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INLEDNING 
Profeten Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara med 
honom) sade: ”Be så som ni har sett mig be” (Återberättad av al-
Bukhari). Bönen är Islams viktigaste pelare efter trosbekännelsen och 
det första vi kommer att tillfrågas om på domedagen av Allah, den 
Upphöjde, den Vise och den mest Barmhärtige. 

Kära bröder, högt respekterade systrar samt övriga varmt välkomna 
läsare. Öppna era sinnen och hjärtan för att kunna lära er hur man 
uppnår en känsla av lugn, frid och harmoni genom att dyrka vår 
Skapare genom bön på bästa sätt och i enlighet med Hans budskap 
som In Sha' Allah kommer leda oss till vårt slutliga mål, Hans eviga 
Paradis. 

Vi hoppas att ni In Sha' Allah ska få nytta av bönen - steg för steg, vi 
vill samtidigt att ni sprider detta budskap till nära och kära i enlighet 
med vår älskade Profet Muhammad - Må Allahs frid och välsignelser 
vara över honom och hans sunnah (tradition) där han sade: ”Den 
som hänvisar och vägleder någon till goda gärningar får belöning, 
precis så som den som utför gärningen” (återberättad av Muslim). 

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Ahmad Alsaegh, 
fredagspredikant och utbildad imam och till Obaida Alramahi som 
har uppmuntrat och stöttat mig i detta projekt, samt Clark Gilliam 
som hjälpt till med att korrekturläsa texterna i detta projekt. 
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Jag skulle vilja avsluta med följande meningar, Islam är fredens 
religion! Det innebär att varje utövare har som skyldighet att föregå 
med ett gott exempel. 

Islam lär oss kärlek, gemenskap, solidaritet, tolerans och att vara 
goda samhällsmedborgare. Varje människa är unik, tänk på att 
respektera dina medmänniskor och behandla dem så som du själv 
vill bli behandlad.  

Har du några frågor, synpunkter eller önskemål för nästa version av 
”Hur man utför bönen” så är du välkommen att kontakta oss. 

Kontaktuppgifter hittar du i slutet av detta häfte. 

Stort tack till samtliga bröder och systrar 
Stort tack till alla er som på ett eller annat vis bidragit med 
att ta fram detta material. Må Allah belöna er alla! 
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BÖNENS VILLKOR - Villkoren för en giltig bön 

Villkor inför en bön 
För att en giltig bön ska kunna genomföras måste den bedjande 
uppfylla följande 9 villkor nedan. 

1. Att vara muslim 

2. Att vara vid sina sinnes fulla bruk. Den bedjande måste vara 
mentalt frisk, opåverkad av rus framkallande medel samt vid 
normalt medvetande. 

3. Att veta att tiden för bönen har infallit. Tiderna för de 
obligatoriska dagliga bönerna återfinns i avsnittet  
”BÖNEN - De obligatoriska bönerna” (Se sidan 7). 

4. Ens kropp, kläder och platsen man ber på ska vara rena. 

5. Att vara i ett tillstånd av rituell renhet. 

6. Att vara rätt klädd. Det avgörande härvid är att den bedjandes 
‘awrah är täckt. Mannens ‘awrah utgörs av området mellan 
naveln och knäna, vilka normalt också räknas in som delar av 
densamma. Vid bön förrättande bör också mannens axlar vara 
täckta. Kvinnans ‘awrah utgörs av hela kroppen utom ansikte 
och händer. Det är önskvärt att den bedjandes kläder inte är 
för åtsittande eller för genomskinliga och att de är de bästa 
som den bedjande för stunden kan uppbringa. 
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7. Att vara vänd mot qiblah, det vill säga mot Mecka. Är den 
bedjande osäker på rätt riktning bör någon kunnig person 
tillfrågas. Finns ingen sådan att tillgå måste den bedjande efter 
bästa förmåga själv avgöra rätt riktning. Bönen är giltig även 
om det i efterhand skulle visa sig att den bedjande haft fel 
riktning. 

8. Att ha rätt avsikt med bönen. Bönen utförs för Guds skull. Den 
bedjande måste därför koncentrera sig på detta och vara 
ytterst vaksam för att undvika att hysa andra avsikter. Det är till 
exempel lätt hänt att bönen förrättas i syfte att visa den 
bedjandes fromhet inför andra, eller att den förrättas 
mekaniskt och rutinmässigt medan den bedjandes tankar är 
upptagna på annat håll. Att ha rätt avsikt med bönen innebär 
också att den bedjande innan bönen inleds, för sig själv i 
tanken klargör vilken bön det är som ska förrättas. 

9. Att ha rätt avsikt med bönen (Se sidan 17). 
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BÖNEN - De obligatoriska bönerna 

Att förrätta fem obligatoriska böner under ett dygn 
På arabiska kallas bönerna salaat. Det är en form av gudsdyrkan som 
Gud gjort obligatorisk genom att beordra Profeten Muhammad (Må 
Allahs frid och välsignelser vara med honom) att förrätta bönen fem 
gånger under ett dygn. 

För en muslim är bönen väsentlig då den är en av Islams pelare och 
genom att utföra bönen så uppfyller man delvis den av Gud givna 
rollen vi människor har på jorden. Sunnah är frivilliga böner och fard 
är obligatoriska böner. 

Varje bön består av rörelser som utförs sammanhängande och i rad 
bestämda rörelser som bildar en bönenhet, eller en så kallad rak’ah. 
De fem dagliga bönerna består antingen av två, tre eller fyra 
bönenheter (rak’at). 

De olika bönerna skiljer sig även ur recitations hänsyn då två av de 
fastställda bönerna förrättas i tysthet medan tre av bönerna förrättas 
med en hög recitation ur Koranen. Om en bön som kräver hög 
recitation av Koranen utförs i grupp (Jamaa) så är det endast imamen 
som reciterar Koranen högt, de andra följer med i tysthet. 

För att kunna utföra sin bön måste den bedjande vara i Wudû. Detta 
uppnås genom en enkel tvagning som utförs på ett specifikt sätt och 
den kan även förnyas om man av någon föreskriven orsak förlorar 
den. (Till exempel då man släpper vind, uträttar sina behov med 
mera). 
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Noteringar/Anmärkningar 
1. En rak’ah är en bönenhet bestående av ett antal kroppsliga 

rörelsemoment. 
2. Det vi menar med att recitera högt gäller bön i grupp som vid 

följande, salaat al-Fajr, salaat al-Maghrib och salaat al-Isha. 
3. Två bönenheter före al-Maghrib. 

Frivilliga bönenheter som inte utfärdades kontinuerligt av 
Profeten Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara med honom). 

4. Du’aa al-Qunoot som reciteras i andra böneenheten (rak’ah) i 
fajr bönen. För tillvägagångssätt, se du’aa al-Qunoot på sidan 
33 i samband med witrbönen. 
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NÄR BÖN FALLER IN
FRIVILLIG  BÖN 

SUNNA
OBLIGATORISK BÖN 

FARD
FRIVILLIG BÖN 

SUNNA

Före FARD bön FARD bön Efter FARD bön 

NÄR BÖN FALLER IN
Bönenheter 

Rak’at Bönenheter Rak’at
Bönenheter 

Rak’at

1 Morgonbön - Salaat al-Fajr 2 rak’at 2 rak’at -

2 Middagsbön - Salaat al-Duhr 2-4 rak’at 4 rak’at 2 rak’at

3 Eftermiddagbön - Salaat al-Asr 0-4 rak’at 4 rak’at -

4
Aftonbön- Salaat al-Maghrib 
[vid solnedgången]

Se tredje 
noteringen/ 
Anmärkning

3 rak’at 2 rak’at

5 Nattbön - Salaat al-Isha 0-2 rak’at 4 rak’at 2 rak’at

Den grön markerade färgen betyder att det är frivilliga bönenheter (rak’at) 
det vill säga sunnah böner.

Den gul markerade färgen betyder att det är obligatoriska bönenheter (rak’at) 
det vill säga fard böner.



WUDÛ - Rituell tvagning 

Hur man utför WUDÛ 
Bönen föregås av en rituell tvagning. 

1. Att man har rätt niyyah, det vill säga rätt avsikt innan man 
börjar utföra tvagningen. 

2. Att säga: ”BISMILLAH”. 
3. Tvätta händerna upp till handlederna tre gånger. Börja med 

höger hand. 
4. Skölj munnen tre gånger med höger hand.  
5. För in vattnet i näsan och fräs ut, detta upprepas tre gånger. 
6. Tvätta ansiktet tre gånger, vattnet skall beröra ansiktet från 

hårfästet till hakan och från ena öronsnibben till den andra. 
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7. Tvätta höger arm upp till armbågen tre gånger, gör samma sak 
med vänster arm. 

8. Fukta händerna och dra lätt över håret. 
9. Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och 

pekfingret. 
10. Tvätta högra foten upp till ankeln tre gånger. Gör samma sak 

med vänster fot. Tänk på att vattnet skall nå in emellan dina tår. 

Efteråt kan man säga trosbekännelsen. ”Ashhado Anna-La illaha 
illAllah Wa ashhado Anna Muhammad Abdoho Wa Rasuloh. 

Tänk på! 
Ta tillvara på vattnet på ett bra sätt genom att låta kranen rinna med 
en svag stråle, så sparar du mycket vatten och pengar. 
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UPPHÄVANDET AV WUDÛ - Den rituella renheten 

Följande försätter människan i det mindre tillståndet av 
rituell orenhet 
➡ Utsöndringar från penis, vagina och anus, det vill säga urin, 

avföring, sekret och gaser. Kräkningar upphäver däremot inte 
den rituella renheten. 

➡ Sömn. 
➡ Medvetslöshet. 

 
Genom att utföra wudû återfås rituell renhet. 

Följande försätter människan i det större tillståndet av 
rituell orenhet 
➡ Sädesavgång och orgasm. 
➡ Menstruation. Den rituella orenheten består tills blödningarna 

har upphört. 
➡ De blödningar som inträder efter barnafödsel. Blödningar som 

inte har med menstruation eller barnafödande att göra 
förorsakar däremot inte det större rituella orena tillståndet. 

➡ Genom att utföra den fullständiga tvagningen ghusl återfås 
rituell renhet. 
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GHUSL - Fullständiga tvagningen 
Ghusl gör man efter sexuellt umgänge eller efter våta drömmar. 
Ghusl utförs i annat fall minst en gång i veckan. 

➡ Man ska ha avsikten att göra ghusl (fullständiga tvagningen). 
➡ Man använder bara vatten när man gör det. 

Man gör Ghusl på följande sätt 
1. Börja med att säga: ”BISMILLAH”. 
2. Först tvättar man händerna och sedan de privata delarna. 
3. Sedan tvättar man höger respektive vänster hand tre gånger. 
4. Sedan munnen, näsan och ansiktet tre gånger. 
5. Sedan tvättar man höger underarm respektive vänster 

underarm  upp till strax ovanför armbågen tre gånger. 
6. Fukta händerna och stryk sedan dem över håret från hårfästet i 

pannan till nacken. 
7. Sedan tvättar man öronen. 
8. Tvättar sedan hela kroppen uppifrån och ner, se till att börja 

med höger sida först sedan vänster (se till att få vatten i 
hårbotten). 

9. Börja sedan att tvätta höger respektive vänster fot tre gånger 
som avslut. 
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TAYAMMUM - Tvagning utan vatten 
Tayammum utförs då det inte finns vatten. Det kan utföras istället för 
wudû och ghusl. Man kan använda olika typer av jord eller sand för 
att utföra tayammum. 

Man utför tayammum på så sätt att man placerar händerna på jorden 
(slår dem mot jorden) och sedan stryker man armarna upp till över 
armbågarna och därefter placerar man händerna ytterligare en gång 
på jorden (slår dem mot jorden) och sen stryker över hela ansiktet. 
Överflödig jord bör skakas av innan man stryker över armarna och 
ansiktet. 

Villkor (shurut) för att utförandet av tayammum ska vara 
tillåtet 
1. Att det inte finns vatten. 
2. Vatten är tillgängligt, men man kan inte använda det. Detta på 

grund av att vattnet är förorenat. 
3. Om det finns en risk att man dör eller sjukdom förvärras ifall 

man använder vatten. 
4. Om det finns en risk att man missar böner som inte kan tas 

igen senare såsom Eid och Janaza bönen (detta gäller för alla 
andra förutom den dödes närmsta anhöriga). 
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Tayammums obligatoriska (faraid) moment 
Det finns tre obligatoriska (faraid) moment för tayammum. 

1. Avsikten, dvs att man avser inombords att utföra Tayammum i 
Guds namn. 

2. Att man stryker båda armarna och då även armbågarna samt 
hela ansiktet 

Sunnah (påbjudna) moment av Tayammum 
1. Att påbörja med att säga Bismillah (I Guds namn) 
2. Att utföra tayammum i dess ordning (först armarna och 

därefter ansiktet). 
3. Att utföra de obligatoriska momenten tidskontinuerligt. 
4. Att skaka av överskottsjord från händerna. 

Handlingar som bryter Tayammum 
➡ Allt som även bryter wudû. 
➡ Om man nås av vatten med villkoret att man kan använda det. 
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ATHAN - Böneutropet 

Kallelse till bönen 
När tiden för bönen infaller börjar man med att göra böneutropet 
(athan). 

Recitera följande text högt 
1. ALLAHO AKBAR (fyra gånger) 

(Allah är större!) 
2. ASCHHADO AN LA ILA HA IL L-ALLAH (två gånger) 

(Jag vittnar att ingen gudom finns utom Allah) 
3. ASCHHADO ANNA MUHAMMAD RASOLOLLAH (två gånger) 

(Jag vittnar att Muhammad är Guds sändebud) 
4. HAIYA ALAS SALAH (två gånger) 

(Kom till bön) 
5. HAIYA ALAL FALAH (två gånger) 

(Kom till välgång nu och i det tillkommande) 
6. ALLAHO AKBAR (två gånger) 

(Allah är större!) 
7. LA ILAHA IL L-ALLAH (en gång) 

(Jag vittnar att ingen gudom finns utom Allah) 
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IQAMA - Kallelse till bön 

Iqama 
Före bön är det rekommenderat att utför “Iqaman” fastän du ber 
bönen själv, det är alltså sunna. Iqama är kallan till att stå upp för att 
uträtta bönen, Iqama reciteras så som athan reciteras med skillnaden 
att man kortar ner antalet utrop och tillägger följande efter punkt 5 
“QAD QAMAT ES-SALAH” två gånger (Bönen inleds!).  

Börja därefter bönen. 

Recitera detta: 
1. ALLAHO AKBAR (två gånger) 

(Allah är större!) 
2. ASCHHADO AN LA ILA HA IL L-ALLAH (en gång) 

(Jag vittnar att ingen gudom finns utom Allah) 
3. ASCHHADO ANNA MUHAMMAD RASOLOLLAH (en gång) 

(Jag vittnar att Muhammad är Allahs sändebud) 
4. HAIYA ALAS SALAH (en gång) 

(Kom till bön) 
5. HAIYA ALAL FALAH (en gång) 

(Kom till välgång nu och i det tillkommande) 
6. QAD QAMAT ES-SALAH (två gånger) 

(Bönen inleds!) 
7. ALLAHO AKBAR (två gånger) 

(Allah är större, Alla är större!) 
8. LA ILAHA IL L-ALLAH (1 gång) 

(Jag vittnar att ingen gudom finns utom Allah) 
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NIYYAH - Avsikt, Intention 

Vad är utlåtandet om att uttala avsikten [för att be]? 
Profeten (Må Allahs frid och välsignelser vara med honom) har sagt: 

”Handlingen är enligt avsikten och var och en skall få vad denne 
avsåg.” 

[al-Bukhari och Muslim 1907] Platsen för avsikten är i hjärtat och den 
behöver inte uttalas. Reser du dig för att tvaga dig är detta 
intentionen. 

En tänkande person som inte har tvingats till att göra något kan inte 
göra det utan att ha avsikten för det. Därför har några lärda sagt att 
om Allah hade ålagt en skyldighet att göra något utan intention, då 
hade det varit en order till att göra något omöjligt. 

Varken från Allahs sändebud (Må Allahs frid och välsignelser vara 
med honom) eller från följeslagarna rapporterats att de brukade 
uttala intentionen. 
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AL-FATIHA - Ingressen 

Första versen ur Koranen 
Detta är första versen ur Koranen som även reciteras i samtliga 
bönenheter (rak’at), ingressen (al-Fatiha) 

Recitera följande: 
➡ Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem 

I Guds, Den NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN 
➡ Al-hamdu lillahi Rabb il-'alamin 

Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, 
➡ Ar-Rahman Ar-Raheem 

den Nåderike, den Barmhärtige, 
➡ Maliki yawmi-d-Din 

som allsmäktig råder över Domens dag! 
➡ Iyya-ka na'budu wa iyya-ka nasta'in 

Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp. 
➡ Ihdina-sirat al-mustaqim 

Led oss på den raka vägen - 
➡ Sirat al-ladhina an'amta 'alai-him 

Ghair il-Maghdubi 'alai-him wa la-d-dallin 
den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte 
de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått 
vilse! 
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SALAAT - Bönens utförande (två bönenheter) 

Om Salaats utförande 
Salaat utförs på följande sätt (exempel med två bönenheter ”rak’at”) 

Bönen består av en eller flera bönenheter som på arabiska kallas för 
“en rak’ah eller flera rak’at”. Kvinnor reciterar alla sina böner tyst 
medan män reciterar högt i de två första bönenheter (rak’at) i 
morgon-, afton och kvällsbönerna. 

Nedan beskrivs hur man utför en bön med två bönenheter 
(rak’at) 
1. Man ställer sig vänd mot Qibla, står upprätt, fylld av vördnad 

med blicken sänkt mot marken och fötterna lätt isär. 
Du ska då ha avsikten att be den bön man just står i begrepp 
att utföra. Detta kallas ”Niyyah” (Se sidan 17). 
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2. Man lyfter händerna i jämnhöjd med axlarna. Händerna ska 
vara öppna och handflatorna vända framåt säg: 
”Allahu Akbar”. 
 
Dûa al-Istiftah al-Salaat (detta utförs endast i första rakâ) 
Sedan uttalar du bönens ”Introduktions åkallelse” (Dûa al-
Istiftah). Det finns flera varianter av dûa du kan välja mellan, 
bland annat detta följande citat. 
 
Recitera: (detta utförs endast i första rakâ) 
”SOBHAANAKA ALLAAHOMMA WA BIHAMDIKA WA 
TABAARAKA ISMOK, WA TA’AALA WA LAA ILAAHA 
GHAYROK”. 
 
Översatt till: 
Glorifierad vare Du Allah, och all pris och tacksamhet 
tillkommer Dig, välsignat vare Ditt Namn, upphöjd vare Din 
Majestät och ingen Gud finns eller existerar förutom Du. 
Därefter så söker du skydd från djävulen genom följande citat. 
 
Recitera: (detta utförs endast i första rakâ) 
”A'ODHO BILLAHI MIN ASCH-SHAYTAN IR-RAJEEM” 
 
Översatt till: 
Jag tar min tillflykt till 
Gud ifrån Satan den 
utstötte. 
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3. Lägg vänster hand på bröstet eller mellan bröstet och magen 
och grip sedan lätt med höger hand om vänster handled. 
Under bönen skall blicken vara fäst vid platsen för där pannan 
träffar marken. 
 
Recitera sedan: 
“Al-Fatiha”, Koranens första kapitel (surah) “se sidan 18". 
 
OBS! För varje böneenhet (rak’at) ska al-Fatiha reciteras. Det är 
även högt rekommenderat att recitera ytterligare en sura eller 
minst tre verser, ur koranen efter surat al-Fatiha.  
 
Om bönen består av fler än två bönenheter (rak’at) skall man 
endast recitera al-Fatiha efter de två första bönenheterna 
(rak’at) har utförts. 
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4. När du gjort detta, reciterar du: “Allahu Akbar” sedan bugar 
du dig med rak rygg och lägger händerna på knäna. När du 
står i denna ställning reciterar du: 
"Subhana rabbiya al-atheem!" (Tre gånger) 
 
Översatt till: 
Helig är min Herre, den Magnifike. 

5. Res dig därefter upp i stående ställning och recitera:  
"Sami`a Allah-u liman hamidah! Rabbana wa laka al hamd!" 
(Allah lyssnar till den som prisar Honom! Vår Herre, Dig 
tillkommer allt pris!) 

Tänk på! 
Att ha blicken sänkt mot marken och fötterna lätt isär. 
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6. Sedan går du ned mot marken och tar emot dig med 
händerna, se bildbeskrivning ( 1, 2, 3, 4 ), därefter sätter du 
knäna på marken medan du reciterar: 
”Allaho Akbar” (Allah är större!). 

7. Därefter lägger du ansiktet mot marken. Pannan, näsan och 
handflatorna placeras på marken, dock utan att armbågarna 
vidrör marken. I denna position reciterar du: 
"Subhaana rabbiyal 'Alaa” (Tre gånger) 
 
Översatt till: 
(Ärad vare Gud, den Högste!) 
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8. Sätt dig sedan upp medan du reciterar: 
”Allaho Akbar” som betyder “Allah är större!”. 

Tänk på! 
Att dina händer och fingrar är ihop och i riktning mot Qibla, samt att 
höger fot, som bilderna visar, riktas mot Qibla. 

9. Därefter faller du ned med ansiktet mot marken igen medan 
du reciterar: ”Allaho Akbar” som betyder “Allah är Större!” och 
när du lagt ansiktet mot marken reciterar du: 
"Subhaana rabbiyal 'Alaa!" (Tre gånger) som betyder “Ärad 
vare Gud, den Högste!” 

Tänk på! 
Pannan, näsan och handflatorna placeras på marken, dock utan att 
armbågarna vidrör marken. 
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10. Sätt dig upp medan du reciterar: 
”Allaho Akbar” som betyder “Allah är större!” 

11. Då du utfört dessa moment har du utfört en bön enhet (rak’ah) 
och för att göra den andra böneenheten (rak’ah) res dig till 
upprättstående position och därefter reciterar du 
”Allaho Akbar” som betyder “Allah är större!”. Detta bör ske i 
en enda rörelse sedan upprepar du moment ( 3 ) till ( 10 ). 

Tänk på! 
Att dina händer och fingrar är ihop och i riktning mot Qibla, samt att 
höger fot, som bilderna visar, riktas mot Qibla. 
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12. Sitt sedan kvar och recitera ”tashahud” 
Attahiyyâtul-mubârakâtus-salawâtut-tayyibâtu lillâh, as-salâmu 
‘alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtu, as-
salâmu ‘alaina wa ‘alâ ‘ibâdillâhis-sâlihîn, ashhadu an lâ ilâha 
illallâh, wa ashhadu anna Muhammad rasûlullâh 
 
Översatt till: 
All dyrkan, alla välsignade ord, alla böner och alla rena ord 
tillkommer Gud. Frid vare med dig, o Profet, och Guds nåd och 
välsignelser. Må frid vara över oss och över Guds rättskaffens 
tjänare. Jag vittnar om att det inte finns något som är värt att 
dyrka utom Gud och jag vittnar om att Muhammad är Guds 
Sändebud. 

Tänk på! 
Medan man reciterar ”Ashhado Anna-La illaha illAllah” pekar man 
med pekfingret mot Qibla medan du kort riktar blicken på 
pekfingret. Sedan riktar du tillbaka blicken för placeringen av sujûd. 
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13. Om man ber en bön som består av två bönenheter, reciterar 
man “salawat al-Ibrahimiya” efter ”tashahud” i den sista 
böneenheten (rak’at). Om man däremot ber en bön som 
består av 3 eller 4 bönenheter reser man sig upp efter att ha 
reciterat ”tashahud” efter andra böneenheten (rak’at), och utför 
därefter moment ( 3 ) utan att recitera någon vers eller sura 
efter “al-Fatiha”. Sedan slutför man bönen genom att utföra de 
återstående momenten. 

14. Recitera: ”Salaat al-Ibrahimiya”: (Glöm inte att börja recitera 
den första delen av ”tashahud”) 
Allâhumma salli ‘alâ Muhammad, wa ‘alâ âli Muhammad, kamâ 
sallaita ‘alâ Ibrâhîma wa ‘alâ âli Ibrâhîm, innaka hamîdummajîd, 
allâhumma bârik ‘alâ Muhammad, wa ‘alâ âli Muhammad, 
kamâ bârakta ‘alâ Ibrâhîma wa ‘alâ âli Ibrâhîm, innaka 
hamîdummajîd 
 
Översatt till: 
Gud! Välsigna Muhammad och välsigna Muhammads familj, 
såsom Du välsignade Abraham och Abrahams familj, Du är i 
sanning lovprisad, fylld av lysande härlighet. Gud! Ge Din Nåd 
till Muhammad, och ge Din Nåd till Muhammads familj, såsom 
Du gav Din Nåd till Abraham och Abrahams familj, Du är i 
sanning lovprisad, fylld av lysande härlighet. 
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15. Vänd huvudet åt höger och rikta din blick mot din högra axel 
så att du även ser konturen av din kind medan du reciterar: 
”As-salam `Aleykum Wa Rahmat Allah!" (Fred vare med dig!) 

16. Vänd huvudet fram med en kort paus utan att stanna upp. 

17. Vänd huvudet åt vänster och rikta din blick mot din vänstra 
axel så att du även här ser konturen av din kind medan du 
reciterar: 
”As-salam `Aleykum Wa Rahmat Allah!" (Fred vare med dig!) 

Tänk på! 
Titta snett nedåt på din högra axel, därefter utför samma vridrörelse 
på vänster sida. 
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TASHAHUD - Trosbekännelse 

Vad är tashahud? 
Tashahud är en trosbekännelsefras i bönen och reciteras i sittande 
läge. 

Recitera ”tashahud”: 
Attahiyyâtul-mubârakâtus-salawâtut-tayyibâtu lillâh, as-salâmu ‘alaika 
ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtu, as-salâmu ‘alaina wa 
‘alâ ‘ibâdillâhis-sâlihîn, ashhadu an lâ ilâha illallâh, wa ashhadu anna 
Muhammad rasûlullâh 

Översatt till: 
All dyrkan, alla välsignade ord, alla böner och alla rena ord 
tillkommer Gud. Frid vare med dig, o Profet, och Guds nåd och 
välsignelser. Må frid vara över oss och över Guds rättskaffens tjänare. 
Jag vittnar om att det inte finns något som är värt att dyrka utom Gud 
och jag vittnar om att Muhammad är Guds Sändebud. 

SALAWAT - Hälsningsfras 

Vad är Salawat? 
Salawat innebär att man yttrar en specifik fras för att välgångsönska 
Profeten Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara med 
honom). Denna hälsning reciteras alltid i sista böneenheten (rak’ah) 
efter att du har reciterat ”tashahud”. Även detta görs i sittande läge. 
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Recitera: ”Salawat Al-Ibrahimiya”: 
Allâhumma salli ‘alâ Muhammad, wa ‘alâ âli Muhammad, kamâ 
sallaita ‘alâ Ibrâhîma wa ‘alâ âli Ibrâhîm, innaka hamîdummajîd, 
allâhumma bârik ‘alâ Muhammad, wa ‘alâ âli Muhammad, kamâ 
bârakta ‘alâ Ibrâhîma wa ‘alâ âli Ibrâhîm, innaka hamîdummajîd 

Översatt till: 
Gud! Välsigna Muhammad, och välsigna Muhammads familj, såsom 
Du välsignade Abraham och Abrahams familj, Du är i sanning 
lovprisad, fylld av lysande härlighet. Gud! Ge Din Nåd till 
Muhammad, och ge Din Nåd till Muhammads familj, såsom Du gav 
Din Nåd till Abraham och Abrahams familj, Du är i sanning lovprisad, 
fylld av lysande härlighet. 

TYPER AV BÖNER - Olika typer av böner 

Andra typer av böner 
Utöver de vanliga bönerna finns det även andra typer av böner i 
nedanstående lista. 

1. Fredagsbönen (salaat al-Jumûah) 
2. Högtidsbönen (salaat al-‘Id) 
3. Förmiddagsbönen (salaat ad-Duhâ) 
4. Den sena nattbönen (salaat at-Tahajjud) 
5. Den avslutande nattbönen (salaat al-Witr) 
6. Fastemånadsbönen (salaat at-Tarawih) 
7. Begravningsbönen (salaat al-Janâza) 
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Fredagsbönen (salaat al-Jumûah) 
Enligt profetlitteraturen är Fredagen den bästa dagen under veckan. 
De troende uppmanas då att rena sig genom ghusl, göra rent 
tänderna, ta på sig sina bästa kläder och parfymera sig inför 
fredagsbönen. 

Det är att föredra att gå så tidigt som möjligt till platsen för bönen. 
Det är rekommenderat att man gör sig fin varje gång man besöker 
moskén för att utföra någon av de obligatoriska bönerna. 
 
Fredagsbönen är obligatorisk för varje manlig, könsmogen och 
mentalt frisk muslim, såvida det inte av någon giltig anledning att 
utebli finns. Följande är inte förpliktade att närvara: 

➡ Kvinnor och barn. Under Profetens tid (Må Allahs frid och 
välsignelser vara med honom) deltog dock kvinnor i 
fredagsbönen så ofta de kunde. 

➡ Den sjuke som har svårt att ta sig till fredagsbönen vars 
sjukdom skulle kunna förvärras. Den som vårdar en sjuk är inte 
förpliktigad att närvara om den sjuke inte klarar sig utan 
honom under tiden för bönen. 

➡ Den resande som inte är bofast på den plats han befinner sig. 
➡ Troende i dessa kategorier är istället skyldiga att förrätta duhr-

bönen. 
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➡ De flesta anser att tiden för fredagsbönen är densamma som 
för duhr och att den bör förrättas så tidigt som möjligt. Platsen 
för den kan vara i stort sett var som helst. Fredagsbönen är en 
gemensam bön som inte kan utföras enskilt, och det finns ett 
antal olika uppfattningar om hur många deltagare som fodras. 
Det finns stöd för uppfattningen om att fyra (4) personer 
inklusive imamen är tillräckligt för att en gemensam bön ska 
kunna genomföras. 

➡ Då predikan (khutbah) är avslutad görs Iqâmah och sedan 
förrättas två rak‘at gemensamt. Den som inte deltar i bönen 
har inte fullgjort fredagsbönen och måste då förrätta zuhr-
bönen. Man kan tillgodoräkna sig fredagsbönen som leds av 
imamen om man hinner komma in i bönen innan imamen 
hinner avsluta sista böneenheten och ta igen de missade 
rörelsenheterna. 

➡ Det finns stöd för att förrätta såväl två som fyra rak‘at sunnah 
efter de två obligatoriska bönerna. Direkt efter adhân börjar 
predikan. Eftersom det ofta görs två adhân är det i vissa 
moskéer vanligt att förrätta sunnah-böner mellan dessa. 
Predikan (khutbah) börjar då efter den sista adhân. 

➡ Det är också sunnah att vid ankomsten till moskén, innan man 
sätter sig ner, förrätta två bönenheter (rak’at) som en hälsning 
till moskén (vilket för övrigt gäller vid alla moskébesök). 
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Högtidsbönen (salaat al-‘Id) 
‘Id-bönen förrättas i samband med de två stora högtiderna i den 
islamiska kalendern och det är synnerligen rekommenderat att delta 
i den. 

De två stora högtiderna är ‘id-al-Fitr som firas på den första dagen i 
den islamiska månaden Shawwal som är efter den månadslånga 
obligatoriska fastan (ramadan), samt ‘id-al-Adhâ som firas på den 
tionde dagen i Dhul-Hijjah månaden i samband med vallfärden. 

Precis som inför fredagsbönen är det brukligt att rena sig genom 
ghusl, ta på sig sina bästa kläder och parfymera sig. 

Bönen består av två bönenheter (rak’at) och föregås inte av adhân 
eller iqâmah. I den första böneenheten (rak’at) görs förutom den 
inledande takbîr ytterligare sju takbîr därefter reciteras surat al-Fatiha 
och några verser från koranen. 

Den andra böneenheten (rak’at) görs ytterligare fem takbîr då du är i 
stående position. Med den takbir du använder dig av då du reser dig 
upp räknas det till sex takbir innan Koranen reciteras. Då bönen är 
avslutad är det sunnah att hålla predikan och det är också sunnah att 
lyssna till den. 

Det finns inga sunnah-böner kopplade till ‘Id-bönen. 
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Förmiddagsbönen (salaat ad-Duhâ) 
I profetlitteraturen finns beskrivningar av det förtjänstfulla i 
Duhâbönen. 

Tiden för Duhâ infaller då solen har nått en bit upp på himlen och 
slutar strax innan tiden för Duhr, men det är att föredra att vänta med 
att förrätta den tills solen har nått förhållandevis högt på himlen. 

Duhâ består av två- upp till åtta- eller tolv bönenheter (rak’at). 
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Den sena nattbönen (salaat at-Tahajjud) 
Tiden för Tahajjud börjar efter att ‘Isha är förrättad och slutar då tiden 
för fajr inträder. 

Den mest gynnsamma tiden infaller dock under nattens sista 
tredjedel. Såväl Koranen som profettraditionerna talar om det 
förtjänstfulla i att förrätta Tahajjud. 

Det finns inget föreskrivet antal bönenheter (rak’at), det finns stöd för 
såväl två som fyra bönenheter (rak’at) i taget. Den sena nattbönen 
kan förrättas gemensamt eller enskilt och är stycken ur Koranen som 
kan reciteras högt eller tyst. 

Den avslutande nattbönen (salaat al-Witr) 
Salaat al-Witr är en sunnahbön som är starkt rekommenderad i 
profetlitteraturen. Dess tidpunkt infaller efter Salat al-Isha och man 
har på sig att utföra den fram till Fajr bönen. 

Det är rekommenderat att man ber den direkt efter Isha bönen om 
man vet av sig att man har svårt att hålla sig vaken. 

Den som har svårt att hålla sig vaken under nattens sena timmar kan 
utföra den i anslutning till ishaa bönen utan att senarelägga den. 
Minst antal är en böneenhet (rak’ah).  

Man utför en du’aa, åkallan i samband med Witrbönen. Denna du’aa 
reciteras då man befinner sig i en stående position. Det finns två 
tillvägagångssätt när det gäller tillämpning av åkallan. 
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Första sättet: 
Efter avslutande recitation av en koranvers, säg först ”Allaho Akbar” 
och höj upp båda händerna på samma sätt som du inleder bönen 
med. Därefter börjar man med du’aa al-Qunoot.  

Steget efter det reciterar man ”Allah Akbar” och fortsätter ner i rukû 

Andra sättet: 
Efter rukû då man har båda händerna mot knäna, reser man sig upp 
till stående position, då börjar man med (du’aa al-Qunoot). 

När man är klar med denna åkallan, går ner i positionen för sujûd. 

Dûa al-Qunoot 
➡ Allaahummahdinaa feeman hadait (Aameen), 
➡ Wa 'aafinaa feeman 'aafait (Aameen), 
➡ Watawallanaa feeman tawallait (Aameen), 
➡ Wabaarik lanallaahumma feemaa a'atait (Aameen), 
➡ Waqinaa wasrif 'annaa bi-fadlika sharra maa qadait (Aameen), 
➡ Fa-innaka taqdie bil-Haqqi walaa yuqdaa 'alaik (Haqqaa), 
➡ Wa-innahu laa yadhillu man waalait, walaa ya'izzu man 'aadait 

(Haqqaa), 
➡ Tabaarakta rabbanaa wata'aalait (Yaa Allaah), 
➡ Lakal-hamdu 'alaa maa qadait (al-Hamdulillaah), 
➡ Nastaghfiruk-allaahumma wanatoobu ilaik (Astaghfirullaah). 
➡ Tabarakta Rabbane Oa Tajaleit Oa Salalahn Jala Al Nabie 

Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara med honom). 
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Översatt till: 
Må Allah vägleda oss på den raka vägen, den väg som du har väglett 
dina tjänare. 

Ge oss hälsa och styrka, ge oss välsignelse och framgång av det du 
har gett oss. Bevara oss från all form av ondska. Du gör som du vill 
och ingen kan påverka ditt beslut. 

Den du ger seger kan aldrig uppleva nederlag. Den som utmanar 
dig kan aldrig uppleva seger. Fullkomligheten tillhör endast Dig. 
Tacksamhet och pris tillhör endast Dig. 

Må Allahs frid och välsignelser vara över Profeten Muhammad (Må 
Allahs frid och välsignelser vara med honom). 
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Fastemånadsbönen (salaat at-Tarawih) 
Tarawih bönen bör förrättas vid något tillfälle mellan ‘Isha och Witr 
under fastemånadens alla nätter. 

Profeten (Må Allahs frid och välsignelser vara med honom) har 
klargjort det förtjänstfulla i tarawih bönen och uppmanade också 
människor att förrätta den. 

Det finns stöd för att förrätta såväl åtta som tjugo bönenheter (rak’at), 
och det finns också stöd för att göra taslîm efter varannan böneenhet 
(rak’at) såväl som efter var fjärde. Tarawih kan förrättas gemensamt 
eller enskilt men det är brukligt att förrätta den gemensamt i en 
bönelokal. 

Det är också brukligt att under fastemånaden, inom ramen för 
tarawih bönerna, recitera hela Koranen. 
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Begravningsbönen (salaat al-Janâza) 
Begravningsbönen är en kollektiv och samhällelig förpliktelse för 
muslimerna. Det betyder att den måste förrättas, men att den inte är 
en individuell skyldighet för varje enskild muslim. 

Begravningsbönen utförs stående och innehåller alltså inte rukû och 
sujûd. 

För att en begravningsbön ska vara giltig måste avsikten vara att 
förrätta en begravningsbön, de bedjande måste stå upp om de är 
fysiskt förmögna och fyra takbîr måste sägas. 

Dessutom är det sunnah att höja händerna vid den första takbîr, 
recitera al-Fatiha, samt be om frid och välsignelser för Profeten och 
be för den avlidne. 

Första takbir 
Recitera al-Fatiha och be om frid och välsignelser för Profeten, samt 
be för den avlidne. 

Andra takbir (Ibrahim’s bön) 
Allahomma salli'ala Muhammadin oa'ala aali Muhammad, 
kama sallajta 'ala Ibrahiima oa 'ala aali Ibrahiim innaka Hamiidon 
Majid 
Allahomma baarik 'ala Mohammadin oa 'ala aali Muhammad 
kama barakta 'ala Ibrahiima oa 'ala aali Ibrahiima innaka Hamiidon 
Majid. 
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Tredje takbir 
Åkallan för den avlidne 

Fjärde takbir (Avsluta med följande dûa) 
Allahoma lataftina bajdaho, oala  tahrimna aghraho, oa akhfir lana, 
oa laho. 

Översatt till: 
Oh Allah, låt oss inte gå vilse från tron. Låt inte vår belöning gå 
förlorad för vårt deltagande i denna bön, förlåt oss våra synder och 
förlåt den avlidnes synder. 
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BÖNTIDER SVERIGE OM OSS 

Vi tillhandahåller bontider.se och skriver böcker och häften inom islam. 

Alla häften kontrolleras av utbildade lärda innan de godkänns för tryck och 
distribution. 

VILL NI HA HJÄLP MED FÖLJANDE TJÄNSTER KAN VI HÄNVISA ER TILL 
GODKÄNDA OCH PÅLITLIGA AKTÖRER I SVERIGE. 

• ISLAMISK BEGRAVNING 

• RESEBYRÅVERKSAMHET 

• RÅDGIVNING 

• MARKNADSFÖRING 

• TOLKNINGTJÄNSTER 

Kontakta oss så hjälper vi er gärna för Allahs skull. 
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BÖNTIDER SVERIGE Kontakter  

Hemsida bonitder.se 
Telefon/Whatsapp +90 55 25 47 92 69 

BÖNTIDER DESIGN TJÄNSTER 

E-Post support@bontider.se 

Vi har följande tjänster, vinsten går till tryck av våra böcker och 
underhålla av bontider.se 
- Tryck av böcker häften, affischer etc. 
- Design arbeten så som logotyper, företags grafiska profiler 
- Utveckling av mobila appar, webbsidor och databaser. 

Vi kan talar tre olika språk 
- Engelska, Svenska och Arabiska 

© 2022 Böntider Sverige All rights reserved Sidan  av 42 44



ANDRA HÄFTEN 
Vi har andra häften online som du kan ladda hem kostnadsfritt, 
du hittar alla häften på följande hemsida https://bontider.se du 
hittar häftena under menyn bibliotek. 

Titlar 
Vad är islam? 
Islam I vetenskap 
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How to preform shahada 

Etc. 

© 2022 Böntider Sverige All rights reserved Sidan  av 43 44



 

© 2022 Böntider Sverige All rights reserved Sidan  av 44 44

Projekt Böntider.se 

Böntider.se presenterar detta häfte med utgåva 2022-03 
och titeln “Hur man utför bönen i Islam” 

I detta häfte vill vi hjälpa dig och förklara alla steg hur man 
utför bönen i Islam. 

Och er Herre sa: "Åkalla Mig, Jag ska besvara er åkallan." 
Allah har beordrat oss  att göra duáa´, åkalla Honom och 
Han besvarar våra böner. Det finns ingen annan som kan 
besvara våra böner och hjälpa oss eller ge oss vad vi ber 

om, det  är bara Allah som har makten att göra det. 

Må Allah förlåta oss, omsvepa oss med Hans Barmhärtighet 
och låta oss få vara bland paradisets folk.
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