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IRAN  Den mytomspunna persiska mattan har flertusenåriga anor. Tillverkningen försörjer två miljo-
ner iranier men inhemsk lågkonjunktur och utländsk konkurrens har slagit hårt mot näringen. Nu är 
förhoppningen att lyfta handelssanktioner ska injicera nytt liv i en krisande bransch. 

Dess glans må ha avtagit i takt med branschens eko
nomiska tillbakagång, men mattförsäljare är fort
farande ett statusyrke i Iran. Försäljaren är högst 
upp i industrins näringskedja och den som gör störst 
förtjänst. På mattbasaren i Isfahan, Irans tredje 
största stad belägen 30 mil söder om Teheran, är 
 Esmail Ghorbani något av en legendar. Han är den 
som håller sig med störst lager och  som har flest 
shejker i gulfen i sin kundkrets.

– Jag har jobbat med det här i 50 år nu. Det fanns 
väldigt mycket pengar att tjäna då, det var den rikas
te branschen efter oljan. Nu är det annorlunda, men 
fortfarande är det ett yrke som ger dig mycket 
 respekt, säger  Esmail Ghorbani från sin plats bakom 
det blanka skrivbordet.    

Yrket går som regel i arv men Esmails Ghorbanis 
söner har i stället valt alternativa karriärer. De tror 
inte att den persiska mattan har framtiden för sig. 
Den berömde mattförsäljaren rycker på axlarna och 
medger att branschen inte är vad den varit.  

– Det finns många skäl till att det var bättre förr, 
säger han. Dels handlar det om sanktionerna, dels 
om att Kina och Pakistan försöker kopiera våra mat
tor men med lägre kvalitet. Men också om att det har 
varit ekonomisk kris i Europa. Folk är annorlunda 
där, de tycker inte att det viktigaste i livet är att köpa 
en fin matta.

2006, under Mahmoud Ahmadinejads admini
stration, misstänktes Iran försöka skaffa sig kärn
vapen och FN:s säkerhetsråd beslutade om stränga 
sanktioner mot landet. Sanktioner som kom att skär
pas i flera steg – med lägre exportintäkter och ökad 
arbetslöshet som följd – och, som SvD tidigare rap
porterat, började hävas först i januari. Detta sedan 
det internationella atomenergiorganet IAEA konsta
terat att Iran lever upp till världsorganisationens 
krav om att avbryta sin anrikning av uran.    

När handelssanktionernas effekt på den iranska 
ekonomin debatterats är det ofta oljan som stått  
i fokus. Men medan de fossila industrierna försörjer 
statsapparaten och berikar en inhemsk elit så drab
bades också en annan näring, närmare folkflertalet 
och närmare landets själ.

Två miljoner iranier, eller 2,5 procent procent av 
befolkningen, beräknas få sin försörjning genom 
mattor. En miljon genom att knyta dem, ytterligare 
en miljon genom en lång rad kringverksamheter 
som fårskötsel, garnfärgning, varptillverkning, 
mönstermakeri och reparationer.

Industrin var redan under press. Konkurrens från 
grannländer och en svag ekonomi på hemmaplan 
hade satt kännbara spår. Men det enskilt hårdaste 
slaget kom när USA 2010 beslutade om ett embargo 
mot mattor, Irans näst största exportvara efter oljan. 
Två tredjedelar av alla mattor som knyts i Iran säljs 
till utlandet, och den amerikanska marknaden stod 
ensam för en femtedel av importen. 

EU införde aldrig något handelsförbud men de 
bankrestriktionerna som omöjliggjorde elektroni
ska betalningar till och från Iran komplicerade till
varon för europeiska importörer. Enligt Iran Natio

nal Carpet Center (INCC), en statlig myndighet med 
uppdrag att tillvarata mattbranschens intressen, 
uppgick den årliga exporten innan sanktionerna till 
500 miljoner dollar. Motsvarande siffra i fjol var 
drygt 300 miljoner dollar.

Ghoram Dasht, två timmars bilfärd väster om 
 Isfahan, bebos av omkring 50 människor och runt 
500 får. De låga tegelhusen och det slitna fort som en 
gång skyddade byn mot inkräktare går i samma färg 
som den omgivande öknen. I den kuperade terräng
en avtecknar sig siluetten av en herde och hans hjord 
på ett krön. De flesta familjer håller sig med några 
djur och ett mindre jordbruk men mattor är huvud
försörjningen. 

I städerna är det vanligt att hemmafruar knyter 
ensamma, men i Ghoram Dasht är som regel hela 
familjen involverad. Men mest knyter kvinnorna.     

– Ibland knyter jag från morgonen till lunch, se
dan kan jag ta en paus och arbeta igen på kvällen. Det 
beror på hushållsarbetet. Men jag knyter ungefär 
fem–sex timmar om dagen, säger Mahgol Waziri. 

De som kritiserat beslutet att inkludera mattor i 
sanktionerna menar att det inte skadar den iranska 
regimen men drabbar kvinnor i fattiga glesbygds
samhällen desto hårdare. Kvinnor som Mahgol 
 Waziri och samhällen som Ghoram Dasht. 

– Det finns inget annat arbete här, säger hon. 
Händerna rör sig snabbt när Mahgol Waziri arbe

tar. 
– Min mamma började lära mig när jag hade fyllt 

tio, säger hon. Att lära sig knyta gick snabbt men att 
lära sig knyta mönster var väldigt svårt. Du måste 
först lära dig designen utantill och sen räkna. Men 
efter fem år var jag tillräckligt duktig för att hjälpa 
min mor.    

Persiska mattor är ett samlingsbegrepp som inte 
gör rikedomen i fråga om mönster och motiv rätt
visa. Runt om i Iran har olika städer och byar, liksom 
olika folkgrupper, under seklernas gång utvecklat 
och förfinat sina respektive stilar. Många figurativa 
motiv återkommer i hela landet men gestaltas 
 annorlunda beroende på tillverkningsort. 

Isfahan och den närliggande staden Nain utmärks 
av rik ornamentering snarare än fokus på symmetri. 
Blommor och fåglar är vanliga motiv. Vitt och ljusa 
pastellfärger dominerar. De röda toner som före
kommer i de flesta persiska mattor är ovanligare.   

– Den här mattan kommer att bli tre gånger fyra 
meter. Det är den största storleken vi tillverkar, säger 
Mahgol Waziri. 

Hantverket är ett av de mest tidskrävande i värl
den. Varje kvadratmeter färdig matta består av om
kring en miljon knutar. En skicklig yrkesutövare 
åstadkommer runt 10 000 knutar per dag. De blom
mor i mörkblått och benvitt som Mahgol Waziri kny
ter tar år att färdigställa.  

– Den här kommer att vara klar om fem månader. 
Då kommer vi att ha arbetat på den i nästan tre år. 

Tidigare föddes mattknytare in i yrket. Numera är 
det inte längre lika självklart. 

Att lära sig knyta gick 
snabbt men att lära sig 
knyta mönster var väl-
digt svårt. Du måste 
först lära dig designen 
utantill och sen räkna. 
Men efter fem år var jag 
tillräckligt duktig för att 
hjälpa min mor.
Mahgol Waziri, mattknyterska i Ghoram Dasht. 

” 

FAKTA

Persiska mattor
• Enligt Iranian National Carpet Centre (INCC), en 
statlig myndighet med ansvar för frågor relaterade 
till mattor, försörjer sig en miljon iranier, av vilka 
knappt 300 000 bor i provinsen Isfahan, genom att 
knyta mattor. Ytterligare en miljon människor be-
räknas försörja sig inom relaterade branscher, som 
garnfärgning eller mattreparationer.   
• 2010 införde USA ett embargo mot mattor från 
Iran. Landet stod ensam för en femtedel av export-
marknaden. 
• EU införde aldrig något handelsförbud men inter-
nationella bankrestriktioner försvårade för europe-
iska importörer. 
• Innan sanktionerna var mattor Irans näst största 
exportvara efter olja. Sammanlagt minskade 
 exporten av mattor från runt 500 till drygt 300 mil-
joner dollar årligen, enligt siffror från INCC.   SVD
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Varje kvadratmeter färdig matta består av omkring en miljon knutar. En skicklig yrkesutövare åstadkommer runt 10 000 knutar per dag. De blommor i mörkblått och benvitt 
som Mahgol Waziri (bilden ovan) knyter tar år att färdigställa. ”Den här kommer att vara klar om fem månader. Då kommer vi att ha arbetat på den i nästan tre år”, säger hon. 

Tillverkning 
av repet som 

används i per-
siska mattor.
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– När jag var barn knöt man mattor i varje familj, 
säger Mahgol Waziris make Mazaher Sharifi. Män 
och kvinnor arbetade sida vid sida. Då hade varje 
 familj sex–sju barn, nu har man ett eller två och då 
vill man skicka barnen till skolan. 

Han har tagit en paus från fåren för att äta lunch 
med sin hustru. När mattan familjen väver slutligen 
är färdig kommer ansvaret att försöka omsätta den 
i kapital hans.  

– Du måste veta vem du säljer till annars finns det 
en risk att du blir lurad. Som marknaden är nu är det 
inte värt att knyta mattor. Vi kommer att behålla den 
så länge vi har råd och hoppas att priserna går upp, 
men kanske blir vi tvungna att sälja innan dess, säger 
Mazaher Sharifi.

En första matta, knuten efter samma unika möns
ter som familjen beställt från Isfahan, är redan klar.  

Att sälja dem gemensamt drar upp priset. Identiska 
mattor i den storleken är sällsynta och förhoppning
en är att hitta en välbeställd köpare med ett stort golv 
att fylla. 

Mazaher hoppas kunna få 80 000 kronor styck för 
de mattor som tagit sex år att producera.

– Men de kommer bara att vilja ge 50 000 kronor 
styck, suckar han.   

Mattrecessionen slår mot familjens ekonomi. Men 
Mazaher oroar sig också över byns livsstil. Om den 
främsta inkomstkällan går förlorad kommer till
varon på platser som Ghoram Dasht oundvikligen 
att förändras.

– Mattor är en industri, men det är också vår kul
tur. Detta är vad vi har lärt oss från barndomen och 
det enda vi kan göra för att få pengar. Vi har fåren 

också men de ger mest mjölkprodukter som vi 
 använder själva. Om vi inte knyter mattor har vi 
 inget annat arbete.

Oron i byar som Ghoram Dasht kan bli politiskt bety
delsefull. Nästa år stundar presidentval i Iran och 
även om den iranska politikern Mahmoud Ahmadi
nejad ännu inte officiellt utlyst sin kandidatur för
väntar sig ingen någonting annat än att valet blir en 
duell mellan honom och den nuvarande, reform
inriktade, presidenten Hassan Rouhani.

Än så länge tycks Rouhani ha en stabil ledning. 
Amerikanska opinionsundersökningsföretaget Ipos 
senaste mätning, publicerad i slutet av maj ger presi
denten ett stöd på 41 procentenheter mot 29 för den 
presumtive utmanaren. Men Ahmadinejad har ett 
kraftigt övertag bland väljare på den mer konserva

”När iranska mattor inte fanns att tillgå så tog konkurrenter 
som Indien och Pakistan en stor andel av marknaden.”
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tiva glesbygden. Det är en grupp som drabbats hårt 
av nedgången i den iranska ekonomin, och vars 
missnöje kan komma att fylla en mobiliserande 
funktion. Som sannolikt kommer att gagna just 
 Ahmadinejad. 

Och åtminstone för mattknytarna ser framtiden 
fortsatt oviss ut. Under sanktionerna har andra pro
ducentländer – som ofta kopierar persiska mönster 
– expanderat i USA. 

– Att sanktionerna lyfts ger nytt hopp om att åter
ta förlorade marknadsdelar men vi bör inte vara för 
optimistiska och vi måste ha en strategi. När iranska 
mattor inte fanns att tillgå så tog konkurrenter som 
Indien och Pakistan en stor andel av marknaden, sa 
INCC:s generalsekreterare Hamid Kargar till semi
officiella iranska nyhetsbyrån Mehr tidigare i år. 

I Esmail Ghorbanis butik ligger mattorna stapla
de i metertjocka högar. Handknutet hantverk värt 
många miljoner som väntar på att köparna ska 
strömma till. Och även om den berömde mattförsäl
jaren medger att lagret är lite väl välfyllt är han inte 
bekymrad. 

Billigare kopior må vara i ropet, men en handknu
ten matta av hög kvalitet är en investering. En famil
jeklenod som kan gå i arv i generationer och ökar 
i värde över tid. 

– Det kommer att bli bättre. Jag har sett mattor 
från hela världen och ingenstans är kvaliteten så hög 
som här. Mattor ligger i vår natur, säger Esmail 
Ghorbani. 

naringsliv@svd.se

TEOKRATI MED STORA OLJERESERVER

•  Iran är en teokrati med demokratiska inslag. President och parla-
ment utses genom allmänna val men den ”högste ledaren” – för 
närvarande Ali Khameni – utses av religiösa skriftlärda. Den högste 
ledaren utses på livstid och kontrollerar bland annat rättsväsendet 
samt de väpnade styrkorna. En president får tjänstgöra max två 
mandatperioder i följd. När posten innehafts av någon annan under 
en mandatperiod är det fritt fram för tidigare presidenter att kandi-
dera igen.

•  Landet har runt 80 miljoner invånare. Omkring 70 procent av lan-
dets  befolkning är under 35 år.  

•  Iran hade under 2015 en bruttonationalprodukt på 436 miljarder 
dollar, enligt Internationella valutafonden. Därmed är det en av 
världens 30 största ekonomier. 

•  Landet världens näst största naturgasreserver och fjärde största 
 reserver av råolja. SVD

Utländska turis-
ter tittar på 
mattor vid en 
bazar i Teheran. 
Under sanktio-
nerna har län-
der som Pakis-
tan och Indien 
tagit marknads-
andelar från ira-
nierna.

En iransk familj 
besiktigar mat-
torna vid en 
 bazar i Teheran.

”Jag har sett mattor från hela värl-
den och ingenstans är kvaliteten så 
hög som här. Mattor ligger i vår 
 natur”, säger matthandlaren Esmail 
Ghorbani. 


