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Abstract 
Den här uppsatsen grundas på sju halvstrukturerade intervjuer med olika muslimska 

ungdomar som praktiserar olika i frågan om bön.  

Uppsatsens syfte är att ta reda på om gymnasieungdomar ber och vad bönen betyder för 

dem samt varför de praktiserar bön. Focus har legat på bönens inverkan på 

ungdomarnas psykiska hälsa.  

För att svara på uppsatsens frågor används den kvalitativa surveymetoden. Den innebär 

att undersökningen fokuserar på attityder hos en population. 

Slutsatsen som jag kommit fram genom min undersökning är att alla mina informanter 

ber och bönen gör dem gott. Resultaten är giltig bara på min skola och i mina klasser 

samt för muslimer i undersökningen.  
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1Inledning  
 

1:1 Inledning 
 

Uppfattningen om huruvida religionen och i sin tur bönen påverkar människor positivt 

eller negativt varierar bland människor. Det är framförallt de extrema fall som också är 

negativa och som gör att många uppfattar religionen som negativ, ja till och med farlig. 

När man använder religionen som makt i politiska syften kan det ha förödande 

konsekvenser. 

Otterbeck (2010) har gjort en undersökning med unga muslimer från Malmö och 

Köpenhamn som handlar om bön och dess effekter på människor. Undersökningen visar 

på att ungdomar förknippar bönen med något positivt men också individuellt 

angelägenhet som ger stöd och motivation, lugnande effekter, för sina nära och käras 

välgång, för svårlösta problem och vid svåra situationer. 

Hedin (1994) anser att bönen är något personligt och ses som hjärtats samtal med sin 

”Gud”.  

Anledningen till varför jag valt att skriva om just detta ämne är att jag arbetar med 

nyanlända elever med muslimsk bakgrund. En arbetsdag har jag fått en fråga från en 

elev om att få vara ledig på fredagseftermiddag för att han ville gå till moskén och be 

fredagsbönen. Efter samtalet med eleven har jag förstått, med det lilla svenska han 

kunde, att han mår dåligt och att gå till moské skulle göra att han mår bättre. ”Det känns 

bra här inne när jag ber”, sa eleven och pekade där hjärtat fanns. Alla undersökningar 

som är gjorda om inlärningen visar på att man måste må bra för att inlärningen ska ske. 

Eleven har fått gå några gånger men det har också fått mig att tänka på hur viktigt det är 

för en person som har fått lämna sitt land, sina nära och kära, sin kultur och sitt språk att 

åtminstone få behålla sin religiösa övertygelse. Om någon så är det jag som vet hur 

viktigt det är för den egna identiteten att få vara den du är.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Många undersökningar bl.a. Otterbeck (2010) visar att bönen eller liknande ritualer är 

viktig del i en troende människas liv och har en central funktion och kan dessutom ha 

stor betydelse när det gäller en troende psykiska hälsa. Därför är min uppfattning att det 

kan påverka elevernas inlärning. Vidare är det intressant att undersöka om bönen kan ha 

kulturella inslag i mina informanters liv. 

Syftet blir därför att ta reda på om mina elever ber och vad bönen betyder för den 

enskilda människan samt varför man praktiserar bön. 

 

För att få svar på hur det egentligen ligger till har jag ställt fyra frågeställningar: 

 I vilken utsträckning praktiseras bön av mina informanter? 

 Vilka bönestrukturer praktiseras? 

 Varför praktiseras just dessa strukturer och kan de utformas godtyckligt? 

 Vilka ändamål har bönen för de som praktiserar den? 
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2 Tidigare forskning 
 

2.1 Bön hos unga vuxna muslimer i Malmö och 

Köpenhamn 
 

Jonas Otterbeck & Peter Hallins, Samtidsislam, unga muslimer i Malmö och 

Köpenhamn (2010) är en undersökning som omfattar intervjuer med nio ungdomar i 

åldern sjutton till tjugo år som är intervjuade tre gånger var. Informanterna ser sig själva 

som muslimer men är inte så noga med att praktisera islams ritualer. Fyra av 

ungdomarna, två kvinnor och två män, är bosatta i Malmö samt fem ungdomar i 

Köpenhamn, tre kvinnor och två män. En informant, en kvinna avbröt samarbete men är 

ändå med i studien. Otterbeck valde dessa informanter medvetet. Han ville undvika de 

personer som är djupt engagerad i islam och som oftast kommer till tals i media och 

konstateras av omvärlden som stereotypa muslimer (Otterbeck, 2010:16) 

Otterbeck (2010:55) skriver att tidebönen är grundläggande del av flera olika saker för 

de unga vuxna som har en viss praktik. Detta är ett av de få kollektiva religiösa 

uttrycken som de deltagit i. Man anses religiöst fullvuxen när man kan klara av att be 

fem gånger om dagen. Undersökningen visade att tre av dem aldrig ber. En av 

informanterna säger att hon inte skulle kunna be eftersom hon inte kan men hon har sett 

hur andra muslimska väninnor gör genom sin uppväxt. Hon vet att man reciterar vissa 

ord och ritualerna är hon inte okunnig om. En annan informant säger sig veta hur man 

gör, men ber aldrig. Övriga ber oregelbundet. Informanterna säger att man skulle 

komma ihåg när det är dags, men det finns tusen andra skäl att inte be regelbundet. De 

hävdar att ålder och umgänge spelar roll. Det är under tonåren som man gör någon slags 

uppror mot den delen av familjehistoria, d.v.s. man vill inte ta till sig familjens normer 

som att till exempel be regelbundet. Detta ändras under gymnasiet enligt mina 

informanter. En informant säger att det beror på föräldrarnas och familjens normer och 

praktik. Han säger att han förmodligen kommer att be regelbundet när han blir vuxen 

för att det associerar med ett ansvarsfullt förhållande till både religionen och framtida 

barn. Liknande resonemang finner Otterbeck hos andra informanter. 

Bönen är viktig för de unga muslimer som ber i Otterbecks undersökning. Det kan vara 

en symbol för den egna identiteten. Informanterna berättar att de har lärt sig att be av 

sina föräldrar eller i olika koranskolor. Genom att be tillsammans lär man sig rörelse, 

ord och successivt normerna för bönen. Det är något speciellt säger informanterna när 
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man radar upp sig, står bakom mamma eller pappa och ber. Familjebön skapar särskild 

stämning, bönen samlar familjen. Otterbeck skriver att bara de unga männen ber i 

moskén. Kvinnorna anser att det är något primärt för männen att be i moskén och 

associeras med högtider. En del informanter säger att bönen har blivit något mer 

personligt och individuellt angelägenhet (Otterbeck, 2010:59). 

Vidare skriver Otterbeck (2010:63) att unga vuxna även ber andra böner som är 

förknippade med fromhet, som de ska säga vid lämpliga tillfällen som till exempel i 

samband med ett prov och bönen är oftast på arabiska. Några informanter ber på 

svenska. Bönen fungerar ibland som stöd och motivation om man tillexempel vill göra 

något speciellt, innan man går och lägger sig, en aftonbön för sina nära och käras lycka 

och välgång, vid svårlösta problem eller svåra situationer.  Resebön är något alla unga 

vuxna i undersökningen känner till, alla gör inte det, men släkten gör det. 

 

2.2 Bön som akt och erfarenhet 
 

Tomas Lindgren skriver i sin avhandling ”Bön som akt och erfarenhet” (2001:77) att 

hans undersökning visade att bönen är viktigt för informanterna och att bönen ska 

utföras på bestämda platser, vid vissa tidpunkter och att bönen följer en struktur. Vidare 

skriver han att informanterna tyckte att det är viktigt att be så mycket som möjligt och 

att bönen är automatiserad där den bedjande rabblar upp bönerna. Informanterna i hans 

avhandling anser själva att man på så sätt tappar Guds närvaro men att bönen kan vara 

både färdigt och fritt formulerad (Lindgren:2001:90). 

Lindgren delar bönen i två i sin avhandling: den ”upprepade bönen” och den ”riktiga 

bönen” (2001:77) Lindgren påpekar att den mekaniska bönen kännetecknas av 

upprepning och görs ofta i snabb takt. Han poängterar att den mekaniska bönen blir 

trygghetsritual och inte behöver bli besvarad samt att närvaron i bönen saknas.  

 

3 Metod 
 

Nedan presenteras metodaspekterna för de undersökningar som ingår i uppsatsen. I 

uppsatsen har jag genomfört åtta halvstrukturerade intervjuer som bygger på 

reflektioner kring informanternas utsagor om bön och dess inverkan på deras psykiska 

hälsa. Jag har varit ganska flexibel under intervjuerna och ställt nya frågor när det har 
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behövts. Informanterna har haft ganska stort utrymme att själva formulera sina tankar 

kring bön och dess betydelse. Intervjun har utformats som ett samtal som har varat 

mellan femton och trettio minuter beroende på hur långt informanterna hade kommit i 

sin språkinlärning. Samtalet gav friheten till informanterna antingen förklara tydligt 

eller ger bara korta svar. Inledningsvis har jag börjat med att berätta för informanterna 

att deras identitet inte kommer att anges. Den kvalitativa intervjumetoden anses vara 

lämplig enligt Trost (2005:14) när man försöker förstå människornas sätt att reagera, 

resonera eller urskilja handlingsmönster hos människor. 

Så enligt min uppfattning är en kvalitativ intervjumetod bäst passande för min uppsats 

och halv strukturerad samtal passar bäst för att få på frågor som jag ställde. Frågorna är 

utformade i en intervjumall och används i samtliga intervjuer, men eftersom 

intervjuerna är utformade som ett öppet samtal kan svaren vara olika djupa. Det är 

viktigt att beskydda informanternas integritet och vad de heter är inte relevant för min 

undersökning. Trost (2005:17) skriver att kvalitativa undersökningar behövs för att 

vissa företeelser inte kan besvaras med siffror utan måste tolkas.  

 

3.1 Surveymetoden  
 

Surveymetoden är en av de mest använda metoder inom samhällsforskningen enligt 

May (1997:113). Den kännetecknas av att man samlar in information från ett antal 

individer och har för mål att beskriva eller förklara egenskaper eller åsikter hos en 

population genom användning av representativa urval. Surveyundersökningen har fyra 

olika kategorier: faktamässiga, attitydmässiga, socialpsykologiska och förklarande 

(May, 1997:113). Eftersom min avsikt är att samla in data om individens attityder och 

beteende passar denna metod utmärkt till min undersökning.  

Surveyundersökningen mäter attityder eller beteenden genom att ställa frågor, och det är 

viktigt att utforma frågorna så att respondenterna kan förstå och besvara dem. Mina 

informanter har inte varit i Sverige lång tid och jag kommer att ställa frågor på ett enkelt 

sätt och vara beredd att förklara dem. Det är också viktigt att datainsamlingen sker och 

analyseras så att svaren ska kunna kategoriseras och kvantifieras. Enligt May 

(1997:117) ska forskaren sträva efter att avlägsna så många källor till skevheter eller 

snedvridningar som möjligt, så att resultatet kan upprepas om man följer samma 

metoder. Tanken är att om alla informanter får samma fråga som är formulerad på 
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samma sätt, och om de uttrycker skilda åsikter i sina svar på dessa frågor, så beror 

variationerna på en ”verklig” åtskillnad.  

Vidare ska det vara möjligt för andra forskare att reproducera eller upprepa 

surveyundersökningen genom att använda samma typ av urvalsmetod, frågeformulär 

osv. May (1997:117) anser att en forskare bör sträva efter att vara både reliabel, dvs. att 

man uppnår samma resultat genom samma mätning vid olika tillfällen, och valid, dvs. 

att undersökningen verkligen mäter det som den avser att mäta. Vidare ska 

undersökningen vara representativ. Det är viktigt att urvalet av respondenter är 

representativ för populationen i fråga, men också att resultaten är statistiskt signifikanta. 

 

3.2 Metodkritik 
 

Enligt Denscombe (2000:101f) finns det fyra forskningsmetoder att välja mellan: 

frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftliga källor. Valet påverkas av 

strategierna i sig själv och det beror på forskarens preferenser vid insamling av data, så 

som resurser, tid och tillgång till data. Vidare skriver Denscombe (2000:101f) att vissa 

forskningsmetoder är lämpligare för vissa situationer än för andra. Ibland är 

kombinationen det som skapar högre kvalitet i undersökningen. Kombinationen kan 

dock ge nackdelar eftersom tillvägagångssättet kräver mycket tid och vissa delar av 

undersökningen måste offras (Denscombe, 2000:101f). Fördelar kan vara att forskaren 

har möjlighet att se saker och ting ur olika perspektiv och validiteten i data kan öka.  

Föreliggande undersökning belyser attityder till bön av elever med afghansk och 

sudansk bakgrund på en skola i Småland. Att jag valde två grupper beror på att jag inte 

hittade så många respondenter i en och samma grupp.  En större andel av 

intervjupersonerna hade gett större tillförlitlighet och fler perspektiv men det är de 

eleverna som var närvarande i skolan de dagarna jag gjorde undersökningen som 

omfattas av studien och det är just elever på språkintroduktionsprogram som jag är 

intresserad av. Jag hade kunnat inkludera fler informanter för starkare samband, 

förståelse och generaliserbarhet men min avsikt är inte att hävda att så är det i hela 

Sverige och i alla program utan det är specifikt för den här gruppen och på den här 

skolan. Jag generaliserar inte utan hävdar att resultatet gäller bara denna skola och 

program i Södra Sverige. Givetvis hade observationer kunnat belysa resultatet mer än 

vad undersökningen gjort. Jag hade kunnat studera beteende och skeende i dess direkta 

och naturliga miljö och på så sätt minska risken för förvrängd information som en 
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intervju kan medföra. På grund av tidsbrist har begränsningar varit nödvändiga. 

Samtidigt tycker jag att valet av metod har vissa förtjänster. Intervjuer ger möjlighet till 

motfrågor, förtydligande och djupare förståelse för informanterna.  

 

3.3 Urval 
  

Undersökningen är gjord genom användning av intervjun som ska mäta åsikter hos 

informanterna. Jag använde mig av bekvämlighetsurval (Holme & Solvang 1997:183) 

som betyder att jag valde de informanter som jag lättast kunde få tag i. May (1997:37) 

skriver att subjektivt urval används vid situationer då forskare har en viss kännedom om 

de människor eller företeelser som ska undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa 

av dem eftersom det anses troligt att just dessa ger mest värdefulla data. Även 

Denscombe (2000:23) skriver att det subjektiva urvalet kan ge de mest värdefulla 

uppgifterna. Vidare skriver han att ”fördelen med subjektivt urval är att det tillåter 

forskaren att närma sig människor och företeelser som han eller hon på goda grunder 

kan anta vara avgörande för undersökningen” (Denscombe, 2000:23). Antalet personer i 

en undersökning bör inte vara för många enligt (Trost, 2005:117f) utan det är bättre att 

genomföra en intervju med fåtal personer på ett bra sätt. Jag valde sju personer som 

uppfyllde kriterirna. 

  

 

3.4 Datainsamling 
 

Insamling av data har skett med hjälp av kvalitativa intervjuer då informanternas 

kunskap och åsikter har varit viktiga. Enligt Glaser (1998:8) kan forskaren använda sig 

av all data, såväl intervjuer som observationer eller källor som dokument, tidningar med 

mera. Hartman (2001:64) säger att ”De data man samlar in är om företeelser och inte 

om personer”. Enligt Glaser (1998:9f) är det viktigt att skilja mellan forskningsområde 

och forskningsproblem där området är en grupp människor som man avser att studera 

medan problemet är vilka problem grupper har eller vad som verkligen försiggår. 

Forskningsområdet skall undersökas objektivt för att man ska hitta de beteende som 

finns i urvalsgruppen och de problem som genereras ur dessa. Därefter kommer 

insamlad data att analyseras.  

Jag har använt intervjun som metod i min undersökning på grund av att jag ville komma 
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åt åsikter och attityder. Här valde jag att intervjua sju personer enbart muslimer, för min 

uppfattning är den att resultaten blir då lättare att jämföra. Jag valde att göra enskilda 

intervjuer eftersom jag tycker att bön är privat och en informant ska inte utsättas 

onödigt. Jag har utfört intervjuer med sju elever som går på gymnasiet, några på 

språkintroduktion och några av informanterna läser på program. Det har varit viktigt att 

intervjua både tjejer och killar för att få en bredare bild på elevernas tankar kring bön 

och dennes inverkan på den personliga välmåendet. Mina informanter är mellan 18 och 

21 år gamla. 

Inledningsvis börjar jag med att tala om att informanternas riktiga namn inte kommer 

uppges. Det är viktigt att beskydda informanternas integritet och deras identitet är inte 

relevant för min undersökning.  

Oavsett vilken undersökningstyp vi väljer måste informationen bearbetas. Enligt Holme 

& Solvang (1997: 174f) är det viktigt att en forskare studerar bortfall som kan vara 

systematiskt, dvs. att det finns ett visst mönster i bortfallet. Vi kan aldrig skydda oss för 

feltolkningar eller övertolkningar av material. Det som är viktigt enligt Holme & 

Solvang (1997:72) att ställa oss frågan om hur giltiga våra resultat som vi har kommit 

fram är. Har vi fått fram information som belyser problemet? Vi måste hela tiden vara 

medvetna om vad vi gör och ha en kritisk inställning till de tolkningar vi gör. Risken att 

tolka fel finns alltid och det är därför höga krav på noggrannhet och vaksamhet när vi 

bearbetar och tolkar informationen. Frågeställningar och problemformuleringar avgör 

vilka enheter i undersökningen ska användas och vilka egenskaper hos enheten vi 

önskar få upplysningar om.  

 

3.5 Intervjuer 
 

Undersökningen innehåller sju halvstrukturerade intervjuer med sju elever som kommer 

från Afghanistan och Sudan och har bott i Sverige olika länge, mellan ett och tre år. 

Informanterna har fått utgångsfrågor med möjlighet till följdfrågor för att på så sätt få 

informanterna att öppna sig ännu mer och kunna fritt berätta, samtidigt som de fick 

bakgrundsfakta över vad intervjun skulle handla om. Under intervjun antecknades och 

spelades in det informanterna sade och bearbetades där efter. Alla intervju finns 

nedtecknade för den som vill granska dem. 

Undersökningen tar sig en socialkonstruktivistisk ansats. Denna vetenskapsteori använd 
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som ”tolkningsverktyg och förståelseverktyg” till de data som studien omfattar. Termen 

socialkonstruktivism kan ha flera betydelser men för samtliga gäller att verkligheten är 

begreppsberoende och att våra uppfattningar om sunt förnuft ska utforskas och inte tas 

för givet (Wenneberg, 2001:13ff). Wenneberg skriver vidare att det är fyra aspekter som 

ingår i socialkonstruktivism: ett kritiskt perspektiv, en sociologisk teori, en 

kunskapsteori och en ontologisk position.  

I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv betraktas att vetenskapens frågor och dess 

resultat påverkas av kontexten som forskningen bedrivs i och det är därför kunskap 

anses vara kontextberoende. Enligt Burr (2003:4f) konstruerar vi vår kunskap om 

omvärlden människor emellan och inte genom observationer. Kunskapen fabriceras 

genom interaktion och all form av social interaktion och särskilt språket är viktiga inom 

socialkonstruktivism. Den vardagliga interaktionen anses vara den praktik där våra 

gemensamma versioner av kunskap konstrueras. Vidare skriver Burr (2003:2f) att det 

finns många olika sociala konstruktioner för varje fenomen och varje konstruktion 

medför vissa specifika handlingsmönster och exkluderar andra.  

Ljuslinder (2005:12) tar upp det socialkonstruktivistiska perspektivet och skriver att en 

stor del av mänskliga företeelser så som könsroller, språk, moral, identitet, kulturer och 

religioner är socialt konstruerade och ett resultat av mänskliga aktiviteter. På så sätt kan 

vi komma i kontakt med den verklighet som formas med hjälp av språket då 

sinnesförnimmelser passerar tidigare kunskap och erfarenhet.  Ljuslinder (2005:12) 

utrycker det så här: ”Vad tänkande gör är inte att framställa en kopia av verkligheten 

utan att begreppsligt konstruera den som idé i tanken.” Utifrån detta kan konstateras att 

språket har en central roll inom den socialkonstruktivistiska traditionen. 

 

3.6 Kritisk granskning av socialkonstruktivistisk teori 
 

 

Enligt Wenneberg (2001:67) ger det socialkonstruktivistiska perspektivet en möjlighet 

att se verklighetens ”sanna” samband och hjälper oss att tränga bakom ytan och tingens 

”naturlighet” men detta kan också vara ett problem. Frågan är om de företeelser som 

man har fått fram är också en form av inbillad föreställning som kan vara följd av 

sociala konstruktioner. Man kan oändligt omtolka det uppenbara och naturliga. Följden 

kan bli att man inte vet när man ska sluta eftersom man fortfarande kan påstå att 

tolkningarna inte är naturliga.  
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3.7 Beskrivning av informanter 
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera kort informanterna och därefter tar jag upp 

informanternas utsagor utifrån frågor som jag ställt till dem. Jag kommer att skriva bara 

första informantens förklaring till hur den föreskrivna bönen går till eftersom den är 

likadant för alla muslimer, dvs. alla mina informanter berättar samma sak och jag tycker 

att det är onödigt att upprepa sig.  

Informant 1 är tjugo år och gift och kommer ursprungligen från Afghanistan. Han 

flydde med familjen: mamma, pappa, lillebror och mormor till Iran när han var fyra år 

på grund av kriget. Där har han bott och gått i skolan, läst på gymnasium. Han arbetade 

med pappa från sexton tills han var arton år då han flyttade med familjen till Sverige. I 

Sverige bor han på en liten ort med mamma, pappa, lillebror, mormor och frun i en 

lägenhet. Nu hoppas han på att han får flytta till en större stad med sin fru. Han säger att 

det är problem mellan pappa och mormor. Mamma kommer inte heller så bra överens 

med mormor och det skapar problem för hela familjen. Han läser på Barn- och 

fritidsprogrammet på gymnasiet. 

Informant 2 är nitton år och inte gift och kommer ursprungligen från Sudan. Hon har 

flytt med sin familj på grund av kriget till Egypten när hon gick i årskurs tre, avslutade 

grundskolan och har bott där tills hon var arton år. Hon har inte arbetat i Egypten men 

har arbetat förra sommaren i Sverige. Hennes familj är stor: mamma, pappa och sex 

syskon och familjen bor i en stor lägenhet. Familjen bodde på en liten ort tills de 

nyligen flyttade till en större stad. Hon går på språkintroduktion och läser Svenska för 

invandrare D nivån. 

Informant 3 är nitton år och inte gift och kommer ursprungligen från Sudan. Hon är 

tvillingsyster till informant 2. 

Informant 4 är sjutton år och inte gift. Han kommer ursprungligen från Afghanistan. 

När han var två år flydde han på grund av kriget till Iran tills han flydde till Sverige för 

ungefär tre år sedan. Han har knappt gått i skolan innan han kom till Sverige. Nu bor 

han med sin familj, mamma, pappa och en syster på ett litet ort i Småland. Han läser på 

Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet.  

Informant 5 är nitton år och är inte gift. Han kommer från Afghanistan ursprungligen 

men när han föddes flydde familjen till Iran där han bodde och gick i skolan 10 år. Nu 

har han bott i Sverige i drygt två år och läser SFI D nivå på Språkintroduktion. Han bor 
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på en lite ort tillsammans med familjen, mamma, pappa, mormor, storebror och hans 

fru. 

Informant 6 är nitton år kommer från Iran, är gift men har inga barn. Hon har gått i 

skolan i Iran tills hon för ungefär tre år sedan flyttade till Sverige. Hon är gift med en 

afghansk kille. Det var inte så enkelt för att familjen gav först inte sitt samtycke till 

giftermålet. Nu bor hon tillsammans med sin man och hans familj på en liten ort. Hon 

säger att hennes nya familj är okey och föräldrarna har accepterat hennes äktenskap. 

Informant 7 är en artonårig kille som kommer från Afghanistan men har bott i Iran 

sedan han var liten. Föräldrarna bor kvar i Iran och är skilda. De är 5 syskon. Han 

berättar att han har gått fem år i någon slags skola, ingen riktig skola, afghanska familjer 

hyrde någon lokal och undervisade barn där. När han bodde i Iran arbetade han på en 

fabrik, målade säkerhetsskåp med sin pappa. Mamma är väldigt religiös. Han kom till 

Sverige som ensamkommandeflyktingbarn och har bott på ett boende. Nu har han gift 

sig och bor med sin fru och en dotter.  

 

3.8 Forskningsetik 
 

Vid undersökningen har jag följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Här betonas 

vikten av att skydda individen, vilket innebär de fyra huvudkraven: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är viktigt att 

informanterna i undersökningen informeras om villkor och omständigheter för deras 

deltagande i en undersökning, samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet poängterar vikten av att frivilligt delta och understryker att deltagarna 

har rätt att bestämma (Vetenskapsrådet, 2011:66ff).  Jag har varit öppen mot mina 

informanter och de har frivilligt valt att medverka i min undersökning. I 

konfidentialitetskravet står uppgifter om att deltagare i en undersökning ska behandlas 

konfidentiellt. Inga obehöriga ska kunna ta del av personuppgifter, och deltagarna ska 

inte kunna identifieras av utomstående. Detta har jag talat om för skolledningen som har 

godkänt min undersökning. Med nyttjandekravet menas i korthet att de uppgifter som 

samlats in om enskilda personer inte ska användas till annat än forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011:66ff).  

I föreliggande undersökning har alla de fyra huvudkraven beaktats eftersom jag 

upplyste deltagarna om undersökningens syfte och vad som förväntas av dem som 
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deltagare. Vidare betonades frivilligheten. Konfidentialitetskravet beaktades mest i den 

här undersökningen. Det gjordes genom att inte nämna några namn på deltagare, 

deltagarnas skola eller klasser.  

Alla informanter informerades om att deras medverkan skulle redovisas i en uppsats 

men att de skulle få vara anonyma.  

4 Bakgrund  
 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom relevant forskning kring bön och olika begrepp 

för att lättare kunna svara på uppsatsens frågeställningar. Avsikten med 

litteraturgenomgång är att ge en bredare bild av religionens funktioner, hur bönen är 

uppbyggd samt bönens effekter på utövare. Genom att söka på internet och läsa om 

tidigare forskning inom ämnet har jag valt litteratur. Jag ska redovisa litteraturen genom 

tre indelningar: Vad är religion? Vad är bön? Bön i Islam. Genom tiderna har det 

funnits och det finns fortfarande många åsikter kring bön och dess påverkan på 

individen. 

 

4.1 Vad är religion? 
 

Det finns många definitioner om religion. Enligt Geels & Wikström (2012:21) ska 

religionen inte tolkas som ”sanningar”, vad religionen är, utan ska uppfattas som ett 

perspektiv genom vilka man urskiljer, avgränsar och därmed söker precisera innehållet i 

det som ska studeras. Det är viktigt att veta att psykologernas begrepp och teorier är 

sociala konstruktioner som på olika sätt skapar det som de uttalar sig om. Det finns två 

huvudtraditioner; det substantiella och det funktionella enligt Geels & Wikström 

(2012:21). Den substantiella religionsdefinition försöker bestämma vad religionen är 

och den funktionella religionsdefinitionen förklarar vad religionen gör. Medan den 

substantiella definitionen skull kunna vara ”trosföreställningar om en annan värld, 

verkligare än den synliga, och individuella, kulturella och omoraliska utryck för dessa” 

försöker den funktionella religionsdefinitionen beskriva den betydelse som religionen 

kan ha för en given individ eller ett samhälle (Geels & Wikström, 2012:21). 

Geels & Wikström (2012:22) skriver att religion kan ge trygghet, ge svar på 

existentiella frågor, erbjuda skydd mot dödsskräck, motivera människor att vilja 

förändra samhället, utrustar människor med riter och håller ihop gruppen. 

Religionspsykologen James Bissett Pratt definierar religion så här (Geels & Wikström 
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2012:22): ”Den sociala attityd som individer och grupper på allvar intar gentemot den 

makt eller de makter, som de uppfattar såsom suveränt reglerade deras intresse och 

öden”. Pratts definition utgår från olika element som attityd eller ett slags tro som är på 

allvar, och en gudomlig makt. Religionen är också ”social” och den makt som en person 

sålunda uppfattar ska fungera som ”suveränt reglerade för individen”. Geels & 

Wikström skiljer mellan den substantiella och den funktionella religionsdefinitionen. 

Den substantiella definitionen förklarar vad religionen är medan den funktionella 

religionsdefinitionen försöker förklara vad religionen gör för individen. Fördelen med 

substantiella definitionen enligt Geels & Wikström (2012:22f) är att det är lättare att 

göra tydlig än den funktionella, dvs. den är mer explicit när det gäller innehållet i en 

religiöst tro. Till exempel kan man jämföra innehållet i olika trosföreställningar, böner 

och riter. Den substantiella religionsdefinitionen används ofta vid forskning inom och 

mellan relativt stabila samhällen. 

Fördelen med en funktionell definition enligt Geels& Wikström (2012:2f) är att man 

kan göra tvärkulturella studier t.ex. jämföra kristet, muslimskt och hinduistisk. Här är 

det möjligt att betrakta historiska processer i annorlunda ljus och dessutom bidra till att 

se hur den funktion som religionens tidigare hade ersätts av andra fenomen under senare 

tider. Funktionell definition gör att man kan undersöka de inre upplevelserna av 

religionen genom olika tider, vilka funktioner den fyller och vad religionen gör med 

människor. 

 

4.2 Vad är bön? 
 

William James (1956:421) definition av bön lyder så här ”varje slags inre umgänge eller 

samtal med den makt ni erkänner som gudomlig”. Geels & Wikström delar in bönen i 

två typer, den subjektiva och den objektiva bönen. Gud är i centrum i den objektiva 

bönen och hela uppmärksamheten i bönen riktas mot Gud, bönen som den lovprisade 

bönen, tacksägelse bönen räknas till den objektiva bönen. I en subjektiv bön enligt 

religionspsykologen W.H. Clark är individen i centrum och dit hör den begärande 

bönen, gemenskaps, ånger samt bekännelsebönen. Den subjektiva bönen är mer av den 

friare karaktären och innehåller ofta frågorna: Når jag fram till Gud? Hör Guden mig? 

Är Gud villig att lyssna osv. När man frågar en troende varför hon/han ber svarar 

hon/han oftast ”Gud lyssnar till och besvarar mina böner” Geels & Wikström 

(2012:101f). 
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Vidare skriver Geels & Wikström (2012:102) att religionspsykologen Donald Capps 

hävdar att bönens utveckling hos individen är kopplat till barnens utveckling. I det 

första stadiet som inträffar mellan 5 och 7 år vet barnet inte vad bön är på grund av att 

barn i den åldern vet knappt vad begär är och kräver därför inga direkta svar. Barn 

mellan 7 och 9 år, det andra stadiet, har utvecklat sin uppfattning av vad som är 

konkreta behov och önskningar. Vid detta stadium söker barnen efter svar om de inte 

blir hörda nöjer de sig med förklaringar som ”Gud kan inte svara på allas böner 

meddetsamma”. Det tredje stadiet, 9 till 12 år kännetecknas av att bönen handlar om ett 

privat samtal och det beror på att barn i den åldern har ett mer ökat intresse för 

relationer samt förhållanden. Capps anser att den begärande bönen är 

”tvåvägskommunikation”, en dialog mellan människan och Gud enligt Geels & 

Wikström (2012:102).  

 

4.3 Bönepraxis 
 

Enligt Wiedel (1984:114) kan bön vara av olika former och se olika ut. Författaren 

menar att bönen delas i tre olika former: bön i gudstjänst, bön i mindre grupper samt 

solitär bön, alltså enskild bön. Gudtjänstbön följer en ganska fast struktur och leds av 

någon präst/pastor eller lekman som blivit speciellt utvald. Denna bön har ofta 

förbönskaraktär och innehåller tacksägelse som till exempel tacksamhet för fosterlandet, 

hälsa, Guds frälsningsgärning. Förbön är ofta väckelsebön, bön för 

församlingsmedlemmar som har drabbats av sjukdomar men den kan även vara riktad 

mot dem som är i nödsituation eller på specifika händelser eller aktiviteter i 

församlingens liv. Denna bön ber församlingen tyst eller de deltagande i bön kan ta sig i 

utryck i diskreta eller lågmälda ”instämmanden” eller enstaka böneord. Avsikten med 

bön under gudstjänst är att skapa inre motivation till bön, och ger möjligheter till 

människans ”befrielse” genom att bryta ner andligt motstånd när tron sviktar (Wiedel, 

1984:115). Vidare skriver författaren att denna förbön före, efter eller under möten kan 

uppfattas som andlig förnyelse eller kroppslig helande och ge religiösa upplevelser både 

för de enskilda medlemmar som är i behov av bön och de som är föremål för bön.  

I sin avhandling tar Wiedel (1984:116) upp gemensam bön i mindre grupp som är för 

många den viktigaste formen av bön. Gemenskapen mellan deltagarna förstärker bönens 

upplevelser så att upplevelse av transcendents närvaro blir mer tydlig för individen. I 

gruppbön för gemenskapen är inslag av förbön viktiga och deltagarna ber för varandra 
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samt människor utanför gruppen. I husandakt, där familjens medlemmar utgör 

bönegrupp förekommer sådana bönegemenskapen. Vidare skriver författare att den 

enskilda bönen är den vanligaste och för individen mest betydelsefulla bön. Bönen kan 

vara kopplad till recitering av de religiösa texterna så som bibelläsning vilka ska ge 

inspiration till bön genom bl.a. löften om bönesvar och uppslag till böneämnen.  

 

4.4 Bön inom islam 
 

Muslimer kan engagera sig i flera olika former av bön så som tidebön (salat), som är 

obligatoriskt för alla muslimer och bes fem gånger om dagen. Det finns också korta 

böner (du´a) som är personliga böner som muslimerna ber för tillexempel: vägledning, 

välgång och lycka, vid resor eller när man inleder en god gärning. Bönen är en del av 

vardagen inom islam och är den andra av fem pelarna inom islam (Otterbeck, 2010:54).  

Hedin (1994:54) skriver att en personlig bön är hjärtats samtal med ”Gud” och är inte 

reglerad genom föreskrifter medan den rituella tidebönen görs enligt i förväg uppgjort 

schema. Det är de korta gudstjänster som äger rum vid bestämda tider som är 

schemalagda och som fortlöpande riktar uppmärksamhet mot Gud under dagens gång. 

Även om bönen har blivit en regel i islam finns inga föreskrifter i Koranen om fem 

bönestunder men av traditionen bad profeten Muhammed fem gånger om dagen. 

Däremot betonas plikten att utföra bönen på flera ställen i Koranen bland annat i sura 

ar-rum (30:17) där det inte står uttryckligen att det är just tidebönen det gäller även om 

man kan tolka det så. ”Pris vara Gud när det blir afton och när det blir morgon- lov vare 

med Honom himlarna och på jorden – och när det blir middagstid (zuhr)” I sura 

(17:78/80) står det att ”Förrätta bönen vid solens sjunkande intill natten inbrytande, och 

grynings bön med läsning av Koranen; läsningen i daggryningen sker inför vittnen”. 

Om den sena eftermiddagsbönen (a´ sr) står det ”Och förrätta bönen vid dagens båda 

gränser och när natten är nära eller under nattens första del” (Sura 11:114/116). Här är 

det tydligt att det syftar på gryningsbön och skymningsbön (fajr och maghrib) och vid 

mörkrets inträde (isha). 

De fem tidsreglerade bönestunderna är obligatoriska för varje muslim. Även om det inte 

står klart och tydligt i koranen om tidpunkterna för de dagliga tidebönerna kan de 

tillämpas med hjälp av den viktigaste kompletterade källan, haditherna som är profetens 

sunnan, hans liv, ord och handlande (Hjärpe, 2005:60).  
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Hedin (1994:60) skriver att bönen måste utföras enligt reglerna och kan förrättas var 

som helst, bara det är rent, men många lägger en matta under sig och något symboliskt 

föremål framför sig, tillexempel en käpp eller en sten. Detta är viktigt att den som ber är 

vänd mot Mecka. Om detta står i sura (2.142ff): ”Vänd alltså ditt ansikte mot den heliga 

Moskén (al-masjd al baram) ja, var ni då än befinner er, vänd era ansikten mot den”. 

Riktningen mot Mecka kallas för Qibla. Eftersom inom islam är det viktigt med 

renheten, att vara ”rituellt ren”, måste den som utför bönen göra tvagning. Om en 

person har utfört sina behov eller vidrört könsorganen, vidrört huden på en annan 

person av motsatt kön (som inte är släkting), när man har sovit eller varit medvetslös på 

annat sätt gör den då den mindre ablutionen, wudu. Man tvättar ansiktet, händerna och 

armarna upp till armbågarna, fötterna och tar de fuktade händerna över hjässan. Om det 

inte finns vatten så kan man utföra det med sand eller stoft och kallas då för tayammum. 

Däremot om en person har haft samlag, vidrört en död människa, haft menstruation eller 

förlossning måste den utföra den stora ablution, rituell tvagning ghusul, som innebär att 

tvätta hela kroppen (Hjärpe, 2004:145). 

Både män och kvinnor ska förrätta bön. Om bönen förrättas i en moské inleds det med 

att böneledaren uppropar kallelse till bön. Alla bedjande står i räta led vända mot 

Mecka. En bönestund inleds med att handflatorna sätts bakom öronen. ”Gud är större” 

är de första orden. Böneritualen ska ge uttryck för ödmjukhet och vördnad inför Gud. 

Den bedjande bugar sig, faller på knä och böjer sedan ned huvudet på marken. Detta 

kan upprepas flera gånger. Mellan varje prostration (böjning av kroppen) sitter den 

bedjande på knäna och det kan upprepas flera gånger. Bönen avslutas med en 

välsignelse över profeten Muhammed och dubbelbugning - åt höger och vänster - med 

ord ”Frid och Guds barmhärtighet vare med er” (Hedin, 1994:62).  

Utöver de tidsreglerade obligatoriska böner är det middagsbön på fredagar som är 

veckans huvudgudstjänst som är plikt för varje man att delta i moské. Under denna bön 

hålls predikan, khutba, som betyder tal eller anförande, och genomförs av predikanten 

från en slags predikstol som består av en trappa upp till en avsats. Den kallas för minbar 

(Hedin, 1994:63). 

 

4.5 Bönens effekter 
 

Den troende uppfattar att utförande av bön kan påverka människors liv samt att bönen 

har en lugnande effekt och vara vägledande enligt Malmqvist (2000 s. 6060). 
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De hälsopositiva effekterna inom läkarforskning kallas för placeboeffekten och de 

praktiserade använder sig av begrepp healing.  

I Nationalencyklopedin (2014-12-27) står det att placeboeffekten är den farmakologiska 

effekten som påverkar en människans hälsa positivt, genom placebo. Placebo betyder 

enligt Dossey (1994:159) ”jag ska behaga” på latin och innebär att den saknar 

farmakologiska verksamma beståndsdelar. Vidare står det att placebo har visat sig ha 

positiva effekter på patientens behandling i samband med läkemedel. Med andra ord en 

patient som vet att han eller hon har den bästa och mest meriterande läkaren eller får de 

dyraste läkemedel, så påverkas behandlingen positivt. Forskaren gör olika blindtester 

eller dubbelt blind tester för att undvika placeboeffekt vid utprövning av läkemedel. Vid 

undersökningen får inte patienten veta vilken läkemedel patienten tilldelas (blind test), 

och läkaren som ordinerar preparatet är också omedveten om vilken preparat som ges 

till patient (dubbelt blind test). Detta görs för att undvika eventuella placeboeffekter på 

patienterna.  

Olov Hammer (2002:38) skriver att ”individens upplevelser av något påverkas av de 

förväntningar som andra i omgivningen har på en individ och kallar detta för 

suggestionens kraft”. Vidare skriver Hammer (2002:39) ”att många undersökningar 

visar att upplevelserna kan styras av de förväntningar andra har på oss”. Redan i slutet 

av 1700- talet utreds suggestionseffekten på människor av bl.a. vetenskapsmannen 

Benjamin Franklin. Forskarna såg till att försökspersoner varken kunde höra eller se 

under pågående hypnotisk behandling. Försökspersonerna skulle kunna känna en 

osynlig magnetisk kraft om den verkligen finns. Inga effekter kunde registreras enligt 

Franklin och hans kommission.  

 

5 Resultat och analys 
 

 

5.1 Berätta om din tro 
 

Informant 1 berättar att han är shiamuslim och har vuxit upp i en familj som 

härstammar från profeten Muhammed och sägs ha bevis för att både pappa och mamma 

är ättlingar till imamen Ali vilket gör att familjen har gott anseende bland shia 

muslimer. Han säger att han tror på Gud, ”det gör en rättrogen muslim”. Även om det 

händer att han inte ber fem gånger om dagen så som det är bestämt, så glömmer han 

aldrig Gud, han tänker hela tiden på Gud och gör aldrig sådant som Gud har förbjudit 
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för honom. Han säger ”jag gör aldrig det som Gud har sagt att jag inte får”. Informanten 

hävdar att man inte är muslim bara för att man är född och växer upp som muslim utan 

man måste verkligen tro själv på Gud och allt Gud har gett oss (intervjun).  

Informant 2 berättar att hon är sunnimuslim. Hon tror på Gud och följer profeten 

Muhammed och hans liv samt alla andra profeter omnämnda i Koranen. Informanten 

ber fem gånger om dagen om hon är rituellt ren, dvs. inte har menstruation. Hon är en 

aktiv muslim, vaknar tidigt på morgonen, ber morgonbön, läser några Koranverser och 

går och lägger sig igen. ”Även om jag är i skolan missar jag inte bönen utan ber när jag 

kommer hem för att man kan ta igen om man har fått förhinder”, säger informanten 2. 

Vidare säger hon att hon alltid har praktiserat islam och bett till Gud på olika sätt sedan 

hon var liten.  

Informant 3 berättar att hon är sunnimuslim, är väldigt aktiv och ber fem gånger om 

dagen, så som det är föreskrivet för alla muslimer. Hon har alltid varit troende. Hennes 

mamma och pappa och andra familjemedlemmar ber också och hon ser upp till dem. 

Hon säger att ”alla mina familjemedlemmar är muslimer och de ber också”. ”Är du född 

som muslim så ska du följa de regler som finns inom religionen likaså om du är född 

som kristen ska du följa de regler som finns inom kristendomen”, säger hon. Hon tror på 

Allah och följer profeten Muhammed. 

Informant 4 är shiamuslim och berättar att det finns två sorter muslimer men ”jag 

tillhör shia”, säger han. Han säger att han inte är så aktiv sedan han kom till Sverige på 

grund av att han har blivit lat men att han ändå ber ibland. ”Jag tror på Gud och det har 

jag alltid gjort” säger informanten. Han tror på Allah och följer profeten Muhammed 

och imamen Ali. 

Informant 5 är shiamuslim och är en aktiv muslim, ber fem gånger om dagen. Han tror 

på Allah och följer profeten Muhammed och imamen Ali. 

Informant 6 är en shiamuslim och tycker om sin tro men accepterar alla andra 

religioner. Hon berättar att hon var mycket aktiv innan och bad mycket, men inte längre. 

Det ändrades när hon kom till Sverige. Hon tror på Allah och följer profeten 

Muhammed och imamen Ali. 

Informant 7 är en shiamuslim. Han är inte så aktiv, dvs. ber inte de fem föreskrivna 

böner men har alltid trott på Gud. Han berättar att hans tro är allt omkring honom, 

allting påminner om Gud säger han och genom att upptäcka det blir man starkare i sin 

tro. Han tror på Allah och följer profeten Muhammed och imamen Ali. 
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5.2 Vad är bön för dig? 
 

Informant 1 berättade att han tycker mest om när han ber ensam: ”Jag måste vara 

ensam med min Gud, prata med min Gud”. Vidare säger han att bönen är personlig och 

man behöver inte visa för andra att man är troende.  

Informant 2 berättar att hon ber ibland ensam men även med familjen. Hon föredrar 

den gemensamma bönen med familjen framförallt om det äger rum i en moské. När man 

ber med andra så får man fler goda gärningar. Man läser Koranen tillsammans, några 

sidor vid varje möte och det gjorde de mycket i Egypten, säger informanten. 

Informant 3 berättar att bön betyder allt för henne, hon mår bra av att be. Hon förklarar 

att bön också är en träning, du tränas både mentalt och fysisk när du ber fem gånger om 

dagen. Det är mycket bättre att be tillsammans med andra säger informant 3 för att Gud 

älskar när vi är tillsammans och din bön är 25 gånger mer värd tillsammans än om du 

ber ensam. 

Informant 4 berättar under intervjun att han ber helt ensam när ingen är hemma för att 

bönen är personligt, han känner sig trygg i Guds händer. Vidare säger han att under 

bönen har han kontakt med Allah och det känns bäst ”att be enskilt för mig” säger 

informanten. ”Jag pratar med min Gud säger informanten, jag pratar om mig själv, om 

mina problem och ber Gud att lösa dem, om jag är ledsen och har svåra stunder ger Gud 

mig tröst. Ibland känns det tungt i mitt hjärta och då ber jag Gud om hjälp för att lätta 

det”. Informant 4 säger att han väldigt sällan går till moské sedan de kom till Sverige 

men att han brukade göra det med sin familj vid högtider när de bodde i Iran. 

Informant 5 berättar att bön är viktig för honom. Han föredrar att be ensam men när 

han bodde i Iran bad han med familjen i moské när det var högtider. ”Jag brukar be hela 

tiden korta böner”, säger informant 4. ”Med min bön vill jag tacka Gud för allt Han har 

gett mig, för att jag och min familj är friska, jag ber också Gud om att hjälpa alla sjuka 

bli friska men också ber jag om vi reser eller om jag ska ha prov eller ta något svårt 

beslut”. 

Informant 6 berättar att bön är viktig men att hon inte är så aktiv. När hon ber så ber 

hon ensam, det är personligt enligt henne att prata med Gud.  Man kan be Honom om 

hjälp när man har problem och även för andra som har problem. Informant 6 föredrar att 

be ensam för att ”jag kan prata med min Gud, ingen behöver höra det”. Innan hon 

flyttade till Sverige bad de ibland i moské med imamens ledning. I moskén är det en 
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annan känsla, en helig plats, det är heligt att be med andra. ”Jag känner mig som en 

riktig muslim i moskén”.  

Informant 7 berättar att bön är viktig för honom. ”Det spelar ingen roll var jag befinner 

mig ska jag be enligt Koran”, säger informant 7 ”När någon gör något gott mot mig 

tackar jag. Så är det med Gud”, säger han. Han föredrar att be själv framför allt när han 

är ledsen och ber Gud om vägledning vid svåra beslut. Vid högtider brukade han gå till 

moské med familjen i Iran och det är framför allt efter ramadan eller vallfärdsfesten. Då 

reciterar man verser från Koranen tillsammans med andra och då ber man glädjebön. 

Han berättar också att han ber korta böner vid resan, för de sjuka, men också vid 

måltider, i början och på slutet. 

 

5.3 Hur gör du när du ber? 
 

Informant 1 berättar att renheten i islam är en viktig faktor och man ska vara rituellt 

ren när man ber. En person som ska be ska duscha först och ta tvagning innan bönen 

framför allt om man har haft samlag, mens eller annat som anses rituellt orent. Vidare är 

det viktigt att en hund eller en gris inte vistas i rummet där men ber för att det är 

förbjudet. Att hunden luktar på ens kläder anses religiöst orent och då måste man 

duscha och tvätta både kläder och platsen och sedan be. Man kan be överallt det är rent 

bara man vänder sig mot Mecka. ”När jag ber säger jag på arabiska att jag ska göra salat 

och det är olika till alla fem böner”, säger informant 1i intervjun. Man börjar med att stå 

upp och om man är shia så är ens armar nersläppta samtidigt som man utför vissa 

rörelse som finns förklarade i Haditherna. Hela tiden reciterar man suror från Koranen. 

En bönestund inleds med att handflatorna sätts bakom öronen. ”Gud är större” är de 

första orden. Böneritualen ska ge uttryck för ödmjukhet och vördnad inför Gud. Den 

bedjande bugar sig, faller på knäna och böjer sedan ned huvudet mot marken. Detta kan 

upprepas flera gånger. Mellan varje prostration sitter den bedjande på knäna och det kan 

upprepas flera gånger. Bönen avslutas med en välsignelse över profeten Muhammed 

och imamen Ali och dubbelbugning - åt höger och vänster- med ord ”Frid och Guds 

barmhärtighet vare med er”, förklarar informant. 

Innan man börjar be ska man ha en liten matta om det finns möjlighet som markerar 

platsen och längs fram på den en liten tegelsten som är inte vilken sten som helst. Den 

är gjord av helig jord från Karbala, Iran (imamen Alis grav ligger där och det anses 

heligt enligt informant 1). Varje gång man ligger med huvudet på marken så lägger man 



 

27 

 

huvudet på stenen. Informant 1 säger att tegelsten visar att Gud har skapt oss av jorden 

och till jorden skall vi återvända och därför tror han att de har den vid bönen. 

”Egentligen uttalar jag kort bön när jag ska resa, vid provtillfällena, när jag ska 

bestämma mig för något som är viktigt i mitt liv ber jag Gud om ledning, när jag eller 

någon närstående är sjuk”, säger informant1. 

Informant 2 berättar att hon duschar innan hon ber. Det är viktigt att vara ren enligt 

henne. Sedan tar hon tvagning. Finns det inte vatten så kan man ta tvagningen med 

något från naturen så som jord eller sten. Vidare säger hon att även platsen där man ber 

ska vara ren och man ska ha en matta som man ber på och avgränsar böneplatsen från 

rummet. Kläderna ska vara rena och för kvinnor inte tajta. ”Jag tar på mig en lång 

klänning samt sjal för att man måste vara lämpligt klädd när man står inför Gud”, säger 

informant 2. Böneriten gör hon på samma sätt som informant 1. Det som skiljer dem åt 

är hur man håller händerna och hur man uttalar salat. Informant 2 är sunnimuslim och 

håller händerna knutna på bröstkorgen och nämner inte imamen Ali i sin salat.  

Informant 3 berättar att hon ibland ber själv och ibland med familjen. När de bodde i 

Egypten bad de ofta i moskén och tycker att be med familjen i dzema´at (gudstjänst) är 

något heligt och att föredra. Samtidigt läser man verser ur Koranen. Böneriten uförs av 

informant 3 i stort sett som de föregående informanterna. För denna informant är det 

också viktigt att göra rätt, dvs. att allting ska vara rent och kläderna ska lämpliga, enligt 

de heliga föreskrifterna. Utöver de förskrivna fem böner ber min informant enkla böner 

när hon ska resa, när hon ska flyga, när hon har ett prov, om hon behöver bestämma sig 

för något som är viktigt i hennes liv ber hon om Guds handledning. När hennes mamma 

var sjuk bad hon mycket om att hon ska tillfriskna.  

Informant 4 berättar att det är viktigt att tvätta sig innan man ber. Han går på toaletten 

först och sedan gör han tvagningen. Platsen ska också vara ren och han lägger en matta 

och en tegelsten från Karbala längs fram på mattan. Han säger att profeten Muhammed 

bad på en sten och vi ska sträva efter att göra så som han gjorde. Vidare berättade 

informant 4 att han använder radband under bönen när han uttalar salavat. ”Bönen är 

bestämd i våra heliga skrifter och jag följer de reglerna”. Utöver de fem bestämda 

bönerna så ber han ibland enkla böner och det gör han när han har prov, ska resa, eller 

ska spela match. Då uttalar man orden från Koranen utan någon speciell tvagning, man 

bara gör det för det lugnar en, säger informant 4. Han berättade att han ber för andra 

också eftersom profetens dotter Fatima har sagt att om man ber för andra så kan egna 

bekymmer också försvinna.  
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Informant 5 berättar att det är väldigt viktigt att vara ren, ha rena kläder, platsen ska 

vara ren när man ber. Vi duschar och tvättar oss innan vi ber, säger informanten. ”Jag 

brukar ha en matta där jag ber och på den längst fram en tegelsten som är gjord av helig 

jord från Karbala eller från Mecka”. Profeten Muhammed bad på en sten. Annars kan 

man uttala korta böner när som helst utan tvagning.  

Informant 6 berättar att innan hon ber så duschar hon för att muslimer måste vara rena 

innan de ber. Om man är religiöst ren kan man bara ta tvagning och be på en ren plats. 

Om man har mattan så är det bra annars kan man använda något annat tygstycke som 

avgränsar böneplatsen. ”Hemma brukar jag ha sten längs fram på mattan”, säger 

informant 6.  Det är viktigt att kläderna är rena. Kvinnor har chador eller lång klänning 

och sjal när de ber de föreskrivna böner men man kan också be korta bön när som och 

var som helst. Jag ber som sunnimuslimer men med händerna nersläppta och lägger till 

imamens Alis namn när jag börjar”, säger informanten. 

Informant 7 berättar att hans bön är likadan som alla andra muslimers. De enda 

skillnaden mellan shia och sunni är att shia har nersläppta händer och lägger till 

imamens Alis namn när de står i bön. Innan man börjar be de föreskrivna bönerna är det 

viktigt att både kroppen, kläderna och platsen är rituellt rena och att man tar tvagning 

samt vänder sig mot Mecka. När man ber korta böner, tillexempel ber Gud om 

vägledning eller någon annan hjälp, räcker det att man är religiöst ren, dvs. har duschat 

om man har haft samlag eller blödningar. Man kan be Gud om hjälp var som och när 

som helst. ”Gud är barmhärtig och man kan bli bönhörd”.  

 

 

5.4 Hur känner du dig när du har bett? 
 

Informant 1 berättar att han känner sig trygg när han ber. Alla människor har problem 

säger informant 1 men när man ber pratar man med Gud som vägleder och ger styrka till 

människor att uthärda. ”Jag känner mig lugn efteråt”, säger han. 

Informant 2 berättar att det känns bra när hon ber, hon känner att hon är närmare Gud, 

talar med Gud. ”Det känns som om jag tittar på Honom”, säger hon. ”Om jag är orolig 

kan jag samtala med Gud och få tröst”. 

Informant 3 berättar att hon mår bra när hon ber och efteråt. Om man är stressad, orolig 

för något eller arg kan bön hjälpa en att återfå den själsliga balansen. ”Att samtala med 
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Gud gör att jag känner mig trygg och kan uthärda vad som helst för att jag vet att det 

bara är prövning och det var mitt öde att uppleva detta”.  

Informant 4 berättar att utöver de föreskrivna bönerna ber han korta böner när han 

känner sig ledsen men vet egentligen inte varför. ”Bönen lättar på hjärtat och gör att 

man mår bättre och är lugnare”, säger informant 4.” Efter att ha bett känner jag mig som 

pånyttfödd”. ”Det gör också att jag sover bättre”, säger informant 4.  

Informant 5 berättar att han ber minst fem gånger om dagen men också uttalar ständigt 

korta böner. Det gör att man mår bra, säger informant 5. ”Om jag är ledsen eller arg så 

ber jag Gud för hjälp och det brukar hjälpa. Varje natt ber jag innan jag lägger mig och 

det gör att jag sover bättre”, säger han. 

Informant 6 berättar att hon känner sig jätte bra efter bönen. Ibland när hon inte kan 

sova och är jätte trött så går hon och ber. ”Då blir jag lugn och somnar”, säger informant 

6. ”Att be är speciellt, det går inte att förklara känslan, man måste göra och uppleva det 

själv”, hävdar informant 6. När hon är ledsen och har problem så ber hon vilket gör att 

hon känner sig bättre. 

Informant 7 säger att han inte mår bra om han inte ber. ”Jag blir liksom mörk i 

ansikte”, säger han. Han berättade att han blir lugn efter bönen.  

 

5.5 Sammanfattning och analys av intervjusvar 
 

Bön praktiseras huvudsakligen i enskilda sammanhang men också i moské, beroende på 

var informanterna befinner sig och vilket syfte bönen har. Wiedel (1984:114) skriver att 

bön kan ha olika former och se olika ut beroende på vad den troende vill få ut av den. 

Informanterna ber framförallt de fem föreskrivna böner som finns tydligt förklarade i 

religiösa skrifter, både hur och när de ska utföras och är gemensamma för alla muslimer. 

Det enda skillnaden mellan shia och sunni är händernas hållning och shias tillägg av 

imamen Alis namn i början av bönen. Alla informanter ber enskilda korta böner för 

hälsa, släkten, sjuka och vägledning som oftast är remittering av Korans suror, utan 

några speciella förberedelser eller ritualer. Korta böner kan varje muslim uttala när och 

var som helst. Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn i Otterbecks undersökning 

(2010:59) berättar att de inte ber så ofta men att bönen är viktig för dem de och ser den 

som symbol för den egna identiteten även om det inte är alla som ber. De säger att 

bönen ibland fungerar som stöd och motivation och utförs av familjen och släkten. 
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Alla informanter berättade att det är viktigt med religiösa renhet innan de föreskrivna 

bönerna, dvs. man måste duscha om man har haft samlag eller någon annan 

vätskeutlösning och sedan ta tvagning. Finns det inte vatten kan man ta tvagning med 

något från naturen. Hjärpe (2004:145) betonar vikten av att vara ”rituellt ren” både i 

kroppen och platsen där bönen utförs. 

De flesta informanter föredrar den enskilda bönen som likställs som att man talar med 

sin Gud. Alla informanter tycker att bönen är privat och ger trygghet, vägledning, tröst 

och lugnet som Geels & Wikström (2012:101f) kallar för den objektiva bönen. Hedin 

(1994:54) skriver att en personlig bön är hjärtats samtal med ”Gud” och är inte reglerad 

genom föreskrifter. 

Den gemensamma bönen som oftast utförs i moskén är en bön som ger känsla av 

gemenskapen framför allt under stora helger samt ger en förstärkning av den egna tron. 

Vid bönen i moskén är Koranrecitering vanlig. Genom att radda upp sig bakom familjen 

i en bön skapas en särskild stämning och är mycket speciellt (Otterbeck, 2010:59). 

6 Slutresultat 
 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultaten som kommit fram i 

undersökningen. Jag kommer att diskutera svaren på de olika frågorna, en i taget, och 

kopplar dem till tidigare undersökningar som jag nämnt i bakgrunden. Här kommer jag 

även att koppla mina resultat till tidigare forskning kring ämnet för att understryka mina 

argument. Dessutom kommer jag att dra egna slutsatser av mina resultat. 
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6.1 Slutresultat och diskussion 
 

Det övergripande syfte med uppsatsen var att ta reda på om mina elever ber och vad 

bönen betyder för den enskilda människan samt varför man praktiserar bön. Dessutom 

har jag undersökt om bön kan ha kulturella inslag.  Detta har jag gjort genom att söka 

svar på följande frågor: 

 I vilken utsträckning praktiseras bön av mina informanter? 

 Vilka bönestrukturer praktiseras? 

 Varför praktiseras just dessa strukturer och kan de utformas godtyckligt? 

 Vilka ändamål har bönen för de som praktiserar den? 

Genom att intervjua mina informanter har jag fått utsagor som jag har använt för att dra 

egna slutsatser om attityd till bön och dess inverkan på människans välmående. 

Metoden har varit kvalitativ och mätinstrument har varit sju halvstrukturerade 

intervjuer.  

Min undersökning är gjord på en gymnasieskola i södra Sverige och resultat är specifik 

för just denna skola och inte för alla skolor i Sverige. 

Resultat i studien tolkas med hjälp av socialkonstruktivism som vetenskaplig ansats. Jag 

har utgått från att en stor del av mänskliga företeelser, så som språk, identitet, kultur och 

religion som är socialt konstruerade och ett resultat av mänskliga aktiviteter. Enligt Burr 

(2003.4f) konstrueras kunskap människor emellan och att ha den är kontextberoende. 

Den första frågeställningen syftade till att svara på vilka bönesätt praktiseras av mina 

informanter som är muslimer. Resultatet blev att de huvudsakligen praktiserar enskild 

bön, de fem föreskrivna bönerna men att de också någon gång har bett i moskén. 

William James (1956:421) definierar bön som ”varje slags inre umgänge eller samtal 

med den makt ni erkänner som gudomlig”. Mina informanter uppfattar att bön är de fem 

föreskrivna bönerna, men efter att ha ställt följdfrågor har jag fått fram svar som säger 

att de ber mycket mer än de fem föreskrivna bönerna. De berättar att det bästa med bön 

är att ”prata med sin Gud” framförallt när man är själv. Informanterna i min 

undersökning ber oftast den objektiva bönen som enligt Geels & Wikström (2012:101f) 

är bön som riktas till Gud och är den lovprisade bönen och tacksägelsebönen. Även den 

subjektiva bönen förekommer men inte så ofta i mina informanters utsagor. Otterbecks 

undersökning visade liknande resultat.  
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I möten med rättrogna muslimer och samtal med dem anser jag att om man bara uttalar 

”Insallah”(om Gud vill) är det att be Gud om hjälp. Vidare ska en rättrogen muslim 

uttala kort bön varje gång han eller hon utför någon god gärning som oftast är 

”Bismillah” som betyder i Allahs namn vilken även mina informanter hävdar att de gör 

när de har ett prov, vid resa eller andra viktiga händelser. Otterbeck (2010:59) visar i sin 

undersökning att bön uppfattas som något mer personligt och individuellt. Det 

framkommer även i min undersökning att mina informanter ber i samband med prov, 

innan de går och lägger sig, för sina nära och käras lycka och välgång, vid svårlösta 

problem och svåra situationer. Resebönen ber mina informanter själva. Däremot visar 

Otterbeck i sin undersökning att informanterna berättade att det är oftast släkten som ber 

resebönen för dem men att de känner till den. 

Min andra frågeställning syftade till att förklara vilka bönestrukturer förekommer bland 

mina informanter, varför och om de utformas godtyckligt. Mina informanter ber 

framförallt de fem obligatoriska bönerna, som inte kan genomföras hur som helst. 

Otterbeck (2010:59) skriver att hans undersökning visar att hans informanter ber 

oregelbundet, en av dem aldrig men att det är tidebönen som praktiseras. Det kan bero 

på att man glömmer tiden, att man hittar andra skäl till att inte göra de, ålder och 

umgänge också. I början av tonårsperioden gör ungdomarna någon slags uppror mot 

föräldrarna och släkten och slutar be för att sedan be under gymnasieperioden.  

Det står i Haditherna hur man ber. Hedin (1994:54) skriver att den rituella tidebönen 

görs enligt i förväg uppgjort schema och äger rum vid bestämd tid. I Koranen betonas 

på flera ställen plikten av att utföra bönen, bland annat i sura Ar-rum (30:17). Mina 

informanter hänvisar varken till Koranen eller till Haditherna när man frågar varför de 

ber. Svaren blir ofta att de är muslimer och att muslimer måste be. Liknande svar har 

Otterbeck i sin undersökning fått. Jag tolkar det som att mina informanter vet egentligen 

inte om att det står i Koranen och Haditherna. Vidare tror jag att det är kulturellt 

betingat, alla gör så och då måste hon också göra det fast hon inte vet varför. ”Jag vet 

själv att jag blir mer religiöst när jag är hemma i Bosnien eftersom jag hör böneutropen 

varje gång det är dags att förrätta bönen och mina närmaste går till moskén. På något 

sätt är det helt naturligt för mig att följa med till moskén med dem. Här i Sverige hör 

man inte böneutropen vilket gör att man glömmer bort när det är dags att be. 

 Wiedel (1984:116) skriver att den enskilda bönen är den vanligaste och för individen 

mest betydelsefulla bön vilken även mina informanter hävdar. Otterbecks undersökning 

(Otterbeck, 2010:59) visar också att bönen har blivit något individuellt för en del 
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informanter. Lindgren (2010:77) visar i sin avhandling att informanterna anser att man 

ska be så mycket som möjligt och att bönen är automatiserad men att tron på Guds 

närvaro saknas samt att det är någon slags ritual vilket kan bara tyda på att det är något 

som man har lärt sig utan att fråga sig själv varför och vad det innebär. Vidare skriver 

han att bönen utförs på bestämda tider och bestämda platser med en viss struktur precis 

som jag i min undersökning har kommit fram till. 

Hammer (2002:38) skriver att individen påverkas av de förväntningar som andra i 

omgivningen har på en individ vilket jag också håller med. Även Otterbeck 

undersökning visar på att bönen kan vara en symbol för den egna identiteten. Alla mina 

informanter berättar att de utfört bönen i moskén och att det är något speciellt med den, 

bönen skapar särskild stämning och samlar familjen. Otterbecks undersökning visar att 

det är bara män som utför bönen i moskén samt att kvinnor anser att det är något primärt 

för män och oftast förknippas med högtider. Även om Otterbecks informanter inte ber i 

moskén så ofta, en del aldrig, tycker de att det är något speciellt när man radar upp sig 

bakom föräldrarna och släkten. Det skapar särskild stämning och samlar familjen 

(Otterbeck, 2010:59). 

En informant i Otterbecks (2010:55) undersökning hävdar att bönepraxis beror på 

familjens normer och praktik. Det håller jag med om eftersom mina informanter inte 

hänvisar till de religiösa skrifterna utom en som är sunnimuslim. För shia informanter är 

det viktigast att tala om att de härstammar från profeten Muhammed och pekar på bevis 

som de har, som gör att de måste följa de regler som familjen har anammat enligt dem.  

Alla mina informanter hävdar att renheten är viktigt i islam. Man måste följa de 

religiösa skrifterna, dvs. vara rituellt ren som innebär att duscha om man har haft samlag 

eller någon annan vätskeutlösning. Även Hedin (1994:60) skriver att en muslim måste 

vara rituellt ren samt utföra rituell tvagning innan bönen. Efter förlossning och efter 

menstruation måste en kvinna utföra den stora rituella tvagningen, ghusul, som är att 

tvätta hela kroppen. Likadant är det både för man och för kvinna som har vidrört en död 

människa. Finns det inte vatten kan man ta tvagning med sand eller stoft, tayammum 

(Hjärpe, 2004:145).  

Den tredje frågan syftar till att svara på vilka ändamål bönen har för de som praktiserar 

den. Enligt min uppfattning och även mina informanter kan bönen ge trygghet, 

vägledning, tröst och lugnande effekt. Geels och Wikström (2012:22) skriver att 

religionen kan ge trygghet. En troende kan genom att förlita sig på att Gud hjälper 

påverka medicineringen positivt som leder till fortare tillfriskning.   
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Wiedel (1984:115) skriver att bön kan uppfattas som andlig förnyelse eller kroppslig 

helande och ge religiösa upplevelser. Alla mina informanter hävdar att de mår bra och 

känner sig lugna efter bönen. Min undersökning visar också att troende känner att de får 

vägledning under bönen och att den bringar lycka och välgång. Även Otterbeck 

(2010:54) kom fram till samma resultat i sin undersökning. Bönen är den del av 

vardagen för en muslim och det kanske förklarar saken att mina informanters inställning 

till religion är olika men att deras inställning till bön är av liknande art och att de ber 

mycket. Jag tror att det är den kulturella biten som spelar stor roll eftersom mina 

informanter kommer från kulturer som tycker att gruppen är viktig och inte individen 

och att bön utrustar de med riter och håller gruppen ihop (Geels & Wikström 2012:22). 

Vidare tror jag, och det hävdar också Wiedel (1984:115), att bön ger andlig förnyelse 

och kroppslig helande. När du utsätts för våld både fysisk och psykisk mår du bättre av 

att ha något som du har gemensamt med sina nära och kära och i förlängningen med 

sina landsmän. Jag anser att mina informanters bön har kulturella inslag.  

 



 

35 

 

6.2 Sammanfattning 
 

Mina informanter som ber eller som kan tänka sig att be ber oftast enskild bön. De 

uppfattar att bön är de fem föreskrivna bönerna. Mina informanter uppgav att de inte går 

till moskén sedan de kom till Sverige. Otterbecks undersökning visade att det är bara 

män som ibland ber i moskén medan kvinnor inte gör det alls. Att man inte ber i 

moskén när man flyttar till ett annat land kan bero på att man socialiserats in i det nya 

samhället och inrättar sig in i det nya systemet. Man kan inte utföra bönen när tiden är 

inne på grund av att man går i skolan eller arbetar. Det kan också bero på att man är 

färre i det nya landet och att familjebönen inte har samma innebörd som i hemlandet. En 

av mina informanter berättade att hon brukade besöka moskén i hemlandet, bad, 

reciterade koranen med familjen. I och med att man saknar familjemedlemmar som är 

kvar i hemlandet skapas det inte samma känsla och bönen blir personlig och individuell 

angelägenhet.  

Vidare kan jag tänka mig att man har bett i en annan moské som är känd för en: platsen, 

människor, till och med imamen som man känner sedan man var liten. Allt detta skapar 

trygghet och samhörighetskänsla. Om man flyttar till ett annat land möter man olika 

nationaliteter i moskén, imamen kanske talar ett annat språk vilken kan skapa 

kommunikationsproblem. Olika religiösa utryck, andra referensramar eller andra rutiner 

kan göra det svårt att hänga med språkligt i predikan.  

Den enskilda bönen, bönen för välgång, vid prov, resebönen och bön vid anda viktiga 

livets händelser förekommer både i min undersökning och i Otterbecks undersökning. 

Skillnaden är att mina informanter ber själva men att informanter i Otterbecks 

undersökning berättar att deras föräldrar ber för dem istället. Hur kommer det sig? Det 

jag tror är att mina informanter har bott i Sverige så pass kort tid och de håller vid sin 

tron väldigt hårt medan Otterbecks informanter har bott i Sverige respektive Danmark 

längre och har tappat en del av sin tron men mammor tycker fortfarande att det är en del 

av deras vardag. Sedan har de förmodligen insett att man måste kämpa för det man vill 

åstadkomma och det hjälper inte att be God för någonting om man själv inte gör 

någonting för att uppnå det man vill ha. 

Både min undersökning och Otterbecks undersökning visade att bönen kan ha lugnande 

effekter på den troende samt att den kan ge vägledning i många situationer. Detta är 

svårt att förklara men jag tror att när man förlitar sig själv på en högre makt så lämnar 

man ansvaret till någon annan och då är det lättare att hantera situationen som man vill 
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ha hjälp med. Jag tror att även om man egentligen inte är så troende och inte utför de 

religiösa riterna annars, så ber man Gud om hjälp i vissa situationer. Det är svårt att 

säga varför, men jag tror att människan måste förlita sig på någon för att till exempel 

vid sjukdom känna sig lite lugnare.  

Avslutningsvis anser jag att människor kan påverkas av bön oavsett vilken religion eller 

livsåskådning man tillhör. Det kan vara mycket lättare att förklara de existentiella 

livsfrågorna om man är religiös enligt Geels & Wikström (2012:22) och även det håller 

jag med om. Religionen kan påverka individen både positivt och negativt men mina 

informanter vittnar framförallt om positiva erfarenheter.  

 

 

6.3 Framtida studier 
 

Oavsett om man är troende eller icke-troende ser jag behovet av att alla människor 

behöver veta mer eller skapa mer kunskap genom debatt, forskning och diskussion om 

muslimer, islam och unga människor i Sverige och världen. Okunskap skapar fienden, 

leder till fördomar och islamofobi vilket vi vill helst undvika, både för muslimer och för 

icke-muslimer. Så som världen ser ut idag är människor inte minst i Sverige i behov av 

forskning kring ungdomar med en muslimsk familjebakgrund. Varför och hur gör 

ungdomarna i frågan om identitet, religion och politik när de kommer till ett nytt land? 

Jag skulle vilja veta mer om den muslimska identiteten i Sverige och skillnaderna 

mellan muslimska ungdomar som är födda i Sverige och ungdomar med 

muslimskbakgrund som inte har bott länge i Sverige. Finns det skillnader och i så fall 

hur kommer det sig att det är så? Ju mer vi diskuterar desto, bättre kan vi förstå varandra 

och ge alla människor som bor i Sverige utrymme för att ingå i det svenska samhället 

oavsett religionen. Bara för att man är muslim ska man inte stängas från resten av 

världen. Det är inte muslimer vi ska döma utan handlingar och åsikter som vi anser inte 

fungerar i vårt demokratiska Sverige.  
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9 Bilaga Intervjumall 
 

1 Inledning 

 Berätta om syftet med intervjun och med uppsats 

 Berätta om anonymitet och rätten till att inte svara på de frågor de inte vill 

 Förklara hur de kan få ta del av den färdiga uppsatsen 

 Skriv ner namn och ålder 

2. Berätta om dig själv. 

 Vad är du uppväxt? Vilka skolor har du gått? Har du arbetat och med vad?  

 Hur ser din familjesituation ut? Var bor du? Syskon. Civilstånd 

3. Berätta om din tro.  

 Hur tron ser ut för dig? Vilket samfund tillhör du? Hur aktiv är du? Har du alltid 

varit troende? 

4. Vad är bön för dig? 

 Berätta om olika bönformer och vilka föredrar du, gudstjänst, enskildbön, 

gruppbön, recitering 

 Varför föredrar du den formen/ de formerna? 

5. Berätta om när du ber. 

 Hur utformar du bönen? Hur ser platsen där du ber ut? Är det några symboler du 

använder? Är der regelbundet. Är det något du gör innan du ber? 

 När du ber finns det klara strukturer? Hur gör du? Ber du enligt ett visst 

mönster? 

6. Berätta om vad bönen betyder för dig? 

 Varför ber du? 

7. Finns det något annat du vill ta upp som jag har missat? 

Tack för medverkan!
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[Infoga uppsatstexten här] 


