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 Abstract 

Allt började med att jag såg en bild av iranska kvinnliga poliser. I Sverige görs 

egentligen ingen större skillnad mellan män och kvinnor ur utbildningssynpunkt 

eller ur uniformssynpunkt. I Iran har man frångått detta, använder de kvinnliga 

poliserna, en så kallad chador, utanpå byxor, tunika och slöja, istället och har ett 

eget poliskomplex. I Iran blev slöjan påbjuden strax efter maktövertagandet 1979. 

Kvinnor som framträdde offentligt utan slöja ansågs vara motståndare till den 

islamistiska revolutionen och således inte enbart religiösa utan också politiska 

fiender. Under min studieresa till Teheran fick jag se hur kvinnornas polisiära 

studietid var och kan påvisa att det kanske finns som snarare enar än skiljer oss åt 

med tanke på vårt yrke. Islam har en stor del i Iran, om inte den största delen av 

iranskt liv och leverne. I Iran är huvudinriktningen shiaislam. Detta genomsyrar 

Iran och den iranska islamistiska polisens arbete. Reformisterna vill ha 

demokratisering och öppning mot omvärlden, medan de konservativa vill att Iran 

skall vara en sluten Gudsstat. Denna ständiga kamp görs sig påmind överallt, det 

är rädslan för polisen mot känslan av trotsighet för mullorna. Iran är så mycket 

mer än politik och andliga ledare. Iran är viljan att förända sin nutid utan att 

förlora sitt arv. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi som svenska polisstudenter övar ju en del praktiskt, vi gör samma saker under 

samma förutsättningar. Det görs egentligen ingen större skillnad mellan män och 

kvinnor ur utbildningssynpunkt. De senaste sökomgångarna till den svenska 

polisutbildningen har antalet ansökningar varit mellan 5000-6000. Av dessa senaste 

omgångar har drygt 500 personer antagits. Det senaste åren var ca 35 % av dessa är 

kvinnor, men rykten säger att det numera är nära nog 40 %1. Under 

uttagningsprocessens fysiska del, är kraven marginellt olika för de kvinnliga och de 

manliga sökande. De olika kraven sägs vara utvecklade med tanke på kvinnors och 

mäns biologiska grundskillnad, att män besitter mer muskelstyrka från början. Detta 

återkommer visserligen också vid del fysiska tester på skolan men många andra 

övningar och tester gör dock ingen skillnad på vilket kön som genomför det. I 

Sverige räknas en polispatrull som en enhet och löser uppdraget som en grupp. 

Huruvida det är män eller kvinnor i patrullen ska inte påverka våran kompetens eller 

vårt bemötande med målsägare, vittnen eller gärningsmän. 

Vi har likadana uniformer, män som kvinnor, en uniform som är utformad för att 

vara så praktiskt som möjlig oavsett vem som är i den. Den har utvecklats under 

flera år och turerna kring den är många. I de allra flesta länder världen över 

använder manliga såväl kvinnliga poliser någon typ av byxor och skjorta/tröja i 

tjänsten. Det vill säga, om man bortser från kroppsform och ansikte så ser vi vid 

första anblicken likadana ut.  

I Iran har man frångått detta, där använder de kvinnliga poliserna, en så kallad 

chador, utanpå byxor, tunika och slöja, istället. Chador är det heltäckande tygstycke 

som döljer kroppens konturer2. Som svenska med en förkärlek till jeans och byxor 

slår det mig att det måste vara väldigt speciellt att arbeta i chador. En del praktiska 

funderingar dyker så klart upp, som vart de har sitt vapen och övriga arbetsredskap. 

Men framför allt, är det någon likhet på deras polisiära utbildning mot våran? En 

polis är ju alltid en polis. Det säger ju sig självt att vissa skillnader finns eftersom 

                                                
1 http://www.polisen.se 
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Iran på många andra sätt skiljer sig från Sverige men finns det något som förenar 

oss med tanke på vårat gemensamma yrke?  

1.2     Syfte 

 Rapportens syfte är att dels undersöka hur den Iranska poliskårens kvinnliga poliser 

arbetar och hur Irans polisutbildning ser ut, utifrån ett jämförelseperspektiv med den 

polisutbildning och det kvinnliga polisarbete som bedrivs i Sverige. Syftet är också 

att påvisa de positiva delar som binder oss samman som yrkeskår, trots att vi lever i 

två olika delar av världen. 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur bedrivs polisutbildningen i Iran och hur ser de kvinnliga 

polisstudenternas studietid ut? Kan det som i den svenska utbildningen 

ibland vara olika kravgränser? 

2. Vart ligger skillnaderna och likheterna mellan deras polisiära utbildning och 

praktiska arbetssituation jämfört med våran svenska polisutbildning?   

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min rapport till att bara handla om kvinnornas del i den 

iranska polisutbildningen samt hur deras yrkesutövning ser ut.   

Detta arbete kommer inte på något sätt relatera till de mänskliga rättigheterna eller 

kvinnors övriga situation i Iran. Dock för att få en så komplett bild ämnet som 

möjligt, kommer rapporten även behandla landet Irans historia och nutid samt om 

Islam som religion. 

1.5 Tillvägagångssätt  

Mitt tillvägagångssätt är att göra litteraturstudier för att sätta mig in i Irans politik 

och religion. Jag har även att samtalat med en del svensk-iranska medborgare för att 

få ytterligare bakgrundsinformation om landet och livet där. Jag har valt att gå på 

föreläsningar som handlar om utrikespolitik och religion. Internet är ytterligare en 

                                                                                                                                               
2 Bilaga 1, figur 1 
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källa jag använt mig av. Dessutom har jag att åkt till Iran och se för att själv se och 

uppleva. Jag tror på den mänskliga kontakten, istället för en platt mailkonversation.  

Jag besökte huvudstaden Teheran och där även Interpol:s huvudkontor och en 

polisutbildning för kvinnliga poliser där jag och själv fick samtala med lärare och se 

på deras utbildningskomplex. 

Då Irans religiösa ställning inte gör någon skillnad på om man är svenska eller 

iranska, var jag där tvungen att jag klä mig i huvudduk och icke konturs visande 

kläder. Sammanfattningsvis så har jag försökt vända på varje sten för att kunna 

skaffa mig en så bred och objektiv bild som möjligt av Iran och dess komplexa, 

konflikt och mystikfyllda historia, för att kunna se hur detta påverkat den polisiära 

utbildningen och polisorganisationen i stort.  
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2        Teoretisk bakgrund och förklaringar 

För att lättare förstå problematiken kring mina, vid första anblicken, enkla 

frågeställningar, som min rapport skall belysa har jag därför här valt att presentera 

Iran och då med huvudinriktning på dess politiska och religiösa historia. För att 

förstå hur någonting förhåller sig idag måste man veta också veta dess historia. 

Vidare har jag också gjort ett försök att förklara världens andra största religion, 

Islam. Islam har en stor del i Iran historia och för att förstå den stora muslimska 

världen måste vi veta en del om islam.  

2.1.        Historia 

Iran är en av de största staterna vid Persiska viken3.  

Efter andra världskriget ökade det iranska folkets vrede mot korruptionen och 

förtrycket under schahen regentskap, och 1979 störtades slutligen schahen 

Mohammad Reza Pahlavi, genom landets första nationella revolution, anförd av 

islamiska fundamentalister. Den USA-vänlige shahen Mohammad Reza Pahlavi, 

som besteg påfågelstronen redan 1941, tvingades fly landet.   

Samma år som revolutionen, 1979, utropades landet till islamisk republik och 

ledaren blev den då 77 årige ayatollan  Ruhollah Khomeyni, och ingenting var sig 

längre likt i Iran, varken inrikespolitiskt eller i synen på omvärlden. Ruhollah 

Khomeyni som redan i början av 1960-talet var aktiv i motståndskampen mot 

shahens "vita revolution" som syftade till att rasera det muslimska Iran och göra 

landet till en avkristnad stat, där politik och religion skiljs åt. Efter revolutionen 

hamnade nu all auktoritet hos Khomeyni som fick stora, svepande 

maktbefogenheter. När ayatolla Khomeyni efterträdde shahen som Irans högste 

ledare vändes synen på USA och väst i ett vingslag. Den tidigare Shahen 

upprätthöll goda förbindelser med supermakten i väst, medan Khomeyni såg USA 

som "den store Satan". Han var fullständigt kompromisslös i sin syn på USA, det 

ogudaktiga landet i väst, Satans egna verktyg. Och det latenta folkliga hatet mot 

USA, efter decennier av shahens förtryck, tilläts explodera. 

Khomeinis styre var dock inte mindre våldsamt än shahens. Tiotusentals 

oppositionella dödades, ofta efter summariska rättegångar. Men bland Irans massor 

                                                
3  Se bilaga 1, bild 4 



Rapport nr. 354 

 6 

Ht 2006 

var Khomeyni omåttligt populär: det var ju också i folkets namn som revolutionen 

hade genomförts.4 

Utvecklingen i Iran fick långtgående följder i hela den islamistiska världen. Irans 

stöd till fundamentalister världen över ledde till spända relationer mellan länderna 

i Centralasien , Mellanöstern och de nordafrikanska staterna samt inte minst med 

USA, den tidigare bundsförvanten.  

2.2         De senaste 20 åren  

Dagens politik präglas fortfarande av maktkampen mellan reformvänner och 

konservativa. Reformisterna vill ha demokratisering och öppning mot omvärlden, 

medan de konservativa vill att Iran skall vara en sluten Gudsstat.  De båda senaste 

decennierna har kännetecknats av en markant försämrad levnadskostnad. De 

ideologiska inställningarna förhindrar genomförandet av effektiva förändringar 

och förbättringar. Det råder en ständig kamp mellan det religiösa ledarskiktet och 

de reformvänliga politikerna om det bästa sättet att utveckla landet till en modern 

och handlingskraftig stat. Mullorna opponerar sig mot att använda lånat utländskt 

kapital och mot importen av västerländsk teknologi, som de betraktar som 

moraliskt fördärvande. 

2.3         Nobels fredspris 2003 

Shirin Ebadi är den första muslimska kvinna som får ta emot ett Nobelpris.  

Hon belönades med fredspriset för sitt ihärdiga arbete för de mänskliga 

rättigheterna. Men hon får det också för att hon som muslim menar att islam är 

förenlig med de mänskliga rättigheterna. Enligt henne går det att förändra det 

iranska islamiska systemet inifrån. 

Hon understryker att grunden till de kränkningar som sker i många islamiska stater 

idag, inte står att finna i religionen, utan i traditioner och den patriarkala kultur 

som dominerar dessa länder, däribland Iran. Och eftersom hon är jurist tycker hon 

att bästa metoden är att bruka lagen. För lagarna är det enda som myndigheterna 

inte kan utmana. 

                                                
4 http://www.dn.se/ 
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2.4         Islam – generellt sett 

Att definiera islam är inte lätt. Det är inget entydigt begrepp och motsättningarna 

inom den muslimska världen är stora. Västerländska begrepp och fördomar ställs 

ofta på huvudet. För det första: Islam och kristendom kan inte jämföras rakt av. 

Jesus var enbart en andlig lärare. En poäng hos honom var maktlösheten, under de 

första 300 åren hade de kristna ingen som helst politisk makt. Muhammed var 

däremot både religiös, politisk och militär ledare.  

Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter 

det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes.  

Kristendomen, till exempel, har ju fått sin benämning efter namnet på dess profet 

Jesus Kristus; Buddhismen efter dess grundare Gautama Buddha; Zoroastrismen 

uppkom som sagt efter dess grundare Zarathustra; och Judendomen, judarnas 

religion, efter stammen Juda (i landet Judéen) där den föddes. Likadant är fallet 

med andra religioner. Men så är det inte med Islam. 

Denna religion har det unika utmärkande egenskapen att den inte har någon sådan 

association till en speciell person eller till ett särskilt folk. 

Ordet ”lslam” meddelar inte någon sådan relation – eftersom den tillhör inte någon 

särskild person, folk eller land. Den är inte en produkt av någon mänsklig hjärna, 

inte heller begränsas den till något särskilt samhälle. Den är en universell religion 

och dess mål är att i människan skapa och utveckla islams inställning och 

egenskaper.5 Vem som än har dessa egenskaper, må han sedan tillhöra vilken ras, 

samhälle, land eller stam som helst, är en muslim. Enligt Koranen, har det bland 

alla folk och i alla tider funnits goda och rättfärdiga människor som innehade dessa 

egenskaper - och alla var och är muslimer.  

Islam är ett arabiskt ord som betyder lydnad och överlämnande, dvs. ett totalt 

överlämnande av sig själv åt Guds vägledning.  

Islam har dock flera dimensioner: den kan vara en religiös tro, en identitet och en 

politisk ideologi – tre aspekter som varken inkluderar eller exkluderar varandra; de 

kan fungera var för sig eller tillsammans.  

                                                
5 Daniel Stridsman, lärare vid Al-Azhar skolan i Stockholm, föreläsning 21/10 2006 
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3        Resultat 

Polisutbildningen grundades 1944 och fram till 1991 var det ett flertal olika skolor 

och träningscentran. 1991 slogs alla dessa tillsammans och bildade IRIPU6, och 10 

år senare under 2001 bildades det ett enhetligt polisuniversitet på ett och samma 

ställe. Som en gren av detta universitet ligger utbildningen för de kvinnliga 

poliserna. Den första kullen kvinnliga poliser utexaminerades 1999. I 

På den Iranska polishögskolans, IRIPU  avslutning höll President Mahmoud 

Ahmadinejad ett tal under vilket han påtalade hur viktigt polisens framgång direkt 

är sammankopplat med i vilken utsträckning som polisens samarbete med 

invånarna är, och det i sin tur beror på hur mycket folket litar på polisen.  

I Iran är en polis en sann muslim och en rättrådig person som ser med stort allvar 

på sitt yrke och sin yrkesroll. 

Under maj 2006 hölls en konferens för de islamiska ländernas polischefer i 

Isfahan, Iran. De fast slog då hur framtiden för den islamiska polisen skall se ut, 

och vad som förväntas av den: 

 

• Skall vara religiös och sann troende 

•   Tjäna samhället 

•   Upprätthålla sanningen  

•   Vara artig, kommunikativ och förstående 

•   Bevara anseendet hos individerna 

•   Inneha ädelhet och ära 

•   Konfrontera avvikelser och korruption inom polisen 

•   Försvara och vakta islam och dess revolutionära värde 

•   Vara effektiv 

•   Vara kompetent 

•   Utveckla och förbättra metoder och arbetssätt 

•   Vara skyndsam och ajour. 

•   Ha känslan av förmyndarskap 

•   Vara väldig och beslutsam 

•   Sörja för den moraliska säkerheten för samhället. 

•   Vara intelligent och originell  



Rapport nr. 354 

 9 

Ht 2006 

•   Känna igen lagöverträdare, arbeta preventivt 

•   Kämpa mot osäkerhet och motverka illegal invandring av utlänningar. 

 

Den modell som presenteras nedan är inte ett nytt koncept utan snarare bara ett 

nytt utseende och kanske en ny innebörd. 

Modellen som är en del av ISCOP7, består av fem komponenter, enkelt översatt till 

Fred, Prevention, Rekrytering, Skydd och Etik och kallas för kort för P4E8. 

Den första delen är ”Fred” och förklaras enklast med att berätta om hur Profeten 

Mohammed såg på mänskligheten då han predikade för första gången år 600 

västerländsk tidräkning. Han förespråkade alla människors lika värde, oavsett kön, 

social status eller hudfärg. Det är detta som ISCOP jobbar på att förmedla till 

resten av världen. Islam är i grunden fredligt och strävar bara efter att försvara den, 

enligt muslimerna, sanna tron. Våld är inte tillåtet än i andra fall än självförsvar. 

Andra och kanske en av de viktigaste är ”Prevention”. Främst handlar det om 

social prevention, att göra folket medvetna om vilken väg en sann muslim skall gå. 

Den tredje delen är ”Skydd”. Att försvara folk i nöd, de svaga, de sjuka, de 

försvarslösa, de fattiga, de fysiskt och psykiskt handikappade, änkor, utnyttjade 

människor, och även turister som blivit av med deras ägodelar under tiden de varit 

i en Islamistisk stat är bara en del av vad som krävs av den islamistiska staten. 

Polisen har här en stor del och måste göra sitt bästa för att hjälpa folket, eller med 

andra ord, Guds tjänare, för att tillfredställa Allah – Den allsmäktiga Guden. 

Polisen måste göra allt för att skydda folket eftersom det är därför de har blivit 

anställda i den Islamistiska staten. 

”Rekrytering” är ytterligare en stor del i den nya polismodellen. Att välja ut de 

som skall tjäna folket och se till att lag och ordning efterföljs i en ISCOP stat, skall 

bland annat inneha följande kriterier: 

• Komma från en familj utan missbruk, alkoholism, synd, ohederliga affärer 

etc. 

• Känd för god etik och moral 

• Modig 

• Ha självförtroende 

                                                                                                                                               
6 Islamic Republic of Iran Police University 
7 Islamic Community Policing 
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• Älska människor och att tjäna dem, speciellt de som är i nöd. 

• Inneha körkort för bil  

• Studenterna skall vara mellan 18 – 25 år vid söktillfället. 

Själva rekryteringen går till på liknande sätt som i Sverige, med språktest, 

intelligenstest, fysiska och psykiska tester. Det är viss skillnad mellan de fysiska 

gränserna för de manliga respektive kvinnliga sökanden. Den största skillnaden är 

dock att under själva utbildningstiden är män och kvinnor åtskilda och studerar vid 

olika skolor. 

Om man klarar ovanstående punkter, åker ett par stycken ur rekryterings 

kommittén hem till din hemort och förhör din familj, grannar, tidigare skolor och 

övriga föreningar av intresse, om dig och din moral samt lämplighet som polis. 

Sedan väntar 2 eller 4 års studier vid polisskolan. Den kortare utbildningstiden är 

då man redan kommer in till skolan med en examen från ett annat universitet. 

Studietiden är hård och kan jämföras med det liv våra svenska värnpliktiga 

genomgår. Man bor på internat på skolan, det är uppstigning med flagghissning 

och marschträning varje morgon och varje dag hälsas rektorer och lärare med 

uppställning i raka strikta led. Studenterna examineras i 135 ämnen där ibland, 

självförsvar, skidåkning, vapenhantering, islam, bilkörning, datakunskap, sjukvård 

och mycket mer. Efter 2 år på skolan kan du specialisera dig inom något av 

nedanstående ämnen: 

• Utredning 

• Trafik 

• Gränspolis 

• Säkerhet 

• Teknik 

• Militärpolis 

• Ordningspolis, patrullerande 

 

Den sista och kanske den främst betydande delen i den ISCOP polisorganisationen 

är ”Etik”.  För att kunna främja en hälsosam poliskår i de islamistiska staterna, 

måste poliser och polisanställda praktiskt tillämpa de islamistisk etik och moral. 

                                                                                                                                               
8 P4E: Peace, Prevention, Proper selection, Protection och Ethis. 
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En polisorganisation utan etik är bara en armé utan hjärna. Den heliga profeten 

skickades till folket just för att sprida god moral bland folket.  

Den islamistiska policyn visas enklast genom nedan stående bild. 

  

Figur 1. Modell : P4E 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Jag finner ovanstående resultat trovärdigt då detta kommer ifrån personer inom 

Interpol och representanter för den iranska kvinnliga polisskolan som jag själv har 

träffat och samtalat med. Den iranska polisen har en hemsida också, men som är 

skriven på farsi, ett språk som inte jag behärskar. 

3.2 Resultatsammanfattning 

Den i Iranska polisorganisationen välkomnar kvinnor i yrket och det skall inte göras 

någon skillnad mellan de olika yrkesrollerna. En kvinna kan likväl som en man 

jobba med till exempelvis patrullering eller som trafikpolis. Men eftersom det 

tidigare inte funnits någon kvinnlig polis är efterfrågan stor och tillgången liten. 

Detta resulterar i att de kvinnliga poliser som uteximinierats de senaste åren jobbar 

med att utveckla den kvinnliga polisutbildningen, utredning av kvinnobrott eller på 

flygplatsen som gränspolis 
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4  Diskussion 

Jag mötte, under mitt arbete och förberedelse inför min resa, på de mesta 

varierande reaktioner men de flesta lutar någonstans mot ”Är du inte klok?” ”Är 

det inte farligt?” ”Där förtrycker dom bara kvinnor..” och så vidare.. Konflikten 

mellan islam och väst är gammal, och efter terrordåden mot World Trade Center 

och Pentagon den 11 september 2001 har debatten blossat upp igen. Jag tror att 

många av frågorna grundar sig i okunskap. Även jag hade en del förutfattade 

meningar om kvinnor och polisen i Iran. Som jag tidigare har försökt belysa jag 

verkligen försökt att närma mig detta land och ämne på ett så mångfaciterat sett 

som möjligt utan allt för många fördomar i bagaget. Vi i Sverige har lärt oss att 

tänka på religion som en privatsak dock så är det inte i stora delar av den övriga 

världen. Gång på gång ser vi hur religion, etnicitet och politik förenas på ett för oss 

i väst obegripligt sätt. 

 

Det är skillnad mellan den svenska och den iranska polisutbildningen inte minst i 

det hänseende att Iran har olika skolor för män som kvinnor. Utbildningsmålen är 

den samma men det går inte att bortse från att den iranska kvinnliga polisen, i 

dagsläget, främst har blivit en administrativ post. Det dock inget som direkt 

hindrar att en kvinnlig polis skulle kunna patrullera. Mycket ligger i att det i 

dagsläget finns väldigt få kvinnliga poliser i Iran. I huvudstaden Teheran finns det 

ca 15 miljoner människor men bara 500 kvinnliga poliser. Det gör att man till en 

början får intrycket att det inte alls finns några kvinnliga poliser. Det som också 

gör att man inte märker av de kvinnliga poliserna är att de är klädda i den 

traditionella  chadoren vilket till en början gör det svårt att skilja dem från andra 

statsanställda kvinnor eller djupt praktiserande muslimska kvinnor. Det som 

däremot binder oss samman som yrkeskår är tron på mänskligheten och en vilja att 

göra gott. Rekryteringen i Iran är tuff och den iranska polisen utbildas till att bli en 

god medborgare. I Iran är det en lägre antagningsålder än i Sverige. I Sverige vill 

ju polisen ha in folk med olika yrkesbakgrund och bakgrunder, det är en merit att 

vara lite äldre och ha erfarenhet om livet. I Iran kan man kanske missa värdefull 

kunskap hos enskilda individer på grund av detta eftersom antagningsåldern är så 
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låg och målet med utbildningen är att utbilda god medborgare som rättesnören för 

folket. 

Alla länder i världen försöker att finna olika lösningar för att lösa polisära 

problem. Forskare i olika specialämnen, sociala och polisiära forskare, runt hela 

jorden studerar, planerar och utvecklar olika metoder, tekniker och framställningar 

för att möta det olika men ökande problemen i samhället. Detta är inte ett jobb för 

ett enda land. Faktum är att alla länder över hela världen, borde och måste, finna 

en lösning och dela med den till den övriga världen. Som vi alla vet är inte längre 

kriminalitet knutna till ett speciellt land eller region. Så det land som hittar en 

lösning på sina problem kan genom att dela med sig av sina erfarenheter hjälpa 

andra länder eller regioner. Den gamla klyschan ”tillsammans är vi starka” i lite 

finare ordalag. 

Många länder är till exempel medlemmar i Interpol, av dessa länder är 57 stycken 

dominerade av den muslimska läran. Det är mer än 1.3 biljoner av världens 

befolkning som är muslimer. Som tidigare beskrivits är Islam dock inte bara en 

religion, det är också en djupt påverkan av tankar, handlingar, livsstil, arbetsliv, 

ekonomi, etik, hälsa och även kriminella påverkelser.  

På grund av detta har som ovan beskrivits en policy9 utvecklats, som gäller alla 

islamistiska stater och länder.

                                                
9 ISCOP, se avsnitt 3 
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5         Slutsatser och förslag 
Den iranska och den svenska polisutbildningen skiljer sig inte så mycket i grunden 

som jag hade trott. Det är dock olika kravgränser för män och kvinnor när det 

gäller den fysiska styrkan men i övrigt är det samma krav på god moral och ett 

intelligent tänkande. Den största skillnaden mot den svenska skolan är att i Iran 

studerar manliga och kvinnliga studenter åtskilda och under skoltiden och du bor 

och studerar på skolan.  

Skillnader mot den svenska skolan är också rekryteringen, att det är inte bara du 

som sökande som granskas utan även din familj och närmaste krets. Detta kan 

medföra att det är en viss typ av studenter som antas jämfört med den svenska 

skolan som eftersträvar ett så brett spektra av studenter som möjligt. I Sverige 

försöker polisen ta till vara på de olikheter studenterna har medan i Iran handlar 

det mycket om att formas till en god medborgare där skolan ger dem den kunskap 

och allmänbildning som de behöver. 

 

Det jag slutligen kom fram till under min resa var att vi har allt att vinna på att 

lyssna på varandra. Vi är inte så olika som vi vill påskina. Religion, kön eller 

social status spelar ingen verklig roll. Vi är alla människor som vill gott, vi är 

poliser för att vi tror att vi kan hjälpa. En polis skall vara den trygga famn man kan 

lita på oavsett om det är i Sverige, i Iran eller någon annanstans i världen. 

 



Rapport nr. 354 

 15 

Ht 2006 

Referenser 

 

Böcker, tidskrifter och föreläsningar 

Daniel Stridsman, lärare vid Al-Azhar skolan i Stockholm 

Sören Wibeck, Religionernas historia, ISBN 91-85377-01-5 

 

Internet källor 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2219&a=523617&previousRenderTyp

e=3  

http://www.policevids.com/showvideo.php?id=2136 

http://www.polisen.se/inter/nodeid=7817&pageversion=1.html 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/29/79/e0cb7d15.pdf 

 

Personer 

Mr. Moradi, Interpol, Teheran, Iran 

Mr. Salehmajd, Irans Ambassad Stockholm, Sverige 

Mrs.Javadnezhad, översättare och tolk på den kvinnliga polisskolan, Teheran  

Mr. Sahebi, Sweden Desk Officer, Ministery of foregin Affairs I.R.Iran, Iran  

Mrs. Fariba Shayyegan, rektor och lärare vid den kvinnliga polisskolan, Teheran 

 

 

 



Rapport nr. 354 

 I 

Ht 2006 

Bilaga 1 

Bild 1 Chador  

  
Chador betyder "tält" och är ett plagg som hänger över kroppen så att inga kroppsformer 

syns och allt hår täcks. För alla kvinnor som jobbar inom den statliga sektorn är detta den 

obligatoriska klädesdräkten.  

 

Bild 2 Irans flagga  

 
Iran hade redan före revolutionen 1979 den färgsättning i flaggan som man har i den 

nuvarande flaggan, dock byttes det dåvarande riksvapnet ut.  

I nederkanten på flaggans gröna band och i överkanten på det röda står inskriptionen "Allah 

är stor" upprepad 22 gånger till minne av den 22:a dagen i månaden Bahmen (den 11 

februari 1979), den dag då shahen störtades och den islamska republiken upprättades. 

Färgerna grönt, vitt och rött är enligt traditionen symboler för islam, fred och tapperhet.  
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Bild 3  Irans statsvapen 

 
Riksvapnet som infördes efter revolutionen 1979 återges i rött i statsflaggans vita band. 

Vapnet har formen av en jordglob, en symbol för kampen för världens förtryckta folk. 

De fyra halvmånarna och svärdet representerar islam och styrka. Tecknet över svärdet anses 

symbolisera själsstyrka. 

Sett i sin helhet formar alla komponenterna en grafisk bild av ordet Allah (Gud).  

De fem huvudelementen motsvarar dessutom muslimernas fem religiösa plikter; 

trosbekännelsen, bönen, allmosorna, fastan och vallfärdandet till mecka. 

 

Bild 4  Irans geografiska läge 

  

 


