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1.1 INLEDNING 

 

Trosvisshet kan härledas ur olika övertygelser.1 Det kan finnas yttre orsaker, sådana 

som även kan delas av andra människor. Men trosvisshet kan också ha sin grund i en 

inre övertygelse, som är uppenbar för individen men kan ifrågasättas av omgivningen. 

Kan denna inre övertygelse ha ett sanningsanspråk, även om den är individuell och 

personlig? I denna uppsats ämnar jag att undersöka om gudserfarenheter kan ha 

sanningsanspråk, samt i så fall på vilket sätt och i vilken utsträckning. Fokus kommer 

att ligga på de mystika gudserfarenheter som Birgitta Birgersdotter, även kallad 

Heliga Birgitta, upplevde och starkt influerades av. Jag vill studera om Birgitta 

Birgersdotters mystika gudserfarenheter kan ha sanningsanspråk.  

Till min hjälp tar jag de kriterier för sanningsanspråk som följande författare anger: 

Keith Yandell2, Caroline Franks Davis3 samt Wayne Proudfoot4. Dessa kriterier 

kommer att anges mer utförligt i avsnitt 2.3. 

Dessutom kommer William James5 och Catharina Stenqvists6 definitioner av mystik 

erfarenhet att användas. William James är en centralfigur inom religionspsykologin, 

men även av stor relevans för religionsfilosofin med sina tankar kring den personliga 

upplevelsen som central del i mystika upplevelser. Både James och Stenqvist 

förstärker tillsammans Yandells, Franks Davis och Proudfoots kriterier för 

sanningsanspråk, förutom deras definitioner av en mystik erfarenhet. Trots att över 

100 år skiljer mellan James och Stenqvists författarskap kan man se en 

samstämmighet dem emellan.  

 

2.1 Syfte  

Syftet är att utifrån ovan angiven litteratur kritiskt analysera om Birgittas mystika 

gudserfarenheter kan ha sanningsanspråk och i så fall på vilket sätt samt i vilken 

utsträckning.  

 

                                                           
1 Keith E Yandell, The epistemology of religious experience (Cambridge, University Press, 1993), 119 
2 Yandell., 274. 
3 Caroline Franks Davis, The Evidential Force of Religious Experience, (Oxford, Clarendon Press, 

1999), 191. 
4 Wayne Proudfoot, Religious Experience, (Berkeley, University of California Press, 1985), 230. 
5 William James, The Varieties of Religious Experience. (London, Routledge, 2002), 295. 
6 Catharina Stenqvist och Eberhard Herrmann, Religionsfilosofisk introduktion- existens och samhälle. 

(Stockholm, Verbum Förlag, 2010), 47. 
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1.3 Metod och urval 

 

Birgitta hade under sin livstid över 600 uppenbarelser, som finns sammanställda i 

olika upplagor från 1492.7 Materialet i sig är alltför stort för att kunna analysera på 

det begränsade antal sidor denna uppsats medger. Inte heller har jag tillräcklig 

kunskap att kunna läsa den fornsvenska eller det latin som texterna är författade på.8 

Därmed är jag hänvisad till nyare översättningar, och till följd därav också de 

begränsningar som författaren gjort.  

 

I uppsatsen kommer jag att använda mig av Ebba Witt-Brattströms urval av Birgittas 

uppenbarelser. Författaren använder sig själv av Tryggve Lundéns översättning av 

ursprungsupplagan av Himmelska uppenbarelser från 1492.9 Därmed kan man se en 

ytterligare begränsning i källhänseende, då jag får förlita mig till att Lundéns 

översättning är korrekt. 

 

Som Ebba Witt-Brattström anger kan man dela upp Birgittas uppenbarelser i tre delar: 

bibliskt innehåll, råd och uppmaningar till maktens och kyrkans män samt 

domstolsscener, där människan är ställd inför Guds domstol och måste med hjälp av 

Jungfru Maria försvara sin förtappade själ.10 Man kan också välja att dela upp dem i 

de åtta böcker såsom de sammanställdes av Birgittas biktfäder.11  

Så ämnar jag inte att göra denna gång. Syftet med uppsatsen är att kunna pröva 

eventuella sanningsanspråk enligt Yandells, Proudfoots och Franks Davis kriterier, 

och då blir urvalet baserat på de upplevelser där vi får möta Birgittas tankar och 

känslor i samband med upplevelsen. Detta då kriterierna är baserade på individens 

tankar och känslor i samband med och kopplat till den upplevelse som beskrivs som 

en mystik gudserfarenhet. 

 

Trots en stor mängd uppenbarelser, finns det inte alltid beskrivet vilka Birgittas egna 

tankar och känslor kring upplevelsen var, vilket utgör en naturlig begränsning. De 

                                                           
7 Ebba Witt-Brattström. Heliga Birgitta. I dig blev den store Guden en liten pilt. (Värnamo, Norstedts 

förlag, 2003), 5. 
8 Sven-Erik Pernler, Sveriges kyrkohistoria. Hög- och senmedeltid. (Stockholm, Verbums förlag, 

2005), 60. 
9 Witt-Brattström., 24. 
10 Witt-Brattström., 16. 
11 Witt-Brattström., 23. 
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uppenbarelser som innehåller dessa beskrivningar utgör underlaget för den kritiska 

granskning jag ämnar göra. Därmed kan inskränkningar i antal mystika upplevelser 

anses befogat, samt möta de övriga begränsningar som finns angivna i stycket ovan.  

Ytterligare faktorer spelar in vid valet av dessa upplevelser: redan vid 

sammanställningen av de uppenbarelser Birgitta hade, gjordes redigeringar och urval 

av Birgittas biktfäder. Att de som sammanställde hennes uppenbarelser var 

övertygade om Birgittas kallelse till gudomligt språkrör inverkar också på den 

framställning som görs.12 Uppenbarelserna krävde då en samstämmighet med kyrkans 

egen lära, för att Birgitta skulle kunna hävda sin auktoritet i dåtidens kyrkliga frågor.13  

Det finns dock material som är värt granskning, trots dessa revisioner. Läsaren möter 

Birgittas känslor i texten, och det är i dessa uppenbarelser som jag hämtar materialet 

för att kunna göra en kritisk granskning. 

 

Genom att Birgitta själv inte nedtecknade sina upplevelser i någon större utsträckning, 

får läsaren ta ställning till i vilken omfattning redigeringen bedrivits av Birgittas 

biktfäder. Detta kan försvåra prövningen av eventuella sanningsanspråk, vilket är 

viktigt att notera. Att försöka nå in till känsloupplevelsen bakom texten blir då ett sätt 

att närma sig Birgittas egen erfarenhet, som inte har blivit redigerad av yttre faktorer. 

 

Förutom Birgittas kallelse och uppdrag, innehåller Witt-Brattströms bok också 

Birgittas olika tal till kyrkans män samt den detaljerade ordensregel som Birgitta 

använde som underlag för upprättande av klosterbygget i Vadstena inklusive hur 

klostret skulle administreras. Det är i dessa tre delar jag söker finna eventuella 

sanningsanspråk utifrån Yandell, Franks Davis och Proudfoots kriterier. 

 

 

2.1 BAKGRUND 

 

2.2 Definitioner av mystika gudserfarenheter 

Mystik är: … samlingsterm för erfarenheter av ett möte med en yttersta verklighet 

                                                           
12 Birger Bergh, Heliga Birgitta. Åttabarnsmor och profet. (Riga, Historiska media, 2002), 33. 
13 Hans Furuhagen, Furstinnan av Närke som blev Heliga Birgitta. (Värnamo, Norstedts förlag, 1990), 

12. 
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som tolkas som gudomlig.14 

 

Keith Yandell anger vissa kriterier för mystika gudserfarenheter. Dessa är taktila och 

visuella erfarenheter, alltså upplevelser som personen erfar med sina sinnen.15 Wayne 

Proudfoot instämmer i dessa kriterier, och lägger därtill perspektivet religiösa koncept 

och uttryck i upplevelsen.16 Samtidigt trycker Proudfoot på aspekten att mystika 

erfarenheter saknar naturliga förklaringar för individen.17 Om det finns en naturlig 

förklaring till upplevelsen, såsom kroppslig påfrestning, förminskas betydelsen av den 

mystika erfarenheten. Fasta och bön saknar inte relevans, dock kan den mystika 

erfarenheten inte enbart reduceras till dessa faktorer. 

 

En mystik erfarenhet kan enligt Proudfoot tolkas som antingen:  

1. En beskrivning av ett mentalt och/eller fysiskt tillstånd, oberoende av hur man 

tolkar eller förklarar detta tillstånd. 

2. Inte enbart en beskrivning utan något som också är ett uttryck för hur det ska 

tolkas.18  

Därmed kan man aldrig bortse från individens egen tolkning av det som skedde. Den 

kognitiva tolkningen är essentiell i individens tolkning av upplevelsen som just 

mystik gudserfarenhet.  

 

William James, religionspsykologen vars verk The Varieties of Religious Experience 

har haft stort inflytande inom mystikforskningen, definierar en mystik erfarenhet i 

följande punkter: outsäglighet, meddelar kunskap, kortvarighet och passivitet.19 Den 

mystika gudserfarenheten kan alltså inte fullt ut förklaras med hjälp av människans 

ordförråd, individen kan endast försöka förmedla den känsla som upplevelsen väckt. 

Kunskapen som förmedlas i erfarenheten leder till insikt, som upplevs vara av yttersta 

vikt och auktoritet. Den mystika gudserfarenheten är aldrig särdeles långvarig, enligt 

James varar den som längst i ca två timmar innan individen åter blir medveten om sin 

omgivning. Även om minnesbilden av erfarenheten därefter bleknar, kan känslan i 

                                                           
14 ne.se, sökord: mystik. 
15 Yandell., 236 
16 Proudfoot., 182. 
17 Proudfoot., 137.  
18 Proudfoot., 138. 
19 James., 295. 
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samband med upplevelsen finnas kvar längre. Passiviteten som individen upplever vid 

en mystik gudserfarenhet kan både innebära en total vila och overksamhet, likväl som 

att den gudomliga makten tar individen i besittning. Detta kan resultera i profetiskt tal 

trots individens passivitet.20 

 

Catharina Stenqvist menar att en mystik erfarenhet inte alltid behöver vara något 

exklusivt och främmande, utan kan också vara en upplevelse av det ordinära. Det 

vardagliga och allmängiltiga kan få beteckna det heliga, när individen upplevelser sig 

vara en del av en större helhet och enhet.  

Gemensamma drag för mystik erfarenhet är enligt Stenqvist ensamhet, tystnad, stark 

upplevelse, speciellt medvetandetillstånd, erfarenhet som nås i upplevelsen och en 

kontemplativ livshållning.21 

 

Susan Franks Davis har ytterligare definitioner på en mystik erfarenhet. Det är: en 

känsla av att ha upplevt den ultimata verkligheten, frånvaro av bundenhet till tid, rum 

och det egna jaget, känslan av enhet samt känsla av lycka och frid.22 Den mystika 

erfarenheten skänker en insikt att den världsliga uppfattningen om den fysiska 

kroppen och dess medvetande inte är hela eller den ultimata verkligheten. Det finns 

ett djupare medvetande och medvetenhet om det egna jaget, och vad som än är den 

ultimata verkligheten är heligt, evigt och av yttersta värde. Denna ultimata verklighet 

är en kraft som därmed upplevs mer reell än allt annat, då allt är beroende av och 

utgången från denna ultimata verklighet. Det är en kärleksfull, förlåtande och väldig 

kraft med vilken individen kan uppnå en personlig relation.23  

Även Yandell behandlar denna definition av mystik erfarenhet. Individen upplever en 

majestätisk, väldig och dyrkansvärd kraft som hon inte har någon anledning att 

betrakta som en kognitiv projektion.24  

 

2.3 Kriterier för sanningsanspråk 

Keith Yandell framför vissa kriterier för att testa sanningshalten i en mystik 

gudserfarenhet. Dessa kriterier tar sitt avstamp i reduktionismen, som menar att 

                                                           
20 James., 296. 
21 Stenqvist och Herrmann., 47. 
22 Franks Davis., 54. 
23 Franks Davis., 191. 
24 Yandell., 34. 
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fenomen kan härledas till en mer fundamental och grundläggande nivå.25 För att 

översätta detta till den mystika gudserfarenheten, baseras dess sanningsanspråk på att 

det inte finns fysiologiska orsaker till denna erfarenhet. 

Yandell sammanfattar sina kriterier i ganska enkla ordalag: om man accepterar 

ovanstående kriterier för mystik gudserfarenhet som norm för bedömning av 

sanningsanspråk framträder två möjligheter. Antingen finner man psykologiska, 

patologiska orsaker eller förklaringar i yttre påfrestningar på kroppen såsom 

narkotika, sömn- eller näringsbrist. Då kan sanningsanspråk inte göras enligt dessa 

kriterier. Om det inte finns psykologiska eller patologiska förklaringar till individens 

upplevelse, och individen upplever sig ha en mystik gudserfarenhet, så är 

sannolikheten då också stor att individen faktiskt upplevt denna mystika 

gudserfarenhet. Yandell menar att individen i dessa fall är medveten om dessa 

faktorer som skulle kunna falsifiera ett sanningsanspråk, och därmed inte i första hand 

drar slutsatsen att han eller hon har en mystik gudserfarenhet. Dessutom kan en 

jämförelse göras mellan olika mystika erfarenheter, både mellan olika religioner samt 

i olika tidsåldrar, en samstämmighet i uttryck och symbolik ökar sanningshalten i den 

mystika gudserfarenheten.26 Franks Davis talar om denna faktor som kumulativt 

argument, ju fler som upplever liknande saker kan stärka argumentet för 

sanningshalten i en mystik gudserfarenhet.27 

 

Sanningsanspråk vid mystika erfarenheter verkar förutsätta en frisk individ som inte 

är under påverkan av psykisk eller fysisk stress, ej heller något stimulantia som kan 

framkalla hallucinationer. Om individen är frisk i övrigt, d.v.s. inte lider av psykisk 

sjukdom eller epilepsi som kan förklara synupplevelsen, inte har haft negativa 

upplevelser i tidig barndom såsom förlust av förälder eller annan traumatisk 

upplevelse som utlöser behov av en verklighetsflykt, ökar sanningsanspråket. Alkohol 

eller narkotiska preparat kan ha sidoeffekter såsom hallucinationer och är därmed 

också en faktor att räkna med vid eventuella sanningsanspråk.  

 

Om individen som har en mystik erfarenhet inte kan bortförklara den med 

ovanstående premisser, och själv anser den vara sann och äkta, är det enligt Yandell 

                                                           
25 ne.se, sökord: reduktionism. 
26 Yandell., 266. 
27 Franks Davis., 114. 
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ett bevis för Guds existens.28 Bevisandet av eller en diskussion kring Guds existens är 

inte det huvudsakliga syftet med denna uppsats. Dock kan man notera att upplevelsen 

av en mystik erfarenhet och dess sanningsanspråk är intimt förknippade för Yandell. 

Genom att bevisa att individen har en mystik gudserfarenhet, bevisar man samtidigt 

att denna upplevelse har sanningsanspråk, enligt Yandell. Därför kan man se att 

sanningsanspråk, mystik erfarenhet och Guds existens är förenade med varandra, det 

går helt enkelt inte att lyfta bort aspekten Guds existens från Yandells kriterier. 

 

Wayne Proudfoot menar att för individen som har den mystika gudserfarenheten kan 

upplevelsen i sig själv vara nog bevis för dess äkthet, då individens förförståelse och 

övertygelse ger tolkningsraster för erfarenheten.29 Men individens tolkning har ingen 

auktoritet för omvärlden, om denna inte delar individens tro och uppfattning.30  

Catharina Stenqvist tar också fasta på problematiken med den privata karaktären i en 

mystik erfarenhet. En verklighet som endast upplevs av individen kan aldrig undergå 

en intersubjektiv prövning. Det enda som kan studeras är beskrivningar av 

erfarenheter, inte erfarenheten i sig själv. Stenqvist kommer till slutsatsen att 

sanningsfrågan gällande mystika erfarenheter för evigt blir undflyende och oviss.31 

För att dessa mystika erfarenheter då ska kunna få någon tyngd krävs inte bara en 

andlig erfarenhet, enligt Stenqvist. Det behövs också en koppling mellan erfarenheten 

och individens handlingar.32 Om individens upplevelse åtföljs av handling som direkt 

resultat av upplevelsen får därmed sanningsanspråket ökad tyngd. 

 

Precis som Yandell presenterar Franks Davis liknande utmaningar för att testa den 

mystika erfarenheten. Likt Yandell använder sig Franks Davis av reduktionistiska 

grepp och menar att dessa utmaningar kan vara av både patologisk och icke-

patologisk art.33 För att kunna hävda sanningsanspråk måste man först klargöra att 

inga patologiska förklaringar finns till att individen upplever sig ha mystika 

erfarenheter, såsom extrem suggestibilitet34 (mottaglighet för påverkan av känslor, 

stämningar och grupptryck). Vid en hysterisk personlighet ökar denna benägenhet, 

                                                           
28 Yandell., 274. 
29 Proudfoot., 154. 
30 Proudfoot., 236. 
31 Stenqvist och Herrmann., 41. 
32 Stenqvist och Herrmann., 47. 
33 Franks Davis., 195. 
34 ne.se, sökord: suggestibilitet. 
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samt under hypnos. Övriga förklaringar kan vara brist på stimuli under uppväxten, 

mental sjukdom samt fysisk påfrestning. Kan man alltså hävda att upplevelsen, som 

av individen anses som mystik gudserfarenhet, i själva verket kan härledas till miss- 

eller feluppfattningar grundade i sjukdomstillstånd eller kroppslig påverkan, kan dessa 

inte anses ha sanningsanspråk i någon större utsträckning. Och detta oavsett vilka 

andra faktorer som individen kan anse tala för att upplevelsen ändå är en mystik 

gudserfarenhet. 

 

Icke patologiska förklaringar, såsom kognitiva behov, social inlärning, tröst för den 

sexuellt frustrerade eller depriverade, fadersprojektion gentemot Gud behöver också 

en närmare förklaring. Om dessa ligger till grund för den mystika gudserfarenheten, 

kan reduktionisten hävda att det finns en grundläggande orsak till dessa upplevelser. 

Därmed är det individens behov som skapar upplevelsen, inte någon utomstående 

Gudomlig källa. Men för att kunna hävda dessa ovanstående faktorer, behöver man ha 

en psykologisk utvärdering av individen. Detta saknar vi i Birgittas fall, även om flera 

har försökt att utifrån hennes uppenbarelser göra denna utvärdering.35  

Känslan av att vara enad med en personlig närvaro kan dock inte alltid förklaras 

utifrån patologiska eller icke-patologiska orsaker, menar Franks Davis.36 Dessa 

upplevelser blir alltså svårare att bortförklara, om en frisk individ upplever dem. 

Precis som med Yandells kriterier ligger Franks Davis kriterier för sanningsanspråk 

grundade i att det inte finns fysiologiska eller patologiska förklaringar som motsäger 

individens upplevelse. 

 

2.4 Birgittas liv och mystika gudserfarenheter 

När Birgitta föds vintern/nyåret 1302-03, är det in i en mycket inflytelserik och 

mäktig familj. Hennes mor, Ingeborg Bengtsdotter, har troligtvis släktanknytning med 

kungaätten. Hennes far, riksrådet och lagmannen Birger Persson (Petersson) är en av 

dem som haft huvudansvar för bearbetandet av Uplandslagen.37 Detta skedde 

tillsammans med Andreas And, Birger Perssons kusin. En annan släkting är 

ärkebiskopen Jakob Israelsson, som var farbror till Birger Persson. Släktanknytningar 

                                                           
35 Hjalmar Sundén, Den Heliga Birgitta. Ormungens moder som blev Kristi brud. (Stockholm, 

Wahlström & Widstrand, 1973), 32. Samt Furuhagen., 36. 
36 Franks Davis., 232. 
37 Sven-Erik Pernler., 59. 
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fanns därmed till alla dåtidens mäktiga män, både inom adel och kyrkan.38 

Uppgifterna går isär vad gäller var Birgitta tillbringade sina barndomsår. Vissa källor 

hävdar att hon bodde på Finsta gård.39 Andra källor visar att Birger Persson först 

under slutet av sin levnad bodde på denna gård. Där hävdas istället att Birgitta under 

sina första år bodde på Skällnora eller Runby.40 Klart är ändå att det är i de södra 

delarna av Uppland som Birgitta växer upp. Om Birgittas syskon finns inte mycket 

dokumenterat. Totalt föddes det sex syskon, varav endast tre överlevde sin far. Dessa 

var Birgitta, hennes yngre syster Katarina samt yngre bror Israel. Som vuxen blir 

Israel Birgersson lagman i Uppland likt sin far.41 Det finns ingen rapportering om att 

Birgittas syskon skulle ha haft liknande upplevelser som de Birgitta sedan nedtecknar 

som himmelska uppenbarelser. 

 

Gift med Ulf Gudmarsson bosätter sig Birgitta på Ulvåsa. Birgitta bär under 

äktenskapet fram åtta barn, och det äkta paret företar sig också två pilgrimsresor till 

Nidaros samt Santiago de Compostela. Vid den senare resan insjuknar Ulf, men 

Birgitta ser i en syn Frankrikes skyddshelgon Dionysius, som lovar henne att Ulf inte 

ska avlida på resan.42 

 

Redan i unga år upplever Birgitta syner, såsom att jungfru Maria kröner henne med en 

krona av guld. Vid tio års ålder har Birgitta samtal i drömmen med den korsfäste 

Kristus.43 Senare i livet fortsatte Birgitta att dela sina upplevelser med sina närmaste 

och lät också nedteckna dem både på svenska och latin. De anteckningar som Birgitta 

själv gjort finns endast bevarat i ett fåtal fall och de uppenbarelser som senare 

sammanställts i böcker bär spår av revision och uteslutningar, vilket gör att man kan 

fråga sig hur mycket av materialet som påverkats av Birgittas biktfäder.44  

Efter sin död blir Birgitta helgonförklarad av den katolska kyrkan 1391.45 

 

 

                                                           
38 Sundén., 27. 
39 Pernler., 59. 
40 Ne.se, sökord: Finsta. 
41 Furuhagen., 32. 
42 Bergh., 42. 
43 Pernler., 59. 
44 Furuhagen., 12. 
45 Bertil Nilsson, Sveriges kyrkohistoria. Missionstid och tidig medeltid. (Stockholm, Verbum Förlag, 

2001), 194. 
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2.5 Birgittas kallelse och uppdrag  

Birgitta identifierade sig med de bibliska personligheterna, till den milda grad att hon 

upplevde dem i nutid.46 I hennes uppenbarelser ingår samtal med både Dionysius, 

Jesus och jungfru Maria, Jesu mor. De senare två är dock mest frekventa i Birgittas 

uppenbarelser, såsom då hon mottar sin kallelse att vara Guds språkrör. 

 

Under julnatten känner Birgitta en så stark känsla av jubel och glädje att hon knappt 

kan behärska sig. Birgitta beskriver detta som att det spritter i hjärtat, som att ett 

levande barn tagit sin boning i henne. Närstående vänner kan både se och känna denna 

sprittning i hjärtat hos Birgitta, får vi veta. Senare, under juldagen, visar sig Jungfru 

Maria för Birgitta i en syn och förklarar för Birgitta att det är Kristus ankomst i 

hennes hjärta som orsakar sprittningen.47 Några dagar efter makens död blir Birgitta 

hänryckt och upptänd.48 Nu är det Jesus Kristus själv som vill tala med henne. Genom 

denna uppenbarelse får hon så uppdraget att vara Kristi brud och språkrör, då Kristus 

inte endast talade till henne för hennes egen, utan för alla kristnas frälsnings skull. 

Därför skulle hon nedteckna alla ord som Kristus talat till henne, för att de skulle 

spridas bland de kristna. 

 

2.6 Birgitta tar emot ordensregeln 

Efter en uppenbarelse beskriver Birgitta att hon var så fylld av glöd och jubel att 

hjärtat nästan hotade att brista. Det var när hon mottog Frälsarens ordensregel, som 

hon upplevde att Kristus ingöt i henne. När hon försöker förklara på vilket sätt denna 

regel kunde finnas hos henne så uttryckligt och på så kort tid, sviker henne orden, 

men hon är ändå övertygad om dess riktighet och Kristi förmåga att utföra denna 

kunskapsöverföring. Birgitta fylldes av en väldig energi efter uppenbarelsen, som inte 

lämnade henne innan hon fått hela ordensregeln nedtecknad.49 

I inledningen till ordensregeln finns det beskrivet hur Birgitta oftast mottog sina 

uppenbarelser. Detta skedde allt som oftast när hon var försänkt i bön, och kroppen 

domnade och försattes i hänryckning. Genom detta blev enligt Birgitta hennes själ 

förmögen att ta emot den andliga visionen. För hennes biktfäder var detta ett tecken 

                                                           
46 Pernler., 208. 
47 Witt-Brattström., 27. 
48 Witt-Brattström., 28. 
49 Witt-Brattström., 34. 
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på att uppenbarelserna var förmedlade genom Helig Ande, då hon fick medvetande 

och kunskap om något bortom det egna jaget genom hänryckningen.50  

 

2.7 Birgittas tal till kyrkans män 

Vid en av uppenbarelserna får Birgitta i uppdrag att rikta kritik mot de män inom 

kyrkan som sysslar med otukt och är mer intresserade av den makt och den 

ekonomiska framgång som kyrkan kan ge dem, än att tjäna kyrkan.51 Denna vision får 

Birgitta när hon är försänkt i bön i kyrkan Santa Maria Maggiore i Rom. Hon 

upplever hänryckning, domning i kroppen samt en känsla av ljus, värme, kärlek och 

upplysning. Trots att hon var fullt vaken, kunde hon inte röra sig.52  

På samma vis får hon möta jungfru Maria, som talar till henne ur ett starkt ljussken, 

trots att det var mitt i natten. Birgitta får vetskap om att Jesus är den fullkomliga 

kärleken och rättvisan, att han är allsmäktig och Gud själv.53  

Budskapet hon får att förmedla är en kritik mot påven Urban V, som återvänt till Rom 

efter sin långa vistelse i Avignon, men nu genast vill återvända dit. Enligt Birgittas 

uppenbarelse kommer påven som en konsekvens av detta att bli sjuk och avlida, om 

han företar denna återresa. Trots denna varning gör Urban resan tillbaka till Avignon, 

och dör kort därefter i Avignon såsom Birgitta förutsagt.54  

Birgitta får också ta emot ett budskap till påven Gregorius XI, som efterträdde påve 

Urban V. Budskapet var det samma, om än till en ny påve: att återvända till Rom. 

Även denna gång var hon fullt vaken, men kroppen domnade. Hjärtat fylldes kärlek, 

hon kände frid och kraft och en ökad förståelse.55 

 

3.1 RESULTAT 

 

3.2 Birgittas mystika gudserfarenheter tolkade genom kriterier för 

sanningsanspråk 

Det är på sin plats att först bestämma om de upplevelser som Birgitta hade verkligen 

kan beskrivas som mystika erfarenheter, detta då kriterierna för sanningsanspråk är 

                                                           
50 Witt-Brattström., 313. 
51 Witt-Brattström., 254. 
52 Witt-Brattström., 252. 
53 Witt-Brattström., 256. 
54 Furuhagen., 169. 
55 Witt-Brattström., 260. 
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intimt förknippade med det faktum att individen upplever en mystik erfarenhet. Sett 

till William James definition kan man se att Birgitta uppfyller alla fyra kriterier: hon 

kan inte fullt ut förklara sin upplevelse av Frälsarens ordensregel, hon mottar 

information, upplevelserna är kortvariga och intensiva samt hon upplever 

domningskänsla i kroppen vid vissa upplevelser. Därmed kan man konstatera att 

Birgittas upplevelser kan definieras som mystika erfarenheter, om man accepterar 

James definition som adekvat. Tolkar man Birgittas uppenbarelser genom Yandells 

kriterier får man samma resultat, Birgitta har både taktila och visuella upplevelser. De 

innehåller också religiösa koncept och uttryck, såsom Proudfoot kräver. Även Davis 

kriterier uppfylls vid Birgittas uppenbarelser.  

 

Vi behöver också ta hänsyn till den reduktionsnaturalism som hävdar att upplevelser 

av den typ som Birgitta har helt kan förklaras utifrån fysiologiska skeenden i 

kroppen.56 Genom att hänvisa till dessa kroppsliga funktioner diskuterar Carl-

Reinhold Bråkenhielm vilket kunskapsvärde en religiös erfarenhet kan ha, och hur 

kriterierna för sanningsanspråk kan påverka detta: ”Om vi antar (med rätt eller orätt) 

att det finns en vetenskapligt godtagbar naturlig förklaring till religiösa 

erfarenheter… kan man därav dra några slutsatser om dessa erfarenheters religiösa 

kunskapsvärde?”57  

Dock råder det ingen tvekan om att Birgitta och hennes närmaste tolkade hennes 

uppenbarelser som sanna uttryck för gudserfarenhet. Dessa uppenbarelser var både en 

förlängning och ett förtydligande av Bibelns texter.58 Att dessa mystika 

gudserfarenheter präglade Birgittas liv och hennes inställning till sig själv finns det 

också ett antal exempel på. Birgitta var inte invigd i någon klosterorden, som flera av 

hennes samtida kvinnliga, kristna mystiker. Dock var hon välutbildad och hade en 

stark ställning redan innan hon fick sin kallelse. Med egen myndighet hade hon 

troligtvis inte nått lika långt som då hon agerade som Guds språkrör.59 Detta behöver 

dock inte betyda att hennes uppenbarelser inte har sanningsanspråk, då kallelsen fick 

henne att ändra fokus från världsliga intriger mot mer andliga spörsmål. Birgitta hade 

redan innan sin kallelse stort inflytande, såsom hovdam och lärare åt Sveriges 

                                                           
56 Carl Reinhold Bråkenhielm, Verklighetsbilder. (Nora, Nya Doxa, 2009), 50. 
57 Johan Modée, Tro, vetande, mystik. (Stockholm, Brutus Östlings Symposion, 2000), 182. 
58 Pernler., 209. 
59 Lena Roos, Att studera medeltiden. (Malmö, Studentlitteratur, 2008), 102. 
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drottning Blanka av Namur.60 Snarare utsätter hon sig för risker genom de otaliga 

resor hon genomför till Rom och det Heliga Landet, samt de uttalanden hon känner 

sig anmodad att göra som språkrör för Gud. 

 

Franks Davis menar att religiösa erfarenheter kan tjäna som en viktig och värdefull 

källa till bevis för många religiösa anspråk.61 Tolkat genom Yandells kriterier för 

sanningsanspråk62 samt för mystika gudserfarenheter kan man se att det inte fanns 

någon anledning för Birgitta att betvivla sanningshalten i hennes uppenbarelser som 

mystika gudserfarenheter. Birgitta hade över 600 uppenbarelser, som spänner över 30 

års tid.63 Och de första får hon redan i ung ålder, redan innan hon förlorar sin mor. 

Upplevelserna innehåller både syn och känsel samt berör barnet Birgitta starkt.64  

 

Franks Davis hänvisar till Michael Carrolls studie kring visioner av jungfru Maria. 

Enligt denna studie har en ogift kvinna som saknar sexuell partner en ökad 

benägenhet att ha dessa visioner.65 Kan då Birgittas visioner tolkas som uttryck för en 

sexuell deprivation (undandragande av stimulering)?66 Det stämmer att Birgitta börjar 

få sina längre uppenbarelser först efter maken Ulfs död.67 Detta förklarar dock inte de 

uppenbarelser som Birgitta har i barndom, eller under sitt äktenskap. Och vad gäller 

Birgittas och Ulfs samlevnad, kan man inte säga att de praktiserade någon sexuell 

avhållsamhet av döma av deras åtta barn.68 Franks Davis underkänner själv denna 

teori av Carroll som enda förklaringen till Maria-visioner med hänvisning till att 

Carroll inte själv har förstahandsinformation från informanterna, samt att det som 

undersöks är ett begränsat material.69 Oavsett sanningshalten i Carrolls tes kan den 

inte appliceras på Birgittas uppenbarelser, och kan därmed inte förklara hennes 

benägenhet att ha Maria-visioner. 

 

Något som däremot kan ha inverkat på Birgittas Maria-visioner är hennes farbror 

                                                           
60 Bergh., 36. 
61 Franks Davis., 250. 
62 Yandell., 266 ff. 
63 Witt- Brattström., 23. 
64 Bergh., 33. 
65 Franks Davis., 206. 
66 ne.se, sökord: deprivation. 
67 Pernler., 61. 
68 Sundén., 33. 
69 Franks Davis., 207. 
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Israel Persson. Hjalmar Sundén skriver att Israel var känd för sin Mariafromhet, och 

Birgitta kunde mycket väl fått med sig detta från barndomsåren.70 

I Birgittas fall handlar det om över 600 uppenbarelser som finns nedtecknade, 

samlade i åtta böcker av hennes biktfäder.71 Mängden upplevelser är enligt Franks 

Davis i sig ett bevis på ett kumulativt argument, där företeelsen stärks av upprepade 

upplevelser.72 Att Birgitta har dessa upplevelser under hela sitt liv talar emot Carrolls 

tanke om sexuell deprivation som drivkraft bakom upplevelsen.  

Man kan se att Birgittas samliv med maken samt livet som härskarinna på en stor gård 

tar sig uttryck i de metaforer som hon använder i sina uppenbarelser.73  

 

Anita Goldman skriver i sin bok Guds älskarinnor att de upplevelser som kvinnor 

hade blev betraktade av medeltidens tänkare som en återspegling av kvinnans 

kroppsliga natur, och därför skulle betraktas som inbillning eller missuppfattning.74 

Kvinnan var inte rationell, därför kan inte hennes eventuella syner tas på allvar. 

Catharina Stenqvist behandlar också skillnaden mellan kvinnlig och manlig mystik. 

Genom att kvinnors upplevelse haft mer påtagligt fysisk karaktär, har dessa inte haft 

samma tyngd som männens mer intellektuellt inriktade. Dessa upplevelser har 

betraktats som irrelevanta, eftersom kvinnor inte varit i maktposition.75 Därför är det 

spännande att vissa kvinnor, såsom Birgitta, som faktiskt använde sig av kvinnliga 

begrepp i sin tolkning av de uppenbarelser hon fick, ändå rönte en så stor acceptans 

bland sina samtida. Att Birgitta var kvinna och använde sig av typiskt kvinnliga 

metaforer såsom havandeskap verkar inte ha inverkat menligt på hennes auktoritet, 

snarare tolkar jag det som att Birgitta som kvinna naturligt kunde använda sig av 

denna symbolik i beskrivandet av sina upplevelser. 

 

För Birgitta var det naturligt att använda sig av sin egen erfarenhet för att tolka sina 

upplevelser, och även ge mening åt de erfarenheter hon gjort i sitt liv. Proudfoot 

menar att individens förförståelse är en del av tolkningsrastret för erfarenheten, som 

tidigare påpekats. Därmed kan man inte se något motsatsförhållande i att kallelsen för 

                                                           
70 Sundén., 28. 
71 Witt-Brattström., 23. 
72 Franks Davis., 241. 
73 Witt-Brattström., 10. 
74 Anita Goldman, Guds älskarinnor. Om hängivna kvinnor i en livrädd värld. (Stockholm, Natur och 

Kultur, 2005), 25. 
75 Stenqvist och Herrmann., 45. 
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Birgitta ter sig som att vara havande med Kristus i sitt hjärta. John Polkinghorne 

formulerar detta med andra ord: teologi kan inte framträda som en icke-empirisk 

disciplin. Precis som en gen eller en elektron inte är möjlig att se med blotta ögat, lika 

litet är det möjligt att se Gud.76 Därför krävs metaforer för att beskriva upplevelsen 

både inom naturvetenskap likväl som inom teologi. Steven Katz instämmer i 

Polkinghornes tankar, och menar att den religiösa upplevelsen styrs av religiösa och 

kulturella trosföreställningar.77 Att Birgittas upplevelser är tydligt präglade av en 

kristen kontext kan därmed finna sin förklaring. 

 

3.3 Birgittas kallelse och uppdrag 

När Birgitta får sin kallelse under julnatten, blir det genom både taktila och visuella 

erfarenheter. Birgitta får hjärtklappning, som kan upplevas av hennes omgivning. 

Dessa upplevelser stämmer väl överens med Yandells kriterier för den mystika 

gudserfarenheten. Men denna hjärtklappning härrör Birgitta inte till vanliga 

kroppsliga funktioner, utan det faktum att Kristus har tagit sin boning i hennes hjärta. 

Därmed kan man se att även Proudfoots kriterier om religiösa koncept finns med i 

erfarenheten. Kritiker skulle kunna förklara denna hjärtklappning utifrån Birgittas 

allmäntillstånd, men för Birgitta tolkas den inte så. Den kognitiva tolkningen Birgitta 

gör får härmed styra upplevelsen som just mystik gudserfarenhet.  

 

En tolkning av upplevelsen är oundviklig, menar Gwen Griffith-Dickson i The 

Routledge Companion to Philosophy of Religion.78 Genom denna tolkning får 

upplevelsen en djupare mening för individen. Detta är något som sker spontant, enligt 

Griffith-Dickson, då hjärnan söker ordna intryck och upplevelser i mönster och tolka 

dem. Detta jämställer Griffith-Dickson med övriga intryck och upplevelser som 

människan erfar med sina sinnen, de mystika gudsupplevelserna är likställda med 

dessa.79 George Mavrodes instämmer i detta, när han förlägger tolkningen av 

upplevelsen till en grundläggande kognitiv handling.80 Det är inte annorlunda att 

                                                           
76 Alf Tergel. Teologi och dialog. Utmaningar och svar i teologin. (Nora, Bokförlaget Nya Doxa, 

2006) 23. 
77 Michael Peterson et.al. Förnuft och religiös tro. En inledning till religionsfilosofin. (Nora, 

Bokförlaget Nya Doxa, 2005), 37. 
78 Chad Meister och Paul Copan. The Routledge Companion to Philosophy of Religion. (London, 

Routledge, 2007) 688.  
79 Meister och Copan., 689. 
80 Michael Peterson et.al., 297. 
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uppleva en mystik gudserfarenhet, mot något annat vi erfar med våra sinnen enligt 

Mavrodes.  

 

Birgitta känner stark jubel och glädje. Hon erfar en personlig relation med Kristus, 

och erfar i detta också en enhet. Hon får bli Kristi brud, den som ska kungöra Guds 

och jungfru Marias vilja för världen.81 Ställt mot Franks Davis kriterier stämmer detta 

väl med en mystik erfarenhet. Även Yandells definition av mystik erfarenhet går att 

applicera på Birgittas kallelse, genom att hon upplever denna dyrkansvärda kraft.  

 

3.4 Birgittas tal till kyrkans män 

Proudfoot tar upp tolkningsaspekten som essentiell vad gäller den mystika 

erfarenheten.82 Peterson et.al. behandlar också denna aspekt utifrån en person-relativ 

syn på bevis.83 Om tolkningen av upplevelsen anses som förnuftig får den också 

sanningsanspråk för individen. 

Birgitta tolkade upplevelserna som en kallelse till att vara språkrör, och detta 

resulterade i hennes tal till kyrkans män. Precis som vid hennes kallelseupplevelse 

upplever Birgitta hänryckning, men också domning av kroppen och en känsla av ljus 

och upplysning och förståelse. Dessa stämmer väl med Franks Davis kriterier, men 

även på James definition av mystik erfarenhet.  

 

För att mystika erfarenheter ska kunna få någon tyngd krävs inte bara en andlig 

erfarenhet, enligt Stenqvist. Det behövs också en koppling mellan erfarenheten och 

individens handlingar.84 Detta kan man alltså koppla till de handlingar som Birgitta 

anser sig kallad att utföra, och sedan driver igenom. Själva handlingen som följer på 

synen kan enligt Stenqvist definition tolkas som ett bevis på att Birgittas upplevelse är 

en mystik gudserfarenhet. 

Elena Namli menar att tolkningen av upplevelsen är en naturlig del i förståelsen.85 

Genom denna tolkning skapar man mening och sätter in sin upplevelse i ett större 

sammanhang, precis som Birgitta gjorde. 

                                                           
81 Witt-Brattström., 25. 
82 Proudfoot., 138. 
83 Peterson et.al., 82. 
84 Stenqvist och Herrmann., 47. 
85 Mattias Martinsson, Ola Sigurdsson och Jayne Svenungsson, Systematisk teologi, en introduktion. 

(Stockholm, Verbum Förlag, 2007), 90. 
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3.5 Birgitta tar emot ordensregeln 

Återigen får Birgitta uppleva en visuell och taktil erfarenhet, samt en känsla av lycka 

och frid. Dessa upplevelser kring Frälsarens ordensregel tangerar såväl Yandells, 

Proudfoots samt Davis definition av en mystik gudserfarenhet. Den innehåller 

religiösa koncept, saknar naturlig förklaring samt innehåller en upplevelse av en 

dyrkansvärd kraft som individen inte betraktar som en kognitiv projektion. Birgittas 

upplevelse ryms även inom James definition av en mystik erfarenhet, då den inte kan 

förklaras fullständigt av Birgitta. Hon erhåller en kunskap och en insikt, som upplevs 

som av yttersta relevans. De mystika gudserfarenheterna tjänade i detta fall som grund 

för kyrkliga doktriner, något Franks Davis tar upp i sina kriterier.86 Genom att de 

mystika gudserfarenheterna accepterades av Birgittas samtid lades grunden för 

Birgittaorden. 

 

 

4.1 DISKUSSION 

 

Att religiösa upplevelser inte per automatik accepteras som sanning, torde vid detta 

laget stå klart. Kriterierna i sig försöker undanröja eventuell kritik mot det 

sanningsanspråk en mystik gudserfarenhet eller religiös upplevelse kan hävda. Men 

att kunna uppfylla de sanningskriterier som Yandell, Proudfoot och Davis anger 

behöver i sig inte betyda att kritiker blir övertygade. För problemet kvarstår: det är 

vanligtvis omöjligt att varken bekräfta eller förkasta att personen har haft denna 

upplevelse, och den kognitiva tolkningen av upplevelsen kommer också att skilja 

beroende på vilken åsikt du har. För en tolkning är oundviklig, såsom Griffith-

Dickson menar. Men Griffith-Dickson ställer också frågan om tolkning minskar 

bevisvärdet av upplevelsen. Att människan söker konsensus i sina upplevelser kan 

spåras tillbaka till det limbiska systemet som hjälper oss att snabbt kunna tolka fara 

och hot. Vid en upplevelse som inte kan inordnas i individens vanliga tankemönster 

kan individen riskera att hemfalla åt den tradition som finns i dennes kontext.  

Franks Davis kumulativa argument kan därmed ses som hotat, då ett flertal likartade 

upplevelser inte behöver ses som sanningsanspråk utan snarare ett tecken på socialt 

anpassat språk. Likväl lyfter Griffith-Dickson frågan om bevisbördan blir alltför tung 

                                                           
86 Franks Davis., 250. 
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för dessa mystika upplevelser. Genom att jämställa dem med de känslor och 

upplevelser vi har i ett förhållande vill Griffith-Dickson lätta på den bördan, men 

minskar kanske också samtidigt möjligheten att ha tunga sanningsanspråk.  

 

Denna synpunkt delas av Stenqvist, som menar att det enda som kan studeras är 

beskrivningar av erfarenheter, inte erfarenheten i sig själv. Det som prövas är då inte 

själva upplevelsen, utan snarare beskrivningen av upplevelsen. Genom att bejaka 

denna ståndpunkt kan man intersubjektivt pröva beskrivningen, men misslyckas i att 

behandla sanningsanspråket. Enligt min mening var sanningsanspråket av central 

karaktär för Birgittas upplevelser, och av yttersta vikt. Birgittas upplevelser kan alltså 

inte helt frigöras från sanningsanspråket. 

 

George Mavrodes förlägger tolkningen av upplevelsen till en grundläggande kognitiv 

handling. Han anser att vi har en andlig förmåga att tolka upplevelser av Gud, på 

samma sätt som vi kan tolka och känna igen vår omgivning genom våra sinnen.  

John Polkinghorne menar att teologi inte kan framträda som en icke-empirisk 

disciplin. Då den även behandlar mystika gudsupplevelser, behöver den använda sig 

av metaforer för att söka förklara och göra begripligt. Tolkning och upplevelse är 

alltså intimt förknippade med varandra. Vi undkommer aldrig tolkningen i våra 

upplevelser. Genom att jämställa naturvetenskapen med teologin verkar Polkinghorne 

vilja undanröja problemet med den intersubjektiva prövbarheten vad gäller teologi i 

stort och i detta fall mystika erfarenheter. Problemet med detta ställningstagande är 

för mig att naturvetenskapen ständigt uppfinner nya metoder att upptäcka och studera 

detaljer inom sitt forskningsfält. Ännu har människan inte lyckats uppfinna metoder 

för att kunna studera den mystika upplevelsen, och vi är hänvisade till att studera 

individens beskrivning av erfarenheten. Innan denna möjlighet finns är jag benägen 

att instämma i Griffith-Dicksons och Stenqvists problematisering av studiet kring 

mystika erfarenheter. 

 

Steven Katz menar att upplevelsen inte är gemensam, utan individuell. Därmed finns 

också olika beskrivningar av fenomenet gudsupplevelse. Ska man använda sig av 

sanningskriterier för mystika erfarenheter stöter man på ytterligare ett problem att 

hantera: om erfarenheten inte kan förklaras med naturliga orsaker, såsom Yandell och 

Proudfoot menar förminskar betydelsen av upplevelsen, krävs det att individen själv 
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formulerar en orsak till erfarenheten. Det blir en cirkulär argumentation: den religiösa 

upplevelsen berättigar tron på det individen tror sig ha upplevt. För den som inte delar 

samma uppfattning och tro på det gudomliga, blir detta meningslöst. Samtidigt måste 

individen tolka sin upplevelse, och gör detta genom de verktyg som finns. Om 

individen tolkar denna erfarenhet som en gudsupplevelse, kommer individen att 

använda sig av de religiösa uttryck som finns i dennes kontext. Individen äger 

upplevelsen, och måste också få äga tolkningen av den, oberoende av omgivningens 

syn på denna tolkning.  

 

I diskussionen kring sanningsanspråk bör man också ta i beaktande den 

reduktionsnaturalism som förklarar mystika upplevelser med utgångspunkt i 

fysiologiska skeenden i kroppen. Lösningen på denna kritik blir att enbart förlita sig 

till det som kan verifieras av andra, eller är grundade på förnuftiga insikter. Då den 

mystika gudsupplevelsen inte kan verifieras av andra är individen hänvisad till att 

enbart tro på det som är förnuftigt att hålla för sant. Detta öppnar för en diskussion 

kring vad som anses förnuftigt, eller om det finns förnuftiga skäl för denna åsikt. 

Birgitta prövade sina upplevelser gentemot sina närmaste, som bekräftade att de också 

trodde de var sanna och komna från Gud. För Birgitta var det därmed förnuftigt att tro 

på sanningshalten i upplevelsen. Att Birgitta ägnade sig åt andaktsövningar med 

asketiska förtecken behöver inte reducera dessa upplevelser till enbart kroppsliga 

faktorer. Birgitta är en robust kvinna, hon har inte bara lyckats frambära åtta barn, 

utan också genomfört två stycken pilgrimsfärder innan makens död. Därmed kan man 

se att Birgitta hade en god fysik, som säkerligen klarade av en viss askes utan men. 

Men det går också att vända på argumentationen. Det kumulativa argumentet blir i 

detta en viktig aspekt: ju fler upplevelser som kan hänvisas till en gudomlig 

erfarenhet, desto fler argument krävs från motsatt sida att motbevisa argumenten för 

denna mystika Gudsupplevelse.  

 

Bråkenhielm menar att gudserfarenheter kan ha en naturlig förklaring även om de 

berättar något om en utomvärldslig verklighet. Detta behöver dock inte betyda att de 

inte har sanningsanspråk enligt Bråkenhielm.  

Yandells, Proudfoots och Davis kriterier försöker enligt mig undanröja eventuella 

bortförklaringar till upplevelsen, då deras kriterier för sanningsanspråk är intimt 

sammanlänkade med beviset på att upplevelsen är just en religiös erfarenhet. Där har 
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de naturliga förklaringarna ingen plats. För Bråkenhielm behöver det dock inte stå i 

motsats till varandra. Individens egen tolkning i sammanhanget definierar 

upplevelsen. Bråkenhielm, Katz och Peterson et.al. har en viktig ståndpunkt som jag 

instämmer i. Upplevelsen är individuell, därmed äger individen tolkningsföreträde. 

Detta säger dock inget om upplevelsens sanningsvärde gentemot omgivningen.   

 

Det Yandell, Proudfoot och Davis har gemensamt är hur kriterierna för 

sanningsanspråk knyts samman med definitionen av en mystik upplevelse. Genom att 

lyckas definiera erfarenheten som just en mystik upplevelse förstärks samtidigt 

sanningsanspråket. Det är värt att diskutera hur dessa två faktorer är 

sammankopplade, och vad författarna söker att uppnå genom att göra denna 

sammanlänkning. Ligger sanningsanspråket i det faktum att upplevelsen är individuell 

och därmed inte prövbar? Om detta är fallet, kommer sanningsanspråken endast att ha 

värde för individen med den mystika erfarenheten. Trots detta hade Birgitta ett stort 

inflytande på sin samtid genom dessa mystika Gudsupplevelser. Man kan fundera på 

vad det var som övertygade i upplevelserna, om sanningsanspråken endast har 

individuell relevans. Dock är Proudfoot inne på en svårighet vad gäller 

sanningsanspråk. Individens förförståelse och övertygelse är tolkningsraster för 

erfarenheten, och delas inte övertygelsen av omgivningen kan detta innebära vissa 

bekymmer i att hävda sanningsanspråk för den mystika erfarenheten. 

 

Vad händer med kriterierna för sanningsanspråk om definitionen av en mystik 

erfarenhet inte accepteras? För individens del kommer detta att innebära att 

upplevelsen inte är en mystik gudserfarenhet, utan något annat. Eftersom individen 

redan tolkat upplevelsen som kommen från Gud blir detta ett omöjligt 

ställningstagande. Kriterierna tjänar endast som en förstärkning av individens egen 

upplevelse. Gentemot omgivningen blir det däremot mer intressant att kunna hävda 

sanningsanspråk, och att dessa kriterier accepteras som legitima.  

 

Kriterierna för sanningsanspråk är därmed beroende av att det finns en gemensam 

grund och acceptans för beskrivande av en mystik erfarenhet. För det är just en 

beskrivning som James sysslar med när han söker definiera den mystika erfarenheten. 

Det som definieras som mystika erfarenheter kommer inte alltid att uppfylla alla 

element i James definition- men betyder det att upplevelsen inte är mystik eller att 
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James definition är inkorrekt? För att kunna svara på denna frågeställning krävs en 

genomgång av James definition: Om kunskapen inte anses viktig eller leda till insikt, 

finns det ingen anledning för individen att förmedla den vidare. Om den mystika 

erfarenheten inte är kortvarig eller om individen förblir ovetande om sin omgivning, 

kan man befara andra orsaker såsom psykos till denna verklighetsflykt. Passiviteten i 

upplevelsen kan däremot vara skäl för diskussion. I Birgittas fall hade hon upplevelser 

av både overksamhet och en egen aktivitet. I mötet med Jungfru Maria när Birgitta var 

i sjuårsåldern sprang hon självmant fram till altaret vid åsynen av Jungfrun. Betyder 

det att Birgittas upplevelse i det fallet inte ska betraktas som en mystik erfarenhet? 

Ska man se till Yandells, Proudfoots och Davis definitioner så uppfyller denna 

upplevelse att antal av deras kriterier. Och för Birgitta själv var tolkningen klar: det 

var verkligen Jungfru Maria som räckte henne en guldkrona. Därmed kan man se att 

alla kriterier inte alltid behöver uppfyllas för att individen ska hävda eller anse att 

upplevelsen är en mystik gudserfarenhet. 

 

Peterson et.al. menar att den religiösa upplevelsen är en känsla, men tolkningen av 

den är kognitiv. Upplevelsen i sig är alltså outsäglig, men för att den ska bli 

meningsfull för omgivningen krävs en kognitiv tolkning genom de begrepp och 

trosföreställningar som individen känner till. Därmed blir kriterierna för en mystik 

erfarenhet knutna till kriterierna för sanningsanspråk. Detta öppnar för frågan: ger det 

automatiskt ett sanningsanspråk, bara för att individen kan visa på den mystika 

gudserfarenheten? Man kan diskutera i vilken utsträckning detta sanningsanspråk har 

ett sanningsvärde. Genom att individen hävdar ett sanningsanspråk finns också en 

förväntan på att omgivningen ska dela denna uppfattning, att upplevelsen bär ett högt 

sanningsvärde.  

 

Proudfoot fokuserar på individens egen tolkning av upplevelsen. Han använder ett 

inifrån-perspektiv och utgår från att individens egen tolkning är nog för att hävda 

sanningsanspråk. Utgår man från detta, kommer sanningsanspråken endast vara 

legitima för individen, och aldrig kunna brukas som ett generellt bevis. 

Yandell verkar ta en annan utgångspunkt i sina kriterier för sanningsanspråk. Här 

handlar det om att undanröja motsägelser för att upplevelsen ska kunna betraktas som 

en mystik gudserfarenhet. Yandell verkar använda sig av ett utifrån-perspektiv. Det är 

inte individen själv som ska övertygas, utan snarare kritikerna om att upplevelsen inte 
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har patologiska förklaringar. Tolkningen av upplevelsen är kognitiv och kriterierna för 

mystik erfarenhet och sanningsanspråk bekräftar enbart det individen redan kommit 

fram till. Sanningskriterierna blir endast en förstärkning av individens egen tolkning. 

 

Elena Namli menar att tolkningen av upplevelsen är en naturlig del i förståelsen. 

Genom tolkningen får upplevelsen en mening för individen, och är därmed värdefull. 

Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan förnuft och uppenbarelse, enligt 

Namli. Och kan man stödja sina argument på sanningskriterier, borde det få viss 

tyngd i upplevelsens sanningsanspråk.  

 

Om individen uppfyller kraven på sanningsanspråk kan man se att de mystika 

gudserfarenheterna kan tjäna som grund för kyrkliga doktriner, menar Davis. I 

Birgittas fall ledde det till att en ny orden med egen klosterregel skapades, som än i 

dag har aktiva efterföljare. Genom Birgittas uppenbarelser byggdes en klosterkyrka i 

Vadstena, som ännu finns till beskådande. Dock fick aldrig Birgitta själv se detta 

klosterbygge i praktiken. Hennes uppenbarelser hade tydlig auktoritet för hennes 

samtid, genom hennes försorg bidrog hon troligtvis till att påven Gregorius XI år 1377 

slutligen återvände från sin exil i Avignon och permanent gjorde Rom till säte för den 

påvliga stolen. Den katolska kyrkan har ansett hennes uppenbarelser ha sådan 

relevans att hon helgonförklarades 1391. Sammantaget hade Birgittas syner 

konsekvenser för både hennes samtid, såväl som efter hennes död. 

 

4.2 Kan Birgittas mystika gudserfarenheter ha sanningsanspråk, och i så fall på 

vilket sätt och i vilken utsträckning? 

Sett till James definition av en mystik erfarenhet kompletterat med Yandells, 

Proudfoots och Davis kriterier kan man se att Birgittas upplevelser mycket riktigt kan 

beskrivas som mystik Gudsupplevelse. Om man accepterar dessa kriterier och 

definitioner får det konsekvenser för vilka sanningsanspråk som Birgittas upplevelser 

kan ha. Birgitta lyckades skapa en helt ny klosterorden utifrån sina visioner om 

Frälsarens ordensregel. Genom hennes påverkan kom påven slutligen att flytta tillbaka 

till Rom efter sin exil i Avignon. Hon utövade ett stort inflytande även inom sitt lands 

gränser och hennes kanonisering sysselsatte ett antal framstående personer som 

gemensamt drev frågan. Birgittas upplevelser hade för sin samtid höga 

sanningsanspråk.  
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För vem är sanningsanspråket viktigt? Hur en religiös erfarenhet ska tolkas beror på 

individen själv. För individen själv spelar det egentligen ingen roll, men för 

omvärlden är dessa kriterier av större vikt. Därmed vilar sanningsanspråket på 

individens egen tolkning av upplevelsens sanningshalt och individen blir själv bärare 

av sanningsanspråket och även “bevisbördan”. Dock kan man se Griffith-Dickson i 

sin jämförelse med relationella upplevelser vill minska på bevisbördan.  

Individens upplevelse av förhållande är unik, och samtidigt accepterad. Dessutom 

behöver inte bevisbördan ligga hos individen som har upplevelsen, som Peterson et.al 

menar. Dessa författare föreslår istället en person-relativ syn på bevis. Är tolkningen 

av upplevelsen välgrundad, personen vet att tolkningen är välgrundad och att 

upplevelsen ökar vår kunskap kan detta tjäna som bevis. Upplevelsen får därmed 

sanningsanspråk för individen.  

 

I slutändan landar diskussionen i vad sanningsanspråken syftar till egentligen- att 

bekräfta för individen att erfarenheten är en mystik Gudsupplevelse eller att övertyga 

omgivningen om upplevelsens auktoritet? Sett till Peterson et.al. och deras syn på 

bevisning är sanningsanspråket för individen säkerställt. Detta säger dock inget om 

sanningshalten, eller hur omgivningen tolkar upplevelsens sanningsanspråk eller 

sanningshalt. Om vi accepterar att sanningsanspråken tolkas individuellt, kan vi godta 

dessa sanningsanspråk och därmed också den mystika Gudsupplevelsen. För ett 

argument som är slutgiltigt och accepteras generellt, det tror jag inte vi kan finna med 

vetenskapliga metoder, så länge upplevelsen är individuell.  

 

Fortsatta diskussioner krävs för att fastställa i vilken utsträckning dessa upplevelser 

förväntas ha sanningsanspråk, samt vilka kriterier som kan anses allmänt accepterade. 

Dessutom krävs en diskussion kring vem som har bevisbördan för att verifiera eller 

falsifiera sanningsanspråket i upplevelsen. 
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5.1 SAMMANFATTNING  

 

Syftet med uppsatsen var att studera och kritiskt analysera om Birgitta Birgersdotter 

mystika gudserfarenheter kan ha sanningsanspråk och i så fall på vilket sätt samt i 

vilken utsträckning. Först krävdes en definition kring vad som är en mystik 

erfarenhet, samt om denna definition stämde överens med Birgittas upplevelser.   

Kriterier för sanningsanspråk hämtades från Keith Yandell, Wayne Proudfoot samt 

Caroline Franks Davis. Upplevelser som kunde prövas utifrån dessa kriterier samt 

som bedömdes vara bevarade från senare redigering användes. Ur dessa urval 

framträdde tre grupper som närmare granskades: Birgittas kallelse, Frälsarens 

ordensregel samt tal till kyrkans män.  

 

Sett till de kriterier som angav mystik erfarenhet samt sanningsanspråk kan Birgittas 

upplevelser tolkas som mystik Gudsupplevelse, samt ha sanningsanspråk. En 

diskussion fördes kring hur många av kriterierna som behövdes uppfyllas samt 

gentemot vem sanningsanspråket var riktat. Om sanningsanspråket inte syftade till att 

övertyga skeptiker var sanningsanspråket starkt. Eftersom upplevelsen och den 

kognitiva tolkningen var individuell kunde den inte utsättas för prövning, och kan 

därmed inte med vetenskapliga metoder verifieras.  
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