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Abstract 

In this essay I aim to identify and explain the ways four young Muslims search for knowledge 

of Islam by using qualitative research interviews. The questions I intend to answer are: In 

what ways do young Muslims search for information of Islam? In what arenas do they search 

for information? And, why does their search for knowledge take these forms?  

In the light of works by Jonas Otterbeck and using theories put forward by Anthony Giddens 

and Philip Sutton, Göran Larsson and Ann Frisén I have answered the questions of the study.  

The results show that the three young men who are actively searching for knowledge of Islam 

do most of their searching on the internet. They do however consider their parents and close 

relatives, and the local and foreign imams to be the most reliable sources of information. Two 

of the young men also consider certain family friends their most important sources. What 

makes these sources authorities to the young people seems to be their apparent religious 

knowledge, experience and their religious way of life in general. Two of the young men 

consider connections to the Muslim world, especially Saudi Arabia, a sign of expertise among 

their sources.  

Socialization theory can partly explain why the young men search for knowledge of Islam 

among their close relatives and family friends. Their choices of authorities as sources may 

also be explained by a quest for a “true” Islam, which is a phenomenon among young 

Muslims born or raised in a non-Muslim country.  
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1. Inledning 

De flesta religionshistoriker är överens om att människors religiösa tro och praktik varierar 

beroende på olika sätt att tolka religionen ifråga. Utgångspunkten är att religion i sig är 

någonting människor tolkar, ingenting som bara ”är”. Heliga skrifter som Koranen och Bibeln 

förstås på olika sätt beroende på vem det är som läser. En handling som uppfattas som ett 

religiöst påbud i ett sammanhang, kan förkastas i ett annat. Samma handling kan legitimeras 

och förbjudas utifrån olika tolkningar av samma religion. De olika tolkningarna sprids via 

direkt kontakt mellan människor och över medier som internet. Så hur söker de religiösa 

själva kunskap om sin religion, och var?  

Som blivande lärare i religionskunskap ser jag det som en nödvändighet att ha en inblick i hur 

unga människor söker och värderar information, och hur deras kunskapssökande utanför 

skolan ser ut. Den grupp som i sammanhanget intresserar mig mest är unga muslimer. Det är 

en växande grupp i vårt samhälle, vars egna röster vi sällan hör. Samtidigt tillhör de gruppen 

muslimer som på senare tid har fått stor medial uppmärksamhet, och som ofta beskrivs på ett 

onyanserat och mycket generaliserande sätt.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på hur unga muslimer söker kunskap om islam och 

på vilka arenor, samt varför sökandet ser ut som det gör. Med kunskap om islam avses den 

information om islam vad gäller tro och praktik som ungdomarna tillämpar i sina egna liv och 

på så sätt gör till sin egen. Syftet operationaliseras i följande frågeställningar:  

 På vilka sätt söker ungdomarna kunskap om islam?  

 På vilka arenor söker ungdomarna denna kunskap? 

 Varför ser ungdomarnas sökande ut som det gör? 

1.2 Tidigare forskning 

Jonas Otterbeck, professor i islamologi, noterar i boken Samtidsislam: Unga muslimer i 

Malmö och Köpenhamn (2010) att det i skandinavisk forskning finns en tendens att lyfta fram 

vissa muslimska grupper och utelämna andra. Ofta är det de djupt religiösa samt konvertiter 

som blir representerade medan de mindre religiösa eller halvt sekulariserade muslimerna 

exkluderas. Han menar att det faktum att framställningen av muslimer är ensidig bidrar till en 
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generalisering där islam framställs som något annorlunda och avvikande. Otterbeck 

framhåller också att muslimska ungdomar saknar en egen röst inom forskningen och att det 

finns ett behov av att låta ungdomarna själva definiera sin religiositet (Samtidsislam, 

2010:11). I sin studie, vilken är en del av ett större integrationsprojekt, intervjuar han nio 

muslimska ungdomar som förhåller sig till islam på olika sätt, men hos vilka graden av 

religiositet är förhållandevis låg – några upplever sig som religiösa medan andra med 

tveksamhet kallar sig muslimer (Otterbeck, 2010:31). Ungdomarnas kunskapssökande är inte 

fokus i studien och utreds därför inte närmare av Otterbeck, vilket har inspirerat mig till att 

utreda ämnet i mitt arbete. Till Otterbecks studieresultat återkommer jag i resultatdelen. 

Liknande kvalitativa studier är klassikern och avhandlingen Muslima: Islamsk väckelse och 

unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige (2007) av Pia 

Karlsson Minganti, filosofie doktor i etnologi, samt avhandlingen Islam in transition: 

Religion and identity among British Pakistani Youth (1998) av Jessica Jacobson, filosofie 

doktor i sociologi. Gemensamt för studierna är att de, liksom Otterbecks studie, beskriver 

unga muslimers tro och praktik, samt att de bygger på intervjuer med ungdomar som får 

beskriva sina förhållanden till islam med egna ord. I Jacobsons och Karlsson Mingantis fall 

ingår en längre tids fältarbete i studierna. 

Medan forskningen på muslimska ungdomar innehåller luckor finns det inom 

ungdomsforskningen en hel del studier som behandlar ungdomars relation till religion i 

allmänhet. I Ungdomar och identitet (2006) skriven av bland andra Ann Frisén och Philip 

Hwang, professorer i psykologi och Talande tro: ungdomar, religion och identitet (2003) av 

bland andra Göran Larsson, professor i religionshistoria behandlas ungdomars relation till 

religion i förhållande till identitetsutveckling. I de delar som behandlar muslimska ungdomar 

läggs tyngdpunkten i bägge böckerna på problematiken som ingår i den ”dubbelidentitet” som 

det innebär att som ung muslim leva i ett icke-muslimskt land (Frisén, 2006:73, 

Larsson:2003:67). Ett särskilt intressant inslag i Talande tro: ungdomar, religion och identitet 

(2003) är Mia Lövheims bidragande kapitel om ungdomars användning av internet som hon 

beskriver som ett ”privatreligiositetens smörgåsbord” och som en av de arenor vid sida av tv-

program, filmer, tidningar och musik som ger ungdomar tillgång till alternativa källor till 

religiös kunskap (Lövheim, 2003:120).  
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2. Metod och material 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur uppsatsarbetet praktiskt har gått till, samt hur 

jag reflekterar kring och motiverar mina val av metod och material utifrån utvald litteratur.  

2.1 Intervju som kvalitativ metod 

Utifrån karaktären på mina frågeställningar har jag avgjort att kvalitativ metod i form av 

intervjuer är passande för studien. Jag har genom arbetet försökt nå en förståelse för hur 

kunskapssökandet hos ungdomarna ser ut, vilket passar kvalitativ metod som ger möjlighet att 

nå djupt in på ett ämne. I detta resonemang hämtar jag stöd ur Kvantitativ metod från början 

(2013:27) av Annika Eliasson, filosofie doktor i sociologi och lektor i metod.   

Det har vidare varit viktigt för mig att i metoden vara flexibel, då karaktären på mina 

frågeställningar gör att de med fördel kan förklaras och specificeras genom att brytas ner i 

delfrågor som till språket är anpassade till mottagaren. Ett kunskapssökande sker inte alltid på 

ett medvetet och genomtänkt plan, och därför kan det vara svårt för personer att själva 

beskriva det på ett enkelt sätt. Genom intervju som metod har jag haft den fördelen att jag har 

kunnat säkerställa, åtminstone så gott som det går, att intervjupersonerna förstått mina frågor 

med hjälp av följdfrågor, redigeringar och tydliggöranden. Flexibiliteten är en av de fördelar 

med kvalitativ metod som Pål Repstad, professor i religionssociologi, gjort mig medveten om 

genom sina resonemang i Närhet och distans (2007:16).  

2.2 Material 

Denna studie bygger på ett material från fyra intervjuer. Varje intervju resulterade i en 

inspelning mellan 40 minuter och en timme. Att längden på intervjuerna skiljer sig åt beror 

främst på intervjupersonernas personlighet samt hur samtalen flöt på, men även på att 

personerna hade olika mycket att tillföra ämnet. Detta är en naturlig konsekvens av kvalitativ 

metod. På liknande sätt har jag resonerat i fråga om antalet intervjupersoner. Unga muslimer 

är en stor grupp och jag upplevde inga svårigheter med att få kontakt med intervjudeltagare. 

Fyra intervjuer visade sig räcka för att få ihop ett tillräckligt material, beroende på att flera av 

intervjupersonerna visade en överraskande öppenhet under intervjuerna. Det är ett naturligt 

val vid kvalitativ metod att inte fastställa antalet intervjupersoner före genomförandet, utan 

basera valet av antal intervjupersoner på hur mycket de visar sig tillföra studien. Detta 
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resonemang för Magnus Öhlander, docent i etnologi, i Etnologiskt fältarbete (Öhlander, 

2011:30).  

2.3 Intervjupersoner 

Ungdomarna i studien är män mellan 18 och 26 år, som bor i en ort i södra Sverige. Eftersom 

jag endast ämnar dra slutsatser om de enskilda personer jag studerar utgör det faktum att de 

uteslutande är män inget problem för studien. Gruppen är för liten för att jag skulle kunna dra 

några slutsatser om eventuella skillnader beroende på genus. I studien betraktar jag således 

intervjupersonerna som unga muslimer, och inte specifikt som män. Dock är det intressant att 

fundera på varför urvalet har blivit på detta vis. Jag tror inte att det är en slump att de fyra 

ungdomarna i min studie är män även om mitt tänkta urval har varit ungdomar i allmänhet. 

Möjligen är unga män mer öppna med sin religiösa identitet än unga kvinnor, och därför 

lättare att komma i kontakt med. Frågan om eventuella genusskillnader är onekligen 

intressant, men den får lämnas åt framtida studier.  

Intervjupersonerna har själva fått välja varsitt fiktivt namn som jag använder i uppsatsen, 

namn som är vanliga i de länder där de har sina ursprung. Detta tillvägagångssätt valde jag av 

flera anledningar, dels givetvis för att jag är mån om intervjupersonernas anonymitet och 

därför inte vill använda de riktiga namnen, men också för att jag vill att de fiktiva namnen ska 

spegla intervjupersonerna så rättvist som möjligt, då alla intervjupersoner bär icke-svenska 

namn. Att ungdomarna fick välja namn själva blev också ett trevligt sätt att låta dem vara en 

del av uppsatsarbetet. Personerna som studien bygger på har valt att kalla sig själva för 

Ruslan, Serkan, Ibrahim och Ahmed. Alla intervjupersoner kommer att presenteras närmare i 

resultatdelen. 

Urvalet av intervjupersoner kan beskrivas som olika former av bekvämlighetsurval. Serkan 

kom jag i direkt kontakt med själv i ett yrkesmässigt sammanhang. Det faktum att jag hade 

träffat honom tidigare påverkade troligen intervjun till viss del. Möjligen upplevde han en viss 

bekvämlighet i att vi hade träffats förut, liksom jag själv gjorde, vilket jag upplever gjorde 

intervjun avslappnad och stämningen mellan oss trygg. Samtidigt finns det en risk att han 

uppfattade intervjusituationen som en maktsituation, eftersom våra tidigare möten hade varit 

på det viset. I värsta fall kände han sig till och med pressad att gå med på att låta sig 

intervjuas, även om jag inte fått några indikationer på att det skulle vara fallet. Det finns också 

en viss risk, hos alla intervjudeltagare men kanske främst hos Serkan som jag träffat tidigare, 
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att de av olika anledningar utelämnade saker som hade kunnat vara intressanta för resultatet, 

av den anledningen att de tror att vi kanske kommer träffas igen och att det skulle göra dem 

obekväma. Dock kan fallet, som nämnt, också vara det precis motsatta, nämligen att intervjun 

med Serkan istället blev lyckad på grund av den trygghet som det innebär att vi hade träffats 

förut. I detta fall tror jag att vår tidigare bekantskap bidrog till det senare, då denna intervju 

inbringade det bredaste intervjumaterialet. Intervjun med Serkan genomfördes på hans 

gymnasieskola.  

Övriga intervjupersoner har jag nått genom olika nyckelpersoner, och ingen av dem hade jag 

träffat före intervjutillfällena. Ruslan kom jag i kontakt med genom en nyckelperson som jag 

är ytligt bekant med sedan innan. Relationen mellan nyckelpersonen och Ruslan kan även den 

beskrivas som ytlig. Intervjun genomfördes på Ruslans gymnasieskola.  

Ibrahim är nära anhörig till ytterligare en bekant till mig, som i kontakten med honom 

fungerade som nyckelperson. Det var jag som tog initiativet att höra av mig till min bekanta, 

varefter hon frågade om Ibrahim ville ställa upp. Intervjun genomfördes i ett grupprum på ett 

bibliotek.  

Slutligen kom jag i kontakt med Ahmed genom en nära anhörig till mig själv, som dock inte 

varit i kontakt med Ahmed på flera år och endast varit ytligt bekant med honom. Min 

anhörige gav Ahmed som förslag på intervjuperson, och förde kontakten ända fram till 

intervjutillfället. Intervjun genomfördes i ett grupprum på en fritidsgård.  

Det faktum att alla intervjupersoner utom Serkan har nåtts via nyckelpersoner skulle kunna 

innebära att vi, jag själv, nyckelpersoner samt intervjupersoner, rör oss i liknande sociala 

kretsar eftersom vi överhuvudtaget kommit i kontakt med varandra. Dock vill jag hävda att så 

inte är fallet. Det finns en stor spridning bland intervjudeltagarna vad gäller socioekonomisk 

och etnisk bakgrund, och flera av intervjupersonerna är personer som jag hade haft svårt att nå 

utan mina nyckelpersoner.  

Dock tror jag att det faktum att jag till stor del använt mig av nyckelpersoner kan innebära ett 

par andra saker som påverkar resultatet. Två av intervjupersonerna, Ruslan och Ahmed, blev 

föreslagna av nyckelpersonerna för en studie om unga muslimer, vilket innebär att dessa 

deltagare är uttalade muslimer. Samma sak gäller Serkan och Ibrahim, jag var medveten om 

deras religiösa identitet trots att jag inte kände dem. Att den religiösa identiteten är något som 

ungdomarna har gjort endast ytligt bekanta medvetna om tyder på att de känner en stolthet 
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och en vilja att dela med sig av sin religiösa identitet. Om detta är en vanlig inställning i 

gruppen unga muslimer kan jag inte uttala mig om, men det finns en möjlighet att 

intervjupersonerna till sina personligheter är lite mer sociala, och lite mer öppna med sin 

religiösa identitet än andra unga muslimer. Undantaget för detta är intervjuperson Ahmed, 

som uppvisade en mindre öppenhet än de övriga under intervjun. 

2.4  Tillvägagångssätt 

Som normalt vid kvalitativ metod skedde de olika stegen i arbetet sida vid sida. Efter att 

utifrån min frågeställning ha beslutat mig för metod, började arbetet med att få tag på 

intervjupersoner. Vid sidan av detta började även arbetet med intervjuguiden samt sökning i 

metodlitteratur efter kloka råd inför intervjutillfällena.  

Fördelen med att ha flera intervjuer var att jag fick möjlighet att analysera och rannsaka mitt 

eget tillvägagångssätt mellan intervjuerna, vilket gjorde att frågorna kunde tydliggöras, fyllas 

ut och läggas till. Att varje intervju blev lite olik den andre ser jag som en naturlig följd av 

kvalitativ metod då resultatet styrs av både mig som intervjuare, intervjupersonen samt den 

gemensamma dialogen. Olika deltagare kan uppfatta samma fråga på olika sätt. Denna insikt 

har jag fått av Pål Repstad och hans reflektioner i Närhet och distans (2007:16).  

Min strävan var att utföra intervjuerna semi-strukturerat, det vill säga med ett visst mått 

strukturerade frågor operationaliserade utifrån frågeställningarna och samtidigt möjligheten 

att skapa fler frågor på plats. Vid varje intervju var jag delvis ovetande om mina 

intervjupersoners erfarenheter och förhållningssätt och därmed ville jag ha möjlighet till 

flexibilitet vid sida av de fastställda frågorna. Flexibiliteten gav mig möjlighet att ta till vara 

på alla intressanta spår som dök upp, samtidigt som de fastställda frågorna hjälpte mig att 

säkerställa att jag inte missade något viktigt ämne. De fastställda frågorna var också viktiga 

för att alla intervjupersonerna skulle få möjlighet att uttala sig i samma frågor vilket gjorde 

resultatet kompatibelt. Mitt tillvägagångssätt är ett försök att uppnå vad som inom kvalitativ 

metod brukar benämnas ”systematisk pragmatism”, det vill säga att följa en genomtänkt logik 

i genomförandet för att materialet ska bli kompatibelt, men också ha möjlighet att följa 

intuitiva infall och vara flexibel nog att kunna ta vara på situationen. Detta tillvägagångssätt är 

inspirerat av Lars Kaijser, docent i etnologi, och hans resonemang i Etnologiskt fältarbete 

(Kaijser, 2011:42).  
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Jag försökte i utformandet och genomförandet av intervjuerna att inte lägga ”orden i mun” på 

intervjupersonerna, då ett av mina övergripande mål med studien är att låta ungdomarna 

definiera sin egen religiositet för att resultatet ska bli så trovärdigt och rättvisande som 

möjligt. Detta hör också ihop med min strävan att undvika en maktsituation. Eftersom jag var 

medveten om att flera av intervjupersonerna kunde riskera att uppfatta sig vara i underläge på 

grund av flera faktorer, som ålder och utbildningsgrad, försökte jag i min kontakt med dem att 

tona ner dessa skillnader och visa mitt intresse för deras religiositet som en form av 

nyfikenhet. Jag var noga med att betona för mina informanter att de har kunskaper och 

insikter som jag saknar, men gärna skulle vilja ta del av. Detta förhållningssätt är inspirerat av 

”lärlingrollen” som Pål Repstad beskriver i Närhet och distans (2007:56). Andra strategier 

som jag använde mig av för att undvika maktsituationer var att försöka småprata med 

intervjupersonerna före och efter intervjuerna, samt göra ett så avslappnat och ödmjukt 

intryck som möjligt.  

Med tanke på intervjupersonernas relativt unga ålder har jag varit extra noggrann och 

pedagogisk i min hantering och genomgång av det individskydd som ingår i Vetenskapliga 

rådets forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Detta 

är principer som jag har tagit hänsyn till genom hela mitt arbete, men också något som jag har 

varit noga med att informera alla intervjupersoner om. Eftersom intervjuerna behandlar en hel 

del personlig information var jag noga med att se till att varje intervjuperson förstod 

betydelsen av individskyddet som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

2.5 Intervjuernas genomförande 

I utformandet av mina strukturerade frågor har jag haft flera strategier. En strategi är att inte 

komplicera frågorna för mycket, dels för att inte riskera missförstånd, men också för att 

ungdomarna skulle känna sig bekväma. Istället för att fråga var ungdomarna får sin 

information om islam ifrån operationaliserade jag frågan i delfrågor, exempelvis: ”Med vilka 

talar du om islam?” ”Läser du om islam på internet?” ”Läser du Koranen?”. Detta sätt valde 

jag med misstanken att ungdomarna inte reflekterar så mycket över sitt informationssökande, 

och att det därför hade varit svårt för dem att svara på.  

Det hände vid ett par tillfällen under intervjuerna att jag använde ord som intervjupersonen 

inte förstod; vid ett av dessa tillfällen frågade intervjupersonen vad som menades varpå vi fick 
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klarhet i begreppet och kunde gå vidare, och vid ett annat intervjutillfälle missförstod 

intervjupersonen ett ord (”konkret”), vilket gjorde diskussionen missvisande. Denna gång lät 

jag dock bli att rätta intervjupersonen, och ledde istället in honom på ett annat ämne. 

Intervjupersonerna hade med ett undantag, Ibrahim, ett liknande språkbruk, vilket gjorde att 

anpassningen inte behövde bli så stor mellan dessa intervjuer. Med Ibrahim, som har bott en 

kort tid i Sverige och vars svenska inte är lika utvecklad, upplevde jag en viss problematik 

med att få samma djup i samtalet som i de övriga eftersom vi ibland missförstod varandra. 

Detta tror jag dock hade lika mycket att göra med det faktum att Ibrahim inte heller hade lika 

mycket att bidra med till ämnet som de övriga deltagarna; han är den i gruppen som i lägst 

grad söker kunskap om islam.  

För att uppmuntra intervjupersonerna att prata försökte jag variera ja- och nej-frågor med 

frågor som krävde mer utförliga svar, exempelvis genom att be ungdomarna berätta om olika 

saker. I detta utformande av frågorna försökte jag applicera de råd som lyfts fram av Eva 

Fägerborg, filosofie doktor i etnologi, i Etnologiskt fältarbete (Fägerborg, 2011:100). Ja- och 

nej-frågorna blev användbara i syfte att bekräfta att jag förstått intervjupersonerna rätt. 

Exempelvis kunde en ja- och nej-fråga vara ”Så du går oftast till moskén på fredagar?” 

Jag försökte att strukturera frågorna så att intervjun börjar lättsamt samt avslutas lättsamt. 

Detta av det enkla skälet att jag ville få mina intervjupersoner att känna sig fullt bekväma, 

givetvis under hela intervjun, men framförallt i början då osäkerheten troligen är störst, samt 

vid slutet för att inte lämna intervjun med obehag. Av detta skäl, samt av det praktiska skälet 

att det går bra att bygga vidare på, inledde jag intervjun med bakgrundsfrågor, fortsatte med 

den egna religiositeten samt eventuella utövningen, och avslutade med frågor kring personens 

eventuella informationssökande. Vid var och en av dessa huvudrubriker förberedde jag 

intervjupersonen på vad kommande frågor skulle handla om, för att personen inte på något 

sätt skulle känna sig obekväm. De strukturerade frågorna som ingick i varje intervju finns att 

finna i intervjuguiden, Bilaga 1.   

Vid bearbetningen av intervjuerna transkriberade jag var och en, så snabbt som möjligt efter 

intervjun för att kunna minnas detaljer som kunde göra arbetet lättare. Vid sida om detta 

arbete försökte jag utvärdera hur intervjun hade gått och vad som kunde göras bättre vid nästa 

intervju. Jag delade sedan upp varje intervjuresultat i tre olika rubriker, med följande 

underrubriker ”bakgrund”, ”religionsutövande” och ”informationssökande”. Detta för att 

skapa struktur samt göra resultatet kompatibelt. 
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3. Teori 

För att förklara varför ungdomarnas kunskapssökande ser ut som det gör använder jag mig av 

teorier som presenteras i detta avsnitt. 

En av de vanligaste teorierna för att i allmänhet förklara religiositet hos unga är 

socialisationsteorin. Den finner jag även användbar för att förklara mina intervjupersoners 

kunskapssökande i religiösa frågor. Anthony Giddens och Philip Sutton, framstående 

sociologer och teoretiker, beskriver socialisationen som uppdelad i två faser, en så kallad 

primär och en sekundär. Den primära socialisationen äger rum i början av en människas liv, 

under de första barnåren. Under denna tid är det framförallt familjen som står för 

socialiseringen. Den sekundära socialisationen tar sedan över och varar under resten av 

människans liv. Då är det andra delar av samhället som delvis tar över familjens roll som 

främsta socialisationsagenter; exempelvis organisationer, medier och skolan. Under denna del 

av socialisationen övertar och internaliserar de unga, eller vuxna, normer, värderingar och 

övertygelser från omgivningen (Giddens, Sutton, 2014:227).  

Idag är troligen den släkt en människa växer upp i den viktigaste socialisationsinstansen när 

det gäller religion och livsåskådning, menar Inger Furseth, professor i sociologi, och Pål 

Repstad (2005). Allra främst fungerar föräldrarna som betydelsefylla socialisationsagenter i 

dessa frågor – och de blir religiösa förebilder för sina barn som på ett naturligt sätt tar del av 

det religiösa livet. Socialisationen har visat sig vara särskilt tydlig i familjer där barnen växer 

upp inom etablerade religiösa ramar, eller om familjen är del av en religiös subkultur i ett mer 

sekulärt storsamhälle. Andra faktorer som stärker socialiseringen är om etnicitet, nationalism 

och religion verkar i samma riktning (Furseth, Repstad, 2005:157–158).  

Nästa teoretiska utgångspunkt för att förklara ungdomarnas kunskapssökande bygger på vad 

Göran Larsson och Ann Frisén på varsitt håll konstaterar vara en längtan hos unga muslimer i 

västvärlden att återvända till en så kallad ”ursprunglig och äkta” form av islam (Larsson, 

2003:72, Frisén, 2006:73). Detta kan yttra sig i en tendens att söka sig till islamiska 

ursprungskällor och traditionella tolkningar av religionen. Strävan har enligt både Larsson och 

Frisén att göra med att ungdomarna, till skillnad från sina föräldrar, ofta är födda och 

uppväxta i Sverige vilket innebär en dubbel identitet men också ibland en känsla av 

utanförskap. En traditionell tolkning av religionen bidrar i en sådan situation till en upplevd 

stabilitet i tillvaron (Larsson, 2003:67, Frisén, 2006:73).  
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4. Resultat 

Resultatdelen i detta arbete består förutom mitt eget intervjumaterial, av Jonas Otterbecks 

resultat på samma område, vilket presenteras i Samtidsislam: Unga muslimer i Malmö och 

Köpenhamn (2010). Detta avsnitt följer efter att resultatet av de fyra intervjuerna har 

presenterats. Jag presenterar varje intervjuresultat för sig, under rubrikerna ”bakgrund” och 

”kunskapssökande”.  

4.1. Ruslan 

4.1.1 Bakgrund 

Ruslan är 18 år och född i Tjetjenien, södra Ryssland. Han har en familj bestående av en 

mamma, en pappa, en äldre bror och ett yngre syskon. När Ruslan var ett år flyttade familjen 

till Sverige för att sönerna skulle ha möjlighet till en bra utbildning. Familjen flyttade sedan 

tillbaka till Tjetjenien när Ruslan gick på lågstadiet för att barnen skulle få lära sig språket och 

kulturen i sitt hemland, varpå de återvände till Sverige när Ruslan gick i femte klass. Ruslan 

bor numera i en ort i södra Sverige tillsammans med sin mamma och sitt yngre syskon. 

Ruslans pappa har svenskt medborgarskap men bor i Tjetjenien där han på ett kulturenligt vis 

tar hand om sina åldrande föräldrar. Sedan något år tillbaka har även Ruslans äldre bror flyttat 

till Tjetjenien för att arbeta, efter att ha utbildat sig i Sverige.  

Ruslans mamma är utbildad läkare och språkvetare, men arbetar inte utan är sjukskriven. 

Hans pappa har ingen högre utbildning men arbetar som entreprenör i hemlandet. På 

mammans sida är det högt ansett att vara läkare, och på pappans sida att vara entreprenör. 

Ruslan har som mål att bli både och. Han läser sista året på naturprogrammet och den mesta 

av tiden går åt till studierna. Den lilla fritid han har lägger han på träning och läsning av 

böcker om entreprenörskap och personlig utveckling.  

I familjen är alla troende sunnimuslimer, och Ruslan berättar att religiositet betraktas som 

något mycket fint inom deras kultur och sociala nätverk. Familjen firar alla muslimska 

högtider. Pappan, som bor i Tjetjenien, har nära till en stor moské som han besöker dagligen, 

tillsammans med Ruslans äldre bror. När Ruslan är på besök följer han ofta med till moskén. 

Hemma i Sverige blir besöken i den lokala moskén av mer sällan. Han har svårt att hitta tiden 

att gå dit. Istället ber Ruslan fem gånger om dagen hemma, han brukar slå ihop den andra 

bönen med den tredje så att det inte behöver påverka skoldagen. Under Ramadan fastar han, 
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och han låter alltid bli att äta fläsk och dricka alkohol, men är annars inte så noga med 

halalkost.  

Ruslan kan lite arabiska som han lärde sig på fritids på den islamiska skola hans storebror 

gick när de var små. Men kunskaperna är inte tillräckliga för att han ska kunna förstå 

innehållet i predikningarna i moskén, eller kunna läsa Koranen. Däremot planerar Ruslan att 

lära sig arabiska och kunna vara mer utövande i framtiden, när han är färdigutbildad. Just nu 

ligger Ruslans huvudfokus på skolan – det religiösa utövandet kommer i andra hand. 

4.1.2 Kunskapssökande 

Ruslan är mån om sin muslimska identitet och han säger att han drar många paralleller till 

islam i sitt vardagsliv. Han söker i perioder aktivt information om islam. Det vanligaste är att 

han söker information på internet. Han gör det genom att använda sökmotorn ”Google”. I 

sökfältet skriver han in den fråga han vill ha svar på. Frågorna han söker svar på har ofta att 

göra med hur det vardagliga livet ska levas som muslim. Eftersom studierna tar mycket av 

hans tid har han ibland googlat frågor knutna till studiesituationen. Något av det senaste han 

googlade var: ”Är det okej att be sina böner lite försent om man tar hand om sina studier?”. 

En annan gång undrade han hur han skulle ha sina fötter under bön.  

                        Jonna: Så det är så du gör, om du undrar över någonting, då googlar du det? 

Ruslan: Ja. Och då alltså, jag känner liksom, först då kollar jag väl på svenska, och sen 

på ryska… och sen, alltså oftast märker man ju att det är precis samma sak de pratar 

om, så det är inte nåt såhär att man är källkritisk, eller att man behöver det, för bägge 

hänvisar till precis samma ställen och samma citat från koranen, och då känns det såhär, 

okej jag kan känna mig safe med den här faktan typ…[…] 

Jonna: Då gör du nån typ av källkritisk… bedömning? Eftersom du jämför? 

Ruslan: Ja, lite så blir det. 

Jonna: Så du har på nåt sätt i bakhuvudet att det kan finnas olika..? 

Ruslan: (Avbryter snabbt) Ja, ja, det finns såhär folk som tolkar saker fel liksom, typ 

ISIS, eller så, känner jag bara… de tolkar ju, alltså, de tolkar ju lite fel, känner jag, 

alltså inte lite men väldigt fel (skratt). Så, då, alltså utifrån, bara på grund av sånt tänker 

man hela tiden, okej, är det radikalister eller vad det heter som har skrivit just det här… 

eller typ såhär, eller är det nån som kan sin grej… som har skrivit det här liksom 
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(tystnar). Man har det såhär i baktanken men det är inte så att man sitter och tänker bara 

på det (tystnar).  

En googling leder ofta till att Ruslan surfar vidare och han hamnar ofta på sidor där han kan 

lyssna på predikningar online. Predikanterna är antingen svenska eller ryska, så han förstår 

språket. Ofta jämför Ruslan de svenska sidorna och predikanterna med de ryska. Han tycker 

att innehållet ofta är precis samma, och att hänvisningar till Koranen är liknande, och då 

känner han att det han hittat är tillförlitligt. När Ruslan hittat en bra sida återvänder han ofta 

till den och söker upp andra predikningar. Ruslan är medveten om att olika personer på 

internet tolkar islam olika. Han är också medveten om att det han läser på internet kan vara 

skrivet av människor med extrema åsikter. 

En hemsida som Ruslan brukar besöka är islam.nu. Det är en sida som Ibn Abbas Centre står 

bakom, en samling studenter utbildade på universitetet i Medina, Saudiarabien. De står även 

bakom flera andra sidor om islam på svenska. Ruslan vet inte vem som står bakom islam.nu. 

När jag frågar om de inte har saudisk bakgrund så tror han inte det. Men han brukar använda 

den ofta. På sidan finns ett sökfält där han skriver in sina frågor och får svar. På sidan kan han 

också lyssna på Koranen, samt lyssna på predikningar på svenska. Han har dock ingen 

särskild predikant som han föredrar att lyssna på. Hemma följer familjen inga muslimska tv-

kanaler, och Ruslan läser heller ingen litteratur som behandlar religionen. Han menar att han 

inte har tid, men att han hoppas kunna göra det i framtiden. 

Ruslan vänder sig i andra hand till sina anhöriga för information om islam. I familjen är det 

framförallt till sin pappa han vänder sig. Han förklarar att han frågar sin pappa eftersom 

pappan bor och lever i ett muslimskt land, och praktiserar religionen i hög grad, och att detta 

därför ger honom högt förtroende. Oftast handlar frågorna om hur Ruslan ska göra i en 

specifik situation. Hans pappa brukar svara, och hänvisa sitt svar till Koranen eller sunna, 

berättelser om profetens liv. Ofta frågar Ruslan sin pappa om saker han har läst på internet, 

för att bekräfta att det stämmer. Han menar att det inte räcker för honom att läsa något för att 

lita på det, utan han måste höra det ”med egna öron” också. Informationen är dessutom mer 

tillförlitlig ju fler håll den kommer ifrån, resonerar Ruslan. Det sista har han lärt sig under 

lektioner om källkritik i skolan. Men Ruslan pratar i allmänhet inte så mycket med sina 

föräldrar om religiösa frågor, när han gör det är det framförallt runt Ramadan, när det, enligt 

Ruslan, är särskilt ”aktuellt”.  
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Den person som Ruslan främst vänder sig till med sina tankar kring islam är en person utanför 

familjen. Det är storebroderns vän, som Ruslan har känt hela livet. Han beskriver vännen som 

en person som har ”koll” på islam, och som läser Koranen varje dag, och att detta gör honom 

till en bra person att fråga om saker. När Ruslan har läst något på internet brukar han, på 

samma sätt som med sin pappa, prata med vännen om det för att få det bekräftat. Om 

storebroderns vän ger honom information om något, behöver Ruslan däremot inte bekräfta det 

hos någon annan källa. Så pass trovärdig bedömer han storebroderns vän. En ytterligare 

anledning till att Ruslan vänder sig till denna person är att han, liksom Ruslan själv, är starkt 

kritisk mot Islamiska staten, och liknande islamistiska terrororganisationer.  

En ytterligare källa till kunskap om islam för Ruslan är de imamer som är verksamma i de 

moskéer han besöker, både i Tjetjenien och i den lokala moskén i Sverige. Predikningarna i 

Tjetjenien tycker Ruslan mest om, dem förstår han också eftersom de hålls på tjetjenska. 

Ruslan finner innehållet i predikningarna intressant och relevant för honom själv. Imamerna i 

moskén har många kontakter i den muslimska världen, vilket enligt Ruslan ger dem auktoritet. 

Det finns dock en variation bland imamerna i Tjetjenien, och Ruslan har svårt för de imamer 

som ”skriker” medan de predikar. Han trivs bättre med de imamer som predikar genom att 

hålla en lugn samtalston.  

Även i den lokala moskén i Sverige trivs Ruslan bra, även om han inte går dit så ofta. Han 

trivs med stämningen och med att vara omgiven av andra muslimer från olika håll i världen. 

Moskén är förutom en plats för tillbedjan också en plats för samtal mellan muslimer, om 

islam och andra ämnen – framförallt familjen är i centrum. Predikan i den svenska moskén 

sker på arabiska, och det är endast en liten del som översätts till svenska och som Ruslan 

förstår. Ruslan ställer inte frågor till den lokala imamen, han menar att han inte känner något 

behov av det. Istället frågar han sina anhöriga.  

Med de jämnåriga kompisarna pratar Ruslan sällan om religion. De brukar be tillsammans, 

men när de pratar så är det andra ämnen som är i centrum. Ruslan uppfattar inte vännerna som 

särskilt intresserade av samtalsämnet.  

Skolans religionsundervisning har ännu inte blivit någon källa till kunskap om islam för 

Ruslan. Den islamundervisning de haft på högstadiet var mycket grundläggande, och gav inte 

några nya kunskaper. På gymnasiet har han precis börjat sin första kurs i religionskunskap. 
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4.2  Serkan 

4.2.1 Bakgrund 

Serkan är 18 år och född i Sverige, liksom hans äldre bror och två yngre syskon. Föräldrarna 

är från Turkiet, och flera släktingar bor kvar där vilket gör att familjen besöker hemlandet 

ofta. Familjen bor tillsammans i en ort i södra Sverige, förutom storebrodern som nyligen har 

flyttat hemifrån för att studera på universitetet i en annan stad. Serkan själv läser sista året på 

gymnasiet, samhällsprogrammet. Han är inte lika studiemotiverad som sin äldre bror, han har 

svårare att sitta still och läsa länge utan att det kryper i benen. I framtiden funderar han på att 

bli polis.  

Serkans mamma är sjukskriven och hans pappa är nu arbetslös efter att ha arbetat som 

torghandlare i många år. Pappan kom till Sverige från Turkiet när han själv var ung, och har 

nu bott i Sverige i många år. Serkans mamma jobbade som polis i Turkiet innan hon träffade 

hans pappa och de flyttade till Sverige för att söka ett bättre liv. Bägge föräldrarna saknar 

högre utbildning, men har motsvarande gymnasieutbildning från sitt hemland.  

I familjen är alla sunnimuslimer, med en viss variation i den religiösa utövningen. Serkans 

äldre bror praktiserar inte islam i någon större utsträckning, och de yngre syskonen är för små. 

Men föräldrarna är aktivt utövande, de ber fem gånger om dagen och Serkans pappa går till 

moskén varje fredag. Serkan brukar också följa med, då och då. Under det senaste året har 

hans besök i moskén blivit mer ovanliga, som en följd av att pappan inte längre tjatar lika 

mycket på Serkan att följa med. Hans böner har också blivit mer och mer sällsynta, och 

senaste Ramadan fastade han inte hela månaden, till skillnad från året före. Det är andra saker 

i hans liv som han menar har påverkat hans religiösa utövande, han har exempelvis en 

flickvän sedan ett tag tillbaka som påkallar hans uppmärksamhet.  

Serkan: Ja, alltså… Förra året bad jag. I år… Det är då och då. Vet inte varför. Faktiskt 

lite synd, jag vill be oftare, liksom. Men jag bara, nu på vintern sitter de jättetajt ihop, 

en timme liksom, mellan bönen. Så det är rätt jobbigt, jag själv tycker att det är jobbigt, 

att tvätta sig hela tiden. Man måste tvätta sig innan, varje dag, om jag säger så. Inte 

om… Ja om man nu går på toa och så. Ja. Känns svårt liksom, men i islam säger man ju 

alltid att ja ”det är helvetet som…”, liksom, ”säger i ditt huvud”… ja… ”det är svårt”, 

liksom, ”du orkar inte tvätta dig”, så, men ja, jag får förbättra mig. Jag hoppas på det.  
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Det är tydligt att Serkan har dåligt samvete för att den religiösa utövningen har avtagit. Han är 

en person som uppenbart reflekterar mycket över religiösa frågor. Detta har möjligen att göra 

med att hans pappa enligt honom själv pressar honom att engagera sig mer religiöst och det är 

ett dagligt samtalsämne i hemmet. 

Under loven, som familjen brukar spendera i Turkiet, är besöken i moskén dock vanligare för 

Serkan. Familjen firar också varje år Bajram, den turkiska benämningen på Eid Al-Fitr och 

Eid Al-Adha. Då klär de upp sig, äter gott, och männen i familjen besöker moskén, som är full 

med folk.  

Serkan har inte gått i någon islamsk skola, förutom en kort period under ett besök hos 

släktingar i Tyskland, samt en period i Turkiet. Under bägge perioderna fick han lära sig att 

recitera delar av Koranen men förutom det har han inga kunskaper i arabiska.  

4.2.2 Kunskapssökande 

Serkan söker aktivt kunskap om islam. Han vill lära sig mer, framförallt om profetens sunna. 

Han nämner särskilt att kunskapen är viktig för att undvika att leva på ett felaktigt sätt, något 

han misstänker, och är orolig över att han gör.  

Det vanligaste sättet för Serkan att söka information om religiösa frågor, är att söka svar på 

internet. Det är enklast av praktiska skäl, tycker han, och förklarar att han exempelvis slipper 

gå ner för trappan och fråga sina föräldrar när han sitter på sitt rum. Han skriver in sin fråga 

på svenska i sökfältet på ”Google”, varefter olika länkar dyker upp. Ibland är det sidor som 

hänvisar till Koranen, och ibland är det forumsidor där människor skriver anonymt. De 

sistnämnda brukar Serkan försöka låta bli, eftersom han inte ser dem som tillförlitliga – de 

bygger bara på andra människors egna åsikter, menar han. En hemsida som Serkan brukar 

besöka är Islam.nu och han har träffat skaparen av hemsidan på en muslimsk konferens en 

gång. Det verkade vara en kunnig person, menar han, som vid det laget höll på att slutföra en 

master i Mecka.  

En person som Serkan brukar följa på internet är Ahsen, en journalist som brukar intervjua 

människor i Turkiet om islam. Det är en av många kunniga personer, och imamer, som Serkan 

följer på internet. Det händer också då och då att han stöter på sådana han inte gillar. Då 

brukar han ändå lyssna på vad de har att säga, men utan att ta in det han hör på djupet, utan 

endast, som han säger, ”ytligt”.   
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I andra hand vänder sig Serkan till sin pappa med sina religiösa frågor. De två har samtal om 

religionen i princip varje dag. Ofta vänder han sig till sin pappa för att bekräfta något han läst 

på internet. Ibland kan fakta på internet vara fel, säger han, och ibland kan han själv riskera att 

missuppfatta det. Ofta bekräftar hans pappa det Serkan har läst på internet, men ibland händer 

det också att han rättar det. Senast han frågade sin pappa om något han hade hittat på internet, 

i det här fallet en videoföreläsning, handlade det om huruvida en man får skaka hand med 

kvinnor utanför familjen.  

Serkan: Det [samtalet med pappan] handlade om… vad var det jag tänkte nu… jag 

kollade upp nån video där att man inte får skaka hand och så… med motsatta könen. Ja, 

alltså, det är egentligen rätt logiskt, man får ju inte kolla [på människor av annat kön] så 

det är klart man inte får skaka hand eller så. Trodde inte att det var så, liksom, jag är 

van vid att, när man får släktingar och så, att man, hälsar med handen och pussar 

varandra på kinden. Det är egentligen inte okej. Inom islam. Så jag frågade honom, han 

sa att det var helt fel också, liksom. Att man inte får göra det. Så pappa, han hälsar inte 

så på kvinnor. Han säger bara ”hej!”. Egentligen får man inte ens det, tror jag. Man ska 

ju… ignorera… motsatta könet kan man säga. De man inte känner då (skratt) inte 

familjen (skratt).  

Serkan funderar mycket på frågor om synd, och det är ett ämne som återspeglas i hans 

sökande efter information. Han har en flickvän, vilket är ett uppenbart känsligt ämne eftersom 

Serkan samtidigt uppfattar att det är en synd enligt islam. Just denna fråga, huruvida han som 

muslim får ha en flickvän eller inte, söker han särskilt mycket information om. Både på 

internet och i samtal med sin pappa har han fått informationen att det är en synd. Även i 

moskén är ämnet vanligt förekommande, och även där har Serkan fått samma information. 

Han har inte stött på någon annan tolkning i frågan.  

Serkan känner att han alltid får svar på frågor han har om islam, antingen genom internet, sin 

pappa, eller pappans bästa vän. Den sistnämnda är en person som är en viktig 

informationskälla för honom. Serkan berättar att han är en person som är i moskén varje dag, 

studerar religionen mycket, och ”till och med har sparat skägg”. Han är, med Serkans ord, 

någon som ”kan sin grej”, det vill säga att tro och leva enligt islam. När Serkan umgås med 

pappans vän är det enligt honom ”bara religion som gäller” i samtalsväg. Pappans bästa vän är 

i Serkans ålder, vilket gör det lättare för Serkan att ställa frågor till honom än till, exempelvis, 

sin pappa. Det är dessutom möjligt att ställa mer intima frågor, exempelvis om tjejer, vilket 

Serkan tycker känns pinsamt att fråga sin pappa om.  



21 
 

Med sina jämnåriga vänner pratar Serkan sällan om religion, även om han har flera muslimska 

vänner. Några är shia-muslimer vilket gör det svårt att komma överens och andra är inte så 

intresserade av att prata om religion. Serkan har en allmän uppfattning om att religion är ett 

tungt ämne att prata om eftersom det påminner människor om döden och att det finns ett 

helvete.  

Serkan läser i Koranen ibland, framförallt under Ramadan och särskilt under de tio sista 

dagarna, som han menar att det är extra fördelaktigt att läsa Koranen. Han förstår inte 

innehållet, men kan recitera orden. Han har i skolan nyligen fått läsa i Koranens Budskap och 

intresserat sig för att läsa mer i den svenska versionen.  Under Ramadan följer familjen 

muslimska tv-program där människor får ringa in och ställa frågor. Serkan och hans familj 

brukar inte ringa, men de lyssnar på de frågor som ställs och de svar som ges.  

En ytterligare arena för kunskap om islam är moskén. Moskébesöken brukar ibland följas av 

föreläsningar, något som Serkan brukar uppskatta de gånger han går. Till skillnad från 

predikningarna under bönen så översätts föreläsningarna till svenska, vilket gör att Serkan kan 

ta dem till sig. 

Jonna: Innehållet. Tycker du att det är ett bra innehåll?  

Serkan: Ja, det är intressant. Det är saker, det är frågor man alltid undrat över i huvvet. 

Som man alltid får svar på där, alltså utan att tänka på det. Så det är lärorikt, faktiskt. 

Och de också trycker in i huvvet, att man lever liksom bara en gång, sen finns det nästa 

liv som man måste tänka på. Vilket de säger jävligt ofta liksom. Att man inte ska fastna 

i den här världen, liksom, det finns en till värld som man ska kämpa för.  

Efter föreläsningen har de frågestund, och Serkan ställer gärna frågor till imamen. Senast 

frågade han vad imamen tyckte om att som muslim äta gelatingodis. Han fick ett tveksamt 

svar, men förstod att det var säkrast att låta bli. Svaren imamerna ger litar han på, förklarar 

Serkan, eftersom imamerna är ”kunniga” människor, ofta från Saudiarabien. Ofta ger 

imamerna inga direkta svar, utan hänvisar till Koranen eller profetens sunna. 

Serkan har denna termin religionskunskap i skolan, bland annat lär de sig om islam. Skolans 

islamundervisning verkar Serkan överlag nöjd med, även om det mest har varit grundläggande 

information anser han att det har varit bra repetition.  
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4.3 Ibrahim 

4.3.1 Bakgrund 

Ibrahim är 26 år och flyttade från Senegal till Sverige för två år sedan. Han är från Gambia, 

och har sin familj där, sina föräldrar, sin äldre bror och ytterligare fyra yngre syskon. Nu bor 

han i en ort i södra Sverige tillsammans med sin svenska, icke-religiösa fru. Hon studerar och 

han har nyligen blivit klar med sin SFI (Svenska för invandrare) och ska börja på komvux om 

ett par månader.  

I Gambia försörjer sig Ibrahims föräldrar genom att paketera och sälja kol för 

energiförsörjning. De har inte haft möjlighet till någon längre skolgång, utan har motsvarande 

grundskoleutbildning. Ibrahim har däremot gått motsvarande gymnasiet i Gambia, även om 

han menar att studier inte varit hans grej. Innan han flyttade till Sverige arbetade han under ett 

par år på ett hotell. Han pratar vid det här laget bra svenska, och även flytande engelska.  

Ibrahims släkt och familj är sunnimuslimer, liksom han själv. Föräldrarna ber fem gånger om 

dagen och går till den lokala moskén på fredagarna. Ibrahims egen religiösa utövning har 

minskat de senaste åren, enligt honom själv skedde förändringen i samband med att han 

började arbeta på hotellet i Senegal. Livet som hotellarbetare var svårt att förena med det 

religiösa livet, säger Ibrahim, som före det hade praktiserat islam mer regelbundet. Numera är 

hans religiösa utövning till stor del begränsad till besöken i hemlandet. Då tjatar hans 

familjemedlemmar på honom att följa med till moskén och att be sina böner. Ibrahim är dock 

fortfarande tydlig med att han är muslim. Han äter halal och låter bli alkohol. Det nya icke-

religiösa livet är ingenting han är stolt över, han vill praktisera islam mer seriöst, som han 

gjorde förut. Hemma i Gambia fastade han under Ramadan, och firade de muslimska 

högtiderna tillsammans med sin familj.  

Ibrahim kan recitera Koranen, det har han fått lära sig genom arabisk och islamisk 

undervisning vid sida av den vanliga skolan i Gambia. Denna undervisning varade mellan det 

att han var tolv och sjutton år. Han kan dock inte prata eller förstå arabiska, utan reciterar 

endast de delar av Koranen som han brukade använda vid bön.  

4.3.2 Kunskapssökande  

Ibrahim söker inte längre aktivt kunskap om islam. Han känner sig alienerad från det religiösa 

livet efter två år i Sverige. Å andra sidan menar han att han numera redan kan allt han behöver 
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kunna om islam, han vet hur han ska göra i olika situationer. Det enda han känner att han har 

kvar att lära är Koranen, och det är svårt, säger han.  

Jonna: Du känner dig ganska säker? 

Ibrahim: Ja, jag är säker på den. Jag är säker på den.  

Jonna: Ibland är det ändå så att olika människor säger olika, ju? 

Ibrahim: Ja, du vet… det är… jo det är inte lätt med din religion. Det finns shia, jag 

pratade med den kille, i SFI. Han sa till mig han är shia och de ber tre gånger per dagen. 

Så det är helt sjukt, förstår du? 

Jonna: Det är annorlunda, ja.  

Ibrahim: Så jag behöver inte lyssna på dem, jag gör vad jag… förstår du? Vad jag vill. 

Men jag tror det är fem gånger per dag, det är perfekt, det är… men du vet det finns 

mycket religion, isis…[…]  

Hemma i Gambia brukade han fråga de lärare som lärde ut arabiska om olika saker. Mestadels 

handlade hans frågor om vad som är bra och vad som är dåligt handlade. Han brukade också 

ställa praktiska frågor, som hur fastan ska gå till och hur han bör be sina böner. De lärda 

muslimer som höll i undervisningen hade svar på alla hans frågor.  

Då och då händer det att Ibrahim läser om islam på internet. Inte så ofta för att han har någon 

konkret fråga, utan för att läsa i allmänhet. Senast läste han om profetens liv, om hur profeten 

föddes i Mecka och vilka platser han besökte.  

Med sina föräldrar pratar Ibrahim sällan om islam. Framförallt bygger de samtalen som de har 

om ämnet på att föräldrarna tjatar på honom om att be sina böner ordentligt. Inte heller med 

sina kompisar brukar han prata om islam, de pratar hellre om andra samtalsämnen.  

Under Ramadan är däremot religionen mer närvarande i Ibrahims liv, särskilt när han är i 

Gambia. Då följer han tv-program som handlar om hur en muslim bör leva, och hur de 

religiösa plikterna ska utföras.  
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4.4 Ahmed 

4.4.1 Bakgrund 

Ahmed är 18 år och född i Irak. Hans familj flyttade till en ort i södra Sverige när han var åtta 

år, och idag bor han kvar med sina föräldrar och sina tre äldre bröder. Ahmed läser sista året 

på industriprogrammet på ett praktiskt gymnasium.  

Alla i familjen är muslimer, med varierande utövning. Föräldrarna är mest utövande, de ber 

fem gånger om dagen, men inte i moskén, utan hemma. Två av Ahmeds bröder ber också 

regelbundet. Sönerna har inte påtvingats en religiös utövning, föräldrarna har snarare varit 

noga med att ge bröderna ett eget val i praktiserandet av islam, berättar Ahmed. Ingen av 

bröderna har gått i islamisk skola. Samtidigt har föräldrarna varit noga med att lära sönerna 

vad som är rätt och fel i olika frågor. 

Ahmed upplever inte att han tillhör någon av de muslimska inriktningarna, utan han ser sig, 

och alla andra muslimer, som en och samma grupp. Ämnet är känsligt och präglar Ahmeds 

syn på sin religion. I hemlandet orsakar uppfattningen om muslimer som uppdelade i två olika 

inriktningar konflikter och krig, vilket är bakgrunden till hans ställningstagande.  

Den egna religiösa utövningen hos Ahmed varierar. Han ber inte regelbundet, men ibland. 

Ahmed är noga med att säga att han ”inte är så religiös”, han vill inte låtsas vara något han 

inte är, det vore klandervärt. Men han är inte heller muslim bara till namnet; han försöker 

följa de regler som religionen innebär. Han är noga med att äta halal, och han låter bli alkohol. 

Däremot går han sällan till moskén, när han går är det på fredagsbönen. Han ber hellre 

hemma, eftersom han inte gillar innehållet i predikningarna.  

Ahmed: De pratar om sunnimuslimer, shiamuslimer och såna grejer. Och det är det som 

skapar bråk och krig och så ju, i våra hemländer, muslimska hemländer… Det är det 

som skapar krig, shia och sunna. Så jag, jag gillar inte att prata om det. Är man muslim 

så är man muslim. Man är en muslim, inte två.  

Under Ramadan lever Ahmed ut sin religiösa tro. Då är han, som han säger ”riktigt religiös”. 

Han fastar varje år, ber och firar den fastebrytande högtiden Eid Al-Fitr med familjen. 

Månaden Ramadan har stor betydelse för Ahmed.  
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4.4.2 Kunskapssökande 

Ahmed söker då och då information om islam. I familjen pratar de till vardags arabiska, och 

han själv pratar språket flytande. Däremot har han svårt för att skriva och läsa för att förstå 

innehållet. Han läser i Koranen ibland tillsammans med sin mamma, särkilt under Ramadan. 

Då kan han recitera, varpå hon förklarar innehållet så att Ahmed förstår. Hans mamma läser 

mycket i Koranen. Tillsammans läser de också litteratur som används för att tolka Koranen. 

Det är litteratur på arabiska som de köpt i hemlandet.  

Ofta vänder sig Ahmed till sin mamma med frågor, och till de två bröderna som utövar 

religionen mest. Dessa personer vänder han sig till för att de läser mycket om islam. Med sin 

pappa pratar Ahmed sällan om religion. Om inte hans mamma eller bröder kan svara på de 

frågor han har, använder han sig av internet. Då söker han på ”Google”, genom att skriva in 

sin fråga på arabiska. Han använder sig aldrig av svenska sidor, utan alltid sidor på arabiska. 

Ofta handlar frågorna om innehåll i Koranen, sådant som hans mamma och bröder inte kunnat 

förklara. Det vanligaste är att Ahmed söker en förklaring till vad olika saker i Koranen 

betyder. Ibland söker han också information om hur profeten levde på sin tid. Eftersom 

profeten betraktas som en förebild, är detta för Ahmed viktig kunskap för att veta hur han 

själv ska leva.  

I tredje hand går Ahmed till den lokala moskén och frågar en särskild imam som jobbar där. 

Då går han dit utanför bönetiderna, för en privat pratstund med imamen. Detta gör han främst 

i de fall då varken hans mamma, bröder, eller internet har gett honom svar på hans frågor.  

Med sina kompisar pratar Ahmed aldrig om religion. Hans erfarenheter tyder på att sådana 

samtal slutar i konflikter, och varken han eller hans vänner vill riskera vänskapen. Hans 

vänner är både sunni – och shiamuslimer. De håller sig därför borta från religionsämnet, och 

pratar om andra saker istället.  

Den senaste islamundervisning Ahmed har fått i skolan var under högstadiet, och den innebar 

inte några nya lärdomar.  

Jonna: Vad tyckte du om islamundervisningen där? 

Ahmed: Vår lärare kunde inte så mycket om det (skratt). Så vi var tvungna att berätta 

mer och så… hur det var på Ramadan och såna grejer.  
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Ahmed upplevde att hans lärare inte hade tillräckliga kunskaper i ämnet för att kunna 

förmedla nya kunskaper om islam. Istället fick klassens muslimer dela med sig av sina 

erfarenheter i undervisningen.  

4.5 Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn  

4.5.1 Bakgrund 

I Samtidsislam: Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn (2010) intervjuar Jonas Otterbeck 

nio unga muslimer om deras religiositet. Ungdomarna är fem kvinnor och fyra män från 

Malmö och Köpenhamn, med persiskt, arabiskt och pakistanskt ursprung. Alla är i 

gymnasieåldern, och antingen födda i Europa eller flyttade till Europa som mycket unga. 

Graden av religiositet hos gruppen är varierande men förhållandevis låg – några upplever sig 

som religiösa medan andra med tveksamhet kallar sig muslimer (Otterbeck, 2010:31). Boken 

är en del av ett integrationsprojekt, och ett av Otterbecks uttalade mål med boken är att unga, 

delvis sekulariserade muslimer ska få en plats i forskningen för att den generaliserande bilden 

av muslimer ska nyanseras (Otterbeck, 2010:11, 203).  

4.5.2 Kunskapssökande  

Kunskapssökandet inom den grupp som Otterbeck intervjuar ser mycket varierande ut, två av 

ungdomarna söker aktivt efter kunskap om islam medan flera inte gör det alls (Otterbeck, 

2010:58). Den egna familjen är för alla ungdomarna i studien den främsta arenan för 

diskussion och inhämtning av kunskap om islam. De flesta av de unga anger någon av sina 

föräldrar som en av huvudkällorna för sin kunskap (Otterbeck, 2010:116).  

För ett par av de unga har koranskolor och islamsk undervisning i moskéer inneburit arenor 

för kunskapsinhämtning. Två av dem har fått religiös hemundervisning av en bekant till 

familjen (Otterbeck, 2010:125–126). Ungdomarna i studien upplever dock att det är svårt att 

ta till sig kunskap från den offentliga undervisningen i moskén eller under fredagsbönen 

eftersom de har svårt att förstå språket (Otterbeck, 2010:127). Bara en av ungdomarna anger 

lokala imamer som källa till kunskap (2010:119).  

Tv-predikningar utgör en kunskapskälla för flera av ungdomarna, och de uppskattar när 

predikanterna riktar sig till ungdomar genom att använda ett modernt språk och ta upp ämnen 

som uppfattas som relevanta, frågor om exempelvis giftermål, sex, och rökning (Otterbeck, 

2010:119). Alla ungdomarna i studien kollar då och då på islamiska tv-program, men till viss 
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del för att deras föräldrar gör det (Otterbeck, 2010:92, 119). Tre av de nio ungdomarna har 

någon gång använt sig av internet för att söka kunskap om islam (Otterbeck, 2010:122).  

Flera av ungdomarna har aldrig läst koranen, någon lite grann och en av ungdomarna mer. 

Koranen har främst en symbolisk ställning för ungdomarna, och den verkar enligt Otterbeck 

inte utgöra en källa för moralregler för dem (Otterbeck, 2010:91–92). Bara en av ungdomarna 

i studien tycker om att läsa religiös litteratur vid sidan om Koranen, de övriga har bara gjort 

det någon gång eller inte alls (Otterbeck, 2010:124).  

I mycket begränsad mån utgör vännerna en informationskälla för ungdomarna i studien, ingen 

av dem anger en vän som källa för sin kunskap (Otterbeck, 2010:76:127).  
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5.  Analys och diskussion 

Tre av ungdomarna i min intervjustudie söker aktivt kunskap om islam: Ruslan, Serkan och 

Ahmed. De som söker är också de tre som praktiserar islam i störst utsträckning. För Ibrahim, 

som inte söker kunskap och inte heller är religiöst utövande i sitt vardagsliv, verkar islam vara 

ett självklart inslag i hans identitet, men ingenting han behöver söka efter eller förhålla sig till 

på något särskilt sätt. De övriga tre är i varierande utsträckning måna om att få kunskap om 

islam, för att kunna leva i enighet med religionen.  

Den vanligaste metoden ungdomarna använder sig av när de söker kunskap är vid sidan av det 

individuella sökandet på internet samtal med anhöriga. De söker alla tre till stor del kunskap i 

samtal med föräldrar, syskon och nära vänner till familjen. Att ungdomarna i hög grad söker 

sig till nära anhöriga för religiös vägledning kan förklaras med bakgrund i 

socialisationsteorin, det vill säga processen som innebär att barn, ungdomar eller vuxna 

övertar och internaliserar värderingar och övertygelser från omgivningen (Giddens & Sutton, 

2014:227). Alla ungdomarna i undersökningen har vuxit upp i muslimska familjer, och har i 

familjen socialiserats in i sina religiösa övertygelser i varierande grad. Den som funderar mest 

kring religiösa frågor, Serkan, har också den förälder som är mest pådrivande, hans pappa. 

Även om ungdomarna i studien inte är barn längre verkar således familjemedlemmarna 

fortfarande vara viktiga agenter i deras religiösa socialisering – och detta är troligen en 

förklaring till att kunskapssökandet till stor del sker i samtal med föräldrar, syskon och nära 

anhöriga. Möjligen är socialiseringen särskilt stark hos intervjupersonerna då deras familjer 

dels tillhör olika subkulturer i ett sekulärt storsamhälle, och dels befinner sig i en situation där 

etnicitet, nationalism och religion verkar i samma riktning (Furseth, Repstad, 2005:157–158).  

Det finns ytterligare mönster i ungdomarnas kunskapssökande. Av de tre som aktivt söker 

kunskap om islam vänder sig alla till personer som de upplever som auktoriteter. Auktoriteten 

uppfattar jag bygger på att personerna är kunniga om islam, läser och förstår Koranen, och 

lever ett i ungdomarnas tycke religionsenligt liv. Att den religiösa auktoriteten är avgörande 

är tydligt då alla tre anger den av föräldrarna som uppfattas som mest religiöst utövande och 

mest kunnig om islam som den viktigaste källan för kunskap. I Serkans och Ruslans fall är det 

deras pappor och i Ahmeds fall är det hans mamma – den i familjen som främst behärskar 

Koranen. Alla tre ser Koranen som en betydelsefull auktoritet och därmed en viktig källa för 

kunskap, men de har inte redskapen att nå denna kunskap utan andra auktoriteter som 

mellanhänder. 
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Utanför familjen finns samma mönster bland ungdomarnas källor, både Serkan och Ruslan 

söker sig till pappans, respektive storebroderns nära vän, samt svenska, turkiska respektive 

ryska imamer med förklaringen att de är ”kunniga” eller har en utbredd religiös praktik. För 

Ahmed är den lokala imamen samt de arabiska lärda som uttalar sig online betydelsefulla 

källor av samma skäl. Serkan, Ruslan och Ahmed besöker alla samma moské i staden, och det 

är troligt att de talar om samma svenska imamer.  

När ungdomarna beskriver vad som gör en källa pålitlig för religiös kunskap resonerar de 

således likartat. Ahmed berättar att han vänder sig till sin mamma och sina bröder för att de 

läser mycket om islam. Serkan beskriver pappans vän som pålitlig eftersom han studerar 

Koranen mycket och ”till och med har sparat skägg”- vilket enligt honom verkar betyda att 

vännen lever ett liv starkt präglat av islam, vilket i sin tur ger honom auktoritet. Ruslan menar 

att hans pappa är tillförlitlig eftersom han bor och lever i ett muslimskt land. Även online 

gäller samma auktoritetskriterier. Det är en stor fördel om personerna som står bakom 

hemsidor och predikningar är ”kunniga” inom islam enligt både Serkan och Ruslan. 

Hänvisningar till Koranen och andra skriftliga källor ger auktoritet – eftersom det anses vara 

ett tecken på att personen som står bakom är en lärd muslim och därmed pålitlig.  

Ungdomarna i Otterbecks studie visar en något annorlunda bild av sitt kunskapssökande om 

islam jämfört med mina intervjupersoner. I likhet med ungdomarna i min studie pratar 

ungdomarna sällan med vänner om islam och med ett undantag läser de inte heller religiös 

litteratur vid sidan av Koranen. Även för dessa ungdomar är föräldrarna en av huvudkällorna 

för religiös kunskap. Om det i deras fall motiveras med att föräldrarna är ”kunniga”, mycket 

religiösa eller praktiserande, eller läser Koranen är dock oklart. Inte heller ungdomarnas val 

av online-predikanter eller imamer verkar av innehållet i Otterbecks studie präglas av någon 

särskild jakt efter mycket religiöst aktiva, kunniga eller pålästa personer – snarare verkar 

ungdomarna i studien uppvisa en kritisk inställning mot auktoriteter som jag inte upplevt 

bland mina intervjupersoner. Bara tre av de nio ungdomarna i Otterbecks studie uppger att de 

söker information om islam på internet, medan det är en av de vanligaste metoderna för alla 

mina intervjupersoner att söka information. Slutligen betraktar inte Otterbecks 

intervjupersoner Koranen som en källa för moralregler, utan snarare som en symbolisk 

auktoritet. Även här skiljer sig ungdomarna från mina intervjupersoner – särskilt tydligt 

Serkan men också Ruslan och Ahmed – som verkar hysa en stor respekt för de påbud och 

regler som ingår i Koranen. Exempelvis tar Ahmed hjälp av sin mamma för att förstå 
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innehållet ordentligt, och Serkan tolkar regler ur Koranen bokstavligt, exempelvis påbudet att 

en man inte ska vara i kontakt med en kvinna utanför familjen.  

Det går inte att dra några slutsatser kring skillnaderna mellan mina intervjupersoner och 

ungdomarna i Otterbecks studie och det är heller inte mitt syfte. Urvalet är för litet. Dock kan 

en möjlig förklaring vara att ungdomarna i Otterbecks studie har valts ut just som halvt 

sekulariserade muslimska ungdomar, som en del av ett integrationsprojekt för att nyansera 

bilden av muslimer. Ungdomarna i min studie har inte valts ut på liknande grunder, och visar 

sig i jämförelse ha en något högre grad av tilltro till auktoriteter, och en mer traditionell 

tolkning av islam, vilket visar sig i deras sökande efter kunskap.  

Att den religiösa auktoriteten är viktig hos källor för kunskap för mina intervjupersoner visar 

sig även när de resonerar kring människor i deras närhet som inte utgör auktoriteter. Varken 

Ruslan eller Serkan har syskon som utövar islam i någon större utsträckning eller är särskilt 

skolade inom islam, och ingen av dem nämner sina syskon som källor för kunskap. Ahmed 

däremot pratar med sina bröder, som båda är aktivt utövande och som enligt honom besitter 

religiös kunskap. Det är också tydligt att samtal med vänner inte för någon av ungdomarna 

brukar handla om religion, och både Ruslan och Serkan säger att vännerna inte är särskilt 

religiöst utövande. De förväntas med andra ord inte ha den religiösa kunskap som ger 

auktoritet enligt ungdomarna. Samtidigt nämner Serkan, Ruslan och Ahmed också andra 

anledningar till att de inte vänder sig till sina vänner med religiösa funderingar, exempelvis att 

de inte vill hamna i konflikt, och att samtalsämnet känns för tungt och väljs bort framför andra 

ämnen.  

Att skolans religionsundervisning inte utgör en betydelsefull källa för kunskap för 

ungdomarna ingår i mönstret, alla går eller har gått i sekulära skolor och lärarna verkar inte 

uppfattas som några auktoriteter på området. Att skolan inte utgör en betydande källa kommer 

inte som en överraskning med bakgrund av ungdomarnas resonemang. Som blivande lärare är 

det förstås av stort intresse för mig att känna till då det visar på ett behov av att kunna göra 

religionsundervisningen betydelsefull för elever som resonerar likartat.  

Det faktum att mina intervjupersoner söker sig till källor som förväntas besitta en stor 

kunskap om islam är inte särskilt förvånande. De är liksom de flesta vana att söka sig till 

”experter” i alla möjliga frågor. Det som är intressant är snarare på vilka konkreta grunder 

ungdomarna bedömer källorna som ”kunniga”, och därmed tillförlitliga. Serkans beskrivning 

av pappans vän som en person som ”till och med har sparat skägg” är ett bra exempel på vad 
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han betraktar som tecken på ett religiöst liv och som därmed, i kombination med islamsk 

utbildning och en gedigen kunskap gör personen till en god källa för kunskap om islam. Både 

Ruslan och Serkan tycks finna att kopplingar till den muslimska världen ger källor auktoritet. 

Ruslan tycker särskilt bra om imamerna i Tjetjenien eftersom de enligt honom har ”många 

kontakter i den muslimska världen”. Serkan upplever imamer i Sverige som tillförlitliga 

eftersom de ofta är ”kunniga människor från Saudiarabien”. Han tycker också att islam.nu är 

en bra hemsida eftersom grundaren för en tid sedan gjorde en master i Mecka. Det är 

intressant att notera att han finner att information som förmedlas av både personkällor och 

internetkällor anknutna till Saudiarabien har hög status.  

Ungdomarna bedömning om en källa som tillförlitlig på nämnda grunder påminner om vad 

Göran Larsson beskriver som en jakt efter en ”ursprunglig och äkta form av islam” bland 

unga muslimer (Larsson, 2003:72). Bilden stämmer tydligt in på Serkan, som är uppenbart 

mån om att komma till botten med vad islam ”verkligen innebär”, och om att få veta vad som 

är ”rätt och fel” i olika frågor. Som tidigare har diskuterats har han en närmast bokstavlig 

tolkning av påbud ur Koranen, exemplifierat tidigare med påbudet om att kvinnor och män 

inte ska vara i direkt kontakt med varandra. Det ska betonas att Serkan trots sin tolkning inte 

praktiserar densamma, vilket istället resulterar i skuldkänslor. Hans tilltro till källor knutna till 

Saudiarabien kan i ljuset av Larssons teori möjligen förklaras med att Saudiarabien betraktas 

som islams hjärta, och att information därifrån därför uppfattas mer ”äkta” än annan.  

Även hos Ruslan går det att urskilja sökandet efter en äkta form av islam. Exempelvis innebär 

hans sätt att jämföra olika information på internet för att hitta den ”äkta” givetvis en premiss 

om att en äkta form av islam faktiskt finns. En uppfattning om att det skulle finnas olika 

tolkningar och att flera skulle kunna vara ”rätt” verkar inte finnas hos någon av 

intervjupersonerna, och i synnerhet inte hos Serkan eller Ruslan. 

Bakgrunden till en längtan efter en ”ursprunglig och äkta” form av islam hos unga muslimer 

förklaras av Larsson och Frisén med en dubbel identitet som det innebär för ungdomar som är 

födda eller uppvuxna i Sverige medan deras föräldrar är uppvuxna i ett annat land (Larsson, 

2003:67, Frisén, 2006:73). Denna beskrivning stämmer tydligt in på Serkan som själv 

beskriver sin identitet som tvådelad, men också möjligen på Ruslan och Ahmed som har 

samma bakgrundshistorik. Därmed kan denna teori vid sida av den tidigare nämnda 

socialiseringsteorin bidra till att förklara varför ungdomarnas kunskapssökande ser ut som det 

gör. 
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7. Sammanfattning  

I denna studie har jag strävat efter att utvidga kunskapsfältet kring unga muslimer, en grupp 

som enligt kritik är underrepresenterad i skandinavisk forskning, men samtidigt tillhör 

gruppen muslimer som ofta framställs onyanserat.  

Jag har frågat mig hur unga muslimer söker kunskap, på vilka arenor och varför sökandet ser 

ut som det gör. Genom kvalitativa intervjuer har jag fått inblick i fyra ungdomars religiösa 

kunskapssökande, på internet och i direkt kontakt med människor. Resultatet visar att 

föräldrar och nära anhöriga utgör viktiga kunskapskällor för de ungdomar som är aktivt 

sökande, vid sida av imamer och andra lärda personer som ungdomarna kommer i kontakt 

med via moskéer eller över internet. Det gemensamma för källorna är att de uppfattas som 

auktoriteter på grund av det som ungdomarna upplever som ett religiöst leverne, breda 

kunskaper om islam och Koranen, samt, i två av ungdomarnas fall, kopplingar till 

Saudiarabien och den muslimska världen.  

I ljuset av teoretiska utgångspunkter av Göran Larsson, Ann Frisén, Anthony Giddens och 

Philip Sutton samt Inger Furseth och Pål Repstad förklarar jag resultatet som en följd av 

socialisationsprocesser, samt en strävan hos ungdomarna att nå en ”ursprunglig och äkta” 

form av islam. 

Undersökningen är kvalitativ och jag uttalar mig endast om de enskilda individerna i studien. 

Fortsatta kvantitativa studier kunde dock vara till fördel för att undersöka hur representativt 

resultatet är. Den koppling som finns mellan två av ungdomarna, Serkan och Ruslan, och 

källor med saudisk bakgrund är ett intressant resultat. Huruvida det finns mer utbredda 

saudiska influenser bland unga muslimer i Sverige är en intressant frågeställning för framtida 

studier. 
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Bilaga 1.   

Intervjuguide 

1. Bakgrundsfrågor  

- Ålder 

- Sysselsättning 

- Etnisk bakgrund 

- Född i Sverige/Utomlands/Hur länge varit bosatt i Sverige 

- Föräldrars utbildningsbakgrund 

- Muslimsk inriktning 

 

2. Religiositet/Utövning 

- Har du gått i islamsk skola/koranskola? 

- Går du i moskén? På vilken basis? 

- Ber du? 

- Har du fastat någon gång? 

- Äter du halal-mat?  

- Läser du koranen, andra religiösa texter? 

- Firar du religiösa högtider? 

- Familj, släkt och vänner, deras grad av religiositet  

 

3. Informationssökandet  

- Med vilka pratar du om islam? 

- Vilka språk behärskar du? 

- Pratar du med dina föräldrar om islam? 

- Pratar du med kompisar om islam? 

- Pratar du med släktingar om islam? 

- Läser du om islam någonstans? 

- Läser du om islam på internet? 

- Läser du böcker om islam? 

- Ser du tv-program om islam? 

- Ser du filmer/filmklipp om islam? 

- Ser du webbpredikningar? 
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- Använder du islamska online-rådgivningssidor? 

- Vad tycker du om skolans religionsundervisning?  

- Vänder du dig till olika källor med olika frågor? 

- Vart vänder du dig först med frågor om islam? 

- Vilka källor ser du som mest pålitliga när du undrar något om islam? 

- Upplever du att du söker information om islam? 

- Om du vill ha svar på en specifik religiös fråga, vart vänder du dig i första hand? 

- När sökte du senast svar på en religiös fråga? Berätta.  


