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Sammanfattning
Efter flera års utövande av stickning och ständigt letande efter intressanta mönster
ville jag kombinera intresset för stickning med intresset för böcker och publicera en
samling av mönster jag själv stickat, vill sticka och önskar att jag kunde sticka.
Tanken är att skapa en bok med en variation av mönster av olika karaktärer,
garnegenskaper och svårighetsgrader, så att det ska finnas något för alla. Målet är
att publicera boken både i tryck och som e-bok. De intressenter som påverkar detta
projektet är, förutom jag själv, mitt team, sponsorer, influencers, mönsterskapare och
spetskompetenskonsulter.
Det är viktigt att hålla en löpande kontakt där intressenterna ska känna sig delaktiga
och hörda, så man kan förebygga eventuella problem och hålla intressenterna nöjda.
Teamet består av en projektledare, en content creator, en kommunikatör, en säljare,
en ekonomiansvarig och konsulter som hyrs in för spetskompetens. Samtliga jobbar
volontärt utöver sin ordinarie arbetstid och på deltid.
Förfrågningar om medverkan i bok och testgrupp samt promotion av boken förväntas
nå drygt 160 000 människor, och den uppskattade tidsplanen för projektet sträcker
sig 2020-10-01 till 2020-12-31.

Introduktion
Det finns en djungel av stickböcker att välja på ute i handeln. Varför då ge sig in i
den hårda konkurrensen och ge ut ännu en bok? De flesta stickböcker innehåller
mönster från en och samma designer, men min bok kommer innehålla en kollektion
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av olika designers, och ge den lilla okända människan en chans att synas i tryck.
Många av mönstren i min bok kommer hämtas från privatpersoner som tidigare bara
postat en bild på sitt verk på Facebook och stolt skrivit att det är ett eget påhittat
mönster. Jag vill ge den lilla människan en möjlighet att synas, att stolt kunna visa för
världen att de har skapat ett mönster som har publicerats i en bok.

Bakgrund
Efter flera års utövande av stickning och ständigt letande efter intressanta mönster
ville jag kombinera intresset för stickning med intresset för böcker och publicera en
samling av mönster jag själv stickat, vill sticka och önskar att jag kunde sticka.
Projektet stillar även nyfikenheten på hur det går till att publicera en bok.
Jag vill i boken ge ut en blandning av designers, från den som gjort eget mönster
hemma för eget bruk utan att sälja vidare, till den som säljer mönster till exempel på
Ravelry1. Om eventuella sponsorer (tex garnföretag) önskar få med ett eget mönster
i boken inkluderas även detta.

Syfte, mål och målgrupp
Syfte
Tanken är en variation med mönster av olika karaktärer, garnegenskaper och
svårighetsgrader, så att det ska finnas något för alla. Efter research i diverse
Facebookgruppen ser man vilka/vilken sorts mönster som ofta efterfrågas, beundras
eller frågas efter hjälp om. Ofta förekommande designers lockar till köp, både av den
som tidigare stickat av designers mönster och den som inte gjort det.

Mål
Målet är att publicera en bok med samlade stickmönster, både i tryck och som e-bok.
Testa marknaden och sälja X antal utgåvor som täcker produktionskostnad. Att
trycka både fysisk bok och e-bok breddar möjligheten till försäljning då en del
målgrupper föredrar e-bok och andra föredrar en tryckt utgåva.

Målgrupp
Målgruppen för boken är stickningsintresserade i vuxen ålder, allt från 18 år och
uppåt. Oftast är målgruppen kvinnor varpå många mönster i boken förmodligen
kommer vara riktade mot en feminin figur (tex koftor och tröjor), även om alla kan
använda dem. Jag vill även ta med könsneutrala mönster som tex till vantar och
strumpor, utan att det ska kännas tråkigt. Jag vill hitta mönster med lite utmaning i, i
varierande svårighetsgrad så det ska finnas något för den som inte är så erfaren
men även för den som har hållit på ett tag. Gärna mönster med spännande detaljer,
från enklare prickmönster eller flätor för den som inte gjort detta förut, till mer
fingerfärdiga mönstrade verk. Jag vill även ta med en del som tipsar om hur man kan

1 http://ravelry.com Ett internationellt internetforum där handarbetsdesigners, stora som små, kan
lägga ut sina mönster för gratis nedladdning eller försäljning.
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sticka för välgörenhet och tips på typer av organisationer som kan ta emot stickade
plagg för välgörenhet. Jag kommer inte ge konkreta tips på organisationer då deras
behov och intresse kan förändras, utan mer ge ett frö till hur läsaren kan gå tillväga
för att hitta välgörenhetsorganisationer.

Idealkunden är en äldre kvinna, 50 år och uppåt, som kanske stickar för att varva ner
efter jobbet och som älskar att skapa med händerna. Hon har skåp fulla med garn
och behöver inspiration att göra något med allt detta fina material. När hon stickar
tycker hon om att läsa mönstret på sin surfplatta då den är mer praktisk att ha
bredvid sig i soffan. Därför köper hon gärna en e-bok av rent praktiska skäl, eftersom
hon kan ta med den överallt där hon har med sin surfplatta - på tåget till jobbet,
hemma i soffan, på semester osv. Men är boken bra och har vackra foton vill hon
gärna äga den i tryck också, det är lättare att få inspiration när man har boken
visuellt tillgänglig i bokhyllan och kan bläddra i den enkelt utan att behöva starta upp
sin surfplatta.

E-bok versus tryckt upplaga
Många handarbetare föredrar även en tryckt bok över en e-bok, då det är en annan
känsla att hålla i och läsa ur en fysisk bok. Det är smidigare och enklare att hitta rätt
sida, eller att bläddra i för att hitta inspiration. Den tryckta boken finns alltid kvar
fysiskt, medans en elektronisk bok kan råka raderas eller försvinna om tex
surfplattan går sönder.
Att ge ut både e-bok och tryckt bok gör att boken kan tilltala båda delarna av
målgruppen och ge mer försäljning än om man bara hade valt det ena formatet.

Intressenter
De intressenter som påverkar detta projektet är, förutom jag själv, det team som
ställer upp utanför sin ordinarie arbetstid för att arbeta med detta projektet,
sponsorer, influencers, mönsterskapare och faktakontrollerare.

Tilltänkta sponsorer är garntillverkare/återförsäljare, exempelvis Hobbii, Järbo,
Garnstudio, Fraya, Svarta Fåret osv. Om flera sponsorer är intresserade kan olika
företag sponsra olika mönster - genom att mönstret skrivs så att det ska stickas upp
med sponsorns garn. Sponsorerna nämns tydligt i boken och får reklam.
Influencers relaterade till stickning och handarbete kan promota boken och få ett
exemplar i utbyte. Eventuellt kan de synas/nämnas i boken. Influencers inom
stickning är generellt sett inte “stora” och drar inte jättemånga följare. Här får man
kanske räkna med “många bäckar små”. Ekonomiansvarig i teamet får räkna på hur
många influencers som är hållbart, beroende på vad det slutgiltiga kostnaden per
bok landar på.

Exempel på intressanta influencers är
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- Elsa Billgren (https://elsa.elle.se/) Programledare, bloggare, vintageälskare.
Stickning har fått en revival som trendigt, kan man utnyttja det och få Elsa att
promota?

- StinaMaria (http://stinamaria.se ) som är mönsterdesigner och har gett ut
böcker om stickning.

- Garnhumlan (http://garnhumlan.blogspot.com/) Aktiv bloggare, skapar
mönster och visar tips.

- Tilltänkta sponsorer som tex Hobbii och Garnstudio har aktiva stickbloggar.
Kan man få dem att promota även där? Alternativt enbart promota på sina
bloggar om sponsorskap inte är intressant.

Jag kommer även se om jag kan utnyttja kommande kontakter från LIA 2 och
försöka promota boken i Hemmets Journal och Ica-kuriren.

Övriga intressenter
Intressenter som påverkas av projektet är influencers följare, sponsorernas följare
(tex om de promotar i sina bloggar/sociala medier). Även familj och vänner till
projektdeltagarna påverkas då detta är ett arbete som utförs utöver ordinarie
arbetstid.
Förlaget som kommer publicera boken är även en intressent som påverkas av
projektet, då de har ekonomisk vinning av att involveras.
Butiker (tex handarbetsbutiker, bokaffärer) som kan tänka sig att sälja boken efter
tryckning är också viktiga intressenter. Ofta säljs böcker mot provision i butiker.

Fiktiva nyckeltal
Antal människor som förväntas nås:
Mycket av kommunikationen i projektet planeras utföras på Facebook i
stickningsgrupper. Om man ser till medlemsantalet i ett urval stickningsrelaterade
Facebookgrupper:
Stickning - 21 150 medlemmar
Online stickcafé - 35 500 medlemmar
Stickning, virkning, handarbete - 52 500 medlemmar
För oss som älskar att sticka - 30 000 medlemmar
Vi älskar att sticka och virka - 27 000 medlemmar
I runda slängar förväntas förfrågan om medverkan i bok och testgrupp samt
promotion av boken nå drygt 160 000 människor. Dock kan man anta att många
användare är medlemmar i flera grupper.
När boken finns till försäljning i butiker och på nätet når man även andra som inte är
medlemmar i Facebookgrupper. Det är dock svårt att uppskatta antalet sådana
inköp.

Eventuell förväntad vinst
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Om boken finns till försäljning för 150 kr (se priskalkyl i budget nedan) och vi lyckas
få en tiondel av ovan nådda människor (16 000) får vi en inkomst på 2 400 000 innan
skatt, avgifter, provision och kostnad per tryckt bok har dragits av.
Om kostnaden per tryckt bok är 19 kr/bok och vi i detta exemplet har sålt 16 000
kopior blir kostnaden för att trycka de böckerna 304 000 kr. Av inkomsten har vi
därmed 2 096 000 kr kvar till övriga kostnader, som vi inte har siffror på i nuläget.
Det blir ekonomiansvarigs uppgift att ta fram dolda kostnader och göra en mer
korrekt uppskattning av förväntad vinst. Ur detta tas även lön till teamets medlemmar
och det som blir kvar blir vinst till projektägaren.

Aktivitetslista
Trello: https://trello.com/b/BNqP6PS7/operativ-projektledning

Aktivitetsplan
Se bilaga

Tidsplan
Uppskattad tidsplan 2020-10-01 till 2020-12-31.

Fas 1 1/10 - 22/10:

● Grundlig research av mönster/mönsterskapare
● Dialog med eventuella sponsorer - kontakta större och mindre garnföretag
● Tid för kontakt och dialog med mönsterskapare
● Kontakta eventuella influencers – vill de synas i boken? Promota?
● Research och inledande kontakt med förlag

Fas 2 22/10 - 22/11:

● Skapa content; inledning, vanliga förkortningar och how-to, presentationer
av mönstren/mönsterskaparna

● Stickning av mönstren. Denna delen kan ta lång tid, om inte
mönsterskaparna själva bidrar med foton, alternativt lånar ut sina färdiga
verk för fotografering

● Fotografering

Fas 3 22/11 - 6/12:

● Kontakt med intressanta förlag
● Redigering av materialet
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● Kvalitetskontroll
● Publicering

Fas 4 27/11-31/12:

● Marknadsföring på sociala medier.
● Influencers och eventuellt sponsorer promotar i sina bloggar/sociala

medier
● Teamet promotar på sociala medier, både privata och på en officiell sida

skapad för boken
● Köpta annonser på sociala medier - Facebook och Instagram.

Milstolpar/delmål
● Research – Facebookgrupper, vilka/vilken sorts mönster är populära,

efterfrågas, publiceras?
● Research - lägg ut en förfrågan i flertalet stickningsgrupper där

intresserade mönsterskapare kan anmäla sitt intresse.
● Intressanta mönsterskapare, hitta de som lägger ut tex eget mönster
● Leta på Ravelry (se tidigare fotnot) efter intressanta designers. De som

lägger ut gratismönster kan då få en möjlighet att tjäna på mönstret samt
få reklam. Betalmönster är ofta efterfrågade och en populär designer kan
eventuellt öka försäljningen av boken. Hur mycket skulle det kosta att köpa
till bok? Alternativt om designern kan gå med på att släppa ett mönster
enbart till boken som inte läggs ut annars.

● Sticka upp mönstren. Både själv och anlita andra. Vad är rimlig ersättning?
Sparar tid åt mig att anlita andra. Kan mönsterskaparen själv bidra med
färdigt foto/låna ut färdigt verk, eller sticka upp själv?

● Publicering. Vilket förlag? Traditionell utgivning? Hybridförlag?
● Efter publicering - marknadsför på sociala medier. Grupper, privat vägg,

skapa konto på instagram/facebook. Pinterest - hur?
● Undersök möjligheten att promota på bokmässa.
● Lägg in e-handel på min hemsida (http://linastiller.se ) där kunder kan

beställa boken, länka till denna i sociala medier.
● Undersök möjligheter att ha boken till försäljning i handarbetsbutiker mot

provision. Detta faller under säljarens uppgifter.

Kvalitetssäkring
● Korrekturläsning
● Inspektion från mönsterskaparen att hens mönster presenteras rätt. (tid-

och maktbegränsat)
● Säkerställ att mönster har skrivits och stickats upp korrekt - kolla med

konsulterna med spetskompetens (se avsnitt projektroller nedan)
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● Feedback från testgrupp innan tryck - lägg ut förfrågan i Facebookgrupper
om medverkan i testgrupp.

Kommunikationsplan
Kommunikationsinsatser
Kommunikationsansvarig i teamet upprätthåller en god kontakt och dialog med
mönsterskapare, eventuella sponsorer, influencers, mönsterstickare, modeller,
fotograf och förlag.
Det är viktigt att hålla en löpande kontakt där intressenterna ska känna sig delaktiga
och hörda, så man kan förebygga eventuella problem och hålla intressenterna nöjda.
Kommunikationsansvarig ska vara lätt att nå och vara beredd på att svara så snart
som möjligt, inom rimliga tidsramar. Här får man informera i förväg under vilka tider
kommunikationsansvarig lättast går att nå. Kommunikationen inom teamet ska också
den flyta på bra.

Kommunikationsverktyg
Kommunikation ska kunna ske via mail, chatt, telefon och videosamtal.

Fiktiv budget
Budget

● Exempelvis Vulkan Media’s författarpaket kostar från 19 kr/bok (krävdes
offert för korrekt pris). Minst 100 böcker ska tryckas. Kontakt med
försäljare som tex Bokus och Adlibris ingår

● Leta sponsorer? Garnföretag. Tex. Hobbii, Fraya, Järbo, Garnstudio men
även mindre tillverkare och märken som vill synas. Kan dessa bidra med
material? Promotion på sina bloggar/sociala medier? Pengar till tryckning?
Olika sponsorer kan promotas i olika mönster.

● Influencers som promotar mot att synas i boken (tex bli fotograferade i
uppstickat plagg) eller få eget exemplar.

● Medverkande mönsterskapare erbjuds inte ekonomisk ersättning - de får
synlighet och reklam genom att publiceras i boken.

● Satsa sparkapital. Pengarna för tryckning måste komma någonstans ifrån,
och bidrar inte sponsorer med detta får jag investera med eget kapital.

● Känner jag någon som kan fotografera gratis mot erkännande i boken?
● Fråga släkt, vänner och bekanta om de kan vara modeller gratis – spara in

på modellkostnaden
● Har mönsterstickaren ett färdigt foto de kan bidra med som passar in i

boken?
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● Finns det extrakostnader som tillkommer vid försäljning av boken?
Ekonomiansvarig får reda ut. Se tex www.verksamt.se2 för tips.

Intäkter
Sponsor garntillverkare
Försäljning år 1-2

Kostnader
Ersättning mönsterskapare 0 tkr
Registrering i Bokinfo (länk mellan förlag och bokhandel) 300 kr
Externa konsulter (som stickar upp till foto)? 0kr
Fotograf* 0kr
Materialinköp** - kan material sponsras? 0kr
Publicering 1900 kr
Annonser på sociala medier x kr

Summa kostnader

*Fotografkostnad sparas in genom att dels använda foton mönsterskaparna redan har eller
genom att använda personliga kontakter - fotograf som ställer upp gratis mot erkännande i
boken.
** Material - det garn och de stickor som behövs för att eventuellt sticka upp ett mönster för
fotografering. Tanken är att sponsorerna kan bidra med material.
Avgift till förlag vid försäljning kan tillkomma. Ekonomiansvarig tar reda på detta.

Priskalkyl
Vid sökningar efter böcker om stickning på onlinebokhandlare ligger de bästa träffarna
mellan ca 200 kr och 150 kr för tryckt bok, runt 80 kr i genomsnitt för e-bok. Söker man på
bästa pris och jämför med relevanta träffar som liknar projektets bok ligger priserna mellan
100kr och 150 kr. En rimlig antagning är därför att lägga inköpspriset på ca 150 kr. Lägger
man priset för högt väljer kunden kanske en annan mer populär bok.
Om produktionskostnaden landar på 19 kr per bok (rimligt är att anta att kostnaden blir
högre, men utan färdigt material att lägga in för offert vet vi inte exakta kostnaden) får vi
därmed en vinst per såld bok på 131 kr. Rimligt är att anta att det tillkommer avgifter vid
försäljning via förlag, samt att vid försäljning i bokaffärer/handarbetsbutiker etc tillkommer
provision till butiken.
Ekonomiansvarig i teamet har som uppgift att finna de dolda kostnaderna och ta dem i
beaktning i budgeten.

Noter
Royalty på utgivna böcker bör enligt Svenska Författarförbundet vara minst 24%.3

Hybridförlag ger högre royalty men kräver att författaren finansierar utgivningen.

3 https://www.bokstavligttalat.se/2019/06/skriva-och-ge-ut-sin-bok-hur-gor-man/

2

https://www.verksamt.se/starta/vad-galler-i-din-bransch/text-och-litteratur/forfattare/forlaggare/salja-bo
cker

8

https://www.bokstavligttalat.se/2019/06/skriva-och-ge-ut-sin-bok-hur-gor-man/
https://www.verksamt.se/starta/vad-galler-i-din-bransch/text-och-litteratur/forfattare/forlaggare/salja-bocker
https://www.verksamt.se/starta/vad-galler-i-din-bransch/text-och-litteratur/forfattare/forlaggare/salja-bocker


Ekonomisk ersättning till designers tex royalties eller köpesumma kommer inte erbjudas. Att
publiceras i en bok är ersättningen - det ger glädje och ger god reklam för designern.

Projektroller
Projektledare:
Ansvarig för projektet och teamet, ska se till att allting fungerar som det ska och
rullar på. Projektledaren ansvarar för att bygga ett bra team och upprätthålla ett gott
samarbete inom teamet. Hen löser problem, ser till att alla i teamet är på rätt spår,
motiverar och förebygger problem. Projektledaren håller teamet igång med tex
dagliga morgonmöten med de i teamet som är i aktiv tjänst för att stämma av att alla
är aktiva och att projektet rullar på. Ansvarar också för research efter förlag och hur
man ger ut böcker. Tjänsten är på deltid, tex 4 timmar varje dag.

Content creator/researcher:
Researchar potentiella mönsterskapare och gör en lista över intressanta sådana.
Hjälper projektledaren med research efter förlag och hur man ger ut en bok. Skapar
material till bokens innehåll: texter, bildkompositioner, formaterar innehållet rätt för
tryckning. Tjänsten är på heltid tills content är färdigt och jag tar denna rollen på mig.

Marknad/sälj/research:
För att föra en produktiv dialog med potentiella sponsorer (garntillverkare, stora som
små företag - antingen en som sponsrar hela boken och därmed står med sina
produkter som garnförslag i varje mönster, eller olika tillverkare för olika mönster)
och få sponsoravtal samt influencersamarbeten behöver projektteamet en säljare.
Säljaren har i uppgift att hitta relevanta potentiella sponsorer och influencers att
kontakta. Säljaren har även i uppgift att hitta vägar att sälja boken efter tryckning, tex
i handarbetsbutiker och bokaffärer.
Arbetsuppgifterna hen har beräknas inte uppgå till heltid, initialt i processen med
sponsorinsäljning på halvtid, tex 4 timmar om dagen för att sedan trappas ner
allteftersom säljbehovet minskar.

Budgetarbete:
Projektet måste kunna genomföras med en gångbar budget. Då jag själv inte har
sinne för siffror anlitar jag en ekonomiskt ansvarig i teamet som har till uppgift att se
över budgeten och att projektet håller sig inom acceptabla ekonomiska ramar, och
förhoppningsvis kan styra projektet att gå med vinst. Ekonomiansvarig har också
ansvar för att finna alla kostnader som tillkommer vid utgivning och försäljning av en
bok. Tjänsten beräknas vara på deltid, 3 timmar om dagen.

Kommunikation:
Ansvarig för intern och extern dialog med projektteamet, spikade sponsorer och
influencers, mönsterskapare, förläggare, butiker där boken kan säljas etc - förutom
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med säljande kommunikation som marknad/sälj ansvarar för. Kommunikatören tar
över kontakten när säljaren har fått till ett avtal med intressenterna. Tjänsten
beräknas vara på deltid, 3 timmar om dagen.

Spetskompetens:
Erfarna stickare med mycket kunskap (tex Maud Stiller och Susanne Nilsson).
Konsulter på deltid, som kan faktakolla och se över så allt ser rätt ut tekniskt.
Mönsterskapare - de designers som vill vara delaktiga i projektet. Deltid vid behov, är
bara involverade under en kort tid.

Projektdeltagarna beräknas arbeta volontärt i den utsträckning det går.
Ekonomiansvarig tar fram en kalkyl skapas för utbetalning av lön beräknat på insats
om projektet går med vinst på X kr. (Ekonomiansvarig tar fram rimlig summa för
detta)

Exempeldag
Projektdeltagarna jobbar på distans då vi inte har tillgång till egen lokal. Att vid
möjlighet träffas fysiskt uppmuntras dock och tanken är att sammanstråla minst en
gång varannan vecka, tex i en av deltagarnas hem, på ett café eller att diskutera
projektet vid ett gemensamt restaurangbesök. Eftersom teamet arbetar med
projektet efter ordinarie arbete strålar teamet samman under projektets uppstart
varje dag i ett eftermiddagsmöte, förslagsvis vid 18 där alla loggar in i möte i teamets
kanal (Teams?). Projektledaren tar ordet och går igenom var vi är i projektet, vad
som förväntas under den närmsta tiden och om det är några viktiga milstolpar eller
händelser som ska ske under veckan eller den specifika dagen. Därefter talar varje
deltagare i teamet i tur och ordning om vad de ska göra idag och om de har problem
eller frågor. Efter mötet är projektledaren tillgänglig under ca 4 timmar framöver
eftersom hen, precis som övriga teamet utom content creator, arbetar på deltid.
Eftersom teamet arbetar på distans är det viktigt att upprätthålla en god intern
kommunikation och användande av chattkanalen uppmuntras - ingen fråga är dum.
Under projektets uppstartstid arbetar teamet som mest intensivt - säljaren har många
sponsorer/influencers att kontakta och sälja in projektet till, kommunikatören ska
kontakta potentiella mönsterskapare, ekonomen ska ansvara för att budgeten är
hållbar etc. Teamet arbetar med frihet under ansvar och uppmuntras att samarbeta
med varandra - tex kommunikatören och säljaren bör ha en fungerande och bra
dialog då deras uppgifter går hand i hand.
Eftersom vissa uppgifter är lättast att utföra under vanliga arbetstider, som att sälja in
projektet till sponsorer/influencers och att kommunicera med intressenter är det
viktigt att projektdeltagarna med dessa arbetsroller har möjlighet att utföra
uppgifterna under dagtid.
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