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Abstract 

Up to this date there are several scientific disciplines that deal with religion´s underlying 

mechanisms and certain functions of our consciousness, but there isn´t anyone who takes into 

account the entire aspect of consciousness. The aim of the present work is to bring the entire 

aspect of our consciousness into the scientific discussion of religion. To help in doing this, the 

philosophical concept of qualia is used. First the concept is problematized, then an 

examination whether the concept has explanatory value in the science of religion and in the 

understanding of religious experience is done.  The concept of qualia has in this manner been 

applied to several scientific theories of religion and place-related entity continuity has been 

used as an example of religious experience. The present work is developed as a literature 

study and uses literature and theories from de scientific disciplines of philosophy of mind, 

cognitive neuroscience, neurotheology, cognitive science of religion and psychology of 

religion. As an underlying method the epistemological theory of holistic coherentism is used 

because it enables such an interdisciplinary study as this work is. 

 

What this work shows is that qualia have a high explanatory value in the science of religion 

and in the understanding of religious experience and how we form religious concepts. 

However, the concept of qualia is problematic and great care must be exercised when 

inferences are made.   

  

Keywords  

Qualia, Neurotheology, Cognitive science of religion, Philosophy of religion, Psychology of 

religion, Consciousness studies, Place-related entity continuity 
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1 Inledning 

Det övergripande syftet med detta arbete är att försöka föra in frågan om medvetandeaspekten 

i den religionsvetenskapliga diskussionen. Det finns idag ett antal discipliner inom 

religionsvetenskapen som behandlar religionens bakomliggande mekanismer och till sin hjälp 

berör vissa funktioner av vårt medvetande, men det finns inte någon som, mig veterligen, för 

in hela medvetandeaspekten i diskussionen.  

Detta arbete kan ses som en vidareutveckling på de föresatser jag hade med min uppsats 

Neuroteologi - En filosofisk reflektion. I den uppsatsen tog jag upp neuroteologin och försökte 

föra samman den disciplinen med medvetandefilosofin. Detta arbete är bredare på så sätt att 

flera religionsvetenskapliga discipliner tas med i diskussionen för att på så sätt försöka påvisa 

att ett tvärvetenskapligt synsätt, för att förklara hur vi skapar religiösa koncept samt varför 

religiösa upplevelser har den karaktär de har, är behövlig. Det är här medvetandeaspekten 

kommer in i bilden. Som ett försök till att föra in medvetandeaspekten i diskussionen så är 

begreppet qualia centralt i föreliggande arbete. Detta begrepp är mångfasetterat och 

problematiskt och därför passar det bra att använda sig av i denna föresats. Som exempel på 

religiös upplevelse har (platsbunden) entitetskontinuitet använts, dels eftersom det är en 

upplevelse som ligger precis på gränsen till att räknas som religiös och dels för att det är ett 

intressant fenomen som korrelerar bra med den begreppsvärld som detta arbete rör sig med.      

1.1 Religionsvetenskapliga förgreningar av intresse 

Det finns inom religionsvetenskapen ett antal discipliner som inriktar sig på de 

bakomliggande mekanismerna för religiöst liv, tänkande, agerande samt skapande av religiösa 

koncept. De som är av intresse för föreliggande arbete är följande:  

(1) I och med att filosofen, psykologen och medicinaren William James (1842-1910) 

åren 1900-1902 gav en serie Grifford Lectures blev religionspsykologin en erkänd psykologi-

form.
1
 Dessa föreläsningar får i dagens läge ses som närmast ikoniska då den bok, Den 

religiösa erfarenheten i dess skilda former, dessa föreläsningar gav upphov till används än 

idag. Han framhöll och poängterade bland annat religiösa upplevelsers subjektiva natur.
2
 

(2) Tanken på neuroteologi (eng. Neurotheology) kommer ursprungligen ifrån 

författaren Aldous Huxley (1894-1963) och hans bok Island från 1962.
3
 Den första 

vetenskapliga användningen av begreppet användes dock av den amerikanska forskaren 

James Ashbrook i sin artikel Neurotheology: The working brain and the work of theology från 

1984.
4
 Denna disciplin försöker förklara religion och religiösa upplevelser utifrån en 

neurovetenskaplig synvinkel.  

(3) Närmast parallellt med neuroteologin så har den kognitionsvetenskapliga 

religionsforskningen (eng. Cognitive Science of Religion) utvecklats. Inom denna disciplin så 

appliceras kognitionsvetenskapliga verktyg och metoder på religion och religiösa yttringar i 

alla dess former. Första gången begreppet kognitionsvetenskaplig religionsforskning (KVR) 

                                                 
1
Geels & Wikström (2012) s.34 

2
 Geels & Wikström (2012) s.33; Taves (2005) s.4775 

3
 Huxley (2009a) s.172 

4
 Newberg (2010) s.532 
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användes för att formulera en teori var 1980 i artikeln A Cognitive Theory of Religion som 

skrevs av Stewart Guthrie.
5
    

Som en återkoppling till James föreläsningsserie och i ljuset av religionspsykologin, 

neuroteologin samt KVR så blir frågan gällande medvetandet och medvetandeforskningen 

högaktuell för religionsvetenskapen. Medvetandeforskningen berör och problematiserar 

frågan om vårt medvetande och ställer sig bl.a. frågor gällande medvetandets ursprung och 

funktion samt frågan om subjektivitet kontra objektivitet. 

En av dessa frågor berör begreppet qualia. Qualia står för vår subjektiva upplevelse av 

t.ex. en smärtkänsla, blåheten hos färgen blå eller den subjektiva upplevelsen vi får av ett 

scenario t.ex. kyrkorummet.
6
 Det är i ljuset av denna bakgrund som föreliggande arbete tagit 

sin form. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka vilket förklaringsvärde begreppet qualia har 

inom religionsvetenskapen samt för religiösa yttringar och upplevelser för att på så sätt 

försöka föra in medvetandeaspekten i den religionsvetenskapliga diskussionen. Det innebär att 

gå in i en diskussion gällande de komponenter som bygger upp begreppet för att sedan 

applicera det på religionsvetenskapen och religiösa upplevelser. Detta syfte utmynnar i 

följande frågeställningar: 

I. Vad är qualia och vilka problem finns det med begreppet? 

II. Vad för förklaringsvärde äger begreppet qualia inom religionsvetenskapen? 

III. Vad för förklaringsvärde äger begreppet qualia för religiösa upplevelser? 

1.3 Metod, materialinsamling och teoribildning  

Föreliggande arbete är utarbetat som en litteraturstudie. Med tanke på den tvärvetenskapliga 

karaktären så äger arbetet en relativt hög abstraktionsnivå vilket innebär att till nämnda metod 

har även en epistemologisk teori som kallas holistisk koherentism använts som underordnad 

metod.  

Att detta är en litteraturstudie innebär att allt material kommer från litteratur av relevans 

för de olika disciplinerna. Inget kvantitativt material i form av empirisk insamling av data har 

således använts till detta arbete.  

Holistisk koherentism går att se som ett mönsterskapande nät där varje komponent som 

bygger upp nätet utgör en nod där trådarna i nätet möts. Trådarna mellan noderna utgör 

koherensen mellan två komponenter och den holistiska synen gör att koncentrationen inte blir 

allt för inriktad på de enskilda trådarna utan på mönstret i sin helhet. Genom att på detta sätt 

se på det övergripande mönster nätet skapar så fås vad som, inom epistemologin kallas 

berättigad sann tro, i dagligt tal kunskap.
7
 På så sätt behöver inte koherensen och 

slutledningen vara linjär utan den upprätthålls ”…in terms of an entire pattern of mutually 

cohering beliefs…”
8
 

                                                 
5
 Knutsson Bråkenhielm (2012) s.84-85 

6
 Crick & Koch (2001) s.269 

7
 Audi (2011) s.217-218 

8
 Audi (2011) s.217 
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Detta ger sammantaget att föreliggande arbetet är; (1) tolkande av litteraturen/teorierna 

som använts på så sätt att de vetenskapliga teorier som kommit till användning i detta arbete 

tolkas utifrån syfte och frågeställning, (2) deduktiv i förhållande till litteraturen/teorierna som 

använts på så sätt att det dras deduktiva slutledningar utifrån de vetenskapliga teorier som 

använts, (3) helhetssökande samt (4) söker efter koherens mellan dess delar och helhet. 

 

Inför detta arbete har inte någon tidigare forskning med just denna inriktning och 

frågeställning hittats. De databaser som använts för sökning är: Academic search elite, Diva 

samt Medline och de sökord som använts på dessa tre databaser är: Qualia, Cognitive science 

of religion, Neurotheology samt Qualia and religion. Det finns dock gott om forskning inom 

de olika discipliner som detta arbete stödjer sig på gällande medvetandefilosofi, emotions-

forskning, kognitionspsykologin, kognitiv neurovetenskap, religionspsykologi, neuroteologi 

samt KVR. De teorier som detta arbete stödjer sig på hör till den etablerade forskningen och 

någon ingående kritik gentemot de separata teorierna kommer inte att föras, även om vissa 

problem med teorierna kan komma att belysas. Men någon forskning som går in på djupet av 

qualias betydelse för religiösa upplevelser och som kopplar samman begreppet med vår 

kognitiva apparatur har varit svårt att finna.  

En förklaring till denna svårighet i att finna material kan vara de svårigheter som 

begreppet qualia för med sig och det finns många medvetandefilosofer som anser att oavsett 

hur mycket kunskap vi får om vår hjärna och vårt nervsystem så kommer vi inte att kunna 

finna någon förklaring av begreppet.
9
 Det går med andra ord inte enligt dessa filosofer att 

reducera qualia till neurala strukturer i vår hjärna. En som är av en annan inställning är 

Kristjan Loorits som menar att qualia har en neurologisk grund och därför är kvantifierbar.
10

 

Det innebär att qualia är reducerbart till neurala strukturer i vår hjärna. Denna syn är 

grundläggande för detta arbete eftersom utan den så är begreppet qualia lika 

inkommensurabelt med naturvetenskapen som exempelvis substansdualismen och därmed en 

metafysisk anekdot.  

1.4 Disposition 

Föreliggande arbete består av tre huvuddelar. De två första delarna, avsnitt två och tre, kan ses 

som två separata nätmönster och i den tredje delen, avsnitt fyra, kommer tre diskussioner att 

hållas där materialet som använts i avsnitt två och tre kommer att diskuteras samt analyseras 

för att här göra ett försök att svar på frågeställningarna. 

Avsnitt två kommer att ta upp frågan om qualia och beskriva de noder som skapar det 

nätmönstret. De noder som kommer tas upp är subjekt kontra objekt, emotioner och känslor 

samt kognition. 

Avsnitt tre kommer att ta upp religiösa upplevelser och de noder som bygget upp det 

nätmönstret samt några ord om dess koherens med begreppet qualia. De noder som kommer 

tas upp är religiösa upplevelser som subjektiva upplevelser samt religiösa upplevelser som 

kognitiva upplevelser. I detta avsnitt kommer även ett exempel i form av (platsbunden) 

entitetskontinuitet att presenteras.  

                                                 
9
 Gärdenfors (2009) s.140 

10
 Loorits (2014) s.1 
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Avsnitt fyra till sist kommer att innehålla tre längre diskussioner och analyser. Den 

första diskussionen kommer att, utifrån från vad som framkommit i avsnitt två, utvärdera 

begreppet qualia samt koherensen mellan dess noder. Den andra diskussionen kommer, 

utifrån vad som framkommit i avsnitt tre, att utvärdera om det finns koherens och 

förklaringsvärde för qualia inom religionsvetenskapen och då främst inom disciplinerna 

religionspsykologi samt KVR. Den sista diskussionen väver sedan samman de två nätmönster, 

som byggts upp var för sig, i relation med exemplet (platsbunden) entitetskontinuitet. 

2 Vad är Qualia 

Kort går qualia (singular: quale) att definiera som en individs subjektiva upplevelse av 

exempelvis en händelse eller ett föremål. Att ett rött äpple upplevs som rött går att förklara 

med hjälp av optiken där den röda färgen upplevs som röd eftersom det är en viss våglängd på 

de ljusstrålarna som reflekteras från äpplets yta till vår näthinna.
11

 Men dessa fysikaliska lagar 

kan inte förklara den enskilda individens subjektiva och kvalitativa upplevelse av rödheten i 

färgen. Det är just denna subjektiva känslan eller upplevelsen av rödhet som är qualia.  

Den som definierade begreppet på det sätt som är vanligast förekommande idag var 

filosofen Clarence Irving Lewis (1883-1964) enligt honom så innefattas begreppet av de 

mentala bilder som äger en eller flera kvalitativa egenskaper för subjektet. Så genom att t.ex. 

observera en tavla så har betraktaren ett antal kvalitativa upplevelser av tavlan i fråga. Dessa 

kvalitativa upplevelser är beroende av våra sinnesmodaliteter samt vår förmåga att tolka 

dessa.
12

  

 

Qualia är en del av vårt fenomenologiska medvetande och ingår i vad filosofen David 

Chalmers (1966- ) benämner som the hard problem.
13

 En del till detta är att det har varit svårt 

att kvantifiera qualia genom undersökningar och tester då ´the hard problem´ handlar om 

frågor rörande egenskaper och aspekter av medvetandet som inte kan förklaras utifrån termer 

av sina funktioner. En annan svårighet är qualiaupplevelsens privata karaktär, eftersom qualia 

är introspektiv så blir det svårt att forma teorier därom. Det är ett mångfasetterat begrepp som 

har kopplingar till många områden både inom filosofin, neurovetenskapen samt psykologin. 

´The hard problem´ kan ställas i motsats till vad Chalmers kallar för the easy problem som 

består av frågor rörande egenskaper som kan förklaras utifrån termer av funktion t.ex. 

kognitiva förmågor.
14

 

En som anser att ´the hard problem´ går att lösa är Kristjan Loorits. Han säger att qualia 

kan kvantifieras och analyseras på en neural nivå.
15

 Om så är fallet så kan qualia dock inte 

uteslutande vara privat utan har till viss del en publik karaktär om än med komplexa strukturer 

i hjärnans olika neurala system.
16

   

  

                                                 
11

 Nationalencyklopedin: ljus 
12

 Hunter (2012) s.2; Tye (2015) s.2 
13

 Crick & Koch (2001) s.269 
14

 Loorits (2014) s.1-2; s.4 
15

 Loorits (2014) s.1 
16

 Loorits (2014) s.6 
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2.1 Subjekt kontra objekt 

Med ovan förda diskussion så framträder ett problem. Problemet består i skillnaden som 

uppstår mellan subjekt och objekt samt mellan subjektivitet och objektivitet. Varje individ i 

sig är ett subjekt och det röda äpplet är ett objekt, men kan två individer uppleva detta objekt 

på samma sätt och hur skiljer sig ´äpplet i sig´ från vår upplevelse av det?   

En av den nya tidens filosofer Immanuel Kant (1724-1804) förespråkade att det var 

tvunget med en perspektivförändring likt den Kopernikus hade gällande astronomin, en så 

kallad kopernikansk vändning, i synen för hur kunskap är möjlig att nå. Istället för att 

kunskapen skulle rätta sig efter kunskapsobjektet så ansåg Kant, lite tillspetsat, att 

kunskapsobjektet måste rätta sig efter kunskapen. Naturen, för naturvetenskapens räkning, 

kaninte sägas existerar objektivt och oberoende av oss utan kan till viss del anses vara skapt 

av oss. Det betyder att den mänskliga förmågan till vetande är begränsad av våra erfarenheter 

och sinnesmodaliteter.
17

 Hans kunskapsteori utmynnade i att det är en skillnad på tinget för 

mig (tys. Das ding für mich) och tinget i sig (tys. Das ding an sich).
18

 Dessa två begrepp 

innebär att en individ inte kan få vetskap om hur världen är i sig, utan kan enbart uppleva 

världen genom sin subjektiva tolkning av densamme. Problemet som dock uppstår är att det 

inte finns någon säkerhet för att individ X och individ Y upplever världen på samma sätt, de 

kan blir strandade i sin egen subjektiva tolkning av världen och tingen i världen. Tinget för 

mig tillhör fenomensfären i motsats till noumenalsfären där tinget i sig finns. För att kunna få 

kännedom, i den mån det enligt Kant går, om noumenalsfären så för han in begreppet det 

transcendentala medvetandet, även om det är ´det transcendentala medvetandet´ som skapar 

vår erfarenhets-värld så behövs ´det transcendentala medvetandet´ för att kunna förstå det som 

tillhör noumenalsfären. Men vi kan med tanke på vår begränsade sinnesmodalitet aldrig nå 

noumenalsfären och därför kan vi heller inte uppleva tinget i sig utan enbart tinget för mig.
19

 

Alla utsagor om noumenalsfären tillhör därför metafysiken.
20

  

 

Det problem som uppstår genom Kants uppdelning mellan tinget i sig och tinget för mig 

skapar ett gap mellan subjekt och objekt, men även ett gap mellan olika subjekt. Detta 

problem tar filosofen Thomas Nagel (1937- ) upp i sin essä What is it like to be a bat? I denna 

essä ställer sig Nagel frågan om vi som människor subjektivt kan förstå hur det är för en 

fladdermus att vara en fladdermus. Enligt Nagel så är det så att för varje medveten upplevelse 

X så finns det någonting x som är att ha denna medvetna upplevelse och detta x är det 

subjektiva i upplevelsen.
21

 Som exempel för hur olik människans och fladdermusens 

subjektiva bild av verkligheten ter sig så tar han upp fladdermusens ekolokalisering. Denna 

form av sinnesmodalitet är någonting som normalt inte förekommer hos oss människor, även 

om det finns vissa blinda som har lärt sig en rudimentär form av ekolokalisering.
22

 Det finns, 

hävdar Nagel, en skillnad mellan att bete sig som en fladdermus utan att vara det och att 

verkligen vara en fladdermus. Att bete sig som en fladdermus ger en bild av hur det är för den 

                                                 
17

 Nordin (1995) s.392 
18

 Eriksson & Hultman (2014) s.156 
19

 Nordin (1995) s.395-396; Filosofilexikonet: Kant, Immanuel 
20

 Nordin (1995) s.396 
21

 Nagel (2002) s.519 
22

 Nagel (2002) s.520; Ravenscroft (2005) s.181 
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individen att bete sig som en fladdermus, men det innebär inte att den individen verkligen vet 

hur det är för fladdermusen att vara en fladdermus. Det är något som enligt Nagel inte ens går 

att föreställa sig därför att vi människor är, i överenstämmelse med Kant, begränsade av våra 

sinnesmodaliteter samt hur dessa formar vårt medvetande.
23

 Det vi dock kan göra är att 

studera fladdermusen, kartlägga hur dess ekolokalisering fungerar samt göra ingående neuro-

biologiska studier av dess hjärna och nervsystem. Men fladdermusens subjektiva upplevelse, 

går inte att kvantifiera eller extrahera från de studier som är möjliga för oss att göra på en 

fladdermus. Det går att göra en liknelse mellan två individer, en som föddes döv och blind 

samt en som föddes med normala sinnesmodaliteter, även här uppstår samma gap som mellan 

en människa och en fladdermus. Men säger Nagel, det är inte frågan om individer utan om 

typer. Två människor är två tokens av samma ´typ´, därför är det möjligt för två människor att 

till viss del förstå varandras subjektiva upplevelser. Två ´tokens´ av samma ´typ´ äger en 

högre grad av kommensurabilitet än två ´tokens´ från två olika ´typer´. Mellan två ´typer´ är 

det således mer eller mindre omöjligt att uppnå förståelse enligt Nagel. Eftersom det inte är 

helt vattentäta skott mellan individer så är en viss form av fenomenologisk fakta möjlig att 

omforma till objektiv fakta, detta genom att det går att ta reda på kvaliteten av en individs 

erfarenhet, men det kräver ovan nämnda kommensurabilitet mellan subjekten.
24

 

 

Det finns de filosofer som ställer sig frågande till ovan nämnda uppfattning och hävdar att 

diskrepansen mellan subjektivitet och objektivitet inte är ett problem. En filosof som anser 

detta är Markus Gabriel (1980- ) som säger att det snarare är den konstruktionism och 

relativism som Kants filosofi och ´the explanatory gap´ ger upphov till, att världen är en 

konstruktion av det fenomenologiska medvetandet, som är både problematiskt och felaktigt. 

Subjektiviteten genererar inställningen; ”Åt var och en sin egen Faust eller sin egen 

Novemberrevolution! Allt är helt enkelt en fråga om hur man väljer att se det.”
25

 Som Gabriel 

säger så skulle en sådan relativism resultera i en formel likt: 

 ”{[(F är relativ till S) är relativ till S] är relativ till S} är relativ till S…”
26

 

Det blir likt en oändlig epistemisk kedja utan slut eftersom det i alla lägen går att lägga på 

ytterligare ett steg och eftersom den inte har någon slutgiltig förankring så blir den hängandes 

i luften utan egentlig bärkraft. Gabriel för istället in begreppet subjektivt predikat i 

diskussionen. Detta subjektiva predikat är dock inte subjektivt som i privat utan är ett predikat 

som används av alla individer inom en specifik grupp eller gemenskap t.ex. alla människor. 

Det är med andra ord ett objektivt begrepp som används gemensamt av gruppen i fråga.
27

 Det 

skulle gå att jämföra med när Nagel pratar om ´typer´ och deras kommensurabilitet kontra 

inkommensurabilitet för förståelse av en annan individs subjektiva upplevelser. Gabriel tar 

upp meningen ”I dag är det en vacker vårmorgon”
28

, han säger att en individ kan uppleva 

                                                 
23

 Nagel (2002) s.520-521 
24

 Nagel (2002) s.521-522 
25

 Gabriel (2015) s.128 
26

 Gabriel (2015) s.136 
27

 Gabriel (2015) s.131 
28

 Gabriel (2015) s.131 
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vårmorgonen som vacker men samtidigt ha en subjektiv upplevelse av att må dåligt.
29

 Själva 

ordet ”vacker” om vårmorgonen anser han är ett ´subjektivt predikat´ eftersom flera individer 

samtidigt kan uppleva samma vårmorgon som vacker. Men ur en medvetandefilosofisk syn-

vinkel finns det ingen skillnad eftersom båda dessa upplevelser, även om de kan verka 

motsäga varandra, är subjektiva. Det som är objektivt är att när vissa givna kriterier uppnåtts 

så är det är en vårmorgon, men det säger ingenting om att den är vacker eller ej. 

För att nå objektiviteten säger Gabriel till oss att ta en fundering på fakta, när vi märker 

att vi kommit fram till någonting genom denna fundering så vet vi att vi nått kunskap om 

fakta som då är objektiv.
30

 Ett exempel för detta som han ställer upp är individ X som tänker 

tanken ”det regnar” när det regnar ute. Då finns enligt Gabriel två faktum som är objektiva. 

Faktum ett är att det regnar och faktum två är att X tänker den sanna tanken att det regnar.
31

 

Men detta exempel löser inte problemet eftersom det egentligen inte har någonting med 

subjektiva upplevelser att göra utan om fakta och faktum. 

 

Är känslor qualia? Eller erfarenheten av att förstå en skriven mening? Eller tankar och 

minnen? Filosofen Galen Strawson (1952- ) anser det.
32

 Men det är ett kontroversiellt förslag 

eftersom det skulle innebära att allt, tankar, emotioner, känslor, minnen, upplevelser, 

perceptioner och medvetandet i sig är helt fenomenologiskt och inget annat än qualia.
33

 Vad 

händer då med t.ex. subliminal perception
34

? Enligt en så pass bred definition av qualia vore 

det en omöjlighet men det har vid tester visat sig att subliminal perception kan ge utslag via 

elektrodermal respons
35

 (kallas även galvanisk hudrespons
36

). Problemets kärna ligger i att 

qualia är introspektivt till sin natur och det är en logisk omöjlighet att via introspektion 

upptäcka subliminal perception.
37

  

 

Med ovan förda diskussion samt i korrelation med föreliggande arbetes syfte så är frågan, hur 

pass mycket av en individs upplevelser som går att tolka som subjektiva qualiaupplevelser, 

berättigad. Ett exempel: X upplever att det är varmt, alltså äger X egenskapen x som är själva 

upplevelsen av att det är varmt. Samtidigt kan Y uppleva att det är kallt och äger då 

egenskapen y som är själva upplevelsen av att det är kallt. Det går utifrån X och Ys utsagor 

och subjektiva qualiaupplevelser inte att avgöra huruvida det är varmt eller kallt; de är så att 

säga fast i sina subjektiva qualiaupplevelser av värme respektive kyla. Om dock X och Y tittar 

på en Celsius termometer så kan de få en objektiv uppfattning om hur varmt eller kallt det är 

relativt till fastslagna frys och kokpunkt för vatten. Det innebär även i förlängningen att våra 

subjektiva upplevelser inte med nödvändighet behöver överensstämma med det objektiva 

faktumet.  

                                                 
29

 Gabriel (2015) s.131-132 
30

 Gabriel (2015) s.136 
31

 Gabriel (2015) s.137 
32

 Tye (2015) s.3 
33

 Tye (2015) s.3 
34

 Subliminal perception är inkommande stimuli/information om en perception som ligger under en medveten 

nivå.  
35

 Elektrodermal aktivitet mäts med elektroder som fästs vid handleden och mäter elektrisk aktivitet i huden. 
36

 Psykologilexikon: Galvanisk hudrespons, GSR; elektrodermal respons, EDR; hudkonduktansrespons 
37

 Lundh, Montgomery och Waern (2007) s.44-45 
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2.2 Emotioner och känslor
38

 

Vad är en känsla och vad är en emotion? Vid första anblick kan de verka vara synonymer men 

det finns skillnader menar Antonio Damasio (1944- ). Enligt Damasio går det kort att liknas 

vid att en emotion är kroppens teater och en känsla är medvetandets scen.
39

 Det innebär att 

emotioner är utåtriktade och publika medan känslor är inåtriktade och privata. Oftast är en 

emotion kortvarig medan en känsla kan vara mer långvarig.
40

 

 

Utifrån den ovan nämnda skillnaden mellan emotion och känsla så är en emotion ett utryck i 

form av beteende och rörelsemönster t.ex. ansiktsmimik, gester samt agerande. Dock finns det 

emotionsreaktioner som inte är synbara för blotta ögat men ändock mätbara t.ex. elektro-

dermal aktivitet samt hormon- och peptidutsöndring.
41

 Det innebär att en emotion oftast är 

publik. Många av emotionsuttrycken för kroppens teater är automatiska och utom vår 

medvetna kontroll. De är en del av de basala mekanismer som finns till för att styra vår 

livsprocess och främja vår överlevnad. De hjälper med andra ord till för att upprätthålla 

individens homeostatiska tillstånd vilket gör emotionerna till en del av det autonoma 

nervsystemets exalterande och lugnande system (eng. arousal och quiescence).
42

 Lite mer 

praktiskt så kan emotioner ses som en anhopning av neurala responser på inre och yttre 

stimuli som är emotionellt laddade.
43

 Även om detta kan te sig som ett cirkelargument där 

emotionen är sin egen uppkomst så är det enbart ett skenbart cirkelargument. Innebörden är 

att stimuli i form av exempelvis objekt inte i sig äger emotioner utan det är i interaktionen 

mellan subjekt och objekt som den emotionella laddningen uppstår hos subjektet. Vidare så är 

en emotion uppbyggd av minst sex komponenter: (1) Kognitiv utvärdering, som består av 

individens personliga tolkning av orsaken till emotionens uppkomst. (2) Subjektiv erfarenhet, 

som är den erfarenhet hos individen som guidar responsen på emotionen. (3) Lusten eller 

begäret, som styr hur vi vill tänka och agera på emotionen. (4) Interna kroppsreaktioner, som 

bl.a. består av reaktioner i autonoma nervsystemet. (5) Emotionsyttringar, mest med 

koncentration på ansiktsmimik. (6) Respons, som är själva utåtagerandet av responsen på 

emotionen.
44

  

Enligt Damasio går emotioner att dela upp i hierarkiska klasser enligt en trädstruktur, ju 

högre upp i denna trädstruktur vi kommer desto mer komplexa och sammanflätade är dess 

komponenter, detta kallar han för sammanflätningsprincipen. De tre lägsta nivåerna 

(bestående av: (1) Immunreaktioner, grundläggande reflexer samt reglering av ämnes-

omsättning. (2) Lust och olustsbeteende. (3) Drifter och motiv.)
45

 ligger på en så pass basal 

nivå att de oftast inte tas för emotioner och kommer därför inte behandlas mer i detta arbete. 

De nivåer som är av intresse för föreliggande arbete är nivå fyra som har en i sig inbördes 

hierarki varav (4a) bakgrundsemotioner är lägst följt av (4b) primära emotioner och högst 

                                                 
38

 Denna rubrik koncentrerar sig till största del på Antonio Damasios forskning om och distinktion av emotioner 

och känslor.  
39

 Damasio (2003) s.32 
40

 Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson & Loftus (2002) s.391 
41

 Damasio (2003) s.32-33; s.102 
42

 Damasio (2003) s.34-35; Gazzaniga, Ivry & Mangun (2002) s.544 
43

 Damasio (2003) s.56-57 
44

 Smith et.al (2002) s. 390; s.391; s.396; s.401; s.408; Gazzaniga et.al (2002) s.539 
45

 Damasio (2003) s.35-37 
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upp finner vi de (4b) sociala emotionerna. Det är dessa tre nivåer av emotioner som kallas för 

egentliga emotioner. Bakgrundsemotioner är de emotioner som är minst framträdande. De går 

att upptäcka i t.ex. ansiktsmimik eller hur någonting sägs. De består med andra ord av en 

sammansättning av små uttryck som korsar varandra enligt sammanflätningsprincipen. 

Primära emotioner inkluderar bl.a. vrede, avsky, fruktan, förvåning sorg och glädje. Dessa är 

lättare att upptäcka och definiera än bakgrundsemotionerna och är det som i dagligt tal 

omnämns som emotioner. Sociala emotioner innefattar bl.a. sympati, skam, skuld, förlägenhet 

och stolthet. Dessa emotioner har en, som namnet antyder, social dimension som är av vikt för 

interaktionen individer emellan. För att ta det ett steg längre så fungerar dessa tre grupper 

enligt ovan nämnda sammanflätningsprincip, både inom sig själva och mellan sig själva, 

vilket skapar ett komplext system av synbara emotioner. Det nästan oändliga antalet 

emotioner som skapas på detta sätt underlättar kommunikation och samarbete mellan 

individer vilket ökar den enskilde individens möjlighet till överlevnad.
46

  

 

I den högsta nivån (5) av trädstrukturen finner vi känslorna som är mycket mer komplexa än 

emotioner.
47

 En känsla är i egentlig mening en perception enligt Damasio, eller snarare en 

diskrepans i perceptioner. Via alla våra kroppsliga sensorer och sinnesmodaliteter skapar vi 

hela tiden automatiskt och omedvetet neurala kroppskartor och omgivningskartor. Vanligtvis 

märks inte denna process av men när någonting oväntat sker, som att man sticker sig på en nål 

så registreras det och modifierar vår neurala kroppskarta så att vi uppmärksammas på 

nålsticket. Det är när en sådan diskrepans i vår inre kontra vår yttre perception, i 

sammankoppling med en emotion, som en känsloprocess sätts igång. Med andra ord så har det 

visat sig att en känsla alltid föregås av en emotion.
48

 Vidare så hjälper känslorna oss att rikta 

vår uppmärksamhet mot en uppkommen emotion då en emotion kan vara omedveten. Vår 

förmåga att koppla samman ett objekt med ett agerande, helt enkelt genom att vi kan avgöra 

vad ett objekt kommer att göra samt vad agerandet kommer få för konsekvenser är grundat i 

våra känslor. Precis nämnda ger även vid handen att känslor hjälper oss att lösa icke 

standardiserade problem där kreativitet och bedömning samt bearbetning av stora mängder 

kunskap och data krävs.
49

 

 Denna komplexa framställning av känslor har visat sig vara viktig i skapandet av 

självet. Detta ´självet´ behövs för att vi skall kunna ha upplevelse och kontinuitet.
50

 Översatt 

till kognitionspsykologi med inriktning på minneskategorier så innebär det att känslor är 

viktiga för vårt episodiska minne men även för vårt retrospektiva minne.
51

  

Även känslor fungerar enligt samma sammanflätningsprincip som emotionerna. Men 

känslor och emotioner fungerar även sinsemellan enligt samma princip vilket innebär att det 

kan vara svårt att göra gränsdragningar på en så pass komplex nivå som korrelationen mellan 

emotioner och känslor ligger på.
52

  

 

                                                 
46

 Damasio (2003) s.47-50 
47

 En känsla kan således uppfattas som en emotion 
48

 Damasio (2003) s.87-89 
49

 Damasio (2003) s.176-177 
50

 Damasio (2003) s.111-112 
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2.3 Kognition 

Vad är medvetande och vad är kognition? Finns det någon skillnad? Intelligens kan ses som 

en ren informationsprocess och således en form av kognition, men att vara intelligent är inte 

samma sak som att vara medveten.
53

 Kognition kan uppstå utan att medvetande uppstår, som 

exempel går det att ta upp datorer. Filosofen Owen Flanagan (1949- ) tar upp IBMs 

schackdator Deep blue som exempel. Den datorn uppvisar kognitiva funktioner i form av 

informationsprocesser som genererar schackspelande. Men det går inte att säga att Deep blue 

är medveten om schack, eller sig själv, även om den vann över den då regerande 

världsmästaren i schack.
54

 På samma sätt går det att se på en annan av IBMs datorer, Watson, 

som vann frågesportsprogrammet Jeopardy år 2011 genom att använda sig av databassökning 

för att värdera fakta och på så sätt generera svara på frågor.
55

 Men var Watson medveten? 

Oavsett svar går det inte att i förväg säga att kognitionsvetenskapen väcker frågan om 

medvetandet och subjektivitet men det går att använda sig av olika inriktningar inom 

kognitionsvetenskap för att väcka frågan om medvetande och då även i förlängningen, för 

detta arbetes vidkommande, frågan gällande qualia. Flanagan verkar anse att den kognitiva 

neurovetenskapen mycket väl kan komma att spela en avgörande roll för medvetande-

forskningen.
56

 Men även andra inriktningar av kognitionsvetenskap är av intresse. 

 

Två forskare som inriktat sig på vad som sker i hjärna och nervsystem vid religiösa 

upplevelser är Andrew Newberg (1966- ) och Eugene d´Aquili (1940-1998). De hävdar att 

många av de neurala strukturer som styr hur vi uppfattar verkligheten går att sammankoppla 

med ett antal kognitiva operatorer (eng. cognitive operators). Dessa kognitiva operatorer kan 

liknas vid matematiska formler som t.ex. 2+4 där 2 och 4 är två respektive stimuli systemet 

tar emot, + tecknet fungerar som den kognitiva operatorn och resultatet av operatorerna blir 

vad som inom kognitionspsykologin kallas för kognitiva strukturer och modeller.
57

 Det är 

framförallt sju kognitiva operatorer som Newberg och d´Aquili anser är av vikt för religion: 

(1) Den holistiska operatorn hjälper oss att se helheter. Många religioner ser världen och 

universum som en enda stor skapad helhet och utan denna kognitiva operator skulle en agent 

inte kunna beskåda helheten i det som kallas skapelsen, det skulle heller inte gå att införliva 

koncept som gudomar utan denna operator. (2) Den reduktionistiska operatorn fungerar som 

den föregåendes motsats och hjälper oss se partikulärer, i samarbete med den holistiska 

operatorn ger det agenten förmågan att se hur helheten är uppbyggd av delar. Ur en religiös 

synvinkel möjliggör det för tankar om att en gudom är helheten av universums delar. (3) Den 

kausala operatorn hjälper oss att se kausala samband vilket är helt avgörande för tanken om 

religion och gudomar. Denna operator tvingar oss att ställa frågan vad som är orsaken till 

olika fenomen och i slutändan innebär det att ställa sig frågan vad orsaken till världen och 

universum är. Den är inte enbart religionens mest drivande kognitiva operator utan även 

filosofins och vetenskapens mest drivande operator. (4) Den abstrakta operatorn hjälper oss 

forma generella och abstrakta kategorier vilket även det är viktigt för religionen då den är full 

                                                 
53
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av abstrakta begrepp och kategorier, exempelvis är begreppet själ beroende av denna operator 

för att kunna uppstå. (5) Den binära operatorn hjälper oss identifiera och förstå polära 

begrepp t.ex. upp-ner eller god-ond. Denna operator är av vikt för bildandet av de många 

polära begrepp som finns inom religionens sfär. (6) Den kvantitativa operatorn ger oss 

möjlighet att exempelvis hålla koll på tid, räkna antal samt ´större än´ respektive ´mindre än´. 

Ett exempel där denna operator är verksam inom den religiösa sfären är inom den judiska 

kabbalan och talmystiken. (7) Den känslomässigt värderande operatorn är behjälplig när vi 

skall avgöra emotionella värden.
58

 Den går därmed att återkoppla till Damasio.  

Resultatet av dessa kognitiva operatorer är som nämnt kognitiva strukturer och 

modeller. Dessa kognitiva strukturer kan ur en neurovetenskaplig synvinkel beskrivas som 

subjektiva manifestationer av hur verkligheten organiseras av kognitiva operatorer.
59

 

Kognitiva operatorer kan med andra ord ses som den neurala basen för kognitiva strukturer 

och modeller. Inom kognitionspsykologin ses kognitiva modeller som inre strukturer vi 

använder oss av för att ta till oss inkommande stimuli, men även hur de redan existerande 

kognitiva modellerna förändras på grund av inkommande stimuli. En kognitiv modell är 

således den mentala representationen av verkligheten som en individ har.
60

 Så länge modell 

och verklighet stämmer överens kan vi lättare hantera en situation men när en diskrepans 

uppstår kan det orsaka problem. Jean Piaget (1896-1980) menade att det sker en 

ekvilibreringsprocess
61

 och för att reglera den använder vi oss av assimilation och 

ackommodation. Vid assimilation anpassas yttre stimuli till våra kognitiva modeller och 

scheman, det sker således en selektion som bl.a. drivs av konfirmeringsbias
62

 och 

generalisering. Vid ackommodation modifieras våra kognitiva modeller och scheman för att 

passa den yttre stimulin.
63

 Detta är oftast en steglös process som vi inte märker av men ibland 

uppkommer något som snabbt skapar en stor diskrepans, exempelvis när en nästrående hastigt 

går bort.
64

 Våra kognitiva modeller skapar även ontologiska kategorier.
65

 Dessa ontologiska 

kategorier är i nästa steg vad som bygger upp våra inre semantiska kunskapsscheman.
66

 Men 

även andra delar av vårt explicita och implicita minne aktiveras i olika grad av våra olika 

kognitiva modeller.  

 

Det verkar inte bättre än att alla upplevande varelser är, som Maurice Merleau-Ponty (1908-

1961) säger, dömd till tolkning och meningsskapande.
67

 Både utifrån sina fysiska och mentala 

förmågor och begränsningar. Hålls diskussionen till att enbart innefatta människor så påverkar 

sådana fenomen som kulturella och religiösa värden hur individens subjektiva tolkning av 

världen ser ut. Här kan religionspsykologen Hjalmar Sundéns (1908-1983) rollteori vara av 

intresse; Sundén undersökte hur upplevelsevärldar och då framförallt religiösa sådana är 

möjliga. Grunderna till rollteorin hämtade han från varseblivnings- och socialpsykologin. 
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Varseblivning, eller perception, är selektiv till sin natur då det inte skulle gå att medvetet 

registrera, tolka samt respondera på all yttre stimuli vi hela tiden utsätts för. Denna selektivitet 

styrs enligt Sundén av förväntningar, kallat set, samt situation, kallat setting. Det är dock inte 

ett ofelbart system utan vi kan lätt misstolka inkommande stimuli, denna misstolkning uppstår 

när det finns en diskrepans mellan set och setting. När så sker så tar vi ett nytt stickprov av 

verkligheten och ser om detta stickprov bättre stämmer med vår förväntning av situationen 

eller om vår förväntning måste modifieras.
68

 När en individ ändrar sina referensramar för 

tolkning, exempelvis från en sekulär tolkning till en religiös tolkning, så kallar Sundén det för 

fasväxling.
69

 En talande liknelse om fasväxling, som tas upp av Owe Wikström (1945- ) och 

Antoon Geels (1946- ), är en brand där landshövdingen börjar böna och be medan biskopen 

börjar svära och släcka.
70

 Det är en process som är helt naturlig och förekommer exempelvis i 

skillnaden på hur en individ i sin yrkesroll tolkar en situation kontra hur samma individ skulle 

tolka samma situation som privatperson. Det ger vid handen att dessa varseblivnings och 

tolkningsmönster kan vara roller. En roll består av en beteendemodell som härrör från en 

speciell position i ett socialisationssystem. Dessa roller skapar identifikationsmöjlighet för 

individen eller de individer som ingår i socialisationssystemet. För att uppnå identifikations-

möjligeter krävs dock kunskap som skapar referensramar för tolkande av en situation eller 

upplevelse, t.ex. kunskap om den kristna tro eller bibeln.
71

 Men en individ behöver även 

referensgrupper för att skapa dessa tolkningsmönster, både primära-, sekundära- samt kanske 

även teritära referensgrupper i varierande grad.
72

 

3 Religiösa upplevelsers subjektiva och kognitiva natur 

I detta avsnitt kommer begreppet qualia, utifrån det som framkommit i föregående avsnitt att 

implementeras på religiösa upplevelser. Men först skall religiösa upplevelser och religiösa 

koncept undersökas ur religionspsykologins samt KVRs synvinkel. En religiös upplevelse är 

en subjektiv upplevelse men det är även en kognitiv upplevelse. Den subjektiva delen består i 

hur den enskilda individen upplever exempelvis en mässa och det är även den subjektiva 

tolkningen av en upplevelse som gör den religiös. Det finns många delar av den som har en 

privat karaktär, men de övergripande delarna går att sätta in under begreppet ´subjektivt 

predikat´. Den kognitiva delen av en religiös upplevelse handlar om hur individen tolkar den 

religiösa upplevelsen utifrån sin kognitiva apparatur samt hur religiösa koncept skapas.  

3.1 Religiösa upplevelser som subjektiva upplevelser 

Den inriktning inom religionspsykologin som fokuserar på en religiös upplevelses subjektiva 

och kvalitativa delar har sin grund inom hermeneutiken och den tolkande forsknings-

traditionen. Den sätter den upplevande människan som meningsskapare och meningssökare i 

fokus och ser denne som ett agerande subjekt istället för ett passivt objekt.
73
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William James inriktade sin religionspsykologiska forskning på religiösa upplevelsers 

subjektiva natur.
74

 Detta eftersom religion, enligt honom, i första hand handlar om individer 

och inte institutioner. För honom var känslor i fokus, dock hävdade han att det inte finns 

några specifikt religiösa känslor utan det som i dagligt tal kan kallas för religiösa känslor är 

helt vanliga profana känslor men som är riktade mot ett religiöst objekt eller en religiös 

företeelse. Han sade sig även vara misstänksam mot de religioner som var allt för rationellt 

utarbetade på bekostnad av känslor. Känslorna, framförallt, är nämligen essentiella för våra 

erfarenheter av verkligheten och hur vi ger dem mening.
75

 Sättet för att undersöka detta är vad 

han kallade för de extrema fallens metod. Det innebär att om extremfallen av religiositet 

studerades så får även den mer sansade religiositeten sin förklaring. Till detta använde han sig 

av bl.a. dagböcker och bekännelser.
76

 Eftersom religionen först och främst handlade om 

känslor så ansåg han att den mystika upplevelsen var den gemensamma nämnaren för världens 

alla religioner då det är en starkt känsloladdad upplevelse samt att den går att räkna in under 

`de extrema fallen` av religiositet. Denna mystika upplevelsen har enligt James fyra 

karaktärsdrag: Den är (1) outsägbar vilket innebär att en mystik upplevelse i egentlig mening 

inte går att klä i ord. Den medför även (2) ny kunskap för den som har den mystika 

upplevelsen. Dock är upplevelsen (3) övergående vilket innebär att upplevelsen är begränsad i 

tid. Sist så är den (4) passiv på så sätt att individen som har upplevelsen är passiv i förhållande 

till upplevelsen av de gudomliga elementen i upplevelsen.
77

 Dessa mystika upplevelser till-

sammans med de religiöst riktade känslorna är detsamma oberoende av religiös doktrin och 

inriktning.
78

  

Denna oberoende ställning för den mystika upplevelsen var även den inställning som 

Aldous Huxley gjorde ett försök att demonstrera i sin bok The Perennial Philosophy.
79

 

Huxleys bok är uppbyggd som en antologi över mystika texter från flertalet religiösa 

traditioner och han tycke sig se likheter i hur mystika erfarenheter ter sig, han säger det att: 

”A version of this Highest Common Factor in all preceding and subsequent theologies was 

first committed to writing more than twenty-five centuries ago, and since that time the 

inexhaustible theme has been treated again and again, from the standpoint of every religious 

tradition and in all the principal languages of Asia and Europe.”
80

   

En mystik upplevelsen kan definieras som den görs av Geels som grundar sin definition 

av den mystika upplevelsen på en definition av Robert S Ellwood Jr (1933- ) och lyder: 

(kursiveringen är Geels och står för hans tillägg till den ursprungliga definitionen) 

 

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

omedelbart eller vid ett senare tillfälle av den upplevande tolkas som ett möte med 

en högre eller en yttre verklighet. Detta möte sker på omedelbar, enligt subjektet 

icke rationell väg och medför en djup känsla av enhet och ett intryck av att denna 
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erfarenhet ligger på ett annat plan än det vanliga, alldagliga. Denna erfarenhet 

medför vittgående konsekvenser i individens liv.”
81

  

 

Som syns av Geels definition samt av James och Huxleys respektive syn så är själva 

erfarenheten det centrala för den mystika religiositeten. Men denna erfarenhet tolkas och den 

är subjektiv. Geels fortsätter med att de visioner som dessa mystiker har är ”ett intensivt möte 

med en gudomligt uppfattad dimension av den subjektiva verkligheten…”
82

 Det innebär 

perceptioner via syn, hörsel och känsel. Det skulle även gå att räkna in emotioner och känslor 

bland dessa perceptioner som en återkoppling dels till James men även till Damasio.  

 Det innebär även att det finns qualiakomponenter i dessa upplevelser både av helt privat 

karaktär, då kanske främst i den enskilde individens mystika upplevelse, men även i form av 

subjektiva predikat när upplevelsen has vid exempelvis en mässa så som andedop
83

 eller 

glossolali
84

. Oftast hör andedop och glossolali ihop där den senare är ett utryck för den förra. 

3.2 Religiösa upplevelser som kognitiva upplevelser 

Vi föds, enligt kognitionsforskningen, inte, som den engelske filosofen John Locke (1632-

1704) ansåg, med ett medvetande som en blank tavla s.k. tabula rasa
85,86

. När vi föds så är vi 

redan från början utrustade med ett antal kognitiva förmågor samt strukturer för dessa, ett 

exempel är vår förmåga att dela in företeelser och objekt i ontologiska kategorier.
87

 Det 

innebär att vi föds med en uppsättning kognitiva modeller som vi med erfarenhet utvecklar 

samt att vi skapar oss nya kognitiva modeller och ontologiska kategorier med tiden.  

 

Paul Bloom (1963- ) har utarbetet något han kallar för core knowledge systems (CKS) som 

kan ses som en gruppering av grundläggande kognitiva förmågor. De fungerar som själv-

ständiga och specialiserade kunskapsmoduler och aktiveras av olika former av stimuli. Två 

exempel på sådana system är core objekt system som bl.a. innebär vetskapen att ett objekt inte 

rör sig om inte något interagerar med det samt core agent system som bl.a. innebär vetskapen 

att någonting som rör sig på eget initiativ äger agentskap. Eftersom dessa kunskapsmoduler är 

självständiga så kan de kombineras för att skapa mer komplexa kunskapssystem. Om 

exempelvis de två precis nämnda systemen kombineras så fås en medveten människa. Det 

innebär även att vi enligt Bloom lätt kan föreställa oss en agent utan fysisk kropp.
88

  

Dessa CKS korrelerar, även om skillnader finns, med vad Justin Barrett (1971- ) och 

Pascal Boyer benämner som intuitiv kunskap. På samma sätt som Bloom anser att våra olika 
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CKS-moduler är medfödda så anser Barrett och Boyer att de olika intuitiva 

kunskapsdomänerna vi är utrustade med även de är medfödda. Ur en neurovetenskaplig 

synvinkel kan de intuitiva kunskapsdomänerna kallas för intuitiva konklusions system (eng. 

intuitive inference system) och att dessa system finns har stöd inom neurovetenskapen. Vidare 

så är dessa till viss del automatiska och specialiserade på olika informationskategorier.
89

 

Exempel på intuitiva kunskapsdomäner är: (1) Naiv Fysik där exempelvis kunskapen att två 

solida objekt inte kan passera igenom varandra ingår.
90

 (2) Naiv Biologi som bl.a. innebär 

kunskap om att en hona av en viss art föder ungar av samma art.
91

 (3) Agentupptäckar-

förmåga (Agency Detection Device. förk. ADD) som säger oss det att självgående, 

målinriktade objekt är agenter. Det går vidare att göra en uppdelning mellan agent och 

subjekt. Agent är en entitet enligt precis beskrivna självgående målriktning, ett subjekt 

uppstår när vi uppfattar att denne agent har en inre värld.
92

 (4) Theory of Mind (ToM) som ger 

precis nämnda agenter medvetande. Det går således inte att likställa en uppfattad inre värld 

med ett medvetande, även om det senare förutsätter det förra. Peter Gärdenfors (1949- ) delar 

upp ToM i fem lager som bygger upp begreppet och består av: (4a) Vår uppfattning om 

andras känslor. (4b) Vår uppfattning om andras uppmärksamhet. (4c) Vår uppfattning om 

andras avsikter. (4d) Vår uppfattning om andras kunskap. (4e) Vår uppfattning om att andra 

har självmedvetande.
93

   

Dessa fyra intuitiva kunskapsdomäner är dock enbart en bråkdel av de informations-

domäner som bygger upp vår intuitiva kunskapsbank.
94

 Att intuitiva kunskaper är medfödda 

innebär dock inte att alla är igång ifrån början eller är speciellt utvecklade vid födseln. De 

kräver oftast en rudimentär semantisk kunskap som fås genom erfarenhet.
95

 Men vissa system 

är i full gång redan från början då de krävs för att individen skall kunna ta till sig, bearbeta 

och tolka inkommande stimuli; så att semantisk kunskap kan skapas.
96

 Dessa intuitiva 

kunskaper är allmänna på så sätt att de går att applicera både på den religiösa samt den 

profana sfären.  

Från början definierades begreppet ADD av Stewart Guthrie men Barrett går med ADD 

ett steg länge. Han såg att, för att begreppet skulle vara användbart för att förklara människans 

tendens att se agentskap där det i vanliga fall inte förekommer så måste detta system vara 

hyperkänsligt så han döpte om det till hyperkänslig agensupptäckarförmåga (eng. 

Hypersensitive Agency Detection Device. förk. HADD) och säger att människan inte kan 

undvika utan att söka agens även där sådan kanske inte finns.
97

 Dock så är tröskelvärdet för 

att HADD skall aktiveras kontextberoende, annars skulle det kunna leda till ett närmast 

konstant psykosliknande tillstånd med hög grad av paranoida vanföreställningar.
98

 Steven 

Horst kritiserar dock denna syn och säger att HADD inte kan ses som en garant för skapandet 

av koncept som t.ex. gudar och andra väsen. Människan kan nämligen inte vara ensam om att 
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ha ett HADD system, speciellt om hänsyn tas till dess evolutionära fördelar, men vad vi idag 

vet så är religiösa företeelser och koncept något unikt för människan.
99

 Om dock Gärdenfors 

syn, att vi har en drift att se kausala samband och orsaker som är närmas patologisk,
100

 tas 

med i beräkningen så får HADD ett bättre förklaringsvärde för hur vi tillskriver agens till 

gudar och andar.    

Religiösa koncept och företeelser går hos Barrett under benämningen kontraintuitiva. 

Att ett koncept är kontraintuitivt (Boyer benämning är kontraontologiskt
101

) innebär att det på 

något sätt bryter eller går emot våra intuitiva kunskaper och ontologiska kategorier.
102

 

Exempel på ett kontraintuitivt koncept är själen. Själen enligt KVR består av en entitet som 

äger agens utan att ha en fysisk kropp. Konceptet tillfredsställer vår intuitiva kunskap om 

agens, men det bryter mot vår ontologiska kategori som säger oss att ett medvetande måste ha 

en kropp. Omvänt går det att ta ett träd som äger medvetande och kan tala. Det är 

kontraintuitivt av motsatt anledning, vi förväntar oss inte att ett träd skall ha medvetande och 

tala, det bryter mot vår ontologiska kategori för träd. Men även om dessa två exempel bryter 

mot vår intuitiva kunskap så är de inte så pass udda så att de med en gång går att avfärda som 

enbart bisarra. De är vad Barrett kallar minimalt kontraintuitiva.
103

 Det innebär att de är så 

pass kontraintuitiva att de underlättar att minnas dem och föra dem vidare, men inte så pass 

kontraintuitiva att de avfärdas som nonsens. För att ta exempel från den profana världen så 

har det visat sig att vi lättare minns en händelse eller berättelse om den har komponenter som 

inte stämmer överens med vårt förväntade mönster av hur en händelse eller en berättelse skall 

vara.
104

 Inom t.ex. fysiken finns begrepp och företeelser som går att benämna som minimalt 

kontraintuitivt. Relativitetsteorin samt kvant- och partikelfysiken skapar koncept som bryter 

mot våra ontologiska kategorier.
105

 Att rumstiden kröker sig i förhållande till gravitationsfält 

som t.ex. planeter skapar eller att en foton (kvanta) har egenskaper både som en vågrörelse 

och en partikelström,
106

 är bara två exempel på minimalt kontraintuitiva koncept och 

företeelser som förekommer utanför religionens sfär. Men även om de bryter mot våra 

ontologiska kategorier så visar forskningen på att det verkligen är så det är. Det går med andra 

ord inte att rakt av avfärda minimalt kontraintuitiva koncept som metafysik eller nonsens. 

Det räcker dock inte att ett koncept bryter lagom mycket mot våra intuitiva kunskaper 

och ontologiska kategorier utan det måste även äga koherens och förklaringsvärde.
107

 Vi tror 

exempelvis inte att jultomten är en gud, även om han tillskrivs en del egenskaper som anses 

bryta mot naturlagarna, det samma gäller t.ex. andar och andra folktroväsen.
108

 De äger 

koherens och är minimalt kontraintuitiva men de har inte ett förklaringsvärde som är så pass 

högt att vi ser dem som gudar. Koherenskriteriet gäller inte enbart minimalt kontraintuitiva 

koncept utan det gäller även våra ontologiska kategorier.
109
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Enligt Gärdenfors så lever människan i en ständig jakt på mening, vi ”…är det 

meningssökande djuret.”
110

 Anledningen till att vi så febrilt söker mening i allt har många 

bottnar men en del är på grund av hur vår hjärna är uppbyggd, den är inriktad på att söka efter 

mening, mönster och kausala samband.
111

 Där en diskrepans i vår perception uppstår så fyller 

hjärnan per automatik i för att vi skall uppleva ett komplett mönster.
112

 Detta konstanta 

meningssökande är något som med stor sannorlikhet är unikt för människan eftersom vi kan 

planera inför framtiden, s.k. antecipatorisk planering eller prospektivt minne, på ett sätt som 

det har visat sig att vi är ensamma om som art.
113

 Vi har med andra ord en kognitiv apparatur 

som är byggd för att söka mening och se mönster och där mönstret inte är helt så fyller vi 

oftast per automatik ut det så att det blir komplett och i denna process så kan religiösa koncept 

lätt bildas. 

 

Dessa kognitiva verktyg ger inte vid handen religiösa föreställningar och koncept, det är med 

andra ord inte en logisk slutledning att enbart för att vi har dessa kognitiva verktyg så kommer 

vi skapa religiösa föreställningar och koncept. De går snarare att se som att vi har en tendens 

eller benägenhet till att skapa dessa. Vi har således de kognitiva verktyg som behövs men vad 

vi sedan tror på är mer kulturellt och socialt betingat eller, som i exemplen från fysikens sfär, 

teoretiskt betingat snarare än kognitivt.
114

 

Qualia får inte ses som intuitiv kunskap eller som en ontologisk kategori eftersom det i 

så fall skulle beskriva en funktion av medvetandet och då räknas in under ´the easy problem´ 

istället för ´the hard problem´ vilket skulle göra att begreppet löses upp och mister bärkraft 

snarare än blir löst och förklarat. Dock kan det vara så att det finns en korrelation med qualia 

på så sätt att vår intuitiva kunskap och ontologiska kategorier möjliggör för samt påverkar hur 

vi upplever qualia. 

3.3 Entitetskontinuitet, ett exempel
115

 

(Platsbunden) Entitetskontinuitet kan med vardagsspråk beskrivas som olika upplevelser av 

andar men även folktroväsen. Dessa upplevelser anses ofta som en illegitim religiös upp-

levelse i motsats till olika former av transcendentala eller mystika upplevelser och det finns 

tydligen en viss akademisk skepsis gentemot att klassa denna form av upplevelser som 

religiös eller mystik vilket kan tes sig uppseendeväckande. En del till denna skepsis kan ligga 

i att det inte krävs en religiös tro för att kunna ha en upplevelse av entitetskontinuitet,
116

 en 

annan del kan ligga i att denna form av upplevelser gränsar till folktron och inte ges en 

religiös tolkning på samma sätt som en transcendental eller mystik upplevelse. 

En upplevelse av detta slag kan, enligt James, sägas vara en projicering av mentala 

bilder under ett förändrat medvetandetillstånd.
117

 En upplevelse av denna sort kan delas upp i 
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både en subjektiv och objektiv del. Det är heller inte ovanligt att båda subjektiva och 

objektiva komponenter kombineras i en och samma upplevelse.
118

  

En subjektiv upplevelse av entitetskontinuitet är den vanligaste formen och det kan 

förekomma både apparitioner (gestaltning), närvaro-, hörsel-, känsel- samt luktförnimmelser. 

Dessa upplevelser klassas som en form av hallucinationer som ges tolkning, dock anses de 

som trovärdiga i jämförelse med de hallucinationer som kan has av en individ i ett psykotiskt 

tillstånd. Den skillnaden som är mellan denna form av hallucinationer och de som en 

psykotisk individ kan ha och som gör att de anses trovärdiga är att percipienten (den som har 

upplevelsen) är fysiskt och psykiskt frisk och inte brukar ha hallucinationer i vanliga fall, det 

kan även vara så att flera personer ser samma fenomen, även om de t.ex. kan se samma 

apparition fast ur olika vinklar, samt att upplevelserna stämmer överens med tidigare 

upplevelser andra haft vid samma plats eller runt samma föremål.
119

 Att dessa hallucinationer 

anses trovärdiga innebär dock inte att det percipienten upplever kan klassas som verkligt utan 

är en fråga om tro och är således ej för forskningen att svara på. 

Den objektiva formen av entitetskontinuitet kan bestå dels i fysisk påverkan av föremål 

som kan upplevas av samtidigt närvarande, det kan även ske utan att någon är närvarande t.ex. 

i låsta rum, dels är de även registrerbara med hjälp av t.ex. kameror och temperaturavläsare.
120

 

Validiteten av de registrerbara formerna av entitetiskontinuitet är ofta ifrågasatta. Ett foto kan 

t.ex. lätt manipuleras eller det kan förekomma att linsen är smutsig vilket då kan ge sken av 

att något framträder på bilden som egentligen inte finns där.
121

  

En upplevelse av entitetskontinuitet kan vara bunden till en viss plats, oftast 

stereotypiska platser som är laddade så som gravfält, grottor eller gamla hus. När det är frågan 

om en plats så pratas det om att dessa platser har en speciell atmosfär, kontext och känsla som 

skapar en grundstimuli som av percipienten uppfattas på ett subliminalt plan.
122

 Sara Duppils 

(1975- ) säger det, som en utveckling av James, att upplevelser av detta slag skapas av att 

grundstimuli smälter samman med percipientens psykiska material och på så sätt skapar en 

helhet som upplevs som entitetskontinuitet.
123

 

 

En upplevelse av (platsbunden) entitetskontinuitet korrelerar bra med den definition av 

mystika upplevelser som Geels presenterar. Upplevelserna är oftast betydelsefulla för 

percipienten och det är inte ovanligt att denne ”… får en ny syn på livet och en ny tro på det 

hinsides livet och andra världar än den fysiska.”
124

 Dock finns det en skillnad mellan 

upplevelser av detta slag och mystika upplevelser enligt Geels definition; det är inte säkert att 

den som har en upplevelse av entitetskontinuitet tillskriver den ett gudomligt ursprung. Det 

korrelerar även bra med James komponenter av en mystik upplevelse även om de 

koherenstrådarna inte är lika starka. Hur själva upplevelsen är utformad har dock med 

kulturell kontext att göra men att uppleva närvaro av avlidna och andra antropomorfiska väsen 
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är ett universellt fenomen som sträcker sig genom både tid och rum.
125

 Detta sammantaget gör 

att en upplevelse av (platsbunden) entitetskontinuitet mycket väl kan klassas som en mystik 

och religiös upplevelse, även om det ligger nära gränsen för denna kategori av upplevelser.  

 

Av denna korta beskrivning av (platsbunden) entitetskontinuitet så framgår det att en 

upplevelse av denna karaktär är full av källor till qualiaupplevelser. Både de som finns för 

platsen i fråga, men även i själva upplevelsen då det som synes är många av våra 

sinnesmodaliteter som får stimuli av upplevelsen. 

4 Diskussioner, analyser och slutsatser 

Detta arbete hade till uppgift att besvara följande frågeställningar: 

I. Vad är qualia och vilka problem finns det med begreppet? 

II. Vad för förklaringsvärde äger begreppet qualia inom religionsvetenskapen? 

III. Vad för förklaringsvärde äger begreppet qualia för religiösa upplevelser? 

I detta avsnitt kommer således tre diskussioner och analyser att hållas utifrån genomgångna 

material för att försöka besvara de frågeställningar som sattes upp för detta arbete.  

Den första diskussionen kommer behandla begreppet qualia utifrån det material som 

presenterades i avsnitt två och kommer utmynna i ett försök till definition av begreppet qualia. 

Denna definition kommer sedan ligga till grund för diskussion två som kommer sätta qualia i 

relation till den subjektivt inriktade religionspsykologin och då med inriktning på mystika 

upplevelser för att sedan även sätta begreppet i relation med den kognitionsvetenskapliga 

religionsforskningen. Den sista diskussionen och analysen kommer att ta upp den mer 

specifika mystika upplevelseformen (platsbunden) entitetskontinuitet och det är här de båda 

nätmönster som vävts kommer att sammanföras för att se om qualia som begrepp äger 

validitet, koherens och förklaringsvärde inom religionsvetenskapen samt för religiösa 

upplevelser. 

4.1 Diskussion om qualia 

Hur går det att med utgångspunkt från genomgångna material att utvärdera och analysera 

begreppet qualia? Den första frågan gäller subjekt kontra objekt och den viktigaste lärdomen 

från den framställningen är att även om vi upplever verkligheten på en subjektiv nivå så får 

inte en alltför hård distinktion mellan subjektivitet och objektivitet göras då det skulle 

resultera i att varje enskild individ då skulle bli strandad i sin egen subjektivitet vilket blir 

resultatet om Kants kunskapsteori följs hela vägen till dess slut. Dess mest extrema form 

skulle omöjliggöra all form av kommunikation mellan individer, typexempel på det kan ses 

hos Strawson. Här kan Gabriels diskussion gällande subjektiva predikat vara av användning 

även om det inte går att följa hans argumentation till dess slut heller eftersom det skulle 

resultera i att den privata subjektiviteten skulle luckras upp helt. Att använda sig av subjektiva 

predikat skulle även hjälpa för att till viss del överbygga ´the explanatory gap´. Det går dock 

inte att bortse ifrån att olika arter har olika sinnesmodaliteter som formar hur de ser och 
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upplever världen samt att det formar deras medvetande, både dess aspekter och dess 

funktioner. Om detta äger validitet så innebär det att qualia inte kan vara av helt privat och 

subjektiv karaktär utan det måste finnas publika och objektiva komponenter av själva 

qualiaupplevelsen. Så qualia som helt privat subjektiv upplevelse har således sina be-

gränsningar som förklaring av upplevelser. 

Att det finns en koppling mellan emotioner, känslor och qualia är nog med tanke på 

förda framställning ganska klart. Det skulle dock vara svårt att utse en enda grupp av 

emotioner som viktigast för qualiaupplevelser eftersom de fungerar enligt samman-

flätningsprincipen. Snarare kanske det är så att det är just sammanflätningen som skapar 

möjligheten att sammankoppla emotioner och känslor med qualiaupplevelser. Om emotioner 

och känslor exkluderas från diskussionen av qualia så mister qualia en stor del av sitt innehåll. 

En qualiaupplevelse utan emotioner och, framförallt, känslor skulle inte på ett psykologiskt 

eller filosofiskt plan gå att förklara. Eftersom en emotion är en kroppslig respons på 

emotionellt laddad stimuli så går det att hävda att qualia är emotionellt laddad stimuli. Det 

skulle betyda att qualia är responsen på emotionellt laddad stimuli. Även känslor är viktiga för 

att en individ skall kunna ha qualiaupplevelser, för utan det ´självet´ och de minnesbanker 

som hör till så skulle en qualiaupplevelse bli ihålig och tom. Både emotioner och känslor 

verkar således äga relevans för att en individ skall kunna ha qualiaupplevelser. Det skulle 

nämligen gå att hävda att precis som qualia tillhör vårt fenomenologiska eller ´det 

transcendentala medvetande´ så gör även emotioner och känslor det, vilket ger en 

återkoppling till Kant. Kontentan blir då att det är ´det transcendentala medvetandet´ som har 

själva upplevelsen av qualia. Det kan låta som att ´the explanatory gap´ på detta sätt ärvs ner 

till frågan om emotioner och känslor, men med Kants ´kopernikanska vändning´ i åtanke så 

kanske det snarare är så att det är här som ´the explanatory gap´ till vill del kan överbryggas. 

Dock måste en kritik gentemot Damasios uppdelning och gränsdragningar nämnas eftersom 

dessa emellanåt kan vara ganska luddiga. 

Har Qualia en kognitiv grund? Loorits anser det och om så inte vore fallet så upplöses 

qualia i sina beståndsdelar och blir ett paradoxalt och metafysiskt begrepp. Sin neurala grund 

kan qualia till viss del få av de olika kognitiva operatorer Newberg och d´Aquili presenterar. 

Var för sig kan de ge en enkelspårig tolkning av verkligheten men eftersom de har en 

interaktion sinsemellan, likt Damasios sammanflätningsprincip, så kan det skapa nyanser i 

qualiaupplevelsen. De kognitiva operationerna kan således ses som olika pusselbitar till en 

qualiaupplevelse. I förlängningen innebär det även att qualia har en kognitiv grund eftersom 

de kognitiva operatorerna fungerar som den neurala basen för våra kognitiva scheman och 

modeller. Så även om qualia inte kan ses som en kognitiv modell så innebär det ändock att 

våra qualiaupplevelser på något sätt påverkas av vår kognitiva apparatur. Den flyter så att 

säga på vågorna av våra kognitiva modeller och ontologiska kategorier. Här går det att göra 

en återkoppling till Sundéns rollteori som kan förklara hur vi skapar oss kognitiva modeller 

och strukturer, speciellt om hänsyn tas till Piagets assimilations- och 

ackommodationsprocesser för dess vidare utveckling. Detta ger vid handen att 

qualiaupplevelser till viss del är ett inlärt beteende om tolkning av upplevelser och objekt, 

men även att det är föränderligt över tid. Om denna koherens äger validitet innebär det även 

att de neurala kroppskartor som Damasio presenterar går att tolka som kognitiva modeller. 

Utifrån hur Sundén presenterar sin rollteori så går det att dra paralleller med 
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kognitionspsykologin och semantiska kunskapsscheman. Problemet med att se qualia som 

kvantifierbart är frågan hur det skulle gå att mäta. För om det i enlighet med Loorits går att 

kvantifiera genom en reducering till neurala mönster och strukturer i hjärnan så skulle det i 

teorin gå att ”kopiera” en qualiaupplevelse från en individ till en annan om samma neurala 

struktur kan skapas i en annan individs hjärna.   

   

Sammantaget ger detta en bild av att qualia är högst verkligt, om än problematiskt, och står 

för våra subjektiva upplevelser och tolkningar av ting och fenomen, dock kan det inte fullt ut 

vara av helt privat (subjektivt) karaktär utan har även vissa publika (subjektivt predikat) 

komponenter. Det går att se det som att själva grundstommen i en qualiaupplevelse, det som 

genererar emotioner, är publik medan nyansskillnaderna, det som genererar känslor, är av 

privat karaktär; dock är det inte sagt att alla individer upplever samma emotioner när de står 

inför samma objekt eller fenomen, det drivs mer av individens rollmönster, utvecklade 

kognitiva scheman och modeller samt erfarenheter. Därmed, som nämnt, flyter qualia ovanpå 

vår kognitiva apparatur och påverkas av den men är inte en del av den.   

4.2 Diskussion om religiösa upplevelsers subjektiva och kognitiva natur 

Att vi är subjekt i oss själva som upplever världen och fenomen i den ur en subjektiv 

synvinkel, om än att de upplevelser vi har äger både en publik (subjektivt predikat) och en 

privat (subjektiv) karaktär, står nog utom rimligt tvivel. När frågan om religiösa upplevelser 

tas upp så är det än mer angeläget eftersom religiösa upplevelser ofta är starka, speciellt om 

mystika upplevelser tas upp till diskussion. James och Huxleys inställning, att ´den mystika 

erfarenheten´ är den erfarenhet som är den minsta gemensamma nämnaren för världens alla 

religioner ter sig som relativt legitim, även om det får en aura av religionsfenomenologi över 

sig med de metodologiska problem det medför. Den religiösa/mystika upplevelsen är 

subjektiv. Om den inte vore det så skulle exempelvis inte den religionspsykologiska 

disciplinen äga det förklaringsvärde som det gör men inte heller neuroteologin eller KVR 

skulle ha samma höga förklaringsvärde. För även om dessa tre discipliner undersöker 

religiösa upplevelser och erfarenheter med hjälp av olika verktyg så är det inte helt vattentäta 

skott mellan dem. Om sedan Geels definition av mystika upplevelser tas med i diskussionen 

så blir det än tydligare att det måste finnas ett subjekt som tolkar och upplever erfarenheten. 

Detta subjekt är i sin tur uppbyggt av de kognitiva förmågor, modeller, scheman, minnen och 

intuitiva kunskapskategorier som gör oss till individer. Beroende på hur en individ på detta 

sätt är uppbyggd så tolkas och upplevs en händelse eller ett fenomen på olika sätt. Eftersom 

en mystik upplevelse innefattar olika former av perceptioner så som syn, hörsel, känsel, lukt, 

emotioner samt känslor så skapar det en uppsjö av källor till qualiaupplevelser. Eftersom 

qualiaupplevelser så att säga flyter ovanpå men påverkas av vår kognitiva apparatur och 

intuitiva kunskapskategorier så skapar det de privata (subjektiva) delarna av qualia-

upplevelsen, dock är det inte säkert att två individer som är med om samma händelse tolkar 

och upplever den likadant, det är med andra ord inte säkert att de har samma qualia-

upplevelser. 

Tolkandet av dessa religiösa och mystika upplevelser har sin grund, både i hur vår 

hjärna och hur vårt nervsystem är uppbyggt samt vår sinnesmodalitet. Men tolkandet har även 

en kognitiv grund. Tolkandet av dessa former av upplevelser tvingar oss att skapa koncept i 
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meningsfältet religion för att fylla ut och komplettera det kontraintuitiva mönster dessa 

upplevelser genererar. De verktyg vi har till vårt förfogande för att skapa dessa koncept för att 

komplettera kontraintuitiva mönster är våra intuitiva kunskaper, semantiska kunskapsscheman 

samt ontologiska kategorier.  

Som nämnt går det att se på qualia som något som flyter ovanpå vår kognitiva apparatur 

samt påverkas av den men det går även att behandla qualia på samma sätt som KVR gör med 

vår intuitiva kunskap och benämna som: (1) intuitiv qualia. (2) kontraintuitiv qualia samt (3) 

minimalt kontraintuitiv qualia. Denna syn är en logisk konsekvens av att qualia flyter ovanpå 

vår kognitiva apparatur och intuitiva kunskaps-kategorier. Argumentet för detta är att våra 

intuitiva kunskapskategorier genererar qualia av olika slag samt i kombination med de 

koherenstrådar som tidigare dragits så blir den logiska konsekvensen att även qualia behöver 

undergå samma procedur som våra intuitiva kunskaper. Om qualia ses på det här sättet så fås 

en komplex bild som genererar att qualia spelar en stor roll för våra intuitiva 

kunskapskategorier. Det skulle även förklara varför religiösa koncept och upplevelser är 

subjektivt laddade. Det som här görs är helt enkelt att lägga till en nivå ovanpå dessa tre 

koncept för att de skall få den subjektiva karaktär som är förknippat med religiösa upplevelser 

och koncept enligt James, Huxleys och Geels modeller. Det kan verka som en ad hoc-

liknande teori men så som intuitiva kunskapskategorier, kontraintuitiva koncept samt 

minimala diton presenteras av Barrett och Boyer så är de allmänt och närmast objektivt hållna 

och missar de subjektiva komponenter som hör till dessa koncept och upplevelser. De tre 

qualiakategorier som presenteras ovan skulle kunna tillföra dessa subjektiva komponenter. 

För det räcker inte med en så pass allmänt hållen objektiv syn för att förklara religiösa 

upplevelser samt hur vi skapar religiösa koncept. Bryter en upplevelse allt för mycket emot 

våra intuitiva förväntningar på qualia i en upplevelse så kommer den med stor sannorlikhet 

avfärdas som nonsens. Upplevelsen måste med andra ord inte enbart stämma någorlunda med 

vår kognitiva apparatur utan även ha en liknande överenstämmelse med vårt subjektiva 

medvetande och förväntade qualiaupplevelser.  

 

Sammantaget ger detta att qualia är ett begrepp som äger ett högt förklaringsvärde för 

religiösa koncept och upplevelser, speciellt om det ses till religiösa koncept och upplevelsers 

subjektiva natur. Dock måste en viss försiktighet tillämpas då det annars kan få en ad hoc-

liknande karaktär. Denna försiktighet bör även sträcka sig till hela vår kognitiva apparatur 

eftersom det annars kan bli inflation i vår kognitiva apparatur när någon funktion av 

medvetande skall benämns som en kognitiv struktur, modell eller schema. Det måste således 

finnas bra förklaringsvärde och substans innan något räknas in i vår kognitiva apparatur.  

4.3 Diskussion om entitetskontinuitet och qualia 

Hur kan då exemplet (platsbunden) entitetskontinuitet förklaras med hjälp av qualia, 

religionspsykologi, neuroteologi samt KVR? Det finns källor till qualia både i platsens 

kontext, vilket korrelerar bra med Duppils teori om att en plats genererar grundstimuli som 

uppfattas av percipienten, samt i själva upplevelsen av entitetskontinuiteten, om det går att 

säga att den qualia som upplevs ligger hos apparitionen i form av en trovärdig hallucination 

eller internt hos percipienten blir dock en fråga om tro som går utanför vetenskapens ramar. 

Om qualia delas upp i både en publik och en privat del skulle det även ge en 
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förklaringsmodell för varför flera individer kan uppleva samma apparition samtidigt eller vid 

olika tillfällen, men att det kan förekomma nyansskillnader. Då skulle i så fall den publika 

delen av qualiaupplevelsen ligga i platsens grundstimuli samt i förväntningarna hos 

percipienten medan den privata delen skulle ligga helt i det samspel som blir mellan 

percipient och apparition. Att en upplevelse av (platsbunden) entitetskontinuitet går att klassa 

som en religiös och mystik upplevelse torde vara uppenbart med tanke på likheten i 

beskrivning av dessa upplevelser. Även att dessa upplevelser inte är bundna av tid och rum 

gör att de närmast kan klassas som universella. Hur de dock tar form och vad det är som 

upplevs är mer betingat av kulturella och religiösa värden. Hur vi tillskansar oss dessa 

betingelser går som nämnt att förklara med Sundéns rollteori. 

När KVR tas upp så korrelerar de begrepp som gåtts igenom i detta arbete bra med 

(platsbunden) entitetskontinuitet. En upplevelse av t.ex. en apparition går att beskriva som 

minimalt kontraintuitiv upplevelse eller koncept. Det strider mot våra intuitiva/ontologiska 

och naiva kunskapskategorier genom att vara en agent utan kropp, eller en agent med 

medvetande och utan kropp. Vilket av dessa två alternativ beror på kontexten i upplevelsen. 

För det skulle gå att föreställa sig agens utan medvetande, för att utveckla analogin med 

datorer under rubrik 2.3 så går det att se på en robot. Den kan äga agens utan att äga ett 

medvetande till skillnad ifrån en ande som kan äga både agens och medvetande. En 

entitetskontinuitet som upplevs som en förflyttning av ett föremål utan att någon rör vid det 

strider mot vår naiva kunskap om fysiskta föremål. 

För att återgå till qualia och de tre kategorier av qualia som förespråkas under 

föregående rubrik (rubrik 4.2) så kan detta, som tidigare nämnt, verka som filosofiskt 

finsnickeri med en ad hoc-liknade karaktär men det ger en möjlighet att föra in 

medvetandeaspekten samt den subjektiva tolkningen av en upplevelse av detta slag i denna 

diskussion. Argumentet för att detta äger relevans är att även om det går att förklara ett 

religiöst koncept, så som entitetskontinuitet, med hjälp av begreppet minimalt kontraintuitiv 

så räcker inte det för att förklara varför tron på dessa koncept uppstår. Det måste även finnas 

en emotionell, känslomässig, och subjektiv (privat samt som subjektivt predikat) 

överenstämmelse som fungerar enligt samma princip som begreppstrion intuitiv kunskap, 

kontraintuitiv samt minimalt kontraintuitiv. Här kan qualia och de uppdelningar, publik och 

privat samt den precis nämnda tredelade uppdelningen fungera som förklaringsmodell för 

detta då de ger en rik flora av subjektiva tolkningar och upplevelsemöjligheter som 

inkluderar, inte enbart medvetandets funktioner, utan även egenskaper och aspekter av 

medvetandet som inte kan analyseras utifrån termer av funktion. Speciellt med tanke på att vi 

som människor är subjekt och inte objekt som annars lätt blir kontentan av att bara se till 

funktioner.  

 

Sammantaget ger detta att upplevelser av (platsbunden) entitetskontinuitet mycket väl kan 

klassas som religiösa eller mystika upplevelser. Förklaras denna upplevelseform enbart utifrån 

neuroteologiska koncept och KVRs förklaringsmodeller mister förklaringen av fenomenet 

sina subjektiva element men om medvetandeaspekten tas med i diskussionen, genom 

exempelvis qualia, så fås en rikare och mer komplett förklaring av denna upplevelseform. 

Således flätas de separata nätmönster som vävts i detta arbete samman och resulterar i en 
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bredare och djupare förklaring av religiösa upplevelser samt hur och varför vi skapar oss 

religiösa koncept. 

5 Slutreflektion 

Sammantaget får nog de frågeställningar som ställts upp för detta arbete, mot bakgrund av 

förda diskussioner, anses vara besvarade. Dock måste en viss försiktighet iakttas då 

resonemang likt dem som detta arbete för fram annars kan få en ad hoc-liknande karaktär som 

kan grumla begreppsbilden snarare än klargöra den. Vidare har detta arbete påvisat att qualia 

är ett problematiskt begrepp och det kan mycket väl i framtiden visa sig att qualia är ett 

begrepp som hör metafysiken till. Men att hänvisa till vad framtida forskning på området kan 

eller inte kan komma att generera har inte varit det här arbetets uppgift. Även arbetets 

filosofiska karaktär är ett problem i sig för det är först när dessa resonemang lyfts över till den 

empiriska vetenskapen, kanske framförallt till den kognitiva neurovetenskapen, som det visar 

sig om de har verklig bärkraft eller ej. Så även om frågeställningen kan anses vara besvarad 

samt äga en inneboende koherens och begreppet qualia kan ses som plausibelt så är det 

sammantagna förklaringsvärdet i sig begränsat. Det viktiga som detta arbete försökt göra är 

att bygga broar mellan olika vetenskapsdiscipliner för att öka förståelsen för skapandet av 

religiösa koncept samt påvisa att mer forskning således behövs.     
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Appendix I 

 

 

 Retrospektivt Minne  Minne av det förflutna 

 Prospektivt Minne  Minne av framtiden 
 

 

 

 

 

MINNE 

 

IMPLICIT 

1. Omedvetet minne 

 

PERCEPTUELLT: 

1. Perceptuellt 

 

PROCEDURELLT: 

1. Färdighetsminne 

 

EXPLICIT 

1. Medvetet minne 

 

SEMANTISKT: 

1. Faktaminne 

 

EPISODISKT: 

1. Händelseminne 


