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Sammanfattning  
I detta arbete ges begreppet knitalong en vidgad förståelse samt ställs mot syjuntan, med syftet att belysa och  
bredda förståelsen av stickning i vårt samhälle. Knitalong är ett engelskt ord med betydelsen av att sticka tillsammans 
och existerar i majoritet på Internet med elektronisk kommunikation deltagarna emellan. Syjuntan, som idag finns 
i varierade former och med olika ord som beskrivningar, har i detta arbete lyfts fram som en verksamhet som tog sin 
början i Sverige år 1844 (Sjöqvist, 1974) och benämndes då syförening. En syförening är bundet till en församling vars 
främsta syfte är bibelstudier sammantaget med handarbete, däribland stickning, som utförs till välgörande ändamål. 
 
Arbetet syftar till att fördjupa kunskaperna kring knitalong, som är ett pågående fenomen i vår vardag. Med 
hjälp av syjuntan och syföreningarna skapa en bild av historiskt ursprung och tillämpning, olika tekniker, 
behov, kunskap, hur den genomförs i skilda syften samt vad stickningen genererar för form av ny kunskap söks 
finna svar på genom resultat och i arbetets diskussion. 
 
Uppsatsen grundar sig på studier av litteratur och elektroniska sidor rörande ämnet. Vidare har dessa behandlats 
av författaren som har bearbetat dem både kvalitativt och analytiskt. Metoden till denna studie är explorativ och 
syftar till att inhämta en mängd kunskap som omsluter ett utvalt problemområde, samt att det redan finns vissa 
förkunskaper rörande det valda ämnet. Empirin innefattar även förkunskaper av författaren och bidrar med detta 
till nya insikter rörande det framkomna resultatet. 
 
I resultatet redogörs för en knitalongs uppkomst och tillvägagångssätt. Även syjuntan och syföreningens verksamhet 
belyses ur ett likartat perspektiv. Flera exempel ges på de båda olika sätten att handarbeta inom gruppen. Särskilt 
utrymme får kommunikationen kring hantverket, i vilken form det sker och vad det genererar. 
 
I diskussionen framkommer den tydliga insikten om stickningens komplexitet. Vidare blottläggs även samband samt 
olikheter med syjuntans tradition. Det framkommer även en stark relation till datorer som belyses ur flera perspektiv. 
 
Studien är ett litet insnitt i ett pågående fenomen och bör läsas som en inspiration för ämnet i sig men också ligga till 
grund för fortsatt forskning. 
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1. INLEDNING  
Jag var omkring sex år gammal då jag med fumliga fingrar pillade fram maskor i min 

första stickning.  Jag var fast besluten att lära mig, men hade vid den åldern varken 

tålamod eller uthållighet. Föga anande jag då att jag många år senare skulle komma 

att frivilligt fördjupa mig i det hantverk som vid det första mötet skapade en sådan 

frustration inom mig. 

  

Sedan dess har stickningen kommit och gått i mitt liv. Den har ständigt lockat mig 

men efter många försök i att bemästra den har det ofta resulterat i nederlag med 

besvikelse som följd. Jag upplevde att jag behövde stöd för att komma vidare men 

hade ingen i min omgivning jag kunde fråga eller som jag upplevde inspirerade mig 

tillräckligt för att orka ta upp kampen med de krångliga mönsterböckerna.  

 

Så började jag lite av en slump att se mig om på nätet efter information, detta skedde 

omkring år 2003, och började då sakta men säkert nysta mig fram till en alltmer 

växande värld om stickning. Det kunde vara alltifrån ren inspiration till mönster och 

till videos med mycket tydliga instruktioner rörande olika tekniker. Forum och 

bloggar där människor i alla åldrar världen över berättade om sina alster och delgav 

sin kunskap. Något hade hänt med stickningen under dessa år, den hade förändrats, 

tillgängligheten var plötsligt mycket större samt uppkomsten av nya ord och 

sammanhang. Ett av dessa nya ord kom att fastna i mig, och bli litet som ett 

representationsord för den nya stickvågen jag befann mig i, det var det engelska ordet 

knitalong.   

 

Detta ord blir även ingången till mitt uppsatsarbete vars syfte är att fördjupa och reda 

ut begreppet knitalong. Jag vill beskriva den påverkan begreppets innebörd har på 

människor och stickning. Genom att ställa knitalong mot den traditionella syjuntan, 

som avser människor som träffas och handarbetar tillsammans i grupper på en 

bestämd plats, hoppas jag kunna finna kontraster i olikheter och likheter. Ordet 

traditionell får här betydelsen att påvisa syjuntans tidsperspektiv, som i detta arbete 

avser 1800-tal och fram till dags datum. En sådan undersökning är av intresse då jag 

upplever att denna mycket aktuella trend av stickning är med och påverkar det 

samhälle vi lever och verkar i. Men som framför allt bygger på en gammal 

handarbetsteknik som gett människan både värmande plagg och arbetssysselsättning 

genom århundradena. Det finns intresse i att dra paralleller och låta reflektioner 

spegla sig i varandra för att nya insikter och tankar skall bli tillgängliga.  
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Wills (2007) beskriver stickningen som en långsam process, som kräver både sin tid 

och sitt material. Därför är det tänkvärt att studera varför så många ändå väljer att 

exempelvis själv sticka en tröja istället för att gå och köpa en i någon av alla 

klädkedjor, då vi enligt Wills lever i ett samhälle som ser tid som något mycket 

dyrbart. Denna kunskap är viktig för detta arbete såtillvida att flertalet av dagens 

människor inte behöver sticka för det basala behovet av att klä sin kropp utan gör det 

för ett helt annat behov. Och det är detta andra behov som jag med hjälp av 

litteraturen och Internet hoppas kunna lyfta fram och skapa förståelse för. 

 

Andra frågor som jag bär med mig under studiens gång, för att vidga min analytiska 

tankeprocess är följande. Vad betyder begreppet knitalong, när och hur uppkom det, 

vad innebär det rent sakligt och vad innebär det ur ett historiskt perspektiv? Hur 

påverkar denna nya elektroniska kommunikation hantverket, vad tillförs och vad 

försvinner? Vad finns det för skillnader och likheter med den traditionella syjuntan? 

Jag tänker på frågor rörande historia, kunskap, kommunikation, material, teknik, 

behov, genomförande och ny kunskap.   

 

Med denna uppsats kommer jag att söka besvara dessa frågor med hjälp av 

formulerat syfte och frågeställning. Intentionen är att behålla fokus på begreppet 

knitalong, men för att kunna sätta det i ett sammanhang krävs att placera in det i en 

kontext.  
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Syfte 

Detta arbete syftar till att utreda begreppet knitalong och belysa det allsidigt genom 

att ställa resultatet mot den traditionella syjuntan.  

 

Frågeställningar  

Alla frågeställningar innefattar både knitalong och den traditionella syjuntan. 

 

– Hur går ett genomförande tillväga?  

– Vilken kommunikation ligger till grund för dessa aktiviteter? 

–  På vilket sätt frigörs och sprids kunskap? 

– Vad finns det för behov? 

– Vilka likheter och olikheter finns mellan knitalong och  

      den traditionella syjuntan? 

 

 

Metod och material 

I enlighet med Patel och Davidsons (2010) beskrivning av empiri, där denna 

framställs som en form av vetenskap grundat på observationer av verkligheten. Själva 

ordet kan ungefär översättas med ordet erfarenhet. Empiri utgör det underlag som 

forskningen avser att undersöka och består av insamlat forskningsmaterial där 

forskarens huvudsakliga uppgift är att relatera teori och verklighet till varandra. 
Då jag som person redan besitter en del förkunskaper rörande stickning och annat 

textilt handarbete betyder det vidare att mitt personliga kunnande utgör en del av 

den empiri som detta arbete baseras på. En kunskap sprungen ur ett praktiskt 

handlande som Molander (2004) benämner som tyst kunskap. Denna tysta kunskap 

är grundat på en ordlös överföring, uppmärksamhet och att se genom att göra.  

 

 

Explorativ metod 

Detta arbete har som funktion att upplysa och ringa in och förklara ett 

samtidsfenomen, därmed lämpar sig att använda en explorativ forskningsmetod. Jag 

har valt att följa den metod som anges av Patel och Davidson (2010) där de ger sin 

förklaring av anpassningen av en sådan metod. Explorativ forskning innebär att en 

viss förkunskap finns om det valda ämnet, då innehållet i studiens frågeställning 

redan är existerande begrepp som förekommer i en vidare bemärkelse och i de flesta 
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former av media. Dock med luckor där informationen blir fragmentariskt framställd 

på grund av generaliseringar och ytligare djupdykningar.  

 

Syftet med explorativ forskning är att inhämta en mängd kunskap som omsluter ett 

utvalt problemområde. Resultatet blir följaktligen att det valda problemet studeras 

allsidigt och omges av en sfär av information som sammanstrålar med intentionen att 

komma fram till ny kunskap. Utmärkande för denna metod är även praktiseringen av 

idérikedom och kreativitet som syftar till att lösgöra nya upptäckter. 

 

 

Litteraturstudie 

När en litteraturstudie bedrivs i enlighet med vad Hartman (2005) skriver, består 

huvudsaken i att göra ett urval för att begränsa studiens omfång, urvalet i sin tur 

grundar sig på det som är representativt för det område som ska studeras. Därmed 

består inte uppgiften av att inventera och referera utan ligger i att välja, skapa 

struktur samt att sammanfatta. Detta för att innehållet ska kunna tydliggöra de 

förhållanden som initialt valts att belysas. I en litteraturstudie bidrar även författaren 

själv med något, inläsningen av material utförs med en viss avsikt, iakttagelser görs 

och bildar slutligen en struktur som består i det egna bidraget. Skillnaden mellan att 

göra en litteraturstudie från en studie av litteraturreferat, är att i den senare återges 

endast innehåll och faktauppgifter och syftar i att skapa en sammanfattning av det 

studerade innehållet. Mitt val av metod för denna undersökning gällande begreppet 

knitalong, grundar sig på en avgränsning till att återge ett urval av den tryckta 

litteraturens forskning samt de elektroniska publikationer som jag anser vara av 

relevans för att kunna fokusera arbetets omfattning.  

 

 

Kvalitativ studie 

Min studie är kvalitativ i den bemärkelsen att jag behandlar mitt material ur en 

analytisk och tolkande synvinkel, vilket är vanligt vid studier som baseras på 

textmaterial i enlighet med Patel och Davidson (2010). I takt med arbetets 

fortskridande och då nya resultat tillkommer dyker det upp en rad tankar som alla är 

viktiga för den slutliga diskussionen. Dessa tankar är betydelsefulla och måste lämnas 

utrymme då de besitter insikter som kan vara viktiga för arbetets helhet. Därav görs 

en rad mindre analyser som i detta fall avser anteckningar under processens gång och 

som i arbetets slutskede är med och skapar den avslutande diskussionen. Det finns 
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ingen vedertagen modell för hur detta arbete med analyser ska gå tillväga och det är 

därmed upp till författaren själv att välja, viktigt är dock att det anges för läsarens och 

tydbarhetens skull. 

 

Mitt sätt att hantera denna metod bygger på att i slutdiskussionen låta de tankar som 

uppkommit under vägen spinnas samman med det framkomna resultatet och med 

det också delge läsaren mitt analytiska tankesätt. Som grundar sig på min empiri av 

tidigare kunskap samt eftertanke och reflektion. Mina tankar rör sig i banor kring att 

skapa förståelse för andra människor i vilket uttryck det tar genom handlingar, tal, 

och skrift (Patel, Davidsson, 2010), och med det skapa en tolkning av den 

information som inhämtats.  

 

 

Validitet och reliabilitet  

Eftersom detta är en studie som bygger på en bearbetning av redan skrivna texter är 

det viktigt att ta hänsyn till att detta arbete kommer att utsättas för omtolkningar 

under forskningens gång och därmed ha en påverkan på resultatet.  

Då denna studie är ett insnitt i ett pågående fenomen som fortfarande expanderar 

och förändras dagligen är det viktigt att påpeka dess aktualitet och att arbetet har ett 

tydligt bäst före datum. Då Internet bygger på en rörlig konstruktion som generellt 

innebär här idag borta imorgon, kan studien endast representera en del i detta 

förlopp. 

 

Då jag till stor del har nyttjat källor från Internet samt överskådligt besökt en mängd 

forum och bloggar rörande knitalongs, stickbloggare och handarbetsutövare. Dessa är 

i sin tur skrivna av individer med olika bakgrunder och om ämnen med intresse kring 

deras person. Därmed är det viktigt att behålla ett kritiskt förhållningssätt vid 

inläsning av dessa texter. Dock vore det en omöjlighet att bortse från dessa 

elektroniska källor då de utgör en stor del av denna studie. Enligt tidigare forskning 

menar Myers (2009) att bloggare sällan undersöker sina källors äkthet utan återger 

dem i form av provisoriska eller tidsbundna uppgifter. Han skildrar vidare hur det är 

själva mängden som avgör huruvida uppgifter tas emot och behandlas kollektivt över 

nätet.  
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Jag är medveten om att det material som använts för denna studie bygger på andra 

människors återgivningar, tolkningar och översättningar, därmed är de redan tolkade 

utifrån den källa de hämtades ifrån och kommer åter att tolkas i min återgivning. 

Texterna är även skrivna under olika årtal och perioder som kan ha påverkat 

innehållet. Även författarnas egna ställningstaganden och intentioner med hur de 

lägger fram sina texter bidrar till hur de kommer att tolkas av en läsare. Detta finns 

ständigt i mina tankar då jag skriver, samt att mitt eget tillägg i slutet av detta arbete 

kommer att bli ytterligare en fortsättning på den spiralrörelsen. 

 

 

Genomförande  

Då mitt material består av redan skrivna texter, både tryckta och elektroniska började 

jag detta arbete med att nyttja sökmotorn Google på ordet knitalong och fick då upp 

en mängd träffar. Jag sökte slumpmässigt bland dessa under en tid för att skapa mig 

en överblick, samt nyttjade länkar och källor som angavs på de olika sidorna. För att 

skapa en avgränsning reducerade jag efter förekomsten av ordet knitalong eller det 

med liknande betydelse och som fångade mitt intresse. Allt skedde mycket spontant 

och skulle ta alltför stor plats att återge och referera till i detalj.  

 

Sökandet efter tryckt litteratur skedde inom ett utvalt område i Libris 

bibliotekskatalog och Artikelsök, inringat av sökorden knitalong, knit, sticka, syjunta, 

i varierande konstellationer och med trunkering för att öka träffvidden. Ur detta 

sökresultat valdes sedan titlar ut som behandlade detta arbetes ämne. Detta ledde till 

en avgränsning texter skrivna av främst engelska, amerikanska och svenska 

författare, och mot den geografiska bakgrunden fokuserade jag mitt arbete. Vidare 

nyttjade jag utvalda böckers referensföreteckningar efter ytterligare litteratur. Den 

litteratur jag valde bort bestod av böcker som innehöll stickbeskrivningar och ren 

inspiration till handarbete, detta på grund av den obefintliga texten rörande mitt 

valda undersökningsområde. Efter denna reducering kvarstod ett urval av både 

elektroniska sidor och tryckta texter gjorda efter sannolikhet, som enligt Bryman 

(2002) utförs genom att inringa ett område där sannolikheten för att påträffa målet 

för undersökningen är som störst. 

 

Mitt tillvägagångssätt var att samla litteratur ur ett lite bredare fält för att kunna sätta 

samtidsfenomenet knitalong i ett sammanhang, samtidigt ville jag redogöra för 

ordets konkreta innebörd. Med bredare fält avses inblickar i stickningens och 
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bloggvärldens historia, samt tillåta mig i några mindre utsvävningar för att greppa 

den helhet som arbetet syftar till att belysa. Utifrån denna inledande överblick, valde 

jag litteratur som jag upplevde var givande för frågeställningen, med tanke på dess 

innehåll samt vid vilken tid de skrevs och gavs ut. Jag fokuserade mer på innehållet 

än vikten av att författarna behövde vara forskare, detta för att öka 

informationsbredden ytterligare.  

 

Vid min inledande överblick då jag sökte elektroniska texter fann jag de båda 

forumen www.stickamera.se och www.ravelry.com. Som vid tidpunkten för detta 

arbetes genomförande, våren 2010, var i majoritet bland hänvisningar och länkar på 

de sidor jag besökte. Detta val ledde till att jag kunde använda dessa forum som 

utgångspunkt för ytterligare information samt finna nya länkar. Då hela denna 

metods initiala sökningar skedde på slumpvis basis går den ej helt att i exakthet 

genomföra på nytt. Utan måste då göras med utgångspunkt på den av 

uppsatsskrivarens redan framtagna material och som återfinns i referenslistan.  

 

Vidare sökte jag att ge mina frågeställningar utfyllande svar och i enlighet med mitt 

val av metod bearbeta texterna. Under läsningens gång gjorde jag små 

minnesanteckningar i diskussionsdelen som jag avslutningsvis inkorporerade i den 

löpande texten. Då syftet med detta arbete var att utreda begreppet knitalong samt 

ställa det mot det som jag valt att benämna den traditionella syjuntan, bearbetade jag 

texterna explorativt och återgav de delar som jag ansåg vidgade kunskapsvyerna. Jag 

valde att blottlägga stickningen i stort för att åskådliggöra dess komplexa förhållande 

till människan genom historien. Tolkningen är viktig då den enligt Sjögren (2009) ger 

en innebörd och mening som inledningsvis varken var tydlig eller uppenbar. Därmed 

läste jag de valda delarna av litteraturen mot bakgrund av att finna det inte direkt 

avläsbara samt sökte efter mönster och paralleller i förhållande till arbetets 

frågeställningar. 

 

 

Tidigare forskning 

Jag ger här en presentation av den forskning som varit tongivande för arbetets 

genomförande. Denna tryckta litteratur ger en uppskattning av det aktuella 

forskningsläget, som grundar sig på författarens framkomna fynd och urval. Detta för 

att ge läsaren en orientering in i arbetes omfattning. Jag återger även här författarnas 

fulla namn till skillnad ifrån övrig text i arbetet.  
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Att stickningen är en teknik som utgör ett brett och finmaskigt nät och som har haft 

en stor betydelse historiskt sett för vår utveckling av både samhällen och 

industriverksamhet delger docent Per Göran Johansson i sin avhandling Gods, 

kvinnor och stickning (2001). Detta arbete har bidragit till mitt val av metod då 

stickningens komplexitet avtecknas och lösgör därmed en förståelse för att det krävs 

en forskningsform som den explorativa metoden för att kunna sätta saker och ting i 

ett sammanhang, hitta mönster och tillskansa sig ny kunskap. Johanssons avhandling 

är till grunden en industriell studie men har som gemensamt med detta arbete 

stickning och människan samt att den bygger i huvudsak på skrivna källor. 

Avhandlingen har fungerat som en form av inspiration av hur en studie kan bedrivas 

samt vara till hjälp vad gäller sökande av information genom sin källhänvisning.  

 

Den litteratur som behandlar stickningen generellt och som jag har valt att plocka 

delar ur som är relevanta för detta arbetes explorativa omfång är följande; 

textilforskaren Anneli Palmsköld som skriver utredande om stickningens historia och 

utveckling främst i Sverige i boken Stickning. Ett hantverk att utveckla (2009). 

Richard Rutt biskop av Leicester och som i A history of handknitting (1987) 

behandlar stickningens historia med hela världen som perspektiv, trots att den utgavs 

1987 räknas den enligt Palmsköld som den bästa och fylligaste historiken i ämnet.  

 

Som överblick för litteratur om bloggverksamhet och datorhistoria har jag använt 

delar av professor Greg Myers, The discourse of Blogs and Wikis (2009) som ger en 

aktuell bild av hur Internet brukas och hur bloggverksamheten kan tolkas. 

  

För den aktuella samtida stickvågen behandlar de båda makarna Larissa och Martin 

John Brown enbart knitalongs i en ämnesfokuserad bok under titeln Knitalong. 

Celebrating the tradition of knitting together (2008). Larissa är en aktiv stickare och 

arbetar med att formge mönster och modeller och Martin John arbetar som 

frilansande författare, tillsammans har de skrivit en utfyllande bok som ger en bred 

bild av begreppet knitalong och därmed utgjort en stor del av detta arbete. Även 

journalisten Kerry Wills skriver mycket utfyllande om den samtida stickningens 

utveckling och erövring av nya medier och forum i The close-knit circle (2007), och 

berör liknande områden som Brown & Brown. 
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För litteratur om syjuntans historia och tillvägagångssätt använde jag delar av 

filosofie doktorn Louise Waldéns texter i Cirkelns liv och handarbetes väsen (1994), i 

vilken hon delger syjuntans egenarter samt en undersökning inom studiecirklar som 

utövar handarbete. Vidare har antologin Ingen förspilld kvinnokraft (1974) med 

kapitel av Kerstin Sjöqvist före detta intendent på Nordiska museet och Skansen, 

samt kapitel av journalisten Anders Beijbom. Dessa båda texter har behandlat 

syföreningarna som organisation och bringat klarhet i hur begreppen, junta och 

förening i detta fall skall tolkas. 

 

Övriga textförfattare har haft en mindre roll i detta arbetes inläsning och behöver 

ingen förtydligande presentation, de återfinns vidare i referenslistan. 
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3. HISTORISK TILLBAKABLICK. 

För att skapa en bild av både stickningen och bloggverksamheten, två faktorer som 

utgör grundelementet för en knitalongs själva existens, krävs det en liten historisk 

översikt för att orientera läsaren i både tid och rum.  

 

Stickning  

För att definiera stickningens grundkonstruktion och vad som särskiljer den från 

andra textila handarbetstekniker är följande beskrivning ett förtydligande.  

 

       Stickning är en teknik där man med hjälp av en obruten tråd och spetsade stickor –  

       eller en maskin – åstadkommer öglor som bildar en textil yta, mer eller mindre elastisk  

       beroende på garnets kvalitet, stickornas grovlek och utövarens handlag. 

       (Hemmets handarbetslexikon, 1991, s.44) 

 

Rutt (1987) menar att stickningens teknik så som vi känner den idag inte har sitt 

ursprung utifrån en bestämd geografisk plats vid en och samma tidpunkt, utan 

uppkom ur en samexistens med lokala variationer och tekniker. Med all säkerhet har 

tekniken utvecklats ifrån primitivare varianter som nålbindning och andra liknande 

flättekniker som förekom världen över med olika platsbundna avvikelser. Bland de 

allra äldsta fynden av stickning är de som påträffats i Kairo, Egypten och dateras så 

långt tillbaka som 600-700 talet. Det forskarna fann var fragment som utförts i ett 

avancerat mönster och därför kan antagandet göras att stickningen troligtvis är 

mycket äldre än så.  

 

Stoller (2003) berättar om stickningen som under medeltiden kunde utföras som 

skråverksamhet och inkluderade då oftast män. Dessa fick genomgå sex år av träning 

innan de kunde kalla sig för mästare och utöva sitt hantverk. Dock har stickningen 

generellt utförts av i huvudsak kvinnor, under historiens gång och världen över. Detta 

menar Stoller, kan ha sin del i att stickningen är portabel till sin form och kan utföras 

som bisyssla vid exempelvis djurvallning och barnuppfostran. Ett sätt att kunna 

arbeta extra vid sidan av och dryga ut sina inkomster, eller att skapa värmande kläder 

åt sin familj. Det var under en lång tid även ett bevis på god fostran och kunskap om 

kvinnan behärskade tekniker som bland andra stickningen. Också Lööf (2010) ger en 

bild av stickningen som en slags bisyssla, där kvinnorna hade ett nystan fäst i 

kjollinningen och kunde i vissa fall sticka samtidigt som en del sysslor utfördes eller 

närhelst ett litet avbrott uppstod. I Handarbetes lexikon återges även hur det var 
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vanligt att alla i familjerna hjälptes åt att sticka (män, kvinnor och barn) och det har 

troligtvis varit så sedan stickningens begynnelse (1991). 

 

Enligt Palmsköld (2009) anses stickningen vara en teknik som kom till Sverige under 

1600-talet och introducerades då i form av ett utövande hantverk som lärdes ut i 

produktionssyfte. Vidare skriver hon om hur denna form av stickning som utfördes i 

försäljningssyfte, levde kvar och förekom ända fram till en bit in på 1900-talet. Att 

sticka för hushållets egna behov var ett av hemmafruns ideal under 1900-talets 

början och efterkrigstiden. Under 1970-talet började stickningen alltmer att användas 

som ett uttryck för politiska åsikter och skapa debatt kring kvinnans historia och 

hennes handarbetande. 1980 introducerades både ett nytt mode och nya 

garnkvaliteter som gjorde uppror mot de mer traditionella handarbetsaffärerna med 

sin kundkrets av hemmafruar och vana stickerskor. Med dessa nya färger och fibrer 

skapades något som upplevdes som nytt och modernt samt riktade sig till en yngre 

målgrupp. Denna stickvåg höll i sig under hela 1980-talet men började sedan ebba ut 

och nästan försvinna helt för att sedan återkomma med full kraft igen under början 

av 2000-talet. Under denna tid började stickningen finna sin plats på nätet, 

specialinriktade forum, bloggar, garnleverantörer och tidningar växte i takt med att 

efterfrågan steg. Palmsköld redogör för ett intresse som bara ökade och gör det 

fortfarande då denna stickvåg ännu inte nått sin kulmen.  För den kunnige eller 

nyfikna amatören finns numera idag alla möjligheter att fördjupa sin kunskap på 

Internet, den största delen av utbudet är gratis, en del kräver medlemskap samt en 

mycket liten del som kostar pengar och då oftast rör olika stickbeskrivningar. Allt 

sammantaget innebär det att allt är tillgängligt dygnet runt och över hela jorden 

samtidigt. 

 

 

Bloggar och stickning 

De första bloggarna dök upp på Internet någon gång under 1990-talets senare hälft. 

Själva begreppet blogg uppkom troligtvis genom ett missförstånd 1998 då Jorn 

Barger gav dessa texter namnet weblog och som Peter Merholz trodde hade 

betydelsen we blog, och därmed var bloggen som vi känner den idag myntad (Myers, 

2009).  Detta är av intresse såtillvida att det skänker bloggens uppkomst en känsla av 

individuell skaparkraft då även själva bloggandet är något mycket personligt och som 

besitter en stor frihet. Vidare ger Myers en god förklaring till vad en blogg per 

definition skulle kunna vara, nämligen en genre av texter definierad utifrån vilka som 



 16 
 

använder den för dess egentliga syfte istället för vad den innehåller eller är utformad 

som. Det är därmed användarna/läsarna som ger bloggen dess konstruktion och 

forum. Wills (2007) skriver om sättet att blogga som ger stickutövare de största 

uttrycksmöjligheterna till att delge sina åsikter, men också makt att i stora drag 

påverka och diktera marknaden för garnleverantörer och den litteratur som ges ut om 

ämnet.  

 

Enligt Lööfs (2010) artikel har stickvågar sköljt över det västerländska samhället i 

omgångar under årens lopp och återkommit med cirka fjortonårs intervaller under 

1900-talet. Den våg som idag sköljer fram över dagens samhälle har en 

tsunamiliknande kraft och är mycket större än någon av sina föregångare. Hon menar 

att stickningen lever ett helt annat liv över nätet och att tillgängligheten är gigantisk 

till sitt omfång. Där finns allt från kurser till gratismönster samt en mängd länkar och 

tips. Det finns även en uppsjö av stickbloggar och kommentarer som tydligt påvisar 

att alla människor stickar, ung som gammal, man som kvinna. 
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4. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas mitt resultat i enlighet med mitt syfte, att utreda begreppet 

knitalong för att sedan ställa det mot den traditionella syjuntan. Jag ger en breddad 

bild med utgångspunkt för hur begreppet beskrivs i den tryckta litteraturen samt i 

efterföljande underrubrik hur det framställs på Internet. Anledningen till att datorn 

får ett så pass stort utrymme beror på den nära relation som har framkommit mellan 

den elektroniska tekniken och handarbete genom inlästa texter. Det är även av 

relevans då detta speglar en aktuell bild av stickning i dagens samhälle och nutid, 

som till stor del är uppbyggt kring kommunikation via datorteknik. Jag återger dessa 

resultat i enlighet med min valda metod, delar jag finner vara av relevans samt skapar 

ett sammanhang utifrån inledande syfte och frågeställningar. 

 

 

Knitalong i litteraturen 

Enligt Wills (2007) började den rådande stickvågen i USA med en rörelse som kallas 

för DIY (Do It Yourself). En kultur grundad för att skapa en motreaktion mot ett 

samhälle som blir alltmer teknologiskt, globaliserat och som skapar olika indelningar 

av socioekonomiska grupper. Utmärkande för dessa DIYers, som utövarna kallar sig, 

är en önskan om att reducera sin egen konsumtion och förlita sig mindre på de stora 

kedjornas produkter. Von Busch och Åhlvik (2009) berättar vidare om DIY som en 

önskan om att gå tillbaka till ett ur dåtiden hämtat vardagsliv som minner om 

sparsamhet och självständighet med intentionen att skapa en enklare och 

långsammare vardag. Detta uppfylls med hjälp av en återgång till traditionella 

hantverksformer och som i sin tur enligt författarna skapar en slags rebellisk anda 

blandat med ett drag av kulturkonservatism. 

 

Wills (2007) skriver vidare om den populära aktiviteten knitalong, som gjorde sin 

entré på Internet någon gång under 2000-talets början. Det finns inget exakt datum 

för när begreppet först myntades eller av vem. Vidare återger Brown & Brown (2008) 

hur varje knitalong är unik och skapad utav en eller flera individer. Gemensamt för 

dem alla är dock att det alltid finns ett syfte, ett särskilt projekt som exempelvis att 

sticka mössor. Men syftet kan även vara att skapa egna mönster, utbyta speciella 

tekniker, sticka för olika projekt så som välgörenhet, gatukonst och framföra sina 

politiska åsikter, eller som att helt enkelt starta en grupp enbart för gemenskapens 

skull. Detta leder till att varje knitalong har sitt eget speciella tema.  
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I den litteratur som Brown & Brown (2008) bidrar med beskrivs en knitalong, som i 

generella drag kortfattat betyder, en organiserad tilldragelse startad av vem eller vilka 

som helst som tillsammans med andra människor stickar för ett gemensamt mål. Och 

med stickningen följer kommunikationen, som ofta kan vara på andra språk än 

modersmålet, att lära sig hantera och nyttja Internet och datorer samt uttrycka sig i 

text och bild. Det har även utvecklats ett särskilt språk som består av förkortningar 

som bygger på engelska ord för stickare som vill kunna specificera sin 

kommunikation. Några exempel på sådana typer av knitalongslang är, KAL - 

Knitalong, WIP - work in progress, FO - finished object, UFO - unfinished object, och 

två förkortningar som består av ett slags lek med orden, Frog - to rip out a knitted 

work (”rip it, rip it”) och Tink - som ordet knit fast baklänges och med betydelsen av 

repa upp en del av sin stickning för att kunna lösa det problem som uppstått. En 

knitalong behöver inte heller nödvändigtvis utföras över Internet, ibland arrangeras 

möten eller tillställningar på bestämda platser och där människor möts ansikte mot 

ansikte, dock förekommer den absoluta majoriteten av knitalongs över Internet. 

Brown & Brown tipsar om att det enklaste sättet att komma i kontakt med en 

knitalong är att först nyttja en sökmotor som exempelvis Google och där helt enkelt 

söka på ordet knitalong, för att sedan med hjälp av det framkomna resultatet hitta en 

knitalong som ligger i det personliga intresset vad gäller projekt och lokation.  

 

 

Knitalong över Internet 

Den sida som länkas till i majoritet av undersökta bloggar och forum då denna studie 

bedrevs är den amerikanska Ravelry (2010), grundad 2007 av makarna Forbes. Sidan 

är öppen för alla men kräver ett medlemskap för att kunna logga in, detta är 

kostnadsfritt och erhålls omgående. Ravelry är ett organisatoriskt verktyg som 

tillhandahåller en mönsterbank och webshop samt fungerar som plattform för 

bloggar, forum och grupper för alla som delar en gemensam passion för fibrer i alla 

former oavsett nationalitet och språk. Vid inloggningstillfället 2010-03-16 fanns 168 

grupper under etiketten knitalong. Dessa personifierade sig utifrån olika saker som, 

fängelseprojekt, religiös anknytning, de som gillade katter eller hästar, blandningar 

av olika eller delade nationaliteter, en för barn under femton år, de som bara stickar 

utvalda plagg eller de som kombinerar stickningen med en bokklubb, för att bara 

nämna ett litet insnitt i utbudet. Dessa går att som tillfällig besökare på sidan få 

inblick i, läsa deras kommunikation och se deras disponering av tid och alster samt se 
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hur aktiva de är. Dock krävs det en inbjudan av själva gruppen för att jag som 

besökare även skall få bli medlem hos just dem.  

 

Många av de svenska sidorna med bloggande stickare är medlemmar i och hänvisar 

till engelskspråkiga knitalongs. En svensk sida liknande Ravelry men mycket mindre 

till omfång och som ofta omnämns och hänvisas till är Stickamera (2010), som 

startades hösten 2006 av stickentusiasten Korkala.  På Stickamera finns det två 

ständigt pågående knitalongs som går under namnen Pulsklubben och Sockklubben, 

där inbjuds alla som har en blogg att delta i en gemensam stickning som går ut på att 

Korkala lägger ut ett mönster med varierande svårighetsgrad och som kan vara 

skrivet på antingen svenska eller engelska. Sedan skall den utvalda sockan, eller 

pulsvärmaren stickas inom loppet av en månad och redovisas därefter med en 

inskickad bild av alstret. Korkala erbjuder stöd och hjälp under hela perioden och 

bidrar därmed till ökad kunskap om hantverket. Förutom Korkalas två knitalongs 

erbjuds det länkar till andra, under etiketten knitalong på stickameras sida fanns det 

vid detta tillfälle endast två pågående knitalongs.   

 

En knitalong sker under en utsatt tidsperiod, och är därmed inte helt olik en tävling, 

detta inspirerade den bloggande McPhee till att starta Knitting Olympics 2006. 

Hennes idé grundade sig på att hon bjöd in och utmanade människor världen över via 

nätet att delta, reglerna var enkla. Deltagarna fick lista sig på McPhees blogg, 

www.yarnharlot.com, där de skulle genomföra sin självvalda stickning. Efter uppvisat 

resultat av den färdiga stickningen fick de ladda ner en bild på en guldmedalj att 

lägga på sin egen blogg. Resultatet blev att 4 107 stickare deltog. Det som från 

McPhees sida började som en skämtsam intention, övergick till en succé och hon blev 

omnämnd i media och blev snabbt ett känt namn inom stickkretsarna (Brown & 

Brown, 2008). Detta var även något som tydligt framkom i detta arbetes initiala och 

översiktliga sökning av bloggar och forum, som skedde just under pågående 

Olympiska spelen 2010. Många rapporterade om sin pågående OS-stickning och 

kämpade tappert med att lyckas genomföra sina uppsatta mål innan Olympiska 

spelen var över för denna period (OS-stickning, 2010). 
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Stickning och datorer 

Att stickning och datorer har mer gemensamt än bara kommunikativ koppling står 

klart då Wills (2007) skriver om de stora likheterna i teknik. Datorer bygger på ett 

binärt system av kombinationer av de två koderna, 0 och 1, helt i likhet med 

stickningens basmaskor som antingen stickas räta eller aviga. Avsnittet nedan 

behandlar vidare flera exempel på en relation mellan stickning och datorer. 

Parallellerna är många och bildar i sin tur likheter som inte går att bortse från ifråga 

om en knitalongs uppkomst eller varför den har vunnit så mycket mark i den 

artificiella miljön. 

 

Sedan 1801 då Jacquardvävstolen uppfanns skriver Wills (2007), har relationen 

mellan textil produktion och teknik byggt upp varandra och utvecklats på grund av 

deras grundkonstruktioner. Samma logik som krävs för att använda och förstå sig på 

en dator kan översättas till stickteknik. En pixel blir till en maska i stickningen och 

därför går det snabbt och lätt att skapa mönster på datorer.  

 

I Lööfs artikel Stickspår: handarbete som social samvaro, meditation och 

provokation (2010), framkommer i en intervju en tanke om att dagens stickintresse 

kan ha en gemensam klangbotten mot den dagliga hanteringen av elektronik. 

Tryckande och knappande på tangenter kan ha betydelse, och vara en av många 

faktorer som utgörs stickningens popularitet och beroendeframkallande. 

 

Datorer används i mycket stor utsträckning till att konvertera bilder till pixlar, 

motsvarande maskor i en stickning, detta leder i sin tur till att fotografier kan bli till 

mönster att följa med exakta färgkoder för att komma så nära en naturlig 

översättning som möjligt. Det förekommer även en mängd färdigprogrammerade 

stickinstrument som utför uträkningar för den önskade designen, detta spar tid samt 

hjälper den individ som har idéer men saknar kunskap att utföra dem (Stoller, 2003). 

Gschwandtner (2007) skriver om textilkonstnären Mazza som var en av de första med 

att utveckla ett sådant program. Under hösten 2003 utvecklade hon ett datorprogram 

som automatiskt konverterade märkeslogotyper till stickmönster. Hon gjorde sedan 

detta tillgängigt som en gratis tjänst via Internet och menade att hon med detta bara 

fortsatte en gammal sedvänja att låta mönster passera mellan generationer och 

syjuntor, så som det skedde förr i tiden. 
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I sin artikel Mellan varven skriver Tornborg (2010) om en ung man som precis har 

lärt sig att virka. Han talar om en passion som funnits hela livet för data och 

arkadspel och hur han med dem i minnet överför de pixlade figurerna till maskor i sin 

virkning. Samma teknik som Mazzas datorprogram utför och som fungerar för både 

stickning, virkning och broderi. Mannen beskriver sitt nyfunna intresse som ett behov 

av att i vardagen skapa en materiell motsvarighet för att kunna möta upp den 

virtuella kreativiteten. Och han säger även att utövandet av virkning försätter honom 

i ett tillstånd av frivilligt inducerad koma. Han har med hjälp av Internet startat en 

grupp för dem som vill sticka eller virka. Gruppen har ett tiotal medlemmar och de 

som vill är välkomna att träffas för en stunds gemensamt handarbetande på en 

bestämd tid och plats.  

 

 

Syjuntor och syföreningar 

Syjunta är ett ord skapat av ordet junta med betydelsen en mindre grupp som verkar 

för ett gemensamt mål (Junta, 2010), ordet sy har i syfte att precisera juntans form. 

Det textila arbete som produceras inom en syjunta kan vara alltifrån stickning, 

virkning, broderi, sömnad, för att bara nämna några. Viktigt är dock att handarbetet 

är portabelt till sin form då juntan förutsätter ett möte som sker utanför hemmets 

väggar. 

 

Palmsköld (2009) skriver om stickningen som en ren nöjesaktivitet som de högre 

samhällsklasserna kunde ägna sig åt under 1800-talets början. Vid den tiden började 

även material såsom garner, stickor och olika mönsterböcker att säljas i affärer som 

var specialiserade på handarbeten. Att människor söker sig till varandra för att sticka 

i olika konstellationer har under århundradena varit frekvent förekommande, allt 

från stickarskrån till olika slöjdföreningar samt stickning som hjälporganisation och 

välgörenhet. De största sticksammankomsterna skedde faktiskt just i samband med 

krig. Under de två Världskrigen berättar Brown & Brown (2008) uppmanades de 

civila till volontärarbete genom att sticka varma sockor, vantar och mössor till de 

stridande. Kvantiteterna av stickat under den här perioden var enorma och 

uppmaningarna som börjat som en humanitär vädjan övergick snart till att bli en 

patriotisk plikt.  
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Waldén (1994) skriver om syjuntan som ofta är en privat sammanslutning som sker 

vänner eller grannar emellan där det krävs kontakter för att få tillträde. Denna 

slutenhet är en förutsättning för att bilda en öppenhet och intimitet inom syjuntan. 

Utmärkande för en syjunta är föreningen mellan samtal och de sysselsatta händerna. 

Detta har genom historien fungerat som en legitim anledning att gemensamt med 

andra kvinnor kunna sitta samman ostört och tala om såväl vardagsproblem som 

exempelvis politik. Detta fenomen beskrivs även som en del av den ”hem-liga” 

(Waldén, 1994, s. 12) kvinnokulturen och som ordet antyder syftar till ett textilt 

utövande som är knutet till hemmet men ändå avskilt från övrig social samvaro. 

 

Utmärkande är hur dessa kvinnor i skydd av juntans nyttoarbete kunde kommunicera 

på ett vis som innebar stor frihet i jämförelse med hur de för övrigt förväntades 

uppträda i samhället. Särskilt under 1970-talet var kritiken stark mot alla former av 

handarbeten, det talades om den förspillda kvinnokraften. Samtidigt fanns en stolthet 

av kvinnohistoria som togs upp och nyttjades i ny form av bland andra Hofstätter och 

hennes bok Hönsestrikk- ett sätt att sticka fritt (Palmsköld, 2009).  

 

Sjöqvist (1974) återger hur en variant av organiserad syjunta är syföreningen som 

beskrivs som en gemenskapsform som skapat en lokal förankring gällande kallelsen 

till mission och internationell diakoni. I Sverige finns dokument som bekräftar att 

den första syföreningen bildades år 1844. Denna typ av verksamhet var förbehållen 

endast kvinnor. Vidare skildrar Sjöqvist hur föreningen verkade genom att anordna 

sammankomster där deltagarna läste bibliska texter samtidigt som de handarbetade. 

Ofta hade varje församling sin egen syförening. Kvinnorna turades om att upplåta 

sina hem åt sina väninnor i syföreningen, där de träffades regelbundet enligt 

överenskommelse.  De alster som blev färdiga kunde antingen säljas till gagn för 

församlingen eller ges till de fattiga och behövande i samhället. Under dessa första 

syföreningssammankomster var det vanligt att en man var närvarade initialt i arbetet. 

Då det vid denna tid (1800-talets mitt) var ovanligt att kvinnor slöt sig samman och 

bildade föreningar, var mannens funktion att agera ledare för gruppen och att 

organisera. 
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Vidare framkommer en syn på syföreningen som både gammalmodig och svår att 

som nykomling få inträdelse i. I en intervju genomförd av Beijbom (1974) av Wedin 

vidare titulerad hemmafru och författare, skriver om att hon är trött på det klassiska 

symötet där alla sitter och handarbetar och dricker kaffe. Hon menar även på att 

föreningen inte bara borde innefatta kvinnor utan även låta männen få vara med. 

Istället för högläsning av bibliska texter, skulle samhällsaktuella frågor kunna tas upp 

och skapa diskussion. Wedin menar att detta borde leda till större gynnsamhet, då 

fler människor träffas, umgås samt skapar större mängder av textil, exempelvis dukar 

som sedan kan säljas via en basar och därmed generera mer pengar till välgörenhet. 

 

 

Den aktuella syjuntan  

Syjuntan förekommer liksom ordet knitalong i dagsaktuella medier och i de forum 

och bloggar som fungerat som överblick för denna studie. Precis som 

knitalonggrupperna specificerar sina intentioner och intressen gör även den aktuella 

juntan och kan enligt Lööf (2010) kallas både för stick eller virkjunta, alltefter vad 

som skall tillverkas inom gruppen. Vidare berättar hon om hur det i korridorerna på 

Universitetet i Lund anordnas stickjuntor för fullt och ofta nyttjas de närbelägna 

kaféerna som mötesplats. Vidare exempel på aktuell förekomst är Sveriges Radio P1, 

som under december 2009 till januari 2010 sände en följetong innehållande 5 

program under namnet Syjuntan. De beskriver innehållet i följetongen som synen på 

en låg syssla som blivit revolutionär (Syjuntan P1, 2010). Programmen speglar 

mycket av den kultur som innefattar DIY rörelsens budskap (Wills, 2007; von Busch 

och Åhlvik, 2009). 

 

Även syjuntan är aktuell med avstamp i sin gamla form och används flitigt, även över 

nätet. På adressen www.syjunta.se finns en nystartad sida med intentionen att 

fungera som en slags webbtidning, där registrerade användare får fylla på med sina 

personliga inlägg rörande deras handarbetande. Sidan tillhandhåller information om 

olika evenemang, länktips samt vägledning rörande olika handarbetstekniker. Det 

som enligt denna sida klassas som handarbete inom ramarna för en syjunta är 

följande; broderi, flugbindning, måleri, smyckestillverkning, smide, stickning, 

sömnad, scrapbooking, träslöjd, virkning samt en kategori för övrigt. 
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Internetsidan har som funktion att vara ett forum, då grundarna ansåg att Internet 

inte var den rätta platsen för att utöva ett hantverk som är mer praktiskt i sin form än 

teoretiskt, och valde därför att låta sidan fungera informatoriskt med 

huvudambitionen av vara inspirerande.  

 

 

Kommunikation och det sociala  

Stickning är en del av det textila handarbete som framställs inom såväl syjuntan som i 

form av en knitalonggrupp. Gemensamt för dessa både olika mötesformer är viljan 

till samvaro och kommunikation. Många exempel på detta har framkommit under 

resultatets insamling och några av de mest talande återfinns i texten nedan och 

vittnar om innebörden av att vara social ur flera aspekter.  

 

Enligt Wills (2007) fyller stickningen oss med våra behov av fritid, estetik och sinnlig 

stimulering, meditation och kontemplation. Genom att sticka tillsammans med andra 

som delar samma känslor och uppskattar det tidskrävande arbetet är det naturligt att 

grupper bildas och därmed är en balans och dynamik upprättad. Att handarbeta 

tillsammans är ”att samtala med sysselsatta händer” (Waldén, 1994, s. 12).  

Istället för som i de tidigare stickvågarna på 1970 och 1980-talen menar Palmsköld 

(2009) att stickning numera utförs med fokus på den personliga tillfredsställningen. 

Den förknippas med lycka, lekfullhet och välbehag. 

 

Gemenskapen är viktig för det kollektiva skapandet, och det är just i relationen som 

kraften finns och genom denna fullbordas skapandet, skriver Rosenqvist (2005) och 

omnämner den brittiska designteoretikern Spark. Spark har undersökt det 

postmoderna samhället och menar att det har möjliggjort ett upphöjande av det 

traditionalistiska förhållningssätt som präglas av kvinnlig kultur. Starkt bidragande 

till detta är vårt förhållningssätt till den materiella kulturen, och accepterandet av 

skillnader och kulturell mångfald. Detta i sin tur menar Spark, bidrog till tillägnandet 

av ett äldre kulturarv såsom den traditionella syjuntan och handarbetet. Resultatet 

blev en koppling mellan det traditionella och det moderna. I korthet översatt, det 

traditionella sättet att umgås kring sitt handarbete såsom det förekommer i en 

syjunta, har omskapats av det rådande samhällets trender.  
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Hur stickningen brukats i olika syften under årens lopp och som medel för 

kommunikation, återfinns i detta mycket illustrativa exempel återgivet av Stoller 

(2003). Att stickning var och är starkt socialt förknippad framgår av den trend som 

rådde bland de dåtida välbärgade viktorianska kvinnorna, som utövade sitt 

handarbete som ett sätt att visa upp både sig själva och sitt kunnande. Något som 

ledde till att de utvecklade en särskild stickteknik med intentionen att förhöja 

stickningen till en mer behagfull aktivitet, samt att särskilja sig ifrån det traditionella 

sticksättet som ansågs klumpigt och påminde om landsbygden. Denna nya teknik 

innebar att stickorna skulle hållas med samma fattning som en penna när man 

skriver, och som ansågs accentuera handens rörelser på ett mer graciöst vis. Tekniken 

medför att stickningen inte blir lika effektiv då det tar längre tid att genomföra den, 

dock ansågs detta vägas upp av den attraktiva hanteringen. 
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5. DISKUSSION  

Min empiri sammanstrålar här med det analytiska tankesätt med vilket jag har läst 

studiens resultat. Genom återkopplingar till redovisat resultat ger jag här en 

sammanhållen diskussion, och tillför även egna tankar och spekulationer (Sjögren, 

2009). Jag kommer att behandla resultatet i följd med arbetets syfte, att utreda 

begreppet knitalong för att sedan ställa det mot syjuntan. 

 

 

Knitalong 

Det som tydligast framkommer i resultatet är att en knitalong bara kan existera om 

det finns tillgång till datorer och Internet. Och då vi i vårt aktuella samhälle utför vår 

kommunikation till stor del över just nätet så upplever jag det inte som särskilt 

långsökt att teknologin nyttjas även för kommunikation rörande stickning. Tvärtom 

är det det näst intill det perfekta mediet då stickning skall utföras, eftersom det kan 

ske på tider man själv väljer, man är obunden vid att infinna sig till möten utanför 

hemmets väggar, samt viktigast av allt, man kan själv välja knitalonggrupp helt efter 

sina personliga intressen och engagemang. Friheten att skapa blir total.   

 

Internet har i sin tur gett stickningen möjlighet till en större genomslagskraft samt 

ökat åtkomligheten och gett utövarna en konstnärlig frihet som helt låter individen 

bestämma vad som ska skapas, funktionellt eller ej. Nätet möjliggör den personliga 

utformningen och reglerna uppfattas inte lika hårda vad traditionen kring handarbete 

beträffar, svängarna går att ta ut ordentligt och gränser kan tänjas. Då stickningen är 

portabel till sin form och lätt att utföra som bisyssla (Stoller, 2003; Lööf, 2010), 

tänker jag mig att detta säkert följt oss under tidens gång och präglat vår syn på 

stickningen. Stickning är något som kan utföras samtidigt som vi exempelvis åker 

buss, sitter framför TV:n eller när vi får en liten lucka i vardagen. Det skulle då inte 

vara alltför onaturligt att gå med i en knitalong för att sedan kunna sticka när den 

egna tiden eller möjligheten finns. Det är med andra ord kanske inte beroende av vårt 

samhällstempo som vi väljer att vara effektiva med stickningen, utan för att den helt 

enkelt redan är kulturellt bunden till att utföras i små tidsluckor i vardagen. 

 

Gränsen mellan jobb och fritid blir i dagsläget enligt min uppfattning allt suddigare. 

Abstraktionen behöver vägas upp av något konkret, som är fast och går att hålla i sina 

händer, jag tänker då på hela DIY kulturens budskap. Hur von Busch och Åhlvik 

(2009) berättar om en önskan om att gå tillbaka i tiden och återuppleva en äldre 
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känsla av sparsamhet och med det åstadkomma något rebelliskt. Och det rebelliska 

skulle i sin tur kunna vara en översättning på tillfredsställelse, åtminstone i min egen 

tolkning. Kanske är det precis som den unge mannen berättar om i Tornborgs (2010) 

artikel en lust att få översätta allt virtuellt som skapas med något som faktiskt går att 

ta på.  Jag tänker här även på designteoretikern Spark som enligt Rosenqvist (2005) 

menar att det gemensamma handarbetet inte bara är en nödvändighet för frigörandet 

av skaparlust. Utan att det helt enkelt har återuppstått beroende på de 

samhällstrender som vi i dagens läge befinner oss mittibland och som i detta arbete 

återges av Wills (2007) och von Busch och Åhlvik (2009). 

 

Sättet att med datorns hjälp exponera sin stickning i olika sammanhang och 

scenarion med hjälp av fotografier särskiljer det unika i en knitalong. Detta ger de 

utövande full makt att själva bestämma hur deras stickning skall tas emot och gör i 

sin tur hantverket till en upplevelse av rekvisita, placering och skrift. Jag tänker på 

den fantastiska mängd av specifika knitalonggrupper som återfanns på Ravelry 

(2010) och som tydliggör hur stickningen blir mer till ett koncept. Det individuella 

uttrycket är det som förväntas uppvisas, något som betydligt skiljer sig från den 

historiska stickningen.  

 

Jag funderar även mycket på stickningens förhållande till datorer och som det har 

framkommit i resultatet hur de har ett invecklat förhållande till varandra. Tanken 

som Lööf (2010) skriver om i sin artikel kanske är långsökt men ändå kan jag inte låta 

bli att fundera över den. Att härleda stickningens behov av utövning till och ur att 

knappa på elektriska apparater med fingrarna. Jag tänker på om sambandet skulle 

kunna ligga i ett slags beroende, fingrarna vill återuppleva en rörelse och får sitt 

utlopp i handarbete, som med en liten allvarlig men dock så lekfull tolkning är precis 

ordagrant översatt att kunna passa in på ett tangentbord eller med ett par stickor. 

Arbetande händer, handarbete. Att sedan gå ett steg vidare och nyttja just datorn för 

att kunna kommunicera och anpassa stickningen efter de egna behoven är ännu en 

sammanflätning. Kanske går hela den virtuella sticktrenden att översätta till ett enda 

stort online-spel, i den uppfattningen att ett spel/verksamhet startas upp, delmål 

besegras i form av färdiga alster och genomförda knitalongs blir till gemensamma 

erövringar, något som i sin tur påverkar våra belöningssystem i hjärnan och därmed 

är cirkeln av behov sluten och snurrande i all evighet. Kanske går det även här att 

finna en parallell till det återskapande av ett gammalt hantverk som Rosenqvist 

(2005) belyser, att vi genom dagens gemenskap över Internet återupptar en gammal 
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gemenskapsform där gruppen bidrar till flödet av kreativitet. Ett slags upprepande av 

ett mönster grundat efter behov där utvecklingen har blivit en inveckling av det som 

varit och som vi önskar återskapa med hjälp av dagens medel. 

  

En mycket intressant iakttagelse av mitt resultat är synen på knitalong som att vi 

söker en samvaro men i praktiken innebär en frånvaro. Det som är själva anledningen 

till samvaron, stickningen, är ändå det som vi paradoxalt nog inte delar, inte i dess 

fysiska form utan med hjälp av tekniska medel återger vi ett för de andra 

gruppmedlemmarna dolt förlopp. Stickningen blir abstrakt och det är egentligen 

berättelsen om stickandet som utgör relationen medlemmarna emellan. 

  

Efter att ha ägnat många timmar åt att söka runt på Internets alla stickrelaterade 

sidor är det mest slående den enorma positivitet som vilar över de ofta färggrant 

utformade sidorna på nätet. Där spännande fotografier omsorgsfullt har arrangerats 

för att lyfta fram stickningen på ett genomtänkt vis. Det flödar av kreativitet och 

engagemang. Jag tänker att detta måste ha en stor betydelse för den ökade 

kunskapen som blir väldigt omfångsrik då den i slutändan inkluderar såväl stickning 

som datorkunskap, fotografering, skrivande av texter samt att av dessa skapa en 

kommunikativ layout. Denna återupptagning av en gammal teknik genererar så 

mycket mer i detta nya forums sammanhang med resultat av ny kunskap som följd. 

Såsom kunskapen alltid har varit ett utbyte för mötet inom en syjunta, eller 

syförening (Sjöqvist, 1974). 

 

 

Knitalong kontrasterande syjuntor och syföreningar   

Det första som skiljer dessa båda handarbetssammankomster är givetvis att de sker i 

verkligheten kontra den artificiella världen. Syjuntan har även ett snävare geografiskt 

område då det skall vara möjligt för gruppen att sammanstråla och träffas, en 

knitalong däremot har med hjälp av sin uppkoppling hela världen i sitt eget hem. Och 

som Waldén (1994) skriver krävs det kontakter för att få komma med i en syjunta och 

som i sin tur gör det till en sluten form. För att förtydliga, juntan är sluten men väl 

inne i gruppen är öppenheten det enda som existerar. Knitalonggruppen är öppen för 

insyn och alltid tillgänglig, men det personliga utbytet kan endast återges som en 

efterkonstruktion av text och bild till den övriga gruppen. Syjuntan kan vara spontan, 

människorna där tar del med alla sina sinnen, uppstår tekniska problem kan de lösas 

med hjälp av handlag direkt på plats. I en knitalong däremot existerar en mer 
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redigerad samvaro som med hjälp av olika tekniska knep som video och fotografier 

kan lösa stickproblem eller med hjälp av det förkortade språk (Brown & Brown, 

2008) som utvecklats för att underlätta en snabbare kommunikation. 

 

Jag tänker även på stickningen som genom historien varit ett sätt för människor att 

just kommunicera med varandra. Detta illustreras mycket tydligt av de finstickande 

damerna som med sin egen behagfulla teknik tydligt meddelade att de var välbärgade 

människor och icke att förväxlas med allmogen som inte alls stickade på deras vis 

(Stoller, 2003). De hade utvecklat tysta men högt kommunicerande språk med hjälp 

av sina händer. Precis som stickningen kom att bli en feministisk språkform att 

utrycka sig igenom på 1970-talet (Palmsköld, 2009), där stickningen tjänade som ett 

traditionellt medium alla var bekanta med, men i en ny form som särskiljde och blev 

starkt synlig. 

 

Syföreningen har gemensamt med en knitalong att de delar stickning eller 

handarbete som görs för ett uttalat syfte. Knitalonggrupper förekommer i en mängd 

olika konstellationer med olika inriktningar, men där syftet ändå skall uppnås och 

dokumenteras. Syföreningens syfte är att tillägna sig kunskap ur Bibeln samt att med 

hjälp av det handarbete som sker samtidigt som de sitter och lyssnar skall kunna 

säljas eller bortskänkas till välgörenhet (Sjöqvist, 1974). Stickningen är den 

kärnpunkt som håller detta samman och är det som engagerar och förenar 

människor, i korthet, händernas rörelse blir gruppens rörelse. 

 

Det står dock klart att en knitalong är en förgrening av en syjunta eller en syförening. 

Detta för att de senare förekom långt före Internet och för att en knitalong ofta 

beskrivs på de Internetsidor jag besökt som en slags syjunta mer eller mindre explicit. 

Även det som framkommer i Beijboms (1974) kapitel om hur det som av vissa 

efterfrågades på 1970-talet idag är alldeles möjligt i vilken form som helst, kanske var 

det startskottet för där vi är nu, med feminismen som bland andra Stoller (2003) och 

Wills (2007) skriver om. De som ville bryta gamla traditioner, eller ännu hellre, ville 

förändra.  

 

Inledningsvis i detta arbete såg jag på stickningen som ett slags nöje att ägna sig åt på 

lediga stunder och sin fritid, någonting idylliskt. Så som det ofta framställs på bloggar 

och forum och i media, där bilder på kaffedrickande människor med händerna fulla 

av färggranna garner sitter och ler mot kameran och i sin samvaro utstrålar glädje 
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och gemenskap. Nu efter denna studies genomförande inser jag att stickningen har en 

långt mer djupgående och allvarlig historia som flätats samman med mänskligheten 

under århundradena i mönster lika komplexa som fascinerande. Jag förstår nu på ett 

annat sätt hur stickningen avsiktligt och oavsiktligt tjänat oss människor under tidens 

gång, hur garnets öglor och stickors knäppande ljud har nystat och fortsätter att nysta 

oss samman.  

 

  

Metoddiskussion  

Angående mitt val av metod och utförande känner jag att mycket finns att tillföra och 

utveckla, det är alltid svårt att avgränsa sina studier men samtidigt vara öppen inför 

nya aspekter och parallellerna som finns däremellan. Jag är ändå på det hela taget 

nöjd med hur detta arbete lyfter fram och besvarar min frågeställning. Det visar på ett 

slags övergripande svar men öppnar även upp för den rymd som finns att studera och 

ger en försmak av detta samtidsfenomens stora spännvidd. Jag finner det även 

intressant att min avgränsning att göra detta till en litteraturstudie och undvika 

inblandning av intervjuer ändå gav så pass mycket information. Det säger en hel del 

om detta ämne som fortfarande expanderar och hela tiden är obeständigt till sin form 

ändå lyckas fånga det intresse det gör genom den forskning som redan existerar.  

 

Då mitt arbete bygger på tolkningar och återgivningar av redan skrivna texter som jag 

sedan bearbetat och återgett valda delar av samt tolkat efter egen analytiskt förmåga 

och med en bakgrund av tyst kunskap (Molander, 2004). Blir studien väldigt färgad 

av både min individuella uppfattning samt de urval och avgränsningar som utförs. 

Detta går inte att komma ifrån och jag ser detta som mitt eget bidrag och det tillägg 

jag kan erbjuda för att föra forskningen ett litet steg framåt. 

 

Jag tycker att jag har lyckats ge mina frågeställningar samt de tankar jag lade fram 

inledningsvis i detta arbete ett utfyllande svar. Min ambition var att som mitt syfte 

utlovade beskriva det relativt nykonstruerade begreppet knitalong och ställa det mot 

den traditionella syjuntan och genom det blottlägga en värld av förgreningar. Jag 

tycker att mitt resultat ger en bredd åt det stora perspektiv jag sökte få utrymme för 

innanför denna uppsats ramar, dock finns mycket mer att hämta och bearbeta. 

Avslutningsvis anser jag att jag med min metod har fått fläta samman arbetets 

resultat och genom mitt eget perspektiv också gett mitt personliga bidrag till 

forskningen om stickningen i tiden. 
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Fortsatt forskning 

Denna uppsats har fått mig att inse vidden av stickning som rörelse och historiskt arv, 

hur stor del den har i samhället och hur stor makt som finns gömd däri. Intressant 

skulle vara att granska knitalongs utifrån valda aspekter som exempelvis feminism, 

politik, välgörenhet, terapeutiska effekter och då vara mycket fokuserad kring ämnet.  

 

Även studier som bygger på intervjuer och medverkan i olika knitalongs vore av 

intresse. Genom en sådan studie skulle det gå att komma människorna i sådan 

verksamhet nära och undersöka vilken påverkan denna aktivitet har på individens 

nivå. En sådan studie skulle även kunna fokuseras kring hur handens arbete påverkar 

tankens förmåga, kunskap och inlärningsförmåga.  
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