tror, så länge det finns goda skäl 

att tro att det vi tror är sant.  

 

5.4 Tro och vetande 

 

Det finns så många sätt att förhålla sig till människors uppfattningar gällande tro och religiösa 

upplevelser. Vissa menar att Bibeln i sig kan anses vara ett uttryck för religiösa erfarenheter. 

Dagens samhälle rymmer en mångfald av livsåskådningar vilket påverkar hur människor tror. 

Därmed finns det människor i vår omgivning som på olika sätt ger uttryck både för ateism och 

även för teism.  Ateisten som avvisar religiös tro på Gud/ en högre makt och teisten som 

uttalar en religiös tro på att Gud/ en högre makt verkar i våra liv.  

Stenmark redogör följande tanke kopplat till människors religiösa tro ”Gudsfrågan angår 

många av oss på djupet och är starkt känslo- och viljemässigt laddad. Frågan har alltså inte 

enbart att göra med om vi tror eller inte tror att Gud finns eller med hur säkra vi är på att det 

vi tror är sant, utan har också att göra med vad vi vill och önskar ska vara sant”.
27

 

Finns det alltså en viljeaspekt som är viktig att ta hänsyn till gällande detta ämne, som inte 

grundar sig i några vetenskapliga bevis?  

Tanken om att det finns en stark koppling till människors önskan och vilja att tro att vi kan ha 

religiösa erfarenheter känns intressant att tänka.  

 

Det finns många saker vi inte vet men likväl är fullt rationella i att vilja tro på. Stenmark 

redogör för följande exempel ”Jag tror att min fru är hemma ikväll för att hon sa till mig att 

hon skulle vara hemma ikväll. Men anta att hon har ändrat sig och gått och hälsat på en vän 

istället”.
28

  Jag vill mena att Stenmark har goda och rimliga skäl att utifrån givna förhållanden 

rationellt tro på att hans fru är hemma, trots att det kan visa sig vara felaktigt. Här kan vi ana 
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att det finns en viljeaspekt med i sammanhanget på så sätt att Stenmark vill tro att det hans fru 

sa till honom är värt att tro och lita på. Utifrån detta exempel vill jag mena att det finns en 

stark koppling till att människor kan välja att tro och lita på vad som sägs bara viljan finns 

med.   

Människan har sedan urminnes tider vetat om att vi behöver äta och dricka för att överleva, att 

det finns djur och vissa är farliga, att vissa människor går att lita på och andra inte. Vi vet idag 

mer om världen än vad människor långt tillbaka visste. Men innan vetenskapen uppkom fanns 

god kunskap om livet och därför går det att hävda att det finns goda skäl att tro på att 

vetenskapen inte är den enda källan till kunskap.  

Stenmark menar att ” Vi kan enbart skaffa oss vetenskaplig kunskap om vi redan vet en rad 

andra saker”.
29

  

Därmed inte sagt att människor kan hävda att det måste finnas vetenskapliga skäl för en 

gudstro och religiös erfarenhet för att det ska vara rationellt att omfatta en sådan tro, även om 

jag personligen har svårt att anta en sådan hållning. Det finns många med mig som tar avstånd 

från ett sådant synsätt.  

 

Filosofen Lars Bergström menar att ”det kan finnas andra goda skäl till att tro på Gud än 

vetenskapliga skäl”.
30

 Stenmark uttrycker att ”om en människa har erfarit Guds närvaro i sitt 

liv har hon goda existentiella skäl att tro att Gud finns och är därför rationell, och denna tro 

kan också vara kunskapsgrundande”.
31

 Därmed går det att anta att sinneserfarenheter, mystik 

erfarenhet, personerfarenhet, medmänskliga relationers erfarenhet kan utgöra goda skäl för en 

gudstro utan att för den skull vara slutgiltigt bindande. Peter van Inwagen antar en ståndpunkt 

som handlar om att ”inga argument för Guds existens kan vara så starka att de tvingar en 

rationell människa som förstår dem att omfatta deras slutsats”
32

 Vidare menar han att det 

gäller alla filosofiska argument, vilket gör det applicerbart även på min undersökning. Vi kan 

alltså anta att det finns goda skäl att tro på Gud eller att lita på människors religiösa 

erfarenheter, men inget av dessa skäl är tvingande.  Vilket för tankarna vidare till vad som 

definierar ”goda skäl” och hållbara argument?  
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6 Flera ”goda skäl”, hållbara argument samt kritiska röster 

 

6.1 Ett sätt att förstå det subjektiva  

 

Stenqvist menar att det finns en grundläggande svårighet gällande studiet av mystik och 

religiösa erfarenheter vilket gäller att ”inga antaganden tillåts ha privilegierad ställning, varje 

antagande skall kunna ifrågasättas”.
33

 Antaganden skall kunna ifrågasättas och vara 

intersubjektivt prövbara. Påståenden behöver alltså kunna prövas inte bara av den som hävdar 

något utan även av andra.  

Att förhålla sig intersubjektiv till exempelvis känslor och upplevelser är omöjligt eftersom det 

inte kan vara något annat än personens egna känslor och upplevelser. Vad som däremot är 

möjligt är att människor kan, genom att beskriva händelsen för andra, göra den prövbar och 

tillgänglig. Forskare kan ge uttryck för att förståelsen av mystik och mystik erfarenhet inte är 

intressant ur ett vetenskapligt perspektiv. Stenqvist menar däremot att det går att studera 

exempelvis mystik och religiös erfarenhet utifrån påståenden och beskrivningar av ämnet och 

tydliggör det genom att säga att det handlar om ” påståendet om och beskrivningen av 

erfarenheten”.
34

 Vilket jag vill mena är att hållbart argument som även kan användas som ett 

”gott skäl”.  

 

 

6.2 Kritiska röster förklarar religiös erfarenhet 

 

Michael Martin förklarar människors upplevelse av religiös erfarenhet med orden ”lika troligt 

att erfarenheten kan ges en psykologisk förklaring”.
35

 Han vill med det mena att det inte finns 

något hållbart argument som kan styrka människors religiösa erfarenhet och att det mer troligt 

finns omständigheter som förklarar människors upplevelser. Skulle det finnas rimliga teorier 

som förklarar och är hållbara så menar han att den religiösa erfarenheten skulle peka på en 

koherent berättelse ”olika människors beskrivningar av sina erfarenheter skulle tendera att 

vara konsistenta med varandra”.
36

 Det skulle finnas en rimlig överensstämmelse mellan olika 

kulturellt religiösa erfarenheter.  

                                                           
33

 Stenqvist 2010:41 
34

 Stenqvist 2010:41 
35

 Peterson, Haskinger, Reichenbach, Basinger 1999:54 
36

 Peterson, Haskinger, Reichenbach, Basinger 1999:57 



16 
 

Han sätter en intressant frågeställning i ljuset när han undrar vilka religiösa erfarenheter som 

kan anses trovärdiga och vilka som kan förkastas. Michael lyfter fram mystikern Teresa av 

Avilas förslag gällande vad som bör avfärdas och inte. Teresa menar att det är den heliga 

Skriften som avgör om den religiösa erfarenheten kan anses trovärdig och om den religiösa 

erfarenheten skulle ha medfört en god inverkan på personen, att personen blir mer kärleksfull 

och ödmjuk. Michael avfärdar detta och menar att ett sådana påståenden förutsätter att 

människor är fostrade i en viss religiös traditions skrift.  

 

Kritiska röster kan mena att det finns psykologiska förklaringar till människors religiösa 

erfarenheter. Att det inte finns någon Gud eftersom det inte har bevisats vetenskapligt. 

Människor kan förhålla sig kritiskt och föra en kritisk diskussion om det är rationellt att 

omfatta religiösa trosföreställningar och om det går att lita på människors religiösa 

erfarenheter? 

Kritiska röster bidrar och utmanar på sitt sätt till att föra debatten vidare. Jag vill mena att 

kritiska röster bidrar till att tvinga fram goda moraliska skäl av dem som hävdar att 

trosövertygelser är rimliga och rationella.  

 

Feministfilosofer kan vara kritiska mot tro och vetande- debatten på så sätt att de ifrågasätter 

fokuset på trosföreställningar och sanningar i förhållande till makt och politik. De bidrar till 

att tänka annorlunda kring dessa frågor än vad som tidigare gjorts. Feministers kritiska röster 

kan synliggöra och omvandla utsagor som tidigare ansets rimliga till det orimliga och föra 

fram dem i ett nytt ljus. De finns feministfilosofer som menar att allt tal om religiösa 

erfarenheter är metaforiska eftersom vi inte har tillgång till någon direkt gudomlig erfarenhet.   
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7 Slutsats 

 

Jag har ställt min undersökningsfråga och genom litteratur och egna reflektioner har jag funnit 

att frågan som handlar om ”går det att lita på…” på ett sätt leder till eller kräver/förutsätter ett 

dömande, ett reslutat i något slags trovärdigt svar. Människors religiösa föreställningar och 

erfarenheter kan i vår tid numera även få inneslutas i det privata rummet. Orden ”Folk får väl 

tro vad de vill” kommer väl till pass. Om det uttrycket kan man tänka att det ryms en slags 

snäll feghet där vissa med det uttrycket menar att man inte behöver ta ställning. Min 

undersökningsfråga kan tolkas på två sätt inser jag efter skrivandets gång. Å ena sidan kan vi 

ställa oss frågan om vi kan lita på människors erfarenheter utifrån de förmedlande orden som 

beskriver erfarenheten, och å andra sidan kan vi undersöka om det är själva känslan 

människor upplever som går eller inte går att lita på.  

Genom att synliggöra min forskningsfråga med mystiken som grund kan jag se att frågan ”om 

det går att lita på…” får ett svar när vi tolkar det utifrån ett öppet förhållningssätt som råder 

inom mystiken. Mystiken är erfarenhetsbaserad och det är via erfarenheten som människor 

kan nå det som för många beskrivs vara dolt för det mänskliga förståndet. Mystiken har inga 

doktriner som radas upp som i en deduktiv teologi, utan mer som en induktiv teologi som 

handlar om att man startar i en upplevelse för att utifrån det börja sätta ord på och formulera 

sig. Jag vill mena att en sådan upplevelse kan vara lättare för mystiker att dela och 

tillsammans sätta ord på, om de nu skulle komma på idén att tala med varandra om den. 

Oavsett vilken form av religiös erfarenhet vi talar om är det alltid mänskliga erfarenheter och 

inte erfarenheter av Gud i sig. 

 

Min tes landar i att: det är fullt möjligt att lita på människors upplevelse av religiös erfarenhet. 

Legitimiteten beror på hur man uttrycker sig dvs. använder språket för att förmedla 

erfarenheten. Ett rationellt förhållningssätt till att göra människors erfarenhet legitim utgörs 

av om människor tar ansvar för sina uttalanden. Ett tydliggörande av sina uttalanden med 

orden ”enligt subjektet”, då menar jag att det går att lita på. Kanske är vi på väg att se mer av 

en ”induktiv teologi” där man startar i människans upplevelsevärld i stället för i dogmatik. Jag 

anammar Teresa av Avilas berättigande av människors upplevelse utifrån att religiös 

erfarenhet bör resultera i ett kärleksfullt handlande med stor ödmjukhet inför livet.  
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Jag har fått syn på att religiösa erfarenheter inte behöver kunna bevisas vetenskapligt för att 

kunna anses trovärdiga. 

Oavsett vad vi kommer fram till och hur vi tänker eller tror gällande mitt ämne så vill jag 

mena att det är förnuftigt, realistiskt och rationellt att föra ett resonerande om människors 

religiösa föreställningar.  

 

8 Sammanfattning 

 

Jag har antagit mig frågeställningen utifrån ett eftersökande av hållbara argument gällande om 

vi kan lita på människors religiösa erfarenheter. Frågeställningen är ”Går det att lita på 

människors religiösa erfarenheter?”. Utifrån hur vi angriper frågeställningen går det att hitta 

olika sätt att förhålla sig till undersökningsfrågan. Genom mitt arbetssätt har jag teoretiskt 

studerat tankar och teorier om hur vi kan förstå det mänskliga förnuftet, tro och vetande samt 

människors förmedlande av upplevda känslor.  

För att komma fram till hållbara argument så behöver man bestämma sig för att anta en tes 

och sedan pröva om den är hållbar. 

Jag kan här presentera en av William Alstons teorier vilket beskriver förhållandet mellan 

psykologiska förklaringar av religiös erfarenhet och den förklarade erfarenhetens 

kunskapsvärde på följande sätt ” Om det finns en godtagbar naturlig förklaring av religiös 

erfarenhet, så är Gud inte orsaken till denna erfarenhet; och om Gud inte är orsak till den kan 

den inte vara en erfarenhet av något verkligt”.
37

 Är en sådan teori verkligen hållbar? Jag vill i 

sådana fall problematisera den och mena att det behövs en beskrivning av innebörden i orden 

”en godtagbar förklaring”, för att teorin skall vara hållbar.  

 

Människan har en ambition att förstå sin värld, få den begriplig och meningsfull. Människan 

tycks ha en stark drivkraft att söka mening och förståelse. Förståelsen växer fram som 

resultatet av social kommunikation och egna erfarenheter. Kommunikationen, de sociala 

sammanhangen och relationerna kan anses vara verklighetsskapande. Med vår kunskap om 

verkligheten kan vi utifrån det menas vara en social konstruktion.  

Vi har förflyttat oss ifrån det objektiva samhällets mångfald in i en subjektiv tillvaro som blir 

personlig med en slags privatiserad hållning.  
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Jag vill mena att religiösa erfarenheter av mystik art sker även utanför mystikens traditioner. 

De kan ske oväntat och utan förberedelse och sker oftast inte för fler människor samtidigt utan 

är en upplevelse i enskilda människors liv. Under min rubrik som handlar om begreppet 

mystik ställer jag ett antal frågor som berör tanken ”om sammanhang och typ av person på 

något vis kan vara avgörande gällande legitimitet för upplevelsen av mystik erfarenhet?” 

 

 

Jag kan tydligt se att svårigheten med att tala om religiös och mystik erfarenhet bottnar i att 

språket begränsar i vissa sammanhang. Jag kan se att det finns teorier om att sådana 

erfarenheter baseras på känslor som är aktivt verksamma. Synliggörandet av livsfrågornas 

svårighet och ett problematiserande kring människors religiösa föreställningar tydliggjordes 

inledningsvis. Det går att mena att begreppet mystik kan vara svårdefinierat utifrån förståelsen 

av att det sägs vara vissa vägar som ligger till grund för att erfara mystik upplevelse. Mystiken 

kan förstås som någonting hemlighetsfullt och Bråkenhielm ger uttryck för att mystik 

upplevelse är ett möte med en transcendent verklighet. Mystiken kan även förstås som något 

gåtfullt och många menar att mystiken är outsäglig, att det rakt igenom är en subjektiv 

upplevelse. Där det outsägliga innebär att det är svårt att finna ett rättvist beskrivande.  

 

Jag tror att de flesta människor är överens om att man kan tala om religiösa erfarenheter, men 

att alla inte kan skriva under på att det går att lita på vad som sägs.  

Däremot vill jag argumentera för att det går att lita på människors förnuft eftersom det lämnar 

ett utrymme till mottagaren att med sitt eget förnuft själv avgöra sanningshalten i vad som 

uttalas. Förnuftet kan hjälpa oss att dra slutsatser om vad som händer bortom vår direkta 

erfarenhet och som bidrar till vår tanke och vårt handlande. Förnuftet hjälper oss vidare att 

tänka rationalistiskt. 

Jag bemyndigar därmed mottagaren att med sitt eget förnuft avgöra om det som sägs är 

rimligt och trovärdigt, dvs. om det är värt att lita på.  

Jag har uppmärksammat att det inom förnuftstänkande finns problem som behöver belysas 

som bottnar i att tänkare har olika uppfattningar om hur vi använder vårt förnuft och intellekt. 

Descartes anser att det finns en relation mellan förnuft och tillit och filosofin är det ämne som 

eftersträvar insikter som är tillgängliga och begripliga. Det är med andra ord inte bara viktigt 

vad man tänker, utan också hur man tänker.  

Ett rationellt tänkande kan uttryckas genom att säga att vi kan anta och uttrycka att det är 

rationellt att tro det vi tror, så länge det finns goda skäl att tro att det vi tror är sant. Det finns 
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såklart människor som ställer sig kritiska även till uttalanden som andra människor anses vara 

rimliga. Jag har försökt att belysa några kritiska röster och förhållningssätt och jag vill mena 

att kritiska röster bidrar till att tvinga fram goda moraliska skäl av dem som hävdar att 

trosövertygelser är rimliga och rationella.  
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