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Abstract 

Argumentet utifrån religiös erfarenhet förs fram som ett möjligt argument för Guds existens. 

I denna uppsats undersöks huruvida argumentet kan anses vara ett starkt argument för Guds 

existens, eller om den kritik som riktats mot det fäller argumentet. Analysarbetet i denna 

uppsats bygger på Richard Swinburnes formulering av argumentet, och låter det möta 

Michaels Martins kritik av det. Slutsatserna är att Martins kritik av argumentet belyser så 

många stora problem med argumentet att det får anses vara ett svagt argument för Guds 

existens. 
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1. Inledning 
 

I boken Med tanke på Gud presenterar Ulf Jonsson en sammanställning av de just nu mest 

förkommande argumenten för Guds existens. Ibland dessa finns argumentet utifrån religiös 

erfarenhet.1 Argumentet utifrån religiös erfarenhet kan formuleras på följande vis: ett subjekt 

s har prima facie2 goda skäl att tro att x är närvarande, om s har upplevelsen att det 

epistemiskt verkar för s som om x är närvarande. Detta är en allmänt förekommande princip 

som de flesta människor bygger sina liv på. Om vi upplever att en bil närmar sig, så bygger vi 

våra trosföreställningar på detta och agerar därefter. Således så flyttar vi oss in till sidan av 

vägen ifall vi upplever att en bil närmar sig i hög hastighet. Vår upplevelse av bilen får oss att 

tro att bilen faktiskt finns. I argumenteringen för Guds existens fyller man i den fria variabeln 

x med Gud. Alltså; s har goda prima facie skäl att tro att Gud är närvarande, om s har 

upplevelsen att det epistemiskt verkar för s som om Gud är närvarande.  

 I ovannämnda exempel är viktigt att notera hur bilen som objekt i sig inte bär på 

rättfärdigandet av vår trosföreställningar om dess existens. Det är här vår kunskap om världen 

och vår erfarenhet spelar en stor roll. Utifrån vår kunskap skulle vi teoretiskt kunna ställa upp 

en hållbar argumentering för varför vi tror bilen existerar, även om vi inte alltid gör det i 

vardagen. Vi har upplevt bilar förr och dessa upplevelser visade sig faktiskt vara orsakade av 

bilar. Det finns en övertygande koherens i utsagorna om upplevelser av bilar i världen. Som 

exempel, en man som ögonblicket innan upplevelsen av bilen drabbats av total minnesförlust, 

har ingen anledning att tro att bilen han upplever existerar på riktigt. Han har inga tidigare 

kunskap att bygga på, och har således inga verktyg för att tolka och hantera tillvaron. På 

samma sätt kan ett subjekt ha upplevelsen av att en bil närmar sig, tro att det förhåller sig så 

och sedan upptäcka att det inte existerar någon bil när han flyttar sig ur vägen.  

 Argumentet tilltalar oss känslomässigt eftersom det behandlar en av de mest 

grundläggande förutsättningarna för vad det innebär att vara människa, nämligen vår 

perception. Kan vi inte lita på vad vi upplever – finns det då något alls vi kan veta? Hur skall 

vi då kunna lita på metoder för kunskap eller andra människors auktoritet då även dessa bara 

är objekt för vår perception? Men det finns hjälp att få, när det gäller att reda ut begreppen 

och söka klarhet i argumenteringen, bara man är villig att spendera tid och idka 

tankedisciplin. Oavsett vilka slutsatser man kommer fram till så erbjuder både Swinburne och 

                                                 
1 Jonsson, Ulf, 2008: Med tanke på Gud. 2 uppl. Skellefteå: Artos och Norma bokförlag, s. 320. 
2 Prima Facie: latin. ung. vid första anblick. Här synonymt med: så länge det inte föreligger några särskilda skäl 
att anta motsatsen 
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Martin verktyg för att resonera kring frågan om man kan lita på upplevelser som verkar vara 

orsakade av något övernaturligt.  

  Det är ett faktum att människor under tusentals år påstått sig ha upplevt det övernaturliga. 

Jag skall här granska huruvida det faktiskt är rimligt att grunda sina trosföreställningar på 

upplevelser av det övernaturliga. 

 

1.1 Bakgrund 
Argumentationen kring religionens rimlighet och Guds existens har blivit allt mer intensiv 

under 2000-talet. Terrorattacker med religiösa förtecken, skandaler inom kyrkor, och en 

ateistisk organisering har satt fokus på ämnet religion inom många olika områden, inte minst 

inom filosofin.  

 Förutom att det ofta formulerats inom den kristna teologin så återfinns argumentationen 

ofta inom newage-rörelsens olika grenar. Inom folktro, healing och liknande understryker 

man vikten av den egna tron och inte minst den egna upplevelsen. Argumentet bygger på en 

mycket grundläggande aspekt av vad det innebär att vara människa, nämligen perception.  

 Argumentet utifrån religiös erfarenhet formuleras i en kontext där man utgår ifrån en 

ontologisk- och metafysisk realism. Det finns en objektiv värld utanför subjektet och det finns 

möjlighet för subjektet att tillgodogöra sig kunskap om detta objekt. I denna värld formuleras 

försanthållande i propositioner. Dessa propositioner eller påståenden om vad som är sant i 

världen kan sedan diskuteras. De kan mötas av motargument, visa sig giltiga eller ogiltiga, 

eller hamna någonstans där emellan.  

 Det finns filosofiska kontexter där argumentet skulle få förändrade konsekvenser och 

ibland inte utgöra något argument överhuvudtaget, t.ex. inom olika anti-realistiska synsätt.   

 Boken Med tanke på Gud (2009) av Ulf Jonsson är en översikt över religionsfilosofin. En 

av bokens utgångspunkter är att tron och förnuftet inte utesluter varandra. Den religiösa tron 

kan argumenteras kring och är allmänt tillgänglig för alla. Ulf Jonsson menar i sin bok att en 

förnuftig bedömning av de argument som presenteras faller till teismens fördel, snarare än 

ateismen.  

 Richard Swinburne är en brittisk filosof och professor emeritus vid universitet i Oxford. 

Hans bok The Existence of God (1999) är en utförlig genomgång av den ackumulativa 

bevisföring som han menar tillsammans utgör ett övertygande fall för Guds existens. 

 Michael Martin är en amerikansk filosof och professor emeritus vid universitetet i Boston. 

Martin menar att den förnuftiga ståndpunkten är ateismen och han gör det till ett av de 
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huvudsakliga målen med sin filosofi att visa just detta. I hans bok Atheism: a philosophical 

justification (1999) formulerar han en kritik av Swinburnes formulering av argumentet utifrån 

religiös erfarenhet. Denna argumentering finns återgiven och översatt i antologin 

Religionsfilosofiska texter. Jag har låtit denna översättning stå till grund för kritiken av 

argumentet utifrån religiös erfarenhet. 

 
1.2 Syfte 
Mitt syfte är att undersöka det religionsfilosofiska argumentet utifrån religiös erfarenhet. 

Detta gör jag genom att ställa argumentet, så som det formuleras idag, mot samtida kritik av 

det. Jag undersöker om argumentet är giltigt eller om kritiken är sådan att man får anse 

argumentet som svagt. Vidare diskuterar jag möjliga variationer av olika premisser knutna till 

argumentet och deras konsekvenser.  

 

1.3 Frågeställningar och avgränsningar 
Min primära uppgift är att undersöka argumentet utifrån religiös erfarenhet och kritik som 

framförts mot argumentet. Min utgångspunkt är frågeställningen: Är religiös erfarenhet en 

prima facie rättfärdig grund för religiös tro? 

 Jag begränsar formulerandet av frågeställningen på sådant sätt att den inte innefattar 

frågan om huruvida en religiös upplevelse medför existensens av upplevelsens objekt, utan 

endast om den religiösa upplevelsen prima facie utgör ett rättfärdigande för religiösa 

trosföreställningar. 

 
1.4 Teori och metod 
Argumentet utifrån religiös erfarenhet är ett område av religionsfilosofin som står i nära 

relation till en annan vetenskaplig disciplin, nämligen kognitiv psykologi. Det är dess uppgift 

att förstå vad som pågår i människans hjärna när vi upplever, vilken funktion minnet har etc. 

Darius Araï har skrivit Introduktion till kognitiv psykologi (2006) som utgör en förförståelse 

om man vill veta lite mer om människans och hennes upplevelser, hur minnet fungerar etc. 

Jag kommer där det är relevant underbygga vissa påståenden med forskning ur denna bok.   
 Observera att både upplevelse och erfarenhet översätts med engelskans experience. 

Däremot har tvetydigheten inte utgjort något problem för analysarbetet i denna uppsats. Jag 

definierar alla oklara begrepp i sådan utsträckning jag ser som tillräcklig för att jag skall 

6 



kunna eftersträva precision och klarhet i mina formuleringar, utifrån de olika kontexter som 

förekommer. 

 
1.5 Översikt av uppsatsen 
Uppsatsen är inledningsvis utformad i debattform där den ena sidan formulerar sin 

ståndpunkt, varpå den andra sidan formulerar en kritik av denna och klargör sin motsatta 

ståndpunkt. Jag inleder med att återskapa argumenteringen av argumentet utifrån religiös 

erfarenhet så som Richard Swinburne formulerat den i sin bok The Existence of God.3 I nästa 

avsnitt låter jag Swinburnes formulering möta den kritik av argumentet som formulerats av 

Michael Martin, och låter också Swinburne svara på kritiken i de fall det står att finna möjliga 

svar i The Existence of God.4 I efterföljande avsnitt undersöker jag om argumentet håller eller 

kritiken gör det mindre trovärdigt. I de slutliga avsnitten föreslår jag några möjliga variationer 

baserade på resultatet av mitt analysarbete.  

   

2. Att uppleva och att tro 

Varje grundlig granskning av argumentet utifrån religiös erfarenhet måste rimligtvis inledas 

med att klargöra vissa grundläggande förutsättningar och frågor. En av dessa är frågan om vad 

en upplevelse är överhuvudtaget? Denna leder till frågan om vad en religiös upplevelse är, 

och om det finns karakteristiska egenskaper som skiljer en religiös upplevelse från 

upplevelser av andra slag på ett sådant sätt att vi borde förhålla oss olika till de två 

kategorierna. 

 

2.1 Vad är en upplevelse? 
Jag kommer i detta avsnitt ofta referera till Swinburnes mycket utförliga genomgång av 

upplevelser och vårt sätt att beskriva dem med hjälp av språket.5 Syftet är att så utförligt som 

möjligt redogöra för alla de utgångspunkter Swinburne har när han formulerar sitt argument, 

innan jag redogör för kritiken av det. Genomgången är också allmängiltig och ger en 

grundläggande förståelse för mänskliga upplevelser och en förförståelse innan man skall 

bemöta argumentet utifrån religiös erfarenhet. 

                                                 
3 Swinburne, Richard, 2004: The existence of God.  2 uppl. New York: Oxford University Press, s. 293-327. 
4 Martin, Michael, 1999: Kritik av religiös erfarenhet. I: Peterson, Michael, Hasker, William, Reichenbach, 
Bruce och Basinger, David (red.) Religionsfilosofiska texter. Nora: bokförlaget Nya doxa, s. 54-70. 
5 Swinburne. s. 293-298.  
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 Swinburne definierar en upplevelse som: ” […]a conscious mental event.”6 Upplevelser 

har alltså med vår kognitiva förmåga att göra. Vår kunskap, våra minnen och våra 

erfarenheter spelar stor roll i att forma våra upplevelser.7  

 Denna påverkan sker både på medveten och medveten nivå, genom vad som kallas 

implicit och explicit minne. Vi kan medvetet återkalla minnen (explicit minne), men också 

vara påverkade av tidigare minnen i vårt handlande utan att veta om det (implicit minne). Det 

förhåller sig alltså så med vårt minne att, som Araï formulerar det, ”vi minns utan att veta om 

att vi minns”.8 

  

2.1.1 Skillnaden mellan upplevelse och erfarenhet 
Jonsson gör den distinktionen mellan de två begreppen upplevelse och erfarenhet att endast 

våra erfarenheter kan ligga till grund för påståendesatser av proportionell art. Vi måste alltså 

reflektera över, förstå och formulera vad vi upplevt innan upplevelsen i sig kan rättfärdiga 

trosföreställningar. Upplevelsen blir genom denna process en erfarenhet. Denna uppdelning 

mellan begreppen upplevelse och erfarenhet leder oss till frågan om hur vi formulerar våra 

erfarenheter. 9 

 Rent generellt kan man ställa upp processen på följande vis: våra sinnesorgan registrerar 

intryck av omgivningen. Detta kan kallas otolkad upplevelse. Det är den inledande delen i den 

process som betecknas perception. I nästa steg så kopplar vi människor hela vår kognitiva 

begreppsapparat till sinnesintrycken och tolkar upplevelsen utifrån vår kunskap om världen. 

Detta sker med vårt språk som huvudsakligt verktyg. Detta är den avslutande delen av 

perceptionsprocessen. Det är nu jag kan säga: det är en bil. Nu kan denna tolkande upplevelse 

utgöra grund för kunskap om världen och tolkningsram för nya upplevelser.  

 När jag i uppsatsen talar om upplevelse, erfarenhet och experience, så är det den tolkande 

upplevelsen som menas. Just detta att en upplevelse måste tolkas som religiös av subjektet är 

en av förutsättningarna för att det skall kunna vara en religiös upplevelse.  

  
2.1.2 Interna och externa beskrivningar av upplevelser 
Våra upplevelser och vårt språk står i nära relation. Först och främst är det en privat process 

där vi måste kunna formulera våra upplevelser, klä våra upplevelser i språk, för att kunna 

                                                 
6 Swinburne. s. 293.  
7 Araï, Dariush, 2006: Introduktion till kognitiv psykologi. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 33. 
8 Araï. s. 74. 
9 Jonsson. s. 322.  
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reflektera över dem. Detta gäller alla typer av upplevelser även de av mystisk art. Detta leder 

till den andra beröringspunkten mellan de två. När vi reflekterat över dem vill vi ibland 

förmedla dem till någon annan och verktyget blir ännu en gång språket.  

 Det finns en skillnad mellan hur en upplevelse upplevs av subjekt, och hur subjektet 

väljer att beskriva den. För mitt syfte med denna uppsats kan de två emellertid likställas, alltså 

en intern beskrivning av en upplevelse enligt nedan är i denna analys synonymt med hur 

upplevelsen verkat vara för subjektet.   

 Swinburne låter oss förstå att man kan urskilja två huvudsakliga kategorier av 

beskrivningar av våra upplevelser. De beskrivningar som innehåller ett objekt skiljt från 

subjektet (externa), och de beskrivningar som inte innehåller några sådana objekt (interna).10 

Om du en morgon hör ljud ifrån grannen, som du uppfattar som sång, kan du beskriva detta 

på ett av de två olika sätten. ”Jag hörde grannen sjunga imorse” är en beskrivning som 

innehåller ett objekt (grannen) avskilt från dig själv. Vi kallar denna typ av beskrivning för 

extern. Du kan också beskriva händelsen ”Jag upplevde ljud imorse, det lät som sång”. Denna 

beskrivning innehåller inget extern objekt, här finns bara du som objekt med. Dessa typer av 

beskrivningar kallar vi interna. Detta ger upphov till två former av beskrivningar av 

upplevelser, externa och interna.  

 Swinburne menar att religiösa upplevelser ofta ges externa beskrivningar, men att det 

finns problem med att basera en premiss i argumentet utifrån religiös erfarenhet på en extern 

beskrivning. Eftersom beskrivningen innehåller något objekt utanför subjektet kan man 

genom att ifrågasätta objektet, fälla hela argumenteringens trovärdighet. Ta t.ex. ett påstående 

som: Jesus stod i mitt sovrum igår och talade med mig. Påståenden som innehåller ett objekt, 

Jesus, gör genast argumenteringen beroende av objektets riktighet. Men om man accepterar 

argumentet så ger det att Jesus existerar. Om man tror på att någon har talat med Jesus, då får 

man rimligtvis tro på Jesus existens också. Då behövs inget argument.  

 Därför, menar Swinburne, måste alla argument utifrån religiös erfarenhet baseras i interna 

beskrivningar. Ett vanligt sätt att ge interna beskrivningar av erfarenheten är att tala om hur 

saker och ting ”såg ut” (eng. appear) eller ”verkade vara” (eng. seem) för subjektet. ”Fåglarna 

verkade flyga i någon slags mönster” eller ”Mannen såg arg ut”. 11 Det finns alltså bara 

subjektet (jag) och hur saker och ting verkade för mig i dessa interna beskrivningar.  

 

 

                                                 
10 Swinburne. s. 294. 
11 Swinburne. s. 294. 
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2.1.3 Epistemiska och komparativa beskrivningar av upplevelser 
När man gör interna beskrivningar av erfarenheter, använder man sig av verb som beskriver 

hur saker och ting verkar vara. Swinburne menar att detta användande av verb blir begränsat 

till att beskriva sinnesförnimmelser. Verb som ”smakar” (eng. tastes), ”känns” (eng. feels). 

Man kan säga ”det smakade sött”, ”det känns mjukt”.12 

 Swinburne tar vidare upp hur det finns en skillnad i att använda sådana verb i epistemiskt 

bemärkelse och i komparativ bemärkelse.13 Vi kan utgå ifrån en situation där något sätter 

handen mot is och upplever kyla. Man kan göra en epistemiskt (intern) beskrivning av 

upplevelsen: Det kändes kallt. Utifrån sina omedelbara sinnesförnimmelser är man benägen 

att tro att det är kyla man upplever. Man kan också göra en komparativ (intern) beskrivning av 

upplevelsen: det kändes som att det brändes. Nu jämför man upplevelsen med hur något varmt 

känns. Detta betyder inte att man är benägen att tro att upplevelsen är orsakad av värme. 

                                                 
12 Swinburne. s. 295. 
13 Swinburne. s. 295. 
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S sätter sin hand mot ett stort 
stycke is och S upplever kyla 

På vilka sätt kan S 
beskriva vad han 
upplever? 

intern externS kan ge en 

 
 

 

 

 

 

 

 
beskrivning av 
upplevelsen.  

S kan ge en  
beskrivning av 
upplevelsen 

  
”Isen kändes mycket kall””Jag kände extrem kyla”  

Han kan använda 
verbet ”känns” i 
komparativ 
bemärkelse 

Han kan använda 
verbet ”känns” i 
epistemisk 
bemärkelse 

Extern beskrivning 
med komparativ 
användning av 
verbet  

Extern beskrivning 
med epistemisk 
användning av 
verbet 

    
”Det kändes som 
brännande eld” 

”Det kändes mycket 
kallt” 

”Isen kändes som 
brännande eld” 

”Isen kändes mycket 
kall” 

  
Han jämför alltså 
med hur det känns 
att vidröra eld. Han 
är 

Han utgår ifrån sin 
sina sinnesintryck. 
Han är utifrån dessa 
benägen att tro att 
upplevelsen är 
orsakad av kall is. 

inte benägen att 
tro att grunden för 
upplevelsen är eld. 
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2.1.4 Offentlig och privat perception 
Swinburne skiljer på perception som är tillgänglig för alla och perception som bara är 

tillgänglig för en individ. Ett objekt x kan vara av sådan natur att det får alla personer som är 

rätt positionerade i förhållande till det, utrustade med vissa sensoriska organ och viss kunskap 

om världen, att uppleva att objektet är närvarande. Perceptionen av detta objekt är under dessa 

omständigheter, menar Swinburne, offentlig perception.14 

 Men x kan också vara kapabel att välja vem som skall ha upplevelsen av att x är 

närvarande, såsom man tänker sig att Gud skulle kunna. Detta skulle vara privat perception.  

 
2.1.5 Kausala förhållanden mellan upplevelser 
Avslutningsvis så tar Swinburne upp ett förhållande mellan ett subjekts upplevelser som han 

anser relevant för argumentet utifrån religiös erfarenhet. Det finns kausala förhållanden 

mellan upplevelser som gör att våra upplevelser skiljer sig mycket åt. Ofta upplever vi en sak, 

genom att uppleva en annan. Att vi upplever ett visst mönster i sanden, leder till att vi 

upplever björnspår. Man kan uppleva en ljus punkt på natthimmelen, och samtidigt uppleva 

planeten Venus. Båda epistemiskt beskrivna upplevelser är orsakade genom perception av 

samma yttre objekt.15 

 

2.2 Vad är en religiös upplevelse? 
”En person har haft en religiös upplevelse, om hon själv menar sig uppleva en övernaturlig 

verklighet, någonting gudomligt, en yttersta verklighet.”16 Ulf Jonsson tar också upp några 

alternativa teorier om vad en religiös upplevelse är, men de är här onödiga eftersom de alla 

kan falla under den ursprungliga definitionen, åtminstone inom ramen för syftet med denna 

utredning.   

   

2.2.1 Swinburnes definition av en religiös upplevelse 
Vad är då en religiös upplevelse, och hur skiljer sig denna från andra typer av upplevelser?

 Swinburne menar att vad som gör en upplevelse religiös, är hur den uppfattas av subjektet. 

Swinburne definierar en religiös upplevelse på följande vis; det är en upplevelse som för 

                                                 
14 Swinburne. s. 297. 
15 Swinburne. s. 298. 
16 Jonsson. s. 321. 
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subjektet (epistemiskt) verkar vara en upplevelse av Gud (att Gud är närvarande eller att Gud 

säger eller åstadkommer något) eller av något annat övernaturligt objekt.17 
 Swinburne frågar sig också vad det skulle innebära att ett subjektet faktiskt percipierar 

Gud? Han drar upp en allmän kausal teori för perception och menar att denna fungerar för att 

utreda frågan. Den lyder på följande sätt: A erfar B (under förutsättningar att A är övertygad 

om att han erfar B) om och endast om upplevelsen där det epistemiskt verkar för A att B är 

närvarande, är orsakad av att B är närvarande.18 

 En faktiskt religiös upplevelse skulle alltså vila på två premisser, 1: subjektet upplever 

epistemiskt att Gud är närvarande, och 2: upplevelsen är orsakad av att Gud är närvarande.  

 
2.3 Swinburnes fem olika kategorier av religiösa upplevelser 
Swinburne ställer upp fem typer av möjliga kategorier av religiösa upplevelser som kan ligga 

till grund för argumentet. Jag kommer använda mig av Ulf Jonssons i stort fullgoda svenska 

översättning av dessa och kommentera dessa där det är nödvändigt. Martin utgår också ifrån 

detta schema i sin kritik. 

De första två upplevelsekategorierna är offentliga, på det viset att de kan vara tillgängliga 

för många utifrån perceptionen av samma yttre objekt. De senare tre är av privat natur. 

 

Typ 1 

 
”Religiösa upplevelser förmedlade genom ett vanligt profant objekt, tillgängligt för i princip vem som 

helst genom vanlig yttre sinneserfarenhet – som att t.ex. uppleva stjärnhimmeln eller soluppgång som 

uttryck för Guds närvaro.”19 
.  

Typ 2 

 
”Religiösa upplevelser förmedlade genom ett övernaturligt objekt, tillgänglig för i princip vem som 

helst genom vanlig yttre sinneserfarenhet – som Jesu uppståndelse från de döda eller jungfru Marias 

uppenbarelse i Lourdes.”20 

 

                                                 
17 Swinburne. s. 297. 
18 Swinburne. s. 296. 
19 Jonsson. s. 321 
20 Jonsson. s. 321 
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 Jonssons översättning är här inte helt klar även om den i princip uppnår samma betydelse 

som Swinburnes. Swinburne formulerar detta som religiösa upplevelser förmedlade inte 

nödvändigtvis övernaturliga objekt utan genom mycket ovanliga allmänt tillgängliga objekt: 

”[…]experiences that people have in perceving very unusual public objects”21. Dessa objekt 

kan utgöra ett brott mot naturlagarna – vara av övernaturligt art – men måste inte vara det: 

”the occurence of such objects may or may not constitute a violation of natural law”22. 

 

Typ 3 

 
”Religiösa upplevelser förmedlade genom ett övernaturligt objekt, tillgänglig endast genom en enskild 

persons egen inre erfarenhet men möjligt att beskriva på vanligt sinnligt språk – som att höra Guds 

röst i drömmen eller för sitt inre se Jesus eller Jungfru Maria.”23  
 

Typ 4 

 
”Religiösa upplevelser av ett objekt som inte kan beskrivas på vanligt sinnligt språk, tillgängligt 

endast genom en enskild persons inre erfarenheter – Som när en mystiker beskriver Gud som den 

outsägbare”24  
 

Typ 5 

 
”Religiösa upplevelser av en övernaturlig närvaro som inte kan beskrivs på vanligt sinnligt språk och 

som inte heller utgörs av något specifikt objekt, tillgängligt endast genom en enskild persons egen inre 

erfarenhet – som mystikers intuitiva erfarenhet av en outsägbar gudomlig närvaro”25 
 

I koppling till detta schema kan man fundera över om man uppleva något som inte kan 

beskrivas? Kanske vårt språk formar vad vi kan uppleva? Perception har onekligen med 

förväntan att göra.26 Frågan är alltså om vi upplever först och sedan söker att klä upplevelsen 

i språk, eller om vårt språk indirekt till exempel i form av vår förväntan, formar vad vi kan 

uppleva. 

                                                 
21 Swinburne. s. 299. 
22 Swinburne. s. 299. 
23 Jonsson. s. 322. 
24 Jonsson. s. 322. 
25 Jonsson. s. 322. 
26 Araï. s. 36. 
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 Oavsett svaret på den frågan så finns det människor som säger sig haft religiösa 

upplevelser. Såhär långt har vi klarlagt vad en upplevelse är och vad en religiös upplevelse är. 

Nu måste man ställa sig frågan: Har en religiös erfarenhet något evidentiellt värde? Är det 

förnuftigt att tro på Gud, på grund av att man har haft religiösa upplevelser?  

 
2.4 Swinburnes godtrogenhetsprincip 
Hur hanterar vi människor upplevelser? Vad tror vi på? Swinburne har observerat världen och 

formulerat en princip som förklarar hur vi beter oss i förhållande till upplevelsen av vår 

omvärld. Denna princip kallar han godtrogenhetsprincipen (eng. principle of credulity).27 

 Ulf Jonsson formulerar Swinburnes godtrogenhetsprincipen på följande vis: ”Det är 

rationellt (så länge det inte föreligger några särskilda skäl att anta motsatsen) att anta att om 

ett subjekt (epistemiskt) upplever att x är närvarande, så är x troligen närvarande”28. 

 Detta betyder att om jag (subjektet) står i skogen och upplever epistemiskt att en älg står 

framför mig, så står troligen en älg framför mig. Vi tenderar att inrätta våra vardagliga liv på 

detta sätt – utefter denna princip. Varför skulle vi då inte agera på samma sätt – och tro – 

baserat på om vi upplevt det övernaturliga? 

  Vad är då särskilda skäl att anta motsatsen? Det kan föreligga vissa uppenbara skäl att 

anta motsatsen till exempel om subjektet tidigare visat sig ljuga om det mesta, eller om 

subjektet var påverkat av alkohol under sin upplevelse. Så länge inga sådana skäl föreligger, 

menar Swinburne att enligt godtrogenhetsprincipen så har subjektet goda skäl för sina 

religiösa trosföreställningar.   

 Man skulle kunna hävda att en religiös upplevelse inte kan stå som bevis för något utom 

sig självt. Den har inget ytterligare värde. Swinburne menar dock att det inte verkar finnas 

goda argument för varför man skulle låta godtrogenhetsprincipen gälla vissa upplevelser och 

inte andra.  

 Vad betyder det att man har goda skäl för sina trosföreställningar? Att man har 

upplevelser som rättfärdigar ens trosföreställningar? Att ens upplevelser har evidentiellt 

värde? Att ha goda skäl för sina trosuppfattningar, innebär enkelt uttryckt att man har 

anledning att tro att de är sanna. Observera alltså att det inte handlar om att om man har goda 

skäl för sina trosuppfattningar, så är de automatiskt sanna. Alltså upplevelsen av x närvaro, 

som leder till tron på x närvaro, betyder inte att x existerar.  

                                                 
27 Swinburne. s. 303. 
28 Jonsson. s. 323. 
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Kan man då tänka sig fall där x inte existerar, men där s har goda skäl för sina 

trosuppfattningar att x existerar? Eftersom den rättfärdiga tron på x existens och x faktiska 

existens inte följer logiskt av varandra, så kan man det.  

 

2.4.1 Invändningar mot godtrogenhetsprincipen 

Swinburne tar själv upp ett antal invändningar mot godtrogenhetsprincipen och bemöter dessa 

genom att förklara varför principen fortfarande gäller.  

 

2.4.1.1 Invändning 1 –  Frågan om grundläggande förnuftsprinciper 

Enligt Swinburne är godtrogenhetsprincipen en grundläggande förnuftsprincip – man behöver 

alltså inga bevis för att rättfärdiga användandet av den. Den första invändningen ifrågasätter 

detta. Att enligt godtrogenhetsprincipen bara anta att saker och ting är som de verkar vara, är 

inte en grundläggande förnuftsprincip, utan kräver i sig självt induktivt rättfärdigande. Detta 

induktiva rättfärdigande är inte tillgängligt när det gäller religiösa upplevelser – därmed gäller 

godtrogenhetsprincipen inte religiösa upplevelser.29  

 Det induktiva rättfärdigandet består i att vi kan anta att saker och ting är som de verkar 

vara, endast om vi har bevis för att när vi förut antagit att saker varit som de verkar vara, så 

har det visat sig vara sant. T.ex. när jag förut antagit att ett träd var ett träd för det verkade så, 

så har det visat sig vara sant. Därför, när jag nu ser ett träd och det verkar vara ett träd, antar 

jag att det faktiskt är ett träd. Jag har induktivt rättfärdigat mitt användande av 

godtrogenhetsprincipen på upplevelsen av trädet.  

 Men var skulle dessa bevis komma ifrån när det gäller religiösa upplevelser? Även om 

man säger att man har haft religiösa upplevelser förut, så måste den första av dessa religiösa 

upplevelser sakna denna typ av induktiv bevisning. 

 Som svar på denna första invändning ifrågasätter Swinburne ett ogrundat antagande den 

gör. Den som formulerar en invändning av detta slag, antar att alla människor som tror att 

saker och ting är som de verkar vara, baserat på deras tidigare erfarenhet, ständigt bär denna 

bevisföring med sig i korrekt form. Swinburne menar att bevisen finns i minnet och man 

borde när man tror baserat på sin upplevelse, samtidigt återkalla dessa minnen. Och även om 

man kan minnas alla tidigare erfarenheter, vad finns det för grund att tro att dessa skulle vara 

tillförlitliga – att man minns rätt? Det blir omöjligt att argumentera för tillförlitligheten av 

                                                 
29 Swinburne. s. 305. 

16 



påståenden ur minnet, eftersom detta blir ett cirkelargument. Mitt minne är tillförlitligt för 

mina minnen är korrekta, och mina minnen är korrekta för mitt minne är tillförlitligt.30   

 Därför menar Swinburne, måste godtrogenhetsprincipen vara en grundläggande 

förnuftsprincip som inte kräver någon typ av rättfärdigande bevis. Om vi inte låter denna 

princip verka våra liv, menar Swinburne, hamnar vi i ett skeptiskt träsk där vi inte kan vara 

säkra på någonting. Man skulle kunna invända att för att kunna bygga sin tro på sin 

upplevelse måste andra människor också haft samma upplevelse. Denna bygger på att alla 

andra talar sanning, och om så är fallet, faller den tillbaka på godtrogenhetsprincipen. Man 

litar på att godtrogenhetsprincipen gäller de som berättar om sin upplevelse. Ett annat 

problem med invändningen att godtrogenhetsprincipen kräver induktiv bevisföring, är att den 

måste formuleras om för att hantera fall där subjektet inte har tidigare erfarenhet av x, men 

har en upplevelse av de karakteristika med vilken x definieras. Man måste alltså inte tidigare 

ha upplevt Gud, men kan känna till den karaktäristik med vilken han definieras, och på så sätt 

känna igen honom. Alltså, man har god grund att tro att x är närvarande när det verkar som 

om x är närvarande, endast om man förut när det verkat som om x eller den karakteristika 

med vilken x definieras varit närvarande, så har det visat sig vara sant. Detta leder i sin tur till 

att principen inte längre kan säga något om att inte ta religiösa upplevelser på allvar. Gud 

definieras med egenskaper som de flesta har upplevt i någon grad och kan känna igen.31 

 

2.4.1.2 Invändning 2 – Gränsen mellan upplevelse och tolkning 

Man skulle kunna invända att godtrogenhetsregeln inte gäller när tolkning är inblandad. När 

man uttalar sig om en sak som röd eller mjuk, så gäller godtrogenhetsprincipen. Men när man 

uttalar sig om t.ex. en båt som ett ryskt fartyg, så tolkar man och då gäller inte 

godtrogenhetsprincipen. Swinburne menar att alla försök att dra upp en gräns mellan tolkning 

och upplevelse kommer att bli godtyckliga. Dessutom verkar det som om de flesta av oss låter 

godtrogenhetsprincipen gälla tolkningar i vårt vardagliga liv.32 

 

2.4.1.3 Ytterligare begränsande faktorer gällande godtrogenhetsprincipen 

Swinburne ställer upp faktorer som begränsar godtrogenhetsprincipen i alla fall, utom när det 

gäller dess giltighet i förhållande till religiösa upplevelser. Dessa är faktorer som när det läggs 

                                                 
30 Swinburne. s. 305.  
31 Swinburne. s. 306-307. 
32 Swinburne. s. 307-310. 
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till beskrivningen av upplevelsen gör så att, även om subjektet s upplever att x är närvarande, 

så är det inte förnuftigt för s att tro att x är närvarande 

 1: Först  kan man visa på att perceptionen var av en typ och eller av ett subjekt som förut 

visat sig opålitliga. Om s ofta ljuger, är det bra induktiva bevis att tvivla på s påstående om en 

religiös upplevelse. Påståenden gjorda under påverkan av droger är ofta felaktiga. Om s är 

drogpåverkad är detta goda induktiva bevis att tvivla på s påstående om det görs under 

drogpåverkan. Swinburne menar att de flesta religiösa påståenden görs av människor där man 

inte kan visa på denna invändning.33 

 2: Man kan påstå att perceptionen ägde rum under omständigheter, där liknande 

påståenden om perception visat sig falska. Om s hävdat sig kunna läsa en bok på hundra 

meters avstånd kan man testa s förmåga att göra detta. En variant av 2 är att man hävdar att s 

inte har de erfarenheter som man empiriskt kommit fram till behövs för att kunna göra ett 

påstående av perceptuell art. Man kan hävda att bara de som smakat te förut och blivit 

informerande om att det är te de smakar, kan göra sanna perceptuella påståenden om att ha 

smakat te. Det är dock inte alls klart vilka typer av erfarenheter vi behöver för att kunna göra 

sanna perceptuella påståenden av olika saker. För att denna faktor skulle påverka religiösa 

upplevelser måste man visa att den religiösa upplevelsen visat sig falsk förut, vilket är svårt. 

Positiva bevis för Guds icke-existens skulle krävas.34  

 3:  Man kan visa att, i fallet när s upplever att x är närvarande, så var det väldigt sannolikt 

att x inte var närvarande. Denna begränsade faktor gäller om man påstår sig ha upplevt något 

som skiljer väldigt mycket ifrån det redan kända, upplevelser av rymdvarelser, flygande 

isbjörnar etc. Denna faktor kan inte begränsa den religiösa upplevelsen av Gud på grund av 

Guds karakteristik inom kristendomen, Gud finns överallt. Därmed blir det svårt att visa hur 

Gud inte var just på en specifik plats när en påstådd upplevelse av Gud inträffade.35 

4: Man kan hävda att oavsett om x var närvarande eller inte, så är det osannolikt att x var 

orsak till s upplevelse av att x var närvarande. Man kan visa att upplevelsen orsakades av 

något annat. I fall med religiösa upplevelser resonerar Swinburne på så sätt att, om Gud 

existerar så finns han överallt och alla kausala processer existerar för att Gud uppehåller dem. 

Enkelt uttryckt, om man kan peka på en annan orsak för s upplevelse att x är närvarande, finns 

det ingen anledning att tro denna alternativa orsak inte också är av Gud.36   

  
                                                 
33 Swinburne. s. 311. 
34 Swinburne. s. 311. 
35 Swinburne. s. 311-314. 
36 Swinburne. s. 311-314. 

18 



2.5 Michael Martin  
Michael Martin börjar med att formulera sin definition av vad en religiös upplevelse är. En 

religiös upplevelse kan förstås som ”en erfarenhet i vilken, man känner den omedelbara 

närheten av något övernaturligt väsen. Om subjektet känner att x är närvarande så innebär 

detta inte att x existerar. Det innebär endast att subjektet tror eller är benägen att tro att x 

existerar, åtminstone delvis på grundval av sin erfarenhet”37 

 Martins formulering understryker vikten av att vi förstår vad en religiös upplevelse 

innebär – eller kanske ännu mer vad den definitivt inte innebär – att x existerar.   

 Som jämförelse kan vi minnas Richard Swinburnes definition – en upplevelse som 

(epistemiskt) för subjektet verkar vara en upplevelse av Gud (att Gud är närvarande eller att 

Gud säger eller åstadkommer något) eller av något annat övernaturligt objekt. Frågan gäller 

alltså om dessa typer av upplevelser ger oss goda skäl att tro på att det övernaturliga 

existerar.38 

 Martin frågar sig om religiösa erfarenheter skall kunna ligga till grund för 

trosuppfattningar, hur skall man i så fall argumentera förnuftigt för detta? Han ställer upp 

följande slutledning:39 

 

1 = under särskilda omständigheter C1 är troligen religiösa trosuppfattningar av 

typen K1 dvs. trosuppfattningar alstrade genom religiös erfarenhet – sanna. 

 
2 = omständigheterna C1 föreligger 

 
3 = min religiösa tro att Gud existerar är av typ K1 

 
4 = följaktligen är min religiösa tro att Gud existerar rimligen sann 

 

2.5.1 De fem kategorierna av religiösa upplevelser 
Den avgörande premissen, menar Martin, är 1. Vilket skäl har vi att anta att religiösa 

trosuppfattningar som frambringats genom en särskild typ av religiös erfarenhet under vissa 

omständigheter rimligen är sanna?40  

 

 

                                                 
37 Martin. s. 54. 
38 Swinburne s. 295.  
39 Martin. s. 56. 
40 Martin. s. 57. 
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2.5.1.1 Typ 3, 4 och 5 

För att vi skall kunna anta att trosuppfattningar frambringade genom dessa upplevelser är 

sanna måste vi förutsätta att varje erfarenhet orsakats av en verklighet som ligger utanför den 

person som har den – en verklighet som inte föranleder vanliga människor att erfara något 

liknande. Martin kallar denna nödvändiga förutsättning för den yttre orsakens hypotes - H1.41 

 Problem uppstår i relation till premiss 1. För att det finns en konkurrerande hypotes. Man 

kan anta att en persons religiösa erfarenhet inte är föranledd av någon yttre verklighet, utan av 

det som rör sig i personens psyke. Enligt denna teori skulle en religiös erfarenhet ha ett 

ursprung liknande det hos villfarelser och delirium. Detta skulle innebära att den religiösa 

erfarenheten inte har någon objektiv förklaring och den skulle förlora sin trovärdighet. Denna 

konkurrerande hypotes kallas den psykologiska hypotesen - H2.42   

 Vilken hypotes skall antas? Här formulerar Martin en av huvudpelarna i sin kritik. De 

många påstådda religiösa erfarenheterna utgör ingen koherent berättelse. Just denna 

anledning, att en koherent berättelse saknas, gör vi att vi väljer H2 framför H1 i många andra 

områden. T.ex. i förhållande till trosuppfattningar baserade på upplevelser då det föreligger 

psykisk sjukdom, drogmissbruk, trauma mot hjärnan etc. Man skulle kunna hävda att just 

dessa skillnader mot övriga människor gör de drabbade kapabla att tillgodogöra sig en annan 

verklighet. Men deras upplevelser utgör aldrig någon koherent berättelse. Därför är det 

förnuftigare att anta hypotesen H2. 

 

2.5.1.2  Typ 1 och 2 

Här stöter vi på samma problem som med typ 3,4, och 5. Med upplevelser av typ 1 finns stor 

oenighet mellan iakttagarna och ingen rimlig teori som förklarar skillnaderna. När det gäller 

typ 2 kan man tänka sig två olika fall. Där endast en person har en religiös upplevelse genom 

ett allmän tillgängligt objekt men där många skulle kunna ha samma upplevelse tillsammans. 

Fallet med bara en person kan behandlas som en typ 3 upplevelse. Fallet där många har 

religiösa upplevelser vid samma tillfälle genom samma allmänt tillgängliga objekt utgör 

starka belägg för Guds existens, om det finns klara och okontroversiella fall. Men några 

sådana fall finns ej.43 

 Vidare menar Martin att även om det fanns fall där H1, den yttre verklighetens hypotes, 

var den mest förnuftiga finns det inga skäl att anta att det skulle handla om den kristna guden 

                                                 
41 Martin. s. 57. 
42 Martin. s. 57. 
43 Martin. s. 59-60. 
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– det skulle lika väl kunna härledas till ett flertal olika möjliga varianter av övernaturliga 

varelser eller fenomen.44 Detta lider de flesta av gudsargumenten av – att de inte bevisar annat 

än en möjlig roll som kristendomens gud skulle kunna spela – men som lika väl skulle kunna 

innehas av vilka tänkbara övernaturligheter som helst.  

 

2.5.1.3 Mystiska upplevelser  

Martin menar att samma resonemang om brist på logisk koppling till just kristendomens gud 

och brist på koherens gäller för den mystiska erfarenheten som inte kan uttryckas med vårt 

vanliga språk. Även om man skulle kunna finna belägg för att den yttre orsakens hypotes är 

den mest förnuftiga, kan den inte stå som rättfärdigande för tron på just kristendomens gud. 

Mystiker säger sina upplevelser vara obeskrivbara, ändå beskriver de dessa. De använder ett 

språk som inte kan översättas till något som går att argumentera kring, och får avfärdas som 

nonsens. Och i de fall de beskriver sina upplevelser begripligt finns ingen koherens mellan 

utsagorna.45 

 Om vi åter minns Swinburnes definition av godtrogenhetsprincipen, så säger den att det 

är rationellt att anta att godtrogenhetsprincipen gäller så länge inga särskilda anledningar att 

anta motsatsen föreligger. Vad Martins kritik säger så här långt är att det i nästan alla fall 

finns särskilda anledningar att anta motsatsen.  

 
2.5.2 En negativ godtrogenhetsprincip 
Utifrån Swinburnes godtrogenhetsprincip formulerar Martin en negativ godtrogenhetsprincip 

som lyder: om det för ett subjekt (epistemiskt) verkar som att x är frånvarande, då är troligen 

x frånvarande.46 Om man inte ser en stol i ett rum, är det förnuftigt att anta att det inte finns 

någon stol i rummet. Likaså kan bristen på upplevelser av Guds närvaro, utgöra goda grunder 

för vår tro på att Gud inte finns, eller om man så vill, vår icke-tro på Guds existens. 

 
2.5.3 Bristen på koherens 
Bristen på koherens är en viktig punkt Martin tar upp. De religiösa utsagorna motsäger 

varandra ofta och det är omöjligt att utröna någon sammanhängande bild av denna verklighet 

bortom subjektet. Martin menar att inte bara måste man visa att det finns generella likheter, 

utan också visa att de inte i detalj någonstans motsäger varandra. Både Gud och Zeus kan 

                                                 
44 Martin. s. 60. 
45 Martin. s. 60-62. 
46 Martin. s. 64-65. 
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sägas vara en skapande kraft bortom människans verklighet, det finns någons slags generell 

likhet – men för att hävda att det inte finns brist på koherens i utsagorna måste man visa hur 

det inte finns några motsägelser alls. Och det finns det uppenbarligen.47 
 

2.6 Svar på kritiken 
Jag ska här redovisa möjliga svar på Martins kritik i de fall de finns att hämta i Swinburnes 

”The Existence of God”. 

 

2.6.1 Kritik av den negativa godtrogenhetsprincipen 
Om  Gud existerar, finns det inga goda skäl att anta att alla borde uppleva honom. Swinburne 

menar att den negativa godtrogenhetsprincipen inte går att applicera på religiösa erfarenheter. 

Den negativa godtrogenhetsprincipen förutsätter att vi har goda skäl att anta att vi tittat 

överallt, har fungerande ögon, vet hur ett bord ser ut etc. Att hävda att det är förnuftigt att tro 

att Gud inte finns, på grund av bristen på upplevelser, bygger på att liknande krav är 

uppfyllda. Men eftersom vi inte har någon kunskap om under vilka förutsättningar vi kan 

förvänta oss Gud, kan dessa krav inte vara uppfyllda när det gäller religiösa upplevelser.48 
Swinburne menar att detta att vi inte har någon kunskap om under vilka förutsättningar vi kan 

förvänta oss att uppleva Gud, reducerar endast giltigheten av godtrogenhetsprincipen något, 

men ogiltigförklarar helt och hållet användandet av en negativ godtrogenhetsprincip på 

religiösa upplevelser.49 Martin menar att denna okunskap borde orsaka tvivel som påverkar 

båda principerna i samma utsträckning.50  
 

2.6.2 Swinburnes svar på invändningen utifrån bristen på koherens 
Swinburne menar att det finns mer av en koherens i religiösa utsagorna, snarare än en brist på 

koherens. Anhängare av olika religioner må beskriva sina upplevelser med det språk de är 

bekanta, men detta betyder inte i sig självt att beskrivningarna står i konflikt med varandra. I 

det fall där en troende kan argumentera för varför en upplevelse är den rätta av två motstridiga 

beskrivningar, finns det anledning för den med den felande beskrivningen att ta tillbaka sitt 

påstående om upplevelse av det övernaturliga.51 

                                                 
47 Martin. s. 57-58. 
48 Swinburne. s. 304.  
49 Swinburne. s. 304. 
50 Martin. s. 65. 
51 Swinburne. s. 316. 
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 Man kan tolka Swinburnes argumentering som att koherensproblemet uppstår dels på 

grund av att människor har olika språk att beskriva sina upplevelse mer, dels på grund av 

falska beskrivningar av upplevelser som egentligen inte var av religiös natur.  

   

23 



3. Slutsatser 
Baserat på följande resonemang och ovan formulerade utvärdering av argumentet utifrån 

religiös erfarenhet finner jag det, i linje med Martins kritik, vara ett svagt argument för Guds 

existens. Denna slutsats bygger jag på frågan om bristen på koherens i beskrivningar av 

religiösa upplevelser, formulerandet av en negativ godtrogenhetsprincip och den betydliga 

mängd konkurrerande hypoteser om den religiösa upplevelsens orsak som är mer sannolika att 

den religiösa upplevelsen skulle vara riktig enligt den perceptionsteori som Swinburne 

formulerar. Nedan utvecklar jag dessa ställningstaganden enligt den tredelning jag här 

presenterat och vidareutvecklar ytterligare tankar kring argumentet i de följande avsnitten. 

 
3.1 Bristen på koherens i beskrivningar av religiösa upplevelser 
Om man menar att alla beskrivningar av religiösa upplevelser, som tillkommit under tusentals 

år, i oräkneliga antal beskriver samma verklighet bortom vår verklighet, då är det samma sak 

som att de inte beskriver någonting. Detta  just eftersom bristen på koherens emellan de 

många utsagorna är så stor. Alla dessa beskrivningar blir tillsammans samma typ av 

motsägelsefulla språk som mystiker kan använda sig av. Det blir nonsens och tror man att 

religiösa utsagor skall granskas med samma medel som utsagor av alla andra slag så går det 

inte att granska nonsens. 

 Det verkar som man måste acceptera många motsägelsefulla påståenden, om man skall 

acceptera godtrogenhetsprincipen i samband med religiösa erfarenheter, eller avfärda dem 

allihopa.  

 En invändning mot detta kan vara att kravet på koherens kan bli för starkt. Det kan få 

samma öde som den logiska positivismens meningskriterium, alltså att den orimligt dömer ut 

påståenden eller hela diskurser därför att man ställer för starka eller kanske snarare felaktiga 

krav på språklig mening. Det går inte att tillämpa detta krav på andra meningsområden utan 

förödande verkningar för vetenskap och kultur. Det finns koherensproblem inom andra 

områden. Till exempel så är kvantfysiken inte koherent med vår mänskliga erfarenhet av 

världen, i vissa avseenden inte ens med grundläggande logik. Det finns också 

koherensproblem inom naturvetenskaplig teoribildning. Till exempel så är kvantfysik inte 

koherent med relativitetsteori. 

 Som svar på denna invändning menar jag att jämförelsen mellan motsägelsefulla 

påståenden om något övernaturligt och de oenigheter som förekommer inom 

naturvetenskaplig teoribildning är missvisande. Man bör göra skillnad mellan vetenskap och 
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påståenden om religiösa upplevelser. Det ena är konkurrerande förklaringsmodeller baserade 

på vetenskaplig observation, och kravet på intersubjektiv testbarhet är uppfyllt i långt större 

utsträckning. I fallet med religiösa upplevelser så finns det inga observationer att göra för den 

som vill testa om Gud finns. Allt vi har att gå efter är just de utsagor som finns. Kravet på 

koherens borde vara starkt när det gäller religiösa upplevelser eftersom det är den enda källan 

till kunskap vi har när det gäller upplevelsens påstådda orsak.  

 Många påståenden om upplevelser av något övernaturligt utesluter helt andra utsagor. De 

formuleras som exklusiva, och menar att alla utsagor av samma objekt med motsägelsefulla 

beskrivningar är falska. Det handlar alltså inte om små skillnader mellan utsagorna.  

 Man vill hävda att trots de många gånger motsägelsefulla icke-koherenta påståendena så 

finns det en gemensam kärna av sanning. Men vilken anledning har vi att anta att denna kärna 

i så fall gäller existensen av det påståendena hävdar? Kan inte denna kärna av sanning gälla 

mänsklig psykologi, eller sociokulturella teorier om människans behov av någon gud, eller 

något helt annat hittills okänt fenomen? Jag menar att det är rimligt att anta att detta är 

sannolikt när det gäller religiösa upplevelser eftersom beskrivningarna skiljer sig så 

fundamentalt åt. Om man tänker sig tre olika beskrivningar av Gud formulerade på följande 

vis; Gud är tre och en samtidigt; Gud är endast en och Gud är varken en eller tre. Då skall det 

finnas en kärna av sanning eftersom de alla trots allt handlar om Gud. Men vilken anledning 

har vi att anta att de tre beskrivningarna, eller människors påståenden rent generellt, använder 

sig av begreppet ”Gud” i samma mening? Skillnaden mellan påståendena att Gud är en eller 

att Gud är flera ligger kanske inte så mycket i definitionen, utan i begreppet Gud självt.  

 Intuitivt tror jag man tänker sig de religiösa utsagornas koherens på ett sätt som följande 

exempel representerar: tre personer kommer ur ett rum och beskriver vad de upplevt. Den ena 

beskriver det som blått, fult och litet, den andra som snyggt, blått och i lagom storlek och den 

tredje som stort, blått och tråkigt. Kanske har vi anledning att sluta oss till att rummet 

åtminstone är blått av någon nyans. Men hur skall vi veta vilken nyans de menar när de säger 

blått? Vad är sannolikheten att de menar samma sak? I fallet med religiösa upplevelser har vi 

inget sätt att ens sluta oss till vad det är de beskriver är upplevelser av samma sak, att 

personerna kommer ur samma rum, eller att de ens beskriver rum. 

 
3.2 Formulerandet av en negativ godtrogenhetsprincip 
Vi har ingen kunskap om under vilka omständigheter vi kan förvänta oss att uppleva Gud. 

Den negativa godtrogenhetsprincipen verkar ge sig själv genom godtrogenhetsprincipen, följa 
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den vart den går likt en skugga. När s har en upplevelse av att x är närvarande, har s samtidigt 

inte en upplevelse av y är närvarande. Därmed har s prima facie goda skäl att tro att x är 

närvarande och goda skäl att tro att y inte är närvarande. Antar man godtrogenhetsprincipen i 

fallet med Gud måste man också anta den negativa godtrogenhetsprincipen. Vilket skulle 

innebära att vi har lika stora skäl att tro att Gud inte existerar, som att han existerar. Eftersom 

vi har anledning att ifrågasätta de religiösa upplevelsernas riktighet i sådan stor utsträckning 

verkar det inte förnuftigt att anta någon av principerna. 

En invändning mot denna slutsats kan formuleras på följande vis: i vetenskapsteori har 

man sedan länge insett att det finns en asymmetri mellan att verifiera positiva respektive 

negativa existensutsagor. Denna asymmetri gäller i naturvetenskap, i vanliga livet och över 

huvudtaget. Exempel: Jag letar i köket efter mina nycklar. Ser jag dem har jag goda skäl att 

tro att de är där. Ser jag dem inte kan jag inte med samma säkerhet tro att de inte är där. Det 

kan jag först efter en totalundersökning, alltså sedan jag letat igenom varje skrymsle i köket 

som är stort nog att rymma nycklarna. Det blir värre med att verifiera negativa existensutsagor 

om man går utanför köket. Över huvud taget går det av princip inte att göra det på oändliga 

mängder, eller vad som i epistemisk praktik är oändlig mängd för oss människor. Från ”jag 

kan inte se X” kan jag inte sluta mig till ”alltså finns inte X”. Men från ”jag kan se X” kan jag 

(prima facie) sluta mig till ”alltså finns X” 

 Som svar på invändningen måste vi återigen observera skillnaden mellan vetenskap och 

religiösa upplevelser, eller snarare skillnaden mellan områden där vi har en 

bakgrundskunskap och där vi inte har någon sådan. Tänk dig något som ingen har någon 

kunskap om under vilka omständigheter vi kan förvänta oss att uppleva det. Tänk dig sedan 

att en person påstår: jag har sett det; och en andra person säger: jag har aldrig sett det. Din 

fråga till dem båda borde rimligtvis vara: hur kan ni veta det? Hur kan man veta att man sett 

något om man inte har någon som helst kunskap om under vilka omständigheter man kan 

förväntas att se det? Och hur kan man veta att man inte sett det om man saknar kunskap om 

under vilka omständigheter man kan förväntas se det? 

 Det är sant att när något existerar så är det orsak till vår upplevelse av det, men när något 

inte existerar så är det inte orsak till upplevelser av dess icke-existens. Skillnaden i 

bakgrundskunskap gör att när vi har den så kan vi verifiera negativa existensutsagor. Om 

ingen upplever islandshästar på Island, så borde vi ha anledning att fråga oss om något hänt 

hästarna på Island. Vi har bakgrundskunskapen att de funnits där. Likadant kan vi avfärda 

någons påstående om att de upplever flygande isbjörnar, för vi har viss bakgrundskunskap om 
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att isbjörnar inte flyger. Men vad händer när vi inte har någon sån kunskap? I det fallet borde 

varken godtrogenhetsprincipen eller den negativa godtrogenhetsprincipen gälla.  

 Dessutom är de omständigheter under vilka vissa människor säger sig ha upplevt Gud och 

andra att inte upplevt Gud så olika.  

 
3.3 De konkurrerande hypoteserna 
Att det finns många olika tänkbara orsaker till varför man har haft en viss upplevelse utgör 

goda grunder att anta att det inte är förnuftigt att påstå att någon har prima facie goda skäl för 

sin upplevelsebaserade tro, när de tror på grund utav en av de minst sannolika av de möjliga 

orsakerna. 

 
3.4 Vad är Swinburnes filosofi ? 
Jag ställer frågan vad syftet med Richard Swinburnes filosofi är? Är det inte så att Swinburne 

formulerat en modell som förklarar hur delar av tillvaron är beskaffad? Är det inte något annat 

att sedan rekommendera att denna princip skall appliceras på alla upplevelser? 

 Godtrogenhetsprincipen är den princip som många gånger förklarar människans agerande 

utifrån sina upplevelse i många fall av den mänskliga tillvaron, och hur hon är förnuftig när 

hon agerar så. Man kan också tolka Swinburnes filosofi som ett försök att formulera en 

princip utifrån vilken vi ska agera. Vi skall alltså agera utifrån godtrogenhetsprincipen när vi 

tror oss ha en religiös upplevelse. Detta gränsar till en normativ etik. Det är två skilda 

områden. Att godtrogenhetsprincipen kan observeras om man studerar människan och hennes 

liv, rättfärdigar inte i sig själv att den alltid skall appliceras i alla fall av mänskliga 

upplevelser. Godtrogenhetsprincipen som modell är uppenbart inte en hållbar modell för hur 

människor väljer att agera utifrån sina upplevelser eftersom den inte kan förklara vissa 

människors beteenden.  

 

3.5 Vad skall få utgöra en religiös upplevelse? 
Swinburne frågar sig vad det skulle innebära för subjektet att faktiskt uppleva Gud, och 

kommer till slutsatsen att det skulle vila på de två premisserna att s har upplevelsen av Gud 

och att s upplevelse är orsakade av Gud. Att utreda huruvida en religiös upplevelse faktiskt 

orsakas av Gud och hur detta skulle gå till får lämnas till en annan uppsats, och det är inte 

nödvändigt att göra den undersökningen för att utreda huruvida religiösa upplevelser av Gud 
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ger subjektet prima facie goda skäl att tro att Gud existerar. Allt som behövs är att en person 

ärligt tror sig ha haft en religiös upplevelse för att vi skall kunna argumentera kring huruvida 

hans tro eller icke-tro baserat på sin upplevelse är förnuftig. Dock är det sant att en upplevelse 

är en blandning av subjektets kunskap om världen (i vilken tidigare erfarenheter ingår) och 

yttre information. Om subjektet inte upplever epistemiskt att Gud är närvarande, har subjektet 

ingen upplevelse av Gud.  

 Jag ställer mig frågande till varför Swinburne blandar in perceptionsteorier. Att s faktiskt 

percipierar x, vilket skulle innefatta x existens, har ingenting med s upplevelse av x närvaro 

och hur denna upplevelse rättfärdigar tron på x existens att göra. På vilket sätt utgör då 

argumentet utifrån religiösa upplevelser ett faktiskt argument för Guds existens? Om det visar 

sig att det är förnuftigt att anta godtrogenhetsprincipen gäller på alla upplevelser, så antyder 

detta något om sanningshalten i orsaken bakom religiösa upplevelser. Väldigt generellt 

uttryckt; när människor upplevt att x varit närvarande, så har det ofta visat sig vara sant att x 

var närvarande. Så om vi gör bedömningen att det är förnuftigt för s att tro att x är närvarande, 

baserat på sin upplevelse av att x är närvarande, så borde det rimligtvis antyda något om 

sannolikheten att x existerar. Men man måste observera att det inte följer logiskt att x 

existerar, bara för att s har prima facie goda skäl för sin tro att x existerar. 

 Det är ett absolut faktum att människor säger sig ha haft religiösa upplevelser, men det är 

inte ett faktum att någon haft religiösa upplevelser. Det är viktigt att observera denna skillnad. 

Man får rimligtvis i sin argumentering kring frågan acceptera att en människa kan ha en 

religiös upplevelse utan att upplevelsen är orsakad av Gud. Att inte acceptera detta skulle 

innebära att argumentet för Guds existens utifrån religiösa erfarenheter, förutsätter vad det 

skulle bevisa.  

 

3.6 Swinburnes skeptiska träsk och vetenskapsteori 
 

 ”Many philosophers have made the obvious point that no experience entails the existence of its 

purported object, but they seem to ignore the question whether it is prima facie evidence for it. Those 

who do discuss this question usually conclude that it is not prima facie evidence for it […] Such 

writers do not seem to be aware of the sceptical bog in which failure to accept the Principle of 

Credulity for other experiences will land them”52   

 

                                                 
52 Swinburne. s. 304. 
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 Ett av problemen med godtrogenhetsprincipen är den skall gälla allt som kan ingå i 

begreppet upplevelser. Då måste man utreda huruvida religiösa upplevelser skiljer sig åt, vad 

som gör dem religiösa. Kanske är det så att dessa inte ens skall kallas upplevelser, utan 

tolkningar. Precis som Swinburne säger så är gränsen mellan upplevelse och tolkning svår att 

hitta och alla försök att dra den skulle vara godtyckliga. Men räcker det inte att vi känner igen 

att det finns en skillnad, att det finns två urskiljbara områden som ibland flyter in i varandra, 

religiösa upplevelser – icke religiösa upplevelser, tolkning – upplevelse, för att vi skall 

förhålla oss olika till dem? Jag menar att det är just det faktum att vi ser anledning att dra en 

gräns, att vi urskiljer två olika fenomen, som utgör goda skäl för att godtrogenhetsprincipen 

inte skall gälla religiösa upplevelser. 

 Man skulle kunna tänka sig ett fall där ett för mänskligheten ännu okänt 

naturvetenskapligt fenomen kommer till jorden. Fenomenet är så ovanligt att sådana fenomen 

bara kommer till jorden en gång vart hundramiljonte år. Det observeras denna gång bara av en 

människa innan det försvinner vidare bort i rymden. Denna enda persons beskrivning av sin 

upplevelse skulle inte vara nog för andra människor att tro på fenomenets existens. Det skulle 

inte heller utgöra god grund för honom själv att tro på fenomenets existens.  

 Vad fallet beskriver är att våra metoder för att fastställa verklighetens beskaffenhet är 

begränsade. I fallet ovan tror vi inte på att ett fenomen existerar, trots att det existerar. 

Dessutom agerar vi förnuftigt när vi inte tror på att det existerar, trots att det gör det. Denna 

avgränsning måste gälla just för att vi inte skall hamna i det träsk som Swinburne varnar för. 

Att tillåta godtrogenhetsprincipen i alla fall av upplevelser skulle innebära att många orimliga 

påståenden skulle dömas som förnuftiga. Det finns en risk med godtrogenhetsprincipen som 

innebär att man tillåter för mycket. Om allt är rimligt så kan man snart inte vara säker på 

något alls – vilket skulle leda oss mot skepticism återigen och med Swinburnes 

godtrogenhetsprincip gjord allmängiltig för alla upplevelser har vi hamnat i just det skeptiska 

träsk som Swinburne ville undvika. De metoder vi för att nå kunskap och de begränsningar de 

innebär är just de ramar som tillåter oss att hamna i ett produktivt läge mellan skepticism och 

relativism. 

 

4. Några filosofiska spekulationer  
Om Swinburnes formulerade godtrogenhetsprincip inte kan stå som modell för alla 

människors agerande i förhållande till sina upplevelser – vad skulle man istället kunna tänka 

sig 
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4.1 Godtrogenhetsprincipen med ett undantagstillstånd 
En av de stora revorna som Martin river upp i Swinburnes argumentering är den uppenbara 

avsaknaden av koherens i de religiösa utsagorna. Kanske skulle man kunna tänka sig ett 

undantagstillstånd ifrån godtrogenhetsprincipen baserat på detta.  

 Subjektet kan anta att x är närvarande baserat på att subjektet upplever x som närvarande 

endast om tidigare upplevelser där subjektet känt att x är närvarande lett till trosföreställningar 

där god koherens föreligger ibland utsagorna.      

 Koherenta utsagor om tillvarons beskaffenhet är vanligare är icke-koherenta. 

Undantagstillståndet gäller de fall där ett subjekt upplever något jag kallar en upplevelse av 

typ O. Upplevelser av typ O är ovanliga för de beskrivningar som finns av dem saknar 

koherens. I alla fall där subjektet har en upplevelse av typ O, är det förnuftigt att anta H2 

(den psykologiska hypotesen). 

 Jag menar att undantagstillståndet är något som finns och att vi agerar utifrån det i vårt 

vardagliga liv. Att uppleva något som faller under kategorin typ O låter oss oftast stanna upp 

och fråga oss en extra gång: är detta som det verkar? Att uppleva något av  typ O innebär inte 

att uppleva det oväntade – en brott mot det förväntade. Man skulle kunna gå runt i livet och 

förvänta sig och vara övertygad om att runda fyrkanter eller allsmäktiga världsskapande 

personliga gudar finns, och därmed när man upplever att de är närvarande inte bli förvånad. 

Men de skulle fortfarande vara mycket ovanliga. Och beskrivningen av dem skulle sakna 

koherens med andras beskrivningar. Därmed måste vi rimligen anta H2. 

 Vilken rimlig anledning har vi till att anta att subjektet självt i alla fall är kapabelt att 

avgöra huruvida de speciella omständigheter föreligger, då även Swinburne menar att H2 

måste antas framför H1? Om vi erkänner att de flesta människor är bra på att bedöma 

huruvida vissa typer av omständigheter föreligger och dåliga på andra, och huruvida subjektet 

är bra på att bedöma om vissa omständigheter föreligger beror på subjektets erfarenheter av 

dessa, borde undantagstillståndet gälla och H2 antas.  

 

4.2 De särskilda skälens godtycklighet 
Det finns ett visst mått av godtycklighet i de särskilda skäl som nämns i Swinburnes 

formulering av godtrogenhetsprincipen: 
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”[…]it is a principle of rationality that (in absence of special considerations), if it seems (epistemically) 

to a subject that x is present (and has some characteristic), then probably x is present ( and has that 

characteristic) ”53 

 

 Vilka skäl har vi att anta att de särskilda skäl som kan finnas när det gäller perception av 

vardagliga ting, kan appliceras när det gäller perception av Gud? Eftersom vi inte har någon 

kunskap om under vilka omständigheter vi kan förvänta oss att uppleva Gud, så kan dessa 

omständigheter innefatta vilka subjektets tillstånd som helst. Att s har intagit alkohol, droger, 

var medvetslös vid tillfället, är blind, lam, stum och döv kan få oss att ifrågasätta huruvida s 

verkligen har upplevt x närvaro endast om vi har kunskap om under vilka omständigheter vi 

kan förvänta oss att uppleva x.  Ett av de särskilda skäl som kan gälla i alla fall är om man har 

anledning att ifrågasätta sanningshalten i det s påstår, utifrån att s är känd för att tala 

osanning. Detta innebär att allt som s påstår oavsett omständigheterna, även s försäkran om att 

det som påstås är sant, kommer att ifrågasättas.  

 Var går gränserna för dessa, som Jonsson formulerar det ”särskilda skäl att anta 

motsatsen”54? Blir det inte i stort sett omöjligt att utreda huruvida några sådana särskilda skäl 

föreligger? Och i fallet med Gud när vi inte har någon naturvetenskapligt metod att applicera 

för att parallellt testa utsagan, borde kravet på personen bakom utsagan vara ännu mer strikt.  

 

4.3 Finns det något övernaturligt? 
Frågan är huruvida det finns något övernaturligt överhuvudtaget. Om vi kan nå kunskap om 

någonting, så är detta del av den naturliga världen. Lika problematiskt är begreppet en 

verklighet bortom vår verklighet. Jag vill hävda att skillnaden ligger i det kända – och det 

okända. Och kan vi nå kunskap om det okända, blir det omedelbart känt. Utifrån min egen 

naturalistiska världssyn är det besvärliga begrepp.  

 En invändning mot denna syn kan formuleras så att det finns en begreppslig distinktion 

mellan vad många religioner kallar uppenbarad kunskap och naturlig kunskap. Oavsett hur 

man ställer sig till sanningsvärdet så är begreppen användbara. Om vi får kunskap genom att 

Gud uppenbarar kunskap för oss så följer inte att denna kunskap kan inordnas i vetenskapligt 

vetande. Guds handlingsförmåga kan inte, om Gud är allsmäktig (enligt det teiska 

gudsbegreppet), underordnas de naturlagar och andra teorier som naturvetenskap kan 

formulera. I denna mening kan man fortfarande säga att Gud är "övernaturlig". 

                                                 
53 Swinburne. s. 303. 
54 Jonsson. s. 323. 
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 Om Gud existerar och inte kan underordnas naturlagarna, så innebär detta att de modeller 

vi ställt upp för att förklara tillvarons beskaffenhet inte håller och omedelbart blir modifierade 

eller utbytta för att ta hänsyn till denna nya kunskap vi har om Gud. 

 Vad jag ser som relevant är metoderna för hur vi når kunskap och vilka kriterier det finns 

för dess sanningsvärde. Om vi endast kan nå kunskap om Gud genom att uppleva Gud, och 

genom andra människors berättelser om Gud så har detta väldigt svagt bevisvärde. Vi har 

alltså metoder för nå kunskap och vi har utformat kriterier som kunskapspåståenden skall 

kunna uppfylla, för att vi ska kunna falsifiera påståenden. Det är sant att många religioner 

skiljer mellan uppenbarad kunskap och naturlig kunskap. Vad som är missvisande i detta är 

att det är två totalt olika fenomen som båda går under begreppet kunskap, som om de i någon 

mening skulle vara likställda. Om det inte finns någon metod för att testa uppenbarad 

kunskap, metoder för falsifiering, så är det svårt att tänka sig hur denna skulle kunna utgöra 

en stark grund för argumentering. Begreppen naturlig och övernaturlig är kanske bara 

användbara i den utsträckning att de kan användas för att förklara andra människors 

perspektiv. De är inte användbara när det gäller att bedöma sanningsvärdet i ett argument. 

 

4.4 Olika språkkompetens ger olika upplevelser? 
Det faktum att olika människor har olika språk för att beskriva sina upplevelser skulle också 

kunna användas som ett argument för att vissa människor inte har det språk eller den 

erfarenhet de behöver för att formulera en beskrivning av en mycket ovanlig upplevelse och 

därför faller tillbaka på det religiösa språk de genom sin kultur har lärt sig att beskriva 

ovanliga upplevelser med. 
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5. Sammanfattning 

Med argumentet utifrån religiös erfarenhet vill man göra gällande att den religiösa 

erfarenheten kan stå som rättfärdig grund för religiös tro, och i förlängningen av detta utgöra 

ett argument för Guds existens. Denna uppsats återskapar Richard Swinburnes formulerande 

av argumentet utifrån religiös erfarenhet och låter sedan det möta den kritik som Michael 

Martin formulerat. Swinburne menar att godtrogenhetsprincipen är en grundläggande 

förnuftsprincip, som inte behöver något induktivt rättfärdigande, och som rimligen bör gälla 

alla mänskliga upplevelser. Han gör också en uppställning av fem olika kategorier av möjliga 

religiösa upplevelser och argumenterar sedan för varför godtrogenhetsprincipen gäller dessa. 

Martin använder sig av samma uppställning när han argumenterar emot användandet av 

godtrogenhetsprincipen när det gäller religiös erfarenhet. Han menar att för att vi skall kunna 

anta att trosuppfattningar frambringade genom religiösa erfarenheter är sanna, måste vi 

förutsätta att varje sådan erfarenhet orsakats av en verklighet som ligger utanför den person 

som har den. Martin kallar denna nödvändiga förutsättning för den yttre orsakens hypotes. 

Han vill sedan visa på hur det utifrån de fem olika typerna av religiösa upplevelser finns en 

mer sannolik konkurrerande hypotes – den psykologiska hypotesen. Den psykologiska 

hypotesen säger att upplevelserna har sin grund i subjektets psyke – vilket skulle innebära att 

argumentet utifrån religiös erfarenhet är ett svagt argument för Guds existens. Martin 

formulerar också en negativ godtrogenhetsprincip som säger att om upplevelsen av Gud kan 

stå som rättfärdig grund för tron på Guds existens, så kan frånvaron av upplevelser av Gud stå 

som rättfärdig grund för tron på Guds icke-existens, eller icke-tron på Guds existens. 

Slutsatserna är att Martins kritik av argumentet belyser så många stora problem med 

argumentet att det får anses vara ett svagt argument för Guds existens. 
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