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Abstract 

 

A study of cosplayers craft in relation to personal identity 

 

Today cosplay is a constant growing subculture of people dressing up in costumes of their 

favourite fictional characters partaking in geek culture. This group of people have different 

ways of practicing cosplay. They go to conventions, meet up on online forums like Facebook 

and share their experiences and interests with each other. The focus of cosplay is for the 

person to transform them self with costumes that the cosplay practitioners or also known as 

“cosplayers.” have bought ore crafted themselves. This study focusses on analysing the 

thought process of cosplayers in relation to crafting a cosplay costume and how it relates to 

cosplayers personal identity. What is typical in crafting cosplay costumes and how does it 

differ between cosplayers in relation to the costumes purpose and cosplayers personal 

identity? This study uses mixed method research and is based on a survey of active cosplayers 

and their opinions of cosplay craft. The study uses social identity theory to analyse the 

cosplayers answers and how it effects the way they choose to practice cosplay. The result of 

this study show that cosplayers closely identify themselves with their craft in way that creates 

a cosplay identity. The cosplayers cosplay identity is how they relate their own way of 

cosplay inside the cosplay community. If they are a competing cosplayer, non-competing 

cosplayer, Armor specialist or the seamstress.   

 

 

 

 

Keywords; Cosplay, personal identity, Cosplay competition, craft, textiles  
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1. Inledning 

Idag finns det flera olika former av grupper som på sin fritid återskapar eller skapar olika 

dräkter för olika syften. Grupperna kallas exempelvis Lajv, Cosplay och Reenactment. 

Grupperna har som mål att imitera en förlaga eller karaktär så likt som möjligt med hjälp av 

en dräkt. Den här uppsatsen utgår från gruppen cosplay och cosplayutövare.  

I Cosplay fokuserar utövaren på att återskapa och imitera en specifik karaktär utifrån en 

tecknad serie, film, bok eller annan publicerad populärkultur. Därefter visar cosplayutövarna 

sina dräkter på olika konvent eller i sociala media. Cosplay utövas i olika delar av världen i 

olika former. Det vanligaste är att cosplayutövare möts upp på olika arrangemang relaterat till 

japansk populärkultur, film, spel och serier. I Sverige arrangeras ett av de största konventen 

knutet till cosplay av Närcon. Orsaken är att de årligen arrangerar svenska mästerskapet i 

cosplay samt det nordiska mästerskapet i cosplay. Det finns alltså ett stort intresse för cosplay, 

men vad är det som driver en cosplayutövare till att tillverka cosplaydräkter och hur lär sig 

cosplayutövare att tillverka dessa dräkter samt vilket är deras syfte med dräkten? 

Den här uppsatsen handlar om hur cosplayutövare resonerar kring deras dräktskapande och 

syftar till att undersöka betydelsen till hantverk i relation till personlig identitet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att analysera hur cosplayutövare resonerar kring 

hantverk i förhållande till syfte med cosplaydräkt och utövarnas identitet som cosplayutövare. 

Följande frågeställningar ligger till grund för uppsatsarbetet. 

• Vad är karaktäristiskt för en cosplayutövares hantverk. 

• Vilka variationer av hantverksmässiga tekniker använder cosplayutövarna? 

• Påverkas hantverksprocessen av dräktens syfte?  

 

1.2 Avgränsningar 

Undersökningen begränsar sig till cosplay som ett enskilt kulturellt fenomen som särskiljer 

sig från de liknande grupperna lajv och reenactment.  

Den här uppsatsen avgränsas till cosplayutövare i Sverige och resonemang kring 

hantverksperspektivet i utövandet av cosplay, resonemang kring skapandet av skapandet en 

cosplaydräkt samt cosplayutövarens identitet i relation till sitt skapande. Nedan presenteras 

centrala begrepp. 



2 

 

1.3 Centrala begrepp 

Cosplay 

Cosplay är en social gemenskap där en person försöker efterlikna en fiktiv karaktär eller 

rollfigur tillhörande en serie, film, spel eller annan liknande media. Karaktärer exempelvis 

från Star Wars, Sagan om Ringen eller från spelet Owerwatch. Cosplayutövarna presenterar 

sina cosplaydräkter på olika arrangemang såsom konvent, festivaler samt mässor och kan 

därmed agera som karaktärerna från vald förlaga. Cosplayutövare tar oftast del i olika sociala 

medier eller mötesplatser som öppnar upp en plattform för delning av kunskaper och 

erfarenheter vilket bidrar till en social gemenskap. Det förekommer tävlingar inom cosplay 

där det är till cosplayutövarens fördel om hen har tillverkat större delen av dräkten själv 

(Nationalencyklopedin, Cosplay,). 

Cosplayutövare 

I den här uppsatsen används begreppet cosplayutövare som innebär en person som utövar 

cosplay i olika former. Att utöva cosplay kan vara att bära en cosplaydräkt som personen gjort 

själv eller har köpt färdigtillverkad för att sedan vara delaktig i socialt sammanhang bundet 

till cosplay. 

 

Cosplayhantverkare 

En cosplayhantverkare är en person som skapar cosplaydräkter, antingen för personligt bruk 

eller för försäljning och fokusera på själva skapandet av dräkten. Personen kan ha 

cosplayskapande som yrke eller göra det som ett fritidsintresse. Den här uppsatsen utgår från 

begreppet cosplayhantverkare är för att förtydliga att skapandet av en cosplaydräkt ofta kräver 

hantverkskunnande eller formgivningsskicklighet. I den här uppsatsen syfter begreppet 

hantvek till arbete som utförs med händerna i ändamålför att skapa något vilket samspelar 

med cosplayutövarna då de använder olika tekniker och material för att skapa de olika delarna 

till cosplaydräkten som helhet. Det kan vara allt ifrån sömnad till mindre detaljarbeten i 

okonventionella material som återvunnen plast eller återbruk av annat material. Ordet 

cosplayhantverkare är inte att allmänt begrepp och används i uppsatsen för att kunna skilja 

cosplayutövare som gör sina cosplaydräkter från de som endast bär cosplaydräkter. I den här 

uppsatsen syfter begreppet hantvek till arbete som utförs med ändamålför att skapa något, 
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Konvent 

Konvent är en form av evenemang där flertal personer samlas för att visa upp, delta eller 

utöva olika typer av fritidsintressen. Exempelvis olika kategorier av spel, lajv, serietidningar, 

japansk populärkultur och cosplay. Ibland fokuserar konvent på ett specifikt fritidsintresse 

eller ett större intresseområde. Exempel på konvent som är relevant för uppsatsen är Närcon, 

vilket är ett konvent med japansk populärkultur som tema med olika inslag av spel och 

musikgenren J-pop (japansk popmusik) samt K-pop (koreansk popmusik). 

 

Nördkultur 

Nördkultur är ett samlingsbegrepp för passionerade entusiaster som har ett specifikt intresse 

och fördjupad kunskap inom ett specifikt ämnesområde inom populärkultur. 

Olin-Scheller (2012) beskriver i texten Lekande manga fans.  

I dagens medielandskap nöjer sig inte unga människor med att bara vara åskådare eller 

att konsumera, man vill också vara en aktiv deltagare och medskapare till kulturella 

produkter. De vill helt enkelt vara prosumenter – alltså både producenter och 

konsumenter av ett medieinnehåll, (s.109).  
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2. Bakgrund  

Uppkomsten av cosplay 

Ordet cosplay är en sammansättning av orden costume (dräkt på engelska) och roleplay 

(rollspel på engelska) och är ett fenomen som tros uppstått i Japan. Cosplay kom till 

västvärlden i slutet av 1990 talet i samband med spridningen av japansk populärkultur såsom 

manga, anime och annan japansk media (Bonnichsen, 2011, s.5). Det finns flera olika teorier 

hur cosplay som fenomen eller subkultur blev till och växte i popularitet. Hur cosplay som 

fenomen uppstod är fortfarande ett väl debatterat ämne inom cosplay. En sida i debatten anser 

att cosplay började i Nordamerika under 1960-talet, då personer valde att klä ut sig och agera 

enligt en favorit science fiction och fantasykaraktär, exempelvis Spock från Star Trek eller 

Robin från Batman. Den här formen av utklädnad och agerande kan ha inspirerat japanska 

anime och mangafans till att göra detsamma, dock kom ordet cosplay först flera år senare till 

Nordamerika, (Theresa Winge, 2012, s.66). 

I Japan har cosplay eller mer specifikt ordet kospure (sammansatt ord av dräkt och rollspel på 

japanska) kopplats till en artikel skriven av Takahasi juni 1983 i tidningen My anime, i 

tidningen används benämningen kospure för första gången, (Rahman, Wing-Sun & Hei-man, 

2012, s.318). Själva fenomenet cosplay är också otydligt när det startade då det inte finns en 

specifik grupp eller person som gjorde detta till en specifik genre av utklädande eller 

maskerad. Det går att hitta ett cosplay likt fenomen sedan 1970 i Japan på ett återkommande 

evenemang för doujinshi (amatörskrivna tidningar eller manga) eller marknader som 

tillexempel Comiket. Där användes ”cosplay” eller kosupure som en metod att göra köpare 

intresserad av mangaskaparnas manga genom att ha en person klädd och agerande som 

karaktärerna från mangan, (Rahman, Wing-Sun & Hei-man, 2012, s.318). 

Cosplay idag har utvecklats till en subkultur och är globalt fenomen som utövas i olika former 

världen över. I vissa fall väljer cosplayutövaren att anpassa karaktären efter utövarens egna 

utseende av olika anledningar. De kan till exempel försöka efterlikna en karaktär av motsatt 

kön eller kroppsbyggnad som gör det svårt att imitera karaktären exakt.  
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Att utöva cosplay 

Inom cosplaygemenskapen finns variationer i hur personer väljer att utöva cosplay. Vissa 

väljer att köpa färdiga cosplaydräkter för att porträttera önskad karaktär, andra väljer att 

producera egna dräkter. Copslayutövarna som producerar egna dräkter kan göra det för nöjet 

att skapa en dräkt, att den inte går att köpa färdig eller att personen vill tävla med sin 

cosplaydräkt och behöver uppfylla vissa krav. I vissa fall kan det vara en ekonomisk 

avvägning till att producera eller köpa en cosplaydräkt då det ena alternativet kan vara dyrare 

än det andra (Okabe, 2012).  

När en cosplayutövare har alla delar till sin dräkt brukar de presentera sig i dräkten på olika 

event, exempelvis konvent, festivaler och mässor. På eventen kan individerna agera som vald 

karaktär, delta i cosplay relaterade aktiviteter eller tävlingar. Vissa cosplayutövare publicerar 

sina dräkter i olika sociala medier eller forum för cosplay för att bidra till 

cosplaygemenskapen med kunskaper och erfarenheter i dräktskapandet (Okabe, 2012; 

Peirson-Smith, 2015; Winge 2006). 

 

Cosplay i Sverige 

Cosplay i Sverige började med en mindre grupp individer med intresse för 

japanskpopulärkultur och nördkultur. Den svenska cosplayscenen har idag vuxit i popularitet 

då fler i Sverige har blivit medvetna om cosplay. En av orsakerna till den ökade 

medvetenheten är att fler cosplaytävlingar har startats i Sverige, exempelvis speleventet 

Dreamhack. Dreamhack’s cosplaytävling i Sverige har ett internationellt erkännande och 

prispengar som en del av vinsten. Men det tävlingseventet som bidragit mest till svenskarnas 

generella medvetenhet om cosplay är SM i cosplay som är arrangerat av Närcon. Det första 

svenska mästerskapet i cosplay hölls den femte juni 2011 vid Uppsala Konsert och Kongress i 

samband med konventet Uppcon. Starten för att ha ett svenskt mästerskap i cosplay kom med 

ambitionen att främja den svenska cosplayscenen och skapa förutsättningar för de som 

verkligen vill utveckla sitt hantverk samt syftar till att uppmuntra cosplayutövare och 

cosplayhantverkare till att visa upp sitt hantverk (Närcons egna hemsida, 2018). År 2015 

startades ett samarbete mellan Närcon och Sveriges television (SVT) där SM i cosplay 

spelades in och lades upp på SVT play. Året därpå direktsändes SM i cosplay via Sveriges 

television. 
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För att delta i SM i cosplay behöver cosplayutövare delta eller vinna en av de deltävlingar 

som finns i Sverige för att direkt kvalificera sig till SM i cosplay. En annan metod för att 

kvalificera sig till SM i cosplay är att vinna en Golden ticket. Golden ticket är en annan form 

av deltävling där en grupp domare väljer ut en eller flera personer för att delta i Cosplay SM. 

Cosplayutövare som kommer på första till tredje plats i SM-cosplay går vidare till Nordic 

Cosplay Championship (NCC) som är det nordiska mästerskapet i cosplay. NCC startade i 

Sverige 2012 på konventet Närcon sommar. Det var deltagare från Sverige, Danmark, Norge 

och Finland som tävlade emot varandra. Året därpå anslöt Island som en av de med tävlande 

nationerna. Nytt för NCC 2018 är att Lettland och Litauen är med och tävlar. I Sverige finns 

Svenska Cosplayföreningen där ambitionen och målsättningen är att skapa förutsättningar för 

individer att utöva cosplay. Svenska Cosplayföreningen arrangera olika aktiviteter kring 

cosplay, exempelvis anordnar föreningen olika workshops, föreläsningar och tävlingar på 

olika platser i Sverige för att fler ska kunna delta av cosplaygemenskapen. (Svenska cosplay 

föreningens hemsida, 2018) 
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3. Tidigare forskning 

Cosplay är ett populärkulturellt fenomen som kom till västvärlden på 1990-talet. Allteftersom 

har cosplay vuxit och fler människor deltar och skapar cosplaydräkter. 

Vid kartläggningen av tidigare forskning framkom det att finns få studier publicerats gällande 

cosplay. Studierna kan tolkas i fyra teman. Utövande av cosplay, genus och identitet, Cosplay 

som subkultur samt olika handböcker eller instruktionsböcker relaterat till cosplay.  

3.1 Utövande av cosplay, genus och identitet 

Kring cosplay, genus och identitet finns det två svenska uppsatser på grundnivå 

(examensarbete). Uppsatsen Vems identitet anpassas till vem? Genderbending och 

subjektspositionering inom cosplay, är skriven av Anna Vikmanis (2017) och är ett 

examensarbete i ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 

(Bild/Design) vid Konstfack i Stockholm. Uppsatsen belyser hur genusidentiteter framträder 

inom cosplay i karaktärernas genusporträttering i relation till utövarnas personliga identitet. 

Vikmanis valda fokusgrupp anger att de formade karaktärens utseende för att passa individens 

egna könstillhörighet och utseende. I uppsatsens resultat belyser Vikmanis att det finns vissa 

cosplayutövare som på grund av sin egna identitet väljer att inte göra vissa karaktärer. 

Orsaken är att cosplayutövarnas hudton, könstillhörighet och fysik inte stämmer överens med 

karaktären. Dessa individer har hittat en genväg till att porträttera den önskade karaktären 

genom Genderbend som en underkategori inom cosplay. Genderbend betyder att 

cosplayutövaren byter kön på vald karaktär och ”böjer” karaktärens utseende för att passa 

bäraren av dräkten. Detta låter utövarens egna identitet bli en del av karaktären de vill 

porträttera. 

Uppsatsen Att vara eller icke vara? Studie om costume play – att tillfälligt bli någon annan av 

Ida Lindgren (2014), är ett examensarbete i Journalistik i nya medier vid Institutionen för 

konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet. Uppsatsen synliggör hur 

cosplayutövare skapar en annan identitet med cosplay och hur individernas identiteter formas 

i utövandet av cosplay. Resultatet av Lindgrens studie visar att de som utövar cosplay gör det 

för att ta en paus från det” civila jaget” och kliva in i sitt ”cosplay jag” för att tillfälligt bli 

någon annan och ta en paus från verkligheten. Lindgren anser att det är ett tillfälle att 

återhämta nya krafter och ge ny energi till att hantera vardagens måsten och förväntningar. 

Lindgren (2014) belyser detta 
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En person har flera identiteter på samma gång som exempelvis vara mamma, syster och 

lärare. Tillsammans utgör de den totala identiteten. Cosplay jaget är en del av den och 

kan i viss mån ge cosplayaren mod. (s.0) 

Henrik Bonnischen (2011) har skrivit en masteruppsats relaterad till Cosplay och identitet 

som heter, Cosplay-creating, or playing identities? − An analysis of the role of cosplay in the 

minds of its fans i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. 

Hans uppsats undersöker likt Lindgrens uppsats hur cosplay kan vara verklighetsflykt för 

personer intresserade av japansk manga och anime. Han fokuserar på hur individerna blir 

påverkad av gruppen. I sin slutsats konstaterar Bonnischen att cosplay som verklighetsflykt 

inte är en bieffekt av att cosplayutövarna inte trivs med sig själva. Undersökningen visar på 

att cosplay är en form av arena där ”fans” av manga och anime kan socialisera genom sina 

gemensamma intressen hitta en gruppgemenskap. Bonnischens slutsats är att cosplay fungerar 

inte som en simpel verklighetsflykt från det vardagliga livet utan fungerar som ett utrymme 

för att kunna skapa en identitet och samhörighet med andra ”fans” av manga och cosplay. 

Christina Olin-Scheller (2012) har i antologin Barn, barndomar, rättigheter och utbildningar 

- Vänbok till Solveig Hägglund skrivit en text om hur man utforskar hur lek och fiktion 

samspelar. Hon har valt att använda cosplay och mangafans som utgångspunkt i sin 

undersökning. Vidare har hon studerat hur barn och ungdomar kan bli turister i fiktionen och 

”berätta med kroppen som redskap” (Olin-Scheller, 2012, s.113). Studien visade också att 

mangafansen finner det betydelsefullt att vara en del av berättelsen genom att använda sin 

kropp till att interagera med fiktionen och ett sätt at göra det på är genom cosplay. ”Detta 

pekar på att vi har ett behov av lek inte bara som ett första steg i utvecklingen som läsare – 

utan också som ett verktyg för att utvecklas och skapa identitet livet ut” (Olin-Scheller, 2012, 

s.119). 

Olin-Schellers (2012) undersökning liknar Gn, Joel’s artikel Queer simulation: The practice, 

performance and pleasure of cosplay. Han undersöker liksom Olin-Scheller hur kroppen blir 

ett redskap för att kunna tolka fiktiva karaktärer och hur cosplayutövarna hanterar 

svårigheterna kring dräktskapandet för att skapa en så autentisk bild av karaktären som 

möjligt. 
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3.2 Cosplay som subkultur 

En studie som handlar om cosplay som subkultur är Theresa Winge (2006) artikel Costuming 

the imagination: Origins of Anime and Manga Cosplay vilken är ofta refererad till i olika 

skrifter om cosplay. Artikeln belyser sociala strukturer inom cosplay som subkultur. I artikeln 

vill Winge öka läsarens förståelse för manga/anime cosplay, cosplayutövare och de sociala 

strukturerna inom subkulturen genom att jämföra hur cosplay som subkultur i Japan ser ut i 

jämförelse med Nordamerika. Winges resultat beskriver att cosplay är ett växande fenomen 

som konstform som även ökar interaktioner mellan de olika länderna. Interaktionen började 

med uppkomsten av cosplay för att sedan utvecklats till ett gemensamt intresse som utövare 

gemensamt bygger genom att utbyta kunskaper och erfarenheter online och på konvent. Enligt 

Winge är det de visuella interaktionerna mellan Nordamerikanska cosplayutövare och 

Japanska cosplayutövare som suddat ut gränserna kring länderna. Cosplay bildar en 

gemensam social mötesplats för utövare oberoende vilket land de kommer ifrån. Vilket ger 

dem möjlighet för unika interaktioner, miljöer och erfarenheter. 

Då cosplay enligt Bonnischen (Bonnichsen, 2011, s.5) troligtvis uppkom i Japan, har fler 

forskare valt att studera fenomenet i Japan och Sydostasien. En av dem är Peirson-Smith 

(2015) som skrivit artikeln, Fashioning the Fantastical Self: An Examination of the Cosplay 

Dress-up Phenomenon in Southeast Asia. Artikeln beskriver cosplay som en trend bland unga 

vuxna i Hongkong och andra delar av Sydostasien och belyser ungdomarnas motivation till att 

utöva cosplay. Resultatet visar att det som främst driver cosplayutövarna är den sociala 

processen kring cosplay. Cosplay enligt Pierson-Smith (2015) agerar som ett inträdeskort till 

en social gemenskap. Cosplayutövarna kunde genom att bära en cosplaydräkt ta del av en 

gemenskap med andra likasinnade utan restriktioner på grund av individernas 

vardagsidentitet. Gemenskapen ger cosplayutövarna förutsättningar att visa upp sin 

individualitet obundet från könsidentitet vilket resulterade att processen att bära en 

cosplaydräkt stärker deltagarnas självförtroende och självkänsla. 

I artikeln “Cosplay”: Imaginative Self and Performing Identity av Rahman, Wing-Sun & Hei-

man Cheung (2012) skriver författarna att cosplay är en subkultur som växer bland unga i 

Hong Kong. Studiens syfte är att försöka kartlägga vad som driver ungdomarna till att utöva 

cosplay och ta del av cosplaykulturen genom att observera ungdomar på relaterade 

arrangemang. I studien framkom att cosplay är en form av identitetsmarkör och visuell 

konstform som förstärker en persons identitet genom att bära en dräkt av en idoliserad 
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karaktär. Ungdomar i Hong Kong använder cosplay som ett sätt att temporärt ändra sin 

identitet för att kunna finna ett tillfredsställt ”jag” som sedan förstärker dem i verkligheten 

utanför cosplay (Rahman, Wing-Sun, Hei-man Cheung, 2012, s.318). 

I artikeln jämför författarna cosplay i Hong Kong med cosplay i Japan. Resultatet visar att en 

av de stora skillnaderna mellan ländernas cosplaykultur är hur utövarna stöttas i sitt intresse i 

cosplay. I Japan har cosplay blivit mer normaliserat som en hobby och därmed får deltagarna 

generellt mer stöd från sina föräldrar och det hör inte till ovanligheterna att föräldrar är 

involverade i cosplayevent och andra aktiviteter tillsammans med sina barn. Enligt författarna 

är orsaken att föräldrarna vuxit upp med anime, serietidnings och spelkulturen. I Hong Kong 

får utövarna mindre emotionellt eller ekonomiskt stöd från deras föräldrar i jämförelse med 

Japan. Cosplayutövarna i Hong Kong vänder sig främst till vänner för hjälp och stöd 

(Rahman, Wing-Sun & Hei-man Cheung, 2012, s.334). 

Vidare framgick det att flera cosplayutövare i studien valde en specifik karaktär och plats och 

genom rollspelande kunde de temporärt fly verklighetens bekymmer för att kliva in i deras 

ideala värld. Dock var det viktigt att personen som agerade den valda karaktären gjorde 

karaktären så autentiskt i utseende och agerande som möjligt för att visa respekt för sina 

medspelare och få erkännande från de andra inom cosplay kulturen, annars kan individen 

upplevas som respektlös mot cosplaygemenskapen. För cosplayutövarna i Hong Kong var inte 

cosplay endast en plattform för att visa och uttrycka ett alternativt jag, utan ett sätt att bygga 

socialkommunikativa färdigheter och självförtroende (Rahman, Wing-Sun & Hei-man 

Cheung, 2012, s.335). 

Det finns också andra studier som är kopplat till cosplay som subkultur. I boken Cult media, 

fandom, and textiles: Handicrafting as fan art av Brigid Cherry (2016). I boken framkommer 

det hur individer bidrar till en nördkultur genom att skapa eller återskapa kläder eller föremål 

från något av befintliga fiktiva universum. Ett exempel från hennes studie berättar om en 

kvinnlig cosplayutövare som återskapat robothunden K9 från serien Doctor Who samt stickat 

olika halsdukar från samma serie som en del av cosplayutövarens cosplaydräkt (Cherry, 2016, 

s26). Orsaken till detta enligt Cherry är individernas strävan efter att hitta samhörighet med 

andra inom samma nördkultur samt viljan att tillföra eller bli en del av det fiktiva genom att 

återskapa. Exempel på återskapande är cosplay, vilket låter personen för stunden bli deras 

favoritkaraktär. Olin-Scheller (2012) beskriver detta i texten Lekande manga fans. 
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I dagens medielandskap nöjer sig inte unga människor med att bara vara åskådare eller 

att konsumera, man vill också vara en aktiv deltagare och medskapare till kulturella 

produkter. De vill helt enkelt vara prosumenter – alltså både producenter och 

konsumenter av ett medieinnehåll (s.109). 

Liksom Olin-Scheller (2012) har Cherry (2016) liknande beskrivningar gällande individers 

vilja att återskapa samt skapa en gemenskap med likasinnade individer. Slutsatsen av Cherry 

(2016) bok berättar att nördkultur har bidragit till en ny växande textil textil kultur med 

”nördigt” hantverk (s.184). 

3.3 Handböcker och instruktionsböcker  

I det här avsnittet har jag valt att ta med handböcker och instruktionsböcker, dels att de finns 

lite forskning gällande cosplay och hantverk samt att handböckerna kan bidra till förståelsen 

av cosplay relaterat hantverk. I och med att cosplay växer som subkultur har en industri kring 

cosplay skapats. Bland annat har olika handböcker relaterade till cosplay gällande tillverkning 

av olika dräkter givits ut. Exempelvis boken Practical fashion tech; Wearable Technologies 

for Costuming, Cosplay and Everyday av J Horvath, L Hoge och R Cameron (2016). Boken 

riktar sig till Cosplayutövare och med tekniker som kan vara relevanta i skapandet av en 

cosplaydräkt. Boken beskriver hur skaparen kan använda tekniska hjälpmedel som 3D 

skrivare för att skapa en cosplaydräkt. I cosplay gemenskapen finns det deltagare som byggt 

ett varumärke utifrån deras kunskap om cosplay relaterat hantverk. En av dessa personer är 

Svetlana Quindt även känd som Kamui Cosplay (hemsida, Kamui cosplay, 2018). Hon har 

lyckats startat ett eget varumärke utifrån sig själv som cosplayutövare och har börjat leva på 

sitt cosplay skapande. Hon säljer främst handböcker och instruktionsböcker om hur man gör 

vissa cosplaydräkter, tillexempel boken The Book Of Prop Making, with foam and worbla där 

hon beskriver hur man bygger rustningar och dräkttillbehör i termoplaster och foam. 

Sammanfattning tidigare forskning 

I tidigare forskning gällande cosplay framkommer det att utövare använder cosplay som ett 

verktyg för kreativt uttryck. Cosplayutövare finner med hjälp av en cosplaydräkt gemenskap 

med andra utövare oberoende av ålder, könstillhörighet och utseende. Detta har bildat en 

subkultur inom nördkulturen där cosplayutövare möts upp och delar erfarenheter samt 

intressen med varandra.  
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4. Metod och material 

Den valda metoden för den här uppsatsen är kvalitativ och kvantitativ enkätundersökning som 

riktar sig till cosplayutövare i Sverige. Anledningen till att mixa kvalitativ och kvantitativ 

undersökningsmetod är för att kunna få en variation av deltagare med olika bakgrund, ålder, 

tidigare erfarenheter och målsättningar kring cosplay. Den kvantitativa metododen används 

för att strukturera upp deltagarnas bakgrundsinformation och den kvalitativa metoden används 

vid analys och bearbetning av det insamlade datamaterialet. För att nå ut till den valda 

målgruppen för uppsatsen delades en enkät ut i en Facebookgrupp riktad mot cosplay-utövare 

i Sverige vid namn Sweden Cosplay. 

I Metodkapitlet beskrivs, kvalitativ och kvantitativ metod, datainsamlingsmetod, urval, 

källkritik och trovärdighet, bearbetning och analys av samt teori.  

4.1 Kvantitativ och kvalitativ metod. 

Enligt Bryman (2011) går det att överbygga klyftan mellan kvantitativ och kvalitativ 

undersökningsmetod. Detta möjliggörs då metoderna inte är fastställda utan kan variera 

utifrån olika utgångspunkter i de ämnesfält metoderna används inom. Exempelvis i en 

samhällsvetenskaplig undersökning kan både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningsmetoder användas beroende på undersökningens syfte. (Bryman, 2011, s.539) 

Kvantitativa undersökningar fokuserar på att placera materialet/informationen i skalor och 

mening. Statistiken sammankopplas därefter till orsak eller mening för att visa resultat. 

Sammanfattningsvis utgår kvantitativ forskning från fenomen eller mönster för att 

sammanställa samband inom det som kan tillsynes vara abstrakt eller sporadiskt för att visa 

orsak och mening med det som sker (Bryman, 2011 s.545–546). 

 

Det viktiga i detta sammanhang är att kvantitativa i varje fall försöker hantera frågor 

som rör mening. Och något ironiskt uppvisar många av de tekniker som förknippas med 

kvantitativ forskning (framför allt surveyundersökningar som bygger på intervjuer och 

enkäter) (s.546). 
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Bryman (2011) beskriver att kvalitativ forskning bygger på att tolka människors beteende i 

samband med individernas uppfattning av kulturtillhörighet, normer samt värderingar i 

relation till forskningens syfte. Gemensamt för kvantitativ och kvalitativ forskning ligger 

intresset för människors agerande och tankemönster, men metoderna har olika 

tillvägagångssätt för att studera och presentera sina fakta (Bryman, 2011 s.547).  

 

4.2 Datainsamlingsmetod. 

Den valda metoden för uppsatsen är att göra en kvalitativ enkät där det inhämtade materialet 

sedan bearbetats kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa bearbetningen skedde i form av 

sammanställning av olika diagram för att ge en sammanfattande bild av deltagarna i studien. 

Tyngdpunkten ligger dock på en kvalitativ analys av enkätens fritextsvar för att kunna svara 

på de frågeställningar som ligger tillgrund för studien. Enkätfrågorna frågorna är uppdelade i 

fyra teman för att underlätta för deltagarna i studien och ge dem en översikt av vad jag frågar 

efter (Bilaga 1). 

Genomförandet av enkäten gjordes genom Google-forms som är ett digitalt verktyg för att 

göra enkäter online. Enkätfrågorna skrevs in i programmet och därmed skapades en digital 

länk för att kunna sprida enkäten till cosplayutövare. Fredagen 16 mars 2018 klockan 17.00 

publicerades enkätlänken i Facebookgruppen Sweden Cosplay. Sweden Cosplay är en digital 

samlingsplats för cosplayutövare i Sverige med 4109 medlemmar.  

För att undvika upprepade enkätdeltagande av samma deltagare var de tvungna att registrera 

en mailadress innan de kunde svara på enkäten. Mailadressen till de som deltog i enkäten 

doldes i Google-forms för att deltagarna i studien skulle förbli anonyma i undersökningen.  

Enkäten stängdes 2 april 2018 för fler cosplayutövare att delta. Vid enkät stängning hade 

trettioåtta svar registrerats och enkäten avslutades då inga ytterligare svar registrerats på fem 

dagar.  
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4.3 Urval  

Valet av respondenter gjordes utifrån vart jag kunde hitta min valda målgrupp i ett samlat 

forum för att kunna publicera enkäten. Facebookgruppen Sweden Cosplay vart då det 

självklara valet då det är den största gruppen online för svenska cosplayutövare för att samlas 

och dela erfarenheter. När enkäten stängdes för fler svar gjordes inga vidare urval bland 

cosplayutövarna då målet är att få bredast möjligast svarsgrupp. Samtliga besvarade enkäter 

ingår i empirin. 

4.4 Etiska principer 

Uppsatsen har tagit hänsyn till de forskningsetiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2011) 

Konfidentialitetskravet innebär att datamaterialet i studien inte kan härröras till enskild person 

eller plats. Deltagarna i studien har svarat på enkäten genom ett digitalt verktyg (Google - 

forms). Genom att det här verktyget döljs alla personliga uppgifter och endast deltagarnas 

svar i enkätformuläret synliggörs. Deltagarna informerades enligt informationskravet om 

studiens syfte samt vad enkätsvaren skulle användas till i hänsyn till nyttjandekravet. 

Samtyckekravet innebär att jag har informerat deltagarna om studien innan de beslutade att 

delta i studien samt att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande under studiens gång.  

 

4.5 Källkritik och trovärdighet 

Uppsatsens huvudsakliga material är enkätsvar insamlade från en Facebookgrupp riktad till 

svenska cosplayutövare. Respondenterna i studien är avidentifierade i enkäten av två orsaker. 

Främsta orsaken är att jag är en cosplayutövare och aktiv inom cosplaygemenskapen. Därmed 

kan mina tolkningar av enkätsvaren formas utifrån respondenten och riskerar att förvränga 

deras svar. Den andra orsaken är att låta respondenterna svara på frågorna fritt utan att 

uppleva oro för hur materialet skulle kunna användas eller att de vinklar sina svar för att visa 

upp en önskad bild av sig själva. Avidentifieringen minskar risken att enkätsvarens tolkningar 

blir påverkad att yttre omständigheter och sammanhang. Avidentifieringen kan även påverka 

uppsatsens pålitlighet gällande respondenternas svar då de själva kan välja att svara hur de vill 

utan uppföljning på deras svar. Detta kan leda till att informanterna kan skriva en förskönande 

bild av sig själva eller att de beskriver hur de vill att andra ska uppleva cosplay. 

Jag som analyserar och tolkar deltagarna svar har en förförståelse för vad respondenterna 

beskriver samt vilka material och tekniker de beskriver genom min förförståelse påverkar min 

personliga tolkning av cosplay och cosplayutövande och jag behöver därmed vara kritisk till 
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mig själv och mina tolkningar säkerställa att de utförs utifrån deltagarnas svar och inte min 

personliga bild av cosplay. Jag förhåller mig kritiskt genom att inte övertolka respondenternas 

svar utan förhåller mig till de ord och termer som respondenterna har svarat med vilket 

resulterar i att vissa begrepp i uppsatsen är flytande och inte fastställda. 

 

4.6 Teori     

Socialidentitetsteori bygger på Henri Tajfels (Tajfel, Billing, 1974) arbete kring social 

kategorisering, grupprelationer, jämförelser, fördomar och stereotyper. Social identitetsteori 

har åter blivit uppmärksammat av John Turner och hans medarbetare, där de vidare utvecklat 

socialidentitetsteori. I deras studier kring självbild och gruppbeteenden kategoriseras 

beteendet hos enskilda individer och individer i gruppsammanhang. (Hogg, Vaughan, 

Graham, 2013 s.128). Enligt deras studier kan en individ kategoriseras av gruppidentitet och 

personlig identitet. Gruppidentitet beskriver en persons identitet i samband med en grupp eller 

gruppaktivitet, exempelvis ”jag är den i gruppen som tycker mest om att sy”. Personlig 

identitet beskriver det som personen är och identifierar sig med, exempelvis ”jag är en 

cosplayutövare”. Syftet med uppsatsen är att analysera hur cosplayutövare resonerar kring 

hantverk i förhållande till syfte med cosplaydräkt och sin identitet som utövare. För att få en 

djupare förståelse för cosplayutövarnas resonemang används social identitets teori för att 

analysera utövarnas relation till cosplay genom att hitta teman som stämmer överens med 

personlig identitet och gruppidentitet. Identifierar cosplayutövaren sig med hantverket kan 

tekniken och materialen spela roll. Till skillnad från någon som endast utövar cosplay för att 

ta del i gemenskapen, vilket beskrivs i Winges (2006) arbete. I Winges arbete lyfter hon hur 

varje individuell cosplayutövare bestämmer över hur de förhåller sig till autenticitet till 

karaktären i förhållande till deras egna utseende och identitet för att göra karaktären mer 

personlig. Vissa utövare väljer att göra sig så lik karaktären som möjligt med de hjälpmedel 

som finns, exempelvis färgade kontaktlinser, peruker och korsetter. Andra cosplayutövare 

formar karaktären efter dem själva. Med de val de gör utmärker utövarna sig själva i 

cosplaygemenskapen, exempelvis som en ”crossplayer”, Mech (mekanisk robot) cosplay 

utövare eller lolita (söt flickaktig) cosplayutövare. Hur de väljer att utöva cosplay blir tillslut 

en del av deras identitet inom cosplaygemenskapen. 
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4.7 Bearbetning och analys  

Det insamlade materialet behandlas genom tematisk analys som beskrivs av Bryman (2011, 

s.528) som ett av de vanligaste angreppssätten när det kommer till att hantera kvalitativa data 

vid kvalitativ analys. Bryman (2011) beskriver att tematisk analys eller kodning av det 

insamlade materialet är startpunkten för de flesta former av kvalitativa analyser av data.  

I uppsatsen är respondenterna kodade utifrån den ordning de lämnat in ifyllda enkäter. 

Kodning av materialet var nödvändigt för att kunna följa respondenternas resonemang samt 

för att kunna integrera kvalitativa och kvantitativa data. Vidare var orsaken att kodning 

tydliggör analysarbetet för att ta hänsyn till alla respondenters svar. Respondenterna i studien 

är kodade till cosplayutövare följt av en siffra som sedan kan kopplas till det kvalitativa och 

kvantitativa materialet. Enkätsvaren bearbetades utifrån de teman som utgår ifrån studiens 

forskningsfrågor, Deltagares bakgrund, Cosplayutövares hantverk, Hantverksmässiga 

tekniker, Hantverksprocessen i relation till dräktens syfte. 

Jag bearbetade och analyserade kvantitativa och kvalitativa data, de kvantitativa svaren 

sammanställdes även i diagram (se bilaga 2) för att kunna relateras till de kvalitativa svaren. I 

bearbetningen sökte jag efter likheter och skillnader inom de olika angivna kategorierna samt 

kompletterade med citat som illustrerade respondenternas svar i relation till kategorin. De 

kvalitativa svaren kan ses som en fördjupning av de kvantitativa svarsalternativen. 

 

Med utgångspunkt i social identitetsteori (Hogg, Vaughan, Graham, 2013) har de kvalitativa 

svaren analyserats utifrån cosplayutövarnas benämning gällande identitet. Svaren 

kategoriserades som i personlig identitet, gruppidentitet och ingen identitet. Personligt 

identitetstema innebär att deltagaren identifierade sig med cosplayutövandet eller hantverket i 

relation till frågan. Gruppidentitetstema är deltagares svar relaterat till deltagarens 

gruppidentitet och relation till cosplaygemenskapen. Enkätsvar som inte visade på identitet i 

relation till cosplay eller hantverk hamnade i egen kategori benämnd ej identitet och hantverk.  
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5. Resultat 

Resultat kapitlet inleds med en presentation av cosplayutövarnas bakgrund vilket beskriver 

dem som deltagit i studien, följt av en sammanställning av enkätsvaren. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning kopplat till uppsatsens syfte, hur cosplayutövare resonerar kring hantverk i 

förhållande till dräktens syfte och sin identitet som utövare. Nedan illustreras de olika teman 

och kategorierna som ligger tillgrund för uppsatsen. 

 

 

5.1 Bakgrund cosplayutövarna 

Av de trettioåtta som deltog i enkäten var de flesta cosplayutövare kvinnor. Åldrarna på 

utövarna är varierande där den yngsta är tio år och den äldsta är trettiotre år gammal. Den 

främsta andelen av informanterna var i åldrarna tjugoett till tjugosju år (se Tabell 2 Bilaga 2). 

Majoriteten av informaterna studerade på olika utbildningsnivåer. Grundskola, enstaka kurser 

och högre utbildning vid universitet eller högskola. Cosplayutövarna angav att de varit aktiva 

med cosplay mellan ett till elva år. De flesta i studien har varit aktiva i fyra till sju år (se 

Tabell 5 Bilaga 2). Vidare gällande cosplayutövarnas deltagande i cosplaytävlingar uppger 

majoriteten att de deltagit i en eller flera tävlingar. De som tävlar deltog främst i Walk on 

tävlingar och standard cosplay tävlingar. I cosplay går det att tävla i olika nivåer. De flesta av 

cosplayutövarna i studien uppger att de inte tävlar i en specifik tävlingsnivå. För 

sammanställda diagram av deltagarnas svar se Bilaga 2 tabell 1–10. 

Tema Cosplayutövarnas 

erfarenheter 

Cosplayutövares 

hantverk 

Hantverksmässiga 

tekniker 

Hatverksprocessen 

i relation till 

dräktenssyfte 

 
Kategori  Cosplayutövarnas 

resonemang kring köpt 

dräkt och att tillverka 

egen dräkt 

 

Cosplay specifika 

material 

Mest förekommande 

hantverksteknikerna 

Planering och 

genomförande 

   

 

Cosplayutövarnas 

deltagande i 

cosplaytävlingar  

 

Hantverksintresset 

bland cosplayutövare 

Cosplayutövarnas 

kunskap om hantverk  

Skillnader i 

hantverksprocessen 

 Cosplay identitet    
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5.2 Enkätsvar 

Nedan presenteras informanternas kvalitativa enkätsvar. Svaren presenteras i fyra delar. 

Cosplayutövarnas resonemang kring köpt dräkt och göra egen dräkt, Cosplayutövares 

hantverk, Hantverksmässiga tekniker och Hantverksprocessen i relation till dräktens syfte. 

Citat är valda då de illustrerar informanternas svar och åsikter gällande enkätfrågorna.  

5.2.1 Cosplayutövares erfarenheter 

Det här temat undersöker varför cosplayutövare väljer att tillverka en egen dräkt, hur 

deltagande i tävlingar påverkar utövarnas val av dräkt samt identitet kring tävling. Vilket 

specifikt beskrivs som Cosplayutövarnas resonemang kring köpt cosplay dräkt och tillverka 

egen cosplaydräkt, Cosplayutövarnas deltagande i cosplaytävlingar, Cosplay identitet.  

Utifrån informanternas svar fanns det fem betydande orsaker som påverkar valet att köpa en 

dräkt eller att själv tillverka dräkten. Orsakerna är ekonomi, passform, möjlighet att köpa 

färdig dräkt, viljan att skapa samt viljan att utöva cosplay. Dessa var även genomgående i 

beslut som de gör. Den ekonomiska orsaken utgick ifrån hur informanten resonerar kring 

dräktens syfte i relation till kostnad. Informanten jämförde kostnaden att köpa en hel 

cosplaydräkt eller delar av en istället för att sy själv. I andra avseenden var det mer 

ekonomiskt att sy en själv. Detta byggde på deras förkunskaper samt målet med dräkten. 

Det beror lite på vad det är för dräkt. Vissa dräkter eller delar av dräkter som finns 

billigt eller är väldigt svåra att göra själv köper jag, annars föredrar att göra så mycket 

som möjligt själv [Cosplayutövare 27] 

Passform var en av de anledningar som flera av cosplayutövarna beskrev som en bidragande 

orsak till valet att sy sin dräkt själv. 

Både och, men eftersom jag är ganska kurvig så syr jag oftast hellre själv för att få rätt 

passform. [Cosplayutövare 1] 

Cosplayutövare 3 i sitt svar lyfte upp tre av de ovan nämnda orsakerna. 

Jag gör huvudsakligen egna, dels för att kunna tävla, men också för att det är svårt att 

hitta något som passar när man är större. Det kostar mycket att få skräddarsytt. 

[Cosplayutövare 3] 

När det kommer till passform i informanternas svar är de flest som knyter det till tävling eller 

att de har en kroppsform som det är svårt att köpa en dräkt som har rätt storlek eller rätt 

passform. På grund av att det finns en stor mängd olika förlagor att skapa utifrån kan mindre 

”populära” eller välkända karaktärer vara svåra att hitta dräktdetaljer eller kompletta 

cosplaydräkter att köpa färdig. Vilket en informant beskriver så här… 
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Att arbeta från scratch med en dräkt ger mig bättre kontroll över dess element, ibland 

kör jag färdiga delar men de karaktärer jag cosplayar har sällan färdiga dräkter. 

[Cosplayutövare 36]. 

Viljan att skapa var den faktor som varierade informanternas svar. Några hade börjat med 

cosplay för att uppleva gemenskapen att skapa tillsammans, andra började skapa 

cosplaydräkter för att bli mer deltagande i cosplaygemenskapen. Informanternas fann ett nöje 

och en känsla av självförtroende genom att utöva cosplay i en dräkt hen gjort själv. Så här 

utryckte en av informanterna… 

 

Jag föredrar att göra mina egna dräkter för att för mig är processen att göra sin cosplay 

en stor del av cosplay. Och att få ta på sig sitt hårda arbete i slutet är belöningen. Men 

jag har även köpt ett par cosplays och har inget problem med det. De känns bara inte 

lika personliga. [Cosplayutövare 5]. 

Viljan att skapa och utöva cosplay enligt informanterna är två olika orsaker till att bära en 

cosplaydräkt. Det som skiljer viljan att skapa och viljan att utöva cosplay är dräkten. De som 

skapar dräkter kan göra det specifikt för skapandets skull. Viljan att utöva cosplay är 

motivationen som, får en cosplayutövare att oavsett förutsättningar vilja bära en dräkt och 

agera som sin favoritkaraktär. En av informanterna beskrev viljan att utöva cosplay men 

saknade kunskapen att skapa önskad dräkt. Det var ändå inte ett hinder långsiktigt att börja 

skapa en dräkt menade en informant som beskrev det så här… 

 

I början så blev det färdigköpta kostymer för att man inte hade kunskapen att kunna 

göra egna dräkter, men bit för bit så kände jag att jag ville lära mig och sedan därefter 

utmana mig själv till att skapa saker och kunna göra en hel dräkt alldeles själv. Och jag 

kände att göra egna är mycket roligare än att köpa färdiga saker, det är någon form av 

en avslappning/terapi och så kan man anpassa dräkter till sin egen storlek. 

[Cosplayutövare 19] 

 

De olika informanterna har olika resonemang kring viljan att utöva cosplay och hur de väljer 

att utöva det. Det kan vara de tekniska kunskaperna som avgör hur utövaren väljer att utöva 

cosplay. Valet att sy eller köpa cosplaydräkt kan även vara situations grundat vilket 

cosplayutövare 4 beskriver i följande beskrivning. 

Beroende på svårigheten samt den deadline som jag har tills jag har tänkt använda 

cosplayen. Om jag känner att mina färdigheter ännu inte räcker till för att skapa den 

dräkt jag önskar har jag köpt den istället. Vid allt för kort tidspress/ jag känner att jag 

inte har möjligheten att hinna göra cosplayen i tid (vilket jag på senare tiden har börjat 

tänka på då jag är trött på att stressa sista veckan) köper jag den också. Men om jag kan 

vill jag helst göra cosplayen själv. [Cosplayutövare 4] 



20 

 

När det kommer till att tävla i cosplay fanns det tre huvudsakliga orsaker som motiverade 

utövarna till att tävla. Dessa är hantverksfokus, självförtroende och cosplay identitet. 

Hantverket var en väsentlig anledning till att flera av cosplayutövarna valde att tävla. 

Anledningen är att kunna presentera sitt hantverk och att finna motivation till att bli bättre på 

att skapa dräkter. Deltagarna uppger att det finns två olika av tävlingar med bedömningar på 

hantverk. Den ena är en ”Walk on” tävling där deltagaren går längs en scen eller catwalk för 

att visa upp cosplaydräkten. Den andra är en ”Performence” baserad tävling där deltagaren 

gör ett uppträdande i karaktär. Båda tävlingarna brukar ha en förbedömning eller 

efterbedömning där de tävlande får träffa domarna och beskriva hur de gjort cosplaydräkten 

och domarna tittar närmre på arbetet. Beskrivningen nedan illustrerar de flesta av deltagarnas 

svar. 

Har deltagit i walk on-tävlingar med förbedömning. Jag har valt dessa då jag gillar att 

fokusera helt på hantverket och inte direkt på framträdande. Men det är något jag kan 

tänka mig testa i framtiden. [Cosplayutövare 14] 

Cosplayutövarna uppger att självförtroende är ett genomgående tema gällande cosplay och 

tävling men att det finns variationer i svaren om hur självförtroendet påverkas. En utövare 

beskriver att hen väljer att göra en viss typ av tävling över en annan på grund av att hen inte 

har självförtroende för att kvala till större tävlingar. 

Walk on, mina karaktärer gör sig sällan bra i sketcher och har för dåligt självförtroende 

för att försöka kvala till större tävlingar. [Cosplayutövare 25] 

Andra cosplayutövare beskriver att tävla med cosplay eller stå på scen och visa upp sin dräkt 

stärker deras självförtroende. Anledningen är att de får en direkt respons på vad de skapat och 

får ta del av cosplaygemenskapen inom tävlingssammanhang. 

Novice och intermediate. Jag började som novice då jag var helt nybörjare när jag 

började cosplaya. Efter att ha tävlat novice och placerat mig i tävling testade jag 

intermediate. [Cosplayutövare 19] 

 

Analysen visar främst tre övergripande kategorier. Svaren visade att cosplayutövarna använde 

tävling som en identitetsmarkör för att visa vilken typ av cosplayutövare de är. De som 

tävlade, de som aktivt avstod från tävlingar och de som utövade cosplay i 

grupp/gruppsammanhang. De tävlingsaktiva utövarna beskrev i svarsformuleringar att de har 

som mål att visa upp sig eller utmana sig själva för att kunna tävla på högre nivå. 

Alla möjliga. Vissa för att få visa upp min dräkt med walk on/performance. Eller för att 

kvala till större tävlingar för att utmana mig själv. [Cosplayutövare 21] 
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Av de cosplayutövare som tävlade individuellt fanns de som identifierade sig med vilken 

form av tävling de deltog i och vilken nivå de tävlade på. Utövarna beskrev i sina svar om de 

var ovana, nybörjare eller erfarna. Att tävla agerade som en personlig måttstock där 

tävlingsnivån avgjorde cosplayutövarens gruppidentitet i cosplaygemenskapen. Vilket 

beskrivs nedan. 

 

På just närcon har jag tävlat i Intermediate (de andra tävlingarna på andra konvent hade 

inga nivåer). Intermediate valde jag därför att jag inte ser mig som nybörjare (novice) 

men kände inte heller att jag var redo att göra ett performance (master) och jag gillar att 

intermediate kollar i princip bara på hantverket. [Cosplayutövare 13] 

 

Både Novice och Intermediate. Novice när jag var nybörjare (en tävling) och 

Intermediate de följande då jag hade cosplayat för länge för att få tävla i Novice. Och 

återigen har jag för dåligt självförtroende för master. [Cosplayutövare 22] 

 

Cosplayutövarna som inte tävlar i cosplay tar dels aktivt avstånd från att tävla av 

ospecificerade anledningar och dels hade ett ointresse i tävlandet. En av anledningarna till att 

inte delta i tävlingar är att de saknar självförtroendet till att tävla. Av de utövare som föredrar 

att tävla i grupp visar det genom en mer positiv inställning till att utöva cosplay i grupp över 

att tävla ensam.  

Jag har tillsammans med en cosplaygrupp varit med på walk-on tre gånger men jag har 

aldrig tävlat, och vi är med för att det är en kul grej och en extra chans att visa upp vår 

coola grupp. [Cosplayutövare 23] 
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5.2.2 Cosplayutövares hantverk 

Temat cosplayutövares hantverk undersöker karaktäristiska drag för cosplayrelaterat hantverk 

och består av följande två beskrivningar, Cosplay specifika material, Hantverksintresset bland 

cosplayutövare. Det vill säga hur cosplayutövare tolkar och använder olika material och 

hantverkstekniker exempelvis textil, trä, sömnad, gjutning och konstruktion. 

Av de trettioåtta svaren nämndes olika namn på material. Exempelvis Eva Foam nämndes 

tretton gånger och olika former av termoplaster nämndes tjugoåtta gånger (Se tabell 12 bilaga 

2). Cosplayutövarna skriver att Worbla är ett av det mest använda materialet inom cosplay. 

Worbla är ett företagsnamn för olika typer av termoplaster som säljs på ark. Cosplayutövarna 

nämner även namnen Thibra och Cosplayflex som är andra företagsnamn för liknande 

termoplastprodukt. Flera av informanterna belyser materialet som ett cosplayspecifikt 

material då de aktivt marknadsför sig till cosplayutövare och materialet har ett brett 

användningsområde inom cosplay skapande. En cosplayutövare uttrycker att…  

Worbla är något man alltid hör om i cosplay-värld ev, samt yoga-mattor och på senare 

3D-printing. Dessa tre hör man mycket om på alla forum om cosplay. [Cosplayutövare 

33] 

På frågan svarar några att de är osäkra om det finns material som endast tillämpas inom 

cosplay och nio svarade att det inte finns cosplay specifika material. Informanternasvar 

beskriver att det finns material som marknadsförs till cosplayutövare men har fler 

användningsområden utöver cosplay samt materialen kan hittas i vanlig handel. Ett exempel 

är yogamattor gjorda av Eva Foam.   

Jag skulle inte påstå att det finns material för enbart cosplay utan material har möjlighet 

att adapteras till många områden. Liksom att cosplay har börjat ta in 3D utskrifter. 

Evafoam är ju yogamattor (syftar på att det används till yoga och andra träningsformer) 

och kan tänka mig att worbla och craftfoam m.m. kan användas till annat än bara 

cosplay. [Cosplay utövare 4] 

En av cosplayutövarna beskrev att som cosplayutövare behöver individen tänka kreativt i sitt 

letande av material för att kunna skapa det hen vill göra. 

Nja... som cosplayare får man ofta ge sin in i andra områden för att hitta de material 

man behöver. Så det finns nog inget material som bara används av cosplayare, eller som 

är skapat just för cosplay. Till och med Worbla, som jag antar att många skriver på den 

här frågan, är inte cosplay-specifikt, utan det materialet kommer från 

skomakarindustrin. Sedan kan det absolut vara så att vissa material numer associeras 

med, och marknadsförs mot, cosplay (så som just Worbla, eller syntet-peruker), men 

det var inte skapat för cosplay. [Cosplayutövare 34] 
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När det kommer till cosplayutövarnas materialval är det mer bundna till dräktens material än 

material de fördrar att arbeta med. I frågan vilket material de föredrar att arbeta med svarade 

tjugo cosplayutövare att de föredrar tyg. Detta för att de är få cosplaydräkter som inte kräver 

sömnad eller textila detaljer. I informanternas svar motiverade de främst att de antingen valde 

karaktären utifrån materialen och teknikerna eller material och teknik utifrån den önskade 

dräkten. 

Textilmaterial eller foam, beroende på vad jag skapar. Gällande textilier så försöker jag 

i första hand gå efter original, men i fall där det inte är möjligt (om karaktären är 

animerad t.ex) går jag efter vad som är mest troligt. Är dräkten inspirerad av 1700-talets 

aristrokati så använder jag t.ex bomull, men är det arbetarklass från 1900-talet är jag 

mer benägen att använda t.ex jeans. Osv. [Cosplayutövare 15] 

Enkätsvaren visar att det finns olika inställningar till hantverk och cosplay. Tjugotvå 

cosplayutövare beskrev att de främst var intresserade av skapande generellt och inte endast 

skapande i samband med cosplay (se tabell 13 bilaga 2). Informanterna beskrev att cosplay 

var ett sätt att kunna utvecklas och lära sig mer om olika hantverkstekniker. Vilket beskrivs 

nedan. 

Jag är generellt intresserad av sömnad och hantverk, cosplay är bara ett sätt att ta det till 

en ny nivå. [cosplayutövare 35] 

 
Jag är väldigt generellt intresserad av hantverk men att jag började med cosplay tände 

en gnista i mig för många år sen. Tror inte jag hade låtit detta intresse blomma ut om 

jag inte upptäckt cosplay. [cosplayutövare 32] 

 

Det var några av Cosplayutövarna som svarade att de främst skapade cosplaydräkter i syfte att 

utöva cosplay och hade inget intresse i skapande eller hantverk utanför cosplay. 

Informanterna beskriver att de inte har tidigare erfarenhet av dräktskapande men de skapar i 

syfte för karaktären och få uppskattning.  

Sömnad började jag med endast pga cosplay, jag valde bort syslöjd i grundskolan och 

har aldrig haft ett intresse i sömnad innan jag började sy cosplaydräkter. Sedan har jag 

alltid varit konstnär och en kreativ person. [cosplayutövare 30] 

 

Det är knutet till cosplay, har inget intresse av att skapa något bara för skapandets skull. 

Vill kunna visa upp det jag gjort och få uppskattning. [cosplayutövare 34] 
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5.2.3 Hantverksmässiga tekniker  

Temat hantverksmässiga tekniker studerar vilka hantverkstekniker cosplayutövarna använder 

i skapandet av en cosplaydräkt samt var de hittat informationen om de olika teknikerna. 

Hantverksmässiga tekniker syftar till tolkningar av traditionella tekniker eller 

hantverksliknande tekniker. I enkätsvaren framkommer främst två beskrivningar, mest 

förekommande hantverksteknikerna, cosplayutövarnas kunskap om hantverk. 

Den mest använda hantverkstekniken av cosplayutövarna är sömnad följt av konstruktion och 

skulptering. Av trettioåtta svar nämnde trettiotvå att de föredrar att använda sömnad i sig 

cosplay skapande och tjugofem nämnde att de konstruerar eller skulpterar delar av sin cosplay 

(tabell 14 bilaga 2). Av Informanterna framgår de att några väljer sömnad därför att de är mer 

bekväma i att hantera textilier än andra material.  

Mina dräkter består i princip alltid 95% till 100% av sömnad. Jag drar mig helt klart för 

att ta mig an karaktärer med större props osv för det är något jag ännu inte är bekväm 

med. Och för att de fandoms jag intresserar mig av väldigt sällan kräver mkt annat än 

sömnad. [cosplayutövare 30] 

 

En del av cosplayutövarna beskriver att sömnad var en av de tekniker de föredrog att använda 

men att sömnad är samtidigt en av de tekniker som är svåra att undgå. Vilket beskrivs nedan. 

 

Främst sömnad, då alla dräkter har haft det momentet i sig och det är svårt att komma 

ifrån eftersom kläder är basic för de flesta karaktärer som inte är täckta av rustning. 

Näst efter det är olika konstruktioner med worbla, foam och kartong.      

[cosplayutövare 17] 

 

Utöver sömnad beskrev cosplayutövarna olika tekniker som de tyckte var mer intressanta än 

sömnad, tillexempel måla rekvisita, bygga rustningar i Eva Foam och frisera peruker. 

Att Styla peruker är vad jag tycker om mest inom cosplay. Att få till alla de där galna 

frisyrerna som finns är så kul. Jag har mest använt trä till att göra mina props å snickra 

ihop saker. Skall även börja använda mig av att gjuta i resin. Syr gör jag också mycket, 

det är något jag gör för att jag vill bli bättre på det och det är kul när man kan säga att 

man har gjort hela cosplayen själv. [cosplayutövare 20] 

 

Cosplayutövarnas kunskap om olika hantverkstekniker och material kommer från olika källor 

(se tabell 15 Bilaga 2). Det som är gemensamt för utövarana är tillvägagångssättet till att hitta 

information om material och olika tekniker för att uppnå önskat resultat. Detta är ett 

genomgående tema i samtliga cosplayutövares svar som pekar på att de arbetar självständigt 

och hindras inte av att de saknar tidigare förkunskaper för att påbörja ett projekt utan aktivt lär 

sig för att uppnå det önskade resultat med deras projekt. 
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Mycket har varit trial and error med enklare material såsom papier mache och kartong, 

men sedan för att utvecklas har jag kollat vad andra cosplayare gjort och då kommit i 

kontakt med worbla och craftfoam och lödning. En del dräkter jag velat göra har krävt 

att jag behövt lära mig en viss teknik, exempelvis lödning inför att bygga en lightsaber 

och dylikt. Nu skaffar jag dock den mesta kunskap genom tutorials på youtube och 

andra hemsidor, samt Kamui Cosplays böcker. Mina sömnads-skills är grumligt 

baserade på grundskolan, men sedan främst youtube och tips från vänner. 

[Cosplayutövare 17] 

 

De flesta av cosplayutövarna beskrev att de lärt sig om materialen på egen hand genom att 

experimentera och pröva sig fram. I informanternas svar beskriver de att de söker på nätet 

eller tar hjälp av andra cosplayutövare, familjemedlemmar och vänner ej aktiva inom cosplay 

för att få tips och råd om vad för material de skulle använda för det önskade resultatet. 

Cosplayutövarna försöker lära sig själva och tar hjälp om det behövs vilket beskrivs nedan. 

Jag började som nybörjare och försöker fundera ut vad jag kan behöva göra för att få de 

resultat jag vill. Därefter försöker jag endera komma på tillvägagångssätt själv eller titta 

på youtube-videos/söka på internet. Min pappa är duktig inom slöjdande gällande 

metall och trä och han har gett mig många värdefulla tips. [Cosplayutövare 29] 

Cosplayutövarnas svar visar att de söker fördjupad kunskap om material och hur de kan 

använda detta för utvecklas i sitt skapande. Hur de hittade informationen varierade mellan 

cosplayutövarna. De vanligaste nämnda källorna var Youtube och andra cosplayutövare vilket 

syns i tabell 16 bilaga 2.  Cosplayutövare 17:s svar återspeglar de flesta av informanternas 

svar och resonemang. 

För att komma i kontakt med nya material; främst youtubekanaler/facebooksidor från 

cosplayers, sweden cosplaygruppen och via vänner. I mina val av material har jag utgått 

ifrån referensbilder på vad som verkar vara mest likt det på referensbilderna, men också 

att materialet har de egenskaper som behövs för att uppnå resultatet. Exempelvis skulle 

trä kunna användas på många sätt, men jag saknar resurser för att arbeta med det och 

därav går det bort. Likväl påverkar min arbetsmiljö vad jag kan göra - min lägenhet är 

det enda jag har tillgång till för skapande och därav behöver jag välja material jag kan 

jobba med i lägenheten, vilket på många sätt ibland begränsar mig (ex gjutning av 

större saker är inte ett alternativ, inte heller träarbete). [Cosplayutövare 17] 
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5.2.4 Hantverksprocessen i relation till dräktens syfte 

Temat hantverksprocessen i relation till dräktens syfte studerar hur cosplayutövarnas 

tillverkningsprocess av en cosplaydräkt ser ut och hur hantverksprocessen skiljer mellan olika 

utövare. Temat består av två olika kategorier. Planering och genomförande samt skillnader i 

hantverksprocessen. 

I skapandeprocessen av en cosplaydräkt använder cosplayutövarna referensbilder, skisser, 

prototyper/provplagg och mönster. Fjorton av informanterna använde referensbilder som 

grund för sin planering och arton nämner att de gör prover av sina färdiga produkter i billigare 

material för att se om de uppnår önskat resultat. Utövarna letade upp referensbilder och gjorde 

skisser för att få en bild av cosplaydräkten. Följt av detta lägger de upp en plan eller strategi 

för hur de ska genomföra projektet. Under skapande processen gör cosplayutövarna provplagg 

och prototyper av produkten innan de slutför projektet genom att göra dräkten i det tilltänkta 

materialet. Flera av cosplayutövarna beskriver att planering har blivit en del av 

skapandeprocessen när hen blivit mer insatt i cosplay. 

Delar upp arbetet i olika delar, gör research på hur delarna kan göras på bästa sätt, gör 

prototyper i billigt material för att se hur det funkar i praktik, när jag är nöjd börjar jag 

med det riktiga materialet. När jag började med cosplay gjorde jag ofta saker i sista 

minuten och planerade illa, så jag har lärt mig av mina misstag haha.     

[Cosplayutövare 7] 

Ett fåtal av cosplayutövarna har slutat med att göra noggranna planeringar och skisser på 

grund av deras erfarenhet av. De gör en övrsiktlig strategi av arbetet och följer en mer 

varierande rytm likt cosplayutövare 15. 

förr gjorde jag mycket toiler, men klarar mig oftast utan nu. Jag gör en struktur i 

huvudet efter vilka delar som är viktigast. En torso är t.ex viktigare än ett armband. 

Detta gör jag ifall att jag skulle drabbas av tidsbrist. [Cosplayutövare 15] 

Två av cosplayutövarna förhöll sig till en ekonomisk faktor i sitt skapande på grund av 

kostnaden för provmaterial. Argumenten skiljer sig dock mellan de olika cosplayutövarna. 

Jag börjar med att hitta massor av referensbilder. Hitta andra personer som gjort samma 

dräkt för att söka tips, förslag på material och likande. sedan skapa ett mönster. Inga 

skisser (förutom mönstret) och jag gör oftast inga provplagg för att jag inte vill slösa på 

materialet. [Cosplayutövare 13] 

Några gör provplagg för att försäkra sig om att allt blir rätt. Orsaken är att det blir dyrt att 

göra fel i tyget till det tilltänkta plagget. Vilket beskrivs nedan. 
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Skissar de olika delarna i olika dimensioner och skriver ut ungefärliga mått, konstruerar sedan 

mönster och syr en toille av dräkten här börjar jag även klura på hur ev sömmar kommer se ut, om 

de går att dölja samt om de behöver förstärkas. Sen när jag justerat och är nöjd så syr jag det 

riktiga plagget. Detta för att då är jag strukturerad och inget borde gå fel. Har många gånger gjort 

misstaget och bara börjat sy i det riktiga tyget och det blir både dyrt och tidskrävande. För att inte 

nämna all frustration som byggs upp! [Cosplayutövare 32] 

 

Cosplayutövarna svarade på frågan om det var en skillnad på att göra en cosplaydräkt med 

syfte att tävla med eller syfte att endast bära. Tjugotvå svarade att det var en skillnad för dem 

att göra en tävlingsdräkt av olika orsaker. För en överblick se tabell 18 bilaga 2. Huvudsakliga 

orsaken var att domare kommer studera dräkten. Vilket enligt cosplayutövare 34 innebar 

större fokus på detaljer och autenticitet till karaktär.  

Ja, för en tävlingsdräkt så lägger jag mycket mer fokus på detaljer och "accuracy", den 

kommer ju att bedömas. Jag bygger/syr allt själv. För en casual cosplay så är jag mer 

avslappnad och bryr mig inte lika mycket, så länge man kan se vem karaktären är. För 

casual cosplays så köper jag ofta rätt mycket av dräkten. Jag vill bara ta det lugnt och 

ha kul, ingen ska ju bedöma mig, så det spelar inte så stor roll. [Cosplayutövare 34] 

Ett genomgående tema för cosplayutövarna är att de som tävlar med cosplay beskriver att 

dräktens utförande behöver vara välgjord tillskillnad från en dräkt att ”gå runt i”. 

Cosplaydräkter som inte är tänkta till tävling hade mer fokus på bekvämlighet än autenticitet 

vilket kan påverka skapandeprocessen. Cosplayutövarna överväger varje del av skapande 

processen för att producera en dräkt med önskad kvalité. Resonemanget syns i cosplayutövare 

12 svar.  

Tävlingsdräkter känns det lite extra viktigt att göra saker konsekvent snygga/välgjorda. 

Då det kan spela roll. Jag kanske väljer en jobbigare väg, än en "latare" om det innebär 

ett bättre resultat. I "bara gå runt"-dräkter är det viktigaste att den är bekväm och ser bra 

ut på utsidan. Insidan kan få ha misstag, men ser de ändå som tillfällen att öva, så 

försöker ändå få det att bli bra. Jag trivs inte med att göra ett dåligt arbete. 

[Cosplayutövare 12] 

Cosplayutövarna beskriver två orsaker till att deras skapande process var opåverkad av 

dräktens syfte. Den ena orsaken är att de inte tävlade i cosplay och fokuserade främst på nöjet 

att skapa en cosplaydräkt och känna gemenskap genom att bära en dräkt de skapat själv. Den 

andra orsaken är att oavsett dräktens syfte vill utövarna känna sig stolta över sina skapelser. 

Det beskriver cosplayutövare 10 i sitt svar. ”Nej jag vill vara stolt med alla mina skapelser så 

därför lägger jag ner lika mycket tid på alla cosplays”. 
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Cosplayutövare 32 svar liknar cosplayutövare 10 svar men lyfte en intressant punkt gällande 

hållbarhet. 

Nej, jag siktar alltid på att göra allt så bra jag bara kan, då kommer jag alltid kunna 

känna stolthet över mina kreationer och de håller så mycket längre. [Cosplayutövare 32] 

Cosplayutövarna fick frågan ”När kan det vara extra viktigt att vara noggrann med dräktens 

utförande?” i enkäten. (För resterande enkätfrågor se bilaga 1). Av cosplayutövarna svar 

framhåller främst fyra orsaker. Två av orsakerna var tävling och fotografering som 

cosplayutövare 33 svarade. 

Om den ska användas till show eller ha riktiga photoshoots där detaljer kommer att 

synas. Likaså när man ska tävla. När det ska användas till något speciellt där den ska 

visas upp och där detaljerna kommer att synas tycker jag att det är viktigt att vara 

noggrann. [Cosplayutövare 33] 

De andra två orsakerna var bekvämlighet och cosplaydräktens hållbarhet. Vilket lyfts av 

cosplayutövare 3:s svar på frågan. 

Om du t.ex. tänkt att ha den på vintern kan det vara vettigt att vinterfodra. Annars är det 

alltid lika viktigt att vara noga med utförandet för att cosplayen ska hålla så länge som 

möjligt. Man vill inte lägga 2000+kr på en cosplay som man bara kan ha 2-3 gånger. 

[Cosplayutövare 3] 

Översikt finns i tabell 19 bilaga 2. 

Det var viktigt för cosplayutövarna att cosplaydräkten håller ihop vid användning för att 

kunna använda dräkten mer än en gång samt att dräktens passform funkar för att kunna bära 

dräkten långa stunder.  

Cosplayutövare påverkas alltså av dräktens syfte samt funktion. Inför en tävling beskriver 

cosplayutövarna att cosplaydräkten behöver vara välgjord på grund av att hantverket kommer 

bedömas av en domare. Cosplayutövarna gör en noggrannare planering vid skapandet av en 

tävlingsdräkt i jämförelse med en ”vanlig” dräkt. Gällande skapande av en cosplaydräkt som 

inte är ämnad för tävling prioriterade cosplayutövarna funktionalitet över autenticitet. Vilket 

innebär att cosplayutövarna väljer andra material än de specifika för karaktären vilket leder 

till en mer hållbar cosplaydräkt. 
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5.3 Sammanfattning resultat 

Respondenterna 

Det var trettioåtta cosplayutövare som deltog i enkäten, av undersökningsgruppen är det en 

mångfald gällande kön, ålder, respondenternas huvudsakliga sysselsättning samt erfarenhet av 

cosplay. Resultatet visar att cosplay utövas av en varierad grupp personer och är ett 

fritidsintresse obundet av ålder eller kön. Det som är gemensamt för cosplayutövare som 

grupp, är intresset att skapa samt bära en cosplaydräkt av en favoritkaraktär. I respondenternas 

resonemang kring egengjord dräkt och köpt dräkt fanns det ingen antydan att det ena skulle 

vara bättre en de andra. Deltagarna beskriver olika orsaker till varför de valde att köpa en 

färdig cosplaydräkt eller valde att göra en dräkt själv. Det som främst motiverade utövarna till 

cosplay är att bära en cosplaydräkt oavsett om de gjort den själv eller inte. Avgörande orsaken 

till att sy sin dräkt är syftet med dräkten samt viljan att skapa något eget att vara stolt över. 

Gällande respondenternas deltagande i cosplaytävlingar hade majoriteten av respondenterna 

deltagit i en eller flera cosplaytävlingar 

Cosplayutövares hantverk 

I frågor kring cosplayutövares hantverk lyftes frågan om cosplay specifika material, 

cosplayintresset bland utövare samt deras val av tekniker och materialval. 

Gällande cosplayspecifika material så finns det material för dräktskapande riktat mot cosplay. 

Dessa material har enligt cosplayutövarna flera användningsområden inom cosplay. Det finns 

dock inte ett material endast för cosplay utan material som marknadsförs mot cosplay och 

material som används mer i skapandet av cosplaydräkter samt rekvisita till cosplay. Exempel 

på detta är termoplaster och foam som redovisas i tabell 12 bilaga 2. Cosplayutövarna har 

blandade inställningar till hantverk. Större delen av cosplayutövarna var främst intresserade 

av att skapa och lära sig under projektets gång. Några av utövarna har främst ett intresse i 

hantverk och använder cosplay för att kunna lära sig olika tekniker samt motivation till 

kreativt skapande. Cosplayutövarnas kunskap om hantverkstekniker och material kommer 

från olika källor. De flesta beskrev att de sökte på nätet eller tog hjälp av andra 

cosplayutövare, familjemedlemmar och vänner ej aktiva inom cosplay för att få information 

eller råd för hur de ska gå tillväga med sitt cosplay projekt samt hitta rätt material för att 

uppnå det önskade resultatet. Cosplayutövarna arbetade främst självständigt och tar hjälp vid 

behov. 
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Hantverksmässiga tekniker 

Enligt cosplayutövarna är sömnad den mest använda hantverksmässiga tekniken inom 

cosplay, detta då sömnad är en av de tekniker som är svåra att undvika i skapandet av en 

cosplaydräkt. Cosplayutövarnas kunskap om olika hantverkstekniker kommer främst från 

olika källor som de sökt upp själv. De flesta av cosplayutövarna beskrev att de lärt sig om 

materialen på egen hand genom att pröva sig fram samt hittat information på internet. 

Utövarna lär sig främst de olika teknikerna på egen hand, men tar även hjälp av andra 

cosplayutövare, vänner och familjemedlemmar. Utövarnas svar visar att de aktivt söker 

fördjupad kunskap om de olika materialen för att utvecklas i sitt skapande. 

 

Hantverksprocessen i relation till dräktens syfte  

Cosplayutövarna i studien beskriver att deras skapandeprocess påverkas av dräktens syfte.  I 

skapandeprocessen använder utövarna referensbilder, skisser, prototyper/provplagg, mönster 

samt gör en projektplan gällande deras cosplayprojekt. Cosplayutövarna som deltog i 

tävlingar gjorde en mer utförlig planering och fokuserade på detaljer, de utövare som inte 

tävla med dräkten fokuserade på bekvämlighet.  
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6. Analys och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att analysera hur cosplayutövare resonerar kring hantverk i 

förhållande till deras cosplaydräkt och syfte med dräkt. Resultatet visar att cosplaydräktens 

syfte har påverkan i cosplayutövarnas resonemang kring dräkten och påverkade planering, 

utförande och materialval. Uppsatsens syfte var också att analysera hur cosplayutövare 

förhåller sig till hantverk utifrån sin kunskapsnivå samt hur detta reflekterar utövarnas 

personliga identitet. I utövarnas enkätsvar syns att kunskap inte var ett hinder för att kunna 

skapa en cosplaydräkt av utövarnas favoritkaraktär. Cosplayutövarna använde Internet för att 

hitta instruktioner och information om olika material för den dräkt det vill göra.  

Karaktäristiska drag för cosplay relaterat hantverk. 

Utifrån enkätens resultat är det som är karaktäristiskt för en cosplayutövares hantverk är 

variationen av material de använder i skapandet av dräkten. Cosplayutövarna utgår främst från 

materialen karaktären bär, exempelvis ylletyg till en rock från en historiskt inspirerad 

karaktär. I vissa fall är det svårt för cosplayutövaren att avgöra vad för material karaktärens 

dräkt är gjord av, vilket är en av orsakerna till att utövarna använder material som Eva foam 

och termoplaster och blir därmed kreativa problemlösare i sina materialval för att uppnå 

önskat resultat. I resultatdelen framkommer det att det inte finns material specifikt designat 

för cosplay, men att det finns material som marknadsförs mot cosplayutövare. Exempelvis 

termoplaster med produktnamn som Worbla, Thibra och Cosplayflex. 

Hantverkstekniker inom cosplayskapandet  

Den vanligaste hantverkstekniken bland studiens cosplayutövare är sömnad. Orsaken till att 

sömnad är den mest använda tekniken är att det är svårt att kringgå då de flesta karaktärerna 

cosplayutövarna väljer har en eller flera textila delar i dräkten. Av de cosplayutövare som 

tillverkar sina egna cosplaydräkter finns det utövare som har ett generellt intresse i kreativt 

skapande och hantverk utanför cosplay, deras identitet som hantverkare är starkare än deras 

cosplayidentitet. Den gruppen av cosplayutövare använder cosplay som motivation att utmana 

sig själva till att bli bättre på deras hantverk och få en tydligare hantverksidentitet. 

Gemensamt för den gruppen är att de har tidigare erfarenhet av hantverk eller kreativt 

skapande. Vilket visar att de cosplayutövare som har ett hantverkintresse identifierar sig med 

kvalitén av deras cosplaydräkt. Vilket illustreras med Kamui’s (Kamui Cosplay 2018) böcker 

där hon har en form av kändisstatus tack vare sitt hantverk relaterat till cosplay. Den här 

gruppen av cosplayutövare som främst identifierar sig med hantverket är de cosplayutövare 
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man kan benämna som cosplayhantverkare. Inom cosplaygemenskapen finns det även 

cosplayutövare som inte har ett intresse för hantverk utan enbart skapar cosplaydräkter i syfte 

för att bära en dräkt. Orsaker till att de inte köpte en färdig dräkt är passform, kostnad och att 

cosplaydräkten de vill bära finns inte att köpa. Gemensamt för de cosplayutövare utan 

hantverksintresse är att de saknar tidigare erfarenheter kring hantverk samt skapar i ett syfte 

för att få uppmärksamhet och uppskattning för cosplaydräkten de bär. Min studie visar att 

finns det ett högre värde i en egentillverkad cosplaydräkt för cosplayutövaren än en 

färdigköpt dräkt. En annan möjlig orsak till varför cosplayutövare utan ett hantverksintresse 

väljer att göra en dräkt handlar om deras identitet inom cosplay gemenskapen. I social 

identitetsteori av Hogg, Vaughan och Graham (2013) har en individ två identiteter som 

definierar dem som person. En av identiteterna är gruppidentitet vilket beskriver identiteten 

hos en person i relation till en grupp eller gruppsammanhang (Hogg, Vaughan, Graham. 

2013). Cosplay utövarna utan hantverksintresse väljer möjligtvis att göra en cosplaydräkt för 

att positionera sig inom cosplaygemenskapen.  Bland cosplayhantverkare kan de ytterligare 

positionera sig inom gemenskapen bland de andra cosplayhantverkarna utifrån vilken typ av 

hantverk de har fördjupat kunskap inom exempelvis sömnad, foam och termoplaster, props, 

trä eller metallhantverk. Cosplayutövarna i studien har varierad kunskap gällande 

hantverkstekniker och material. De flesta av cosplayutövarna har lärt sig de olika 

hantverksteknikerna självständigt. De tog hjälp av Internet, Google, Youtube tutorials och 

böcker av cosplayutövare som Kamui Cosplay (Kamui Cosplay 2018). I hennes handböcker 

finns exempelvis information om Eva foam och LED.  
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Personlig identitet och cosplayidentitet  

I begynnelsen av uppsatsen hade jag inte tänkt använda diskursanalys för att kunna utgå från 

mig själv som cosplayutövare och ville fokusera på hantverket ur en cosplayutövares ögon. 

Det visade sig dock vara mer relevant att använda mig utav social identitetsteori då jag främst 

inte förstod då betydelsen av cosplayutövarnas identitet i relation till deras dräktskapande. 

Resultatet gjorde att det blev nödvändigt att använda socialidentitetsteori för att kunna 

analysera data på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt. Socialidentitetsteori får en betydande roll 

i analysen då det inte går att särskilja utövaren från hantverket utan att ta hänsyn till 

cosplayutövarens identitet. I uppsatsens resultat visar att cosplayutövarna identifierar sig med 

de olika momenten inom cosplay som tävling och skapandet av cosplaydräkt och skapar sig 

en cosplayidentitet inom cosplaygemenskapen. Cosplay identitet eller ”cosplay jag” beskrivs 

av Lindgren (2014) som i sitt examensarbete beskriver att utövarna tar en paus från deras 

”vardagsidentitet”.  Den här studien visade att cosplayutövarna identifierade sig i hur de väljer 

att utöva cosplay och därmed etablerar sin cosplay identitet. Utifrån den här studien går de att 

tolka tre faktorer som utgör en cosplayutövares identitet, tävling, hantverk och personlig 

identitet (Se bild 1).               

 

Bild 1. Bilden illustrerar faktorer som utgör cosplayidentitet.                       

I resultatet från studien om cosplayutövarna framgår att orsaken till att cosplayutövarna 

identifierar sig med sitt hantverk är att hitta samhörighet i gruppen genom deras 

favoritkaraktär. Resultatet i den här studiens resultat överensstämmer med det Olin-Scheller 

skriver om i Lekande manga fans (Olin-Scheller, 2012) där cosplayutövarna har en vilja att 

tillföra eller blir en del av det fiktiva genom att bära en dräkt. I den här studien framgår att 

cosplayutövares hantverk motiveras både av viljan att utöva cosplay och kreativt skapande. 

Det är det kreativa skapandet som Cherry (Cherry, 2016) med sin studie illustrerar hur 

återskapandet är en viktig del inom nördkulturen. Vilket stämmer med den här studiens 

Cosplay 
identitet
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resultat där utövandet av cosplay ökar cosplayutövarnas självförtroende, vilket kan bero på 

responsen de får av sitt hantverk av cosplaygemenskapen.   

Uppsatsen ger en bild av hur trettioåtta cosplayutövare resonerar kring hantverk i förhållande 

till syfte med cosplaydräkt och identitet. Resultat visar att cosplayutövares hantverk är nära 

förknippad med personlig identitet och hur de väljer att utöva cosplay. Det här är en 

småskalig studie som ger en inblick i cosplay ur ett hantverksperspektiv.   

Förslag till vidare forskning 

Den här studien och uppsatsens litteraturstudie visar att det saknas forskning gällande cosplay 

ur ett hantverksperspektiv. Den här studiens resultat ger en inblick i hur nära förknippat 

hantverket i cosplay är med utövarens cosplayidentitet vilket syns i deras beskrivningar om 

deras skapande process samt värderingar i cosplaydräkten. Förslag till vidare forskning är att 

jämföra olika typer av cosplayutövares skapandeprocess samt vad avgör värdet av en 

cosplaydräkt, är en egentillverkad dräkt mer värdefull än en köpt.  
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Bilaga 1, Enkät och enkätfrågor. 

Textilt Hantverk inom Cosplay 

Om uppsatsen. 

Som aktiv cosplayare är jag intresserad av hur vi i cosplay gemenskapen tillverkar våra 

dräkter och vad som motiverar dräktskapandet. Stort tack till dig som vill delta i den här 

undersökningen och bidrar till att belysa cosplay i sin fantastiska helhet. 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att jämföra cosplay-utövares hantverk och hur de 

använder sig av textilt hantverk. Syftet är också att undersöka hur icke yrkesutövande 

”Hantverkare” använder sig av textilt hantverk. 

 

Information till respondenterna (deltagare)  

Det här är en enkät riktat mot cosplay-utövare och deras relation till hantverk. Med hantverk 

menas ett arbete som utförs med händerna i ändamål för att skapa något, det kan exempelvis 

vara textil- och metallhantverk. Svaren kommer användas i en uppsats på kandidatnivå inom 

textilvetenskap på Uppsala universitet. Tänk på att försöka svara på frågorna så utförligt som 

möjligt och sanningsenligt med dig själv. Du som deltagater är anonym då du inte anger namn 

i enkäten och kommer därmed även att vara anonym i uppsatsen. 

 

Deltagares Bakgrund 

Kön. 

• Man 

• Kvinna 

• Ickebinär 

• Vill ej svara 

Ålder 

- 

Huvudsaklig sysselsättning 

- 

Hur länge har du hållit på med cosplay? 

- 

Har du deltagit i en cosplay tävling? 

• Jag deltar regelbundet i cosplay tävlingar. 

• Ja, en eller flera gånger. 

• Nej jag har inte deltagit i en cosplay tävling men skulle vilja delta i en tävling. 

• Jag har inte deltagit i en cosplay tävling. 

• Jag har aldrig deltagit och har inget intresse för tävlingar i cosplay. 
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Gör du dina egna dräkter eller föredrar du att köpa färdiga dräkter och varför föredrar du det 

ena framför det andra? 

- 

Om du har tävlat i cosplay. Vilken typ av tävling eller tävlingar har du deltagit i? Varför har 

du deltagit i den typen av täving?Exempel: skit, performence, walk on, kvaltävling 

- 

Har du tävlat i olika nivåer inom cosplay och varför just den nivån?                                    

Exempel: Novice, Intermediet, Master, Sm, Ncc, eurocosplay. 

- 

 

Cosplay utövares hantverk 

Frågor rörande karaktäristiska drag för en cosplay-utövares hantverk. 

 

Vilket material föredrar du att arbeta med i skapandet av en cosplaydräkt och varför? 

- 

Anser du att det finns det material som används specifikt inom tillverkning av cosplay och 

vilka material skulle det vara? Ge exempel och motivera varför. 

- 

Är hantverksintresset endast knutet till cosplay eller är du generellt intresserad av hantverk? 

- 

 

Hantverksmässiga tekniker 

Nedanstående frågor berör variationer av hantverksmässiga tekniker som används inom 

cosplay. 

 

Vilka hantverkstekniker använder du mest inom cosplay och varför?                                    

Exempel sy, skulptera, gjuta eller konstruera. 

- 

Hur och varför har du lärt dig att använda de olika hantverksteknikerna och materialen du har 

i en cosplaydräkt? 

- 

Var har du hittat information om de olika materialen och hur de används?                   

Motivera valet av material. 
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- 

 

Hantverksprocessen i relation till dräktens syfte 

Frågor om hur hantverksprocessen förändras i samband med dräktens syfte. 

 

Hur ser din hantverksprocess ut när du påbörjar en ny cosplaydräkt? Strukturerar du upp ditt 

arbete, gör skisser, provplagg etc, samt varför väljer du den metoden. 

- 

Är det någon skillnad om du skapar en dräkt för att tävla med än att bara gå                                  

runt i?  Varför tycker du så? 

- 

När kan det vara extra viktigt att vara noggrann med dräktens utförande?                              

Motivera gärna varför det är viktigt eller mindre viktigt. 

- 

 

Tack så mycket för ditt deltagande! 
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Bilaga 2. Enkätsvar 

Bakgrund cosplayutövare 

      Tabell 1 

 

* Tabellen är en sammanställning av cosplayutövarnas könstillhörighet i den här studien. 

      Tabell 2 

 

* Tabellen presenterar åldern av cosplayutövarna som deltog i studien. 
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Tabell 3 

 

*Tabellen visar en kategoriserad sammanställning av cosplayutövarna i studiens huvudsakliga sysselsättning. 

 

              Tabell 4 

*Tabellen är en sammanställning av cosplayutövarnas svar gällande vad deras huvudsakliga sysselsättning. 
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         Tabell 5 

 

* Tabellen visar hur många år respektive cosplayutövare för den här studien har varit aktiva med cosplay. 

Kategorin ospecificerat är deltagare som svarat ungefärligt och svaret kunde inte kunde tolkas i antal års.  

       Tabell 6 

* Tabellen visar studiens cosplayutövare deltagande i cosplay tävlingar. 
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                           Tabell 7 

 

*Tabellen visar kategorier av cosplaytävlingar som studiens deltagare deltog i. Tjugonio av trettioåtta svarade på 

frågan då detta är en följdfråga för de cosplayutövare som deltar i cosplaytävlingar. 

                    Tabell 8 

 

* Tabellen visar studiens tävlingsaktiva cosplayutövare som deltar i nivå kategorier av cosplaytävlingar. 

      Tabell 9 

1. Walk on 2. Skit 3. Kvaltävling 4. Master 

5. Kvaltävling 
sm, wc 

6. Vanlig cosplay 
tävling 

7. Intermediet 8. Novice  

9. Performence 10. Em 11. Vm 12. Sm 

13. Bubblare    

* Tabellen visar en sammanställning av cosplayutövarnas olika svar gällande variationer av cosplaytävlingar 

deltagit i. 
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      Tabell 10 

1. Beginner 

 

2. Novice 

 

3. Intermediet 

 

4. Master 

 

5. Em 

 

6. Vm 

 

7. Sm  

 

  

* Tabellen är en sammanställning av studiens cosplayutövares svar gällande tävlingsnivåer cosplayutövarna 

deltagit i inom cosplaytävlingar. 

 

Cosplayutövares hantverk 

                 Tabell 11 

 

*Tabellen är en sammanställning av cosplayutövarnas svar gällande material de främst vill arbeta med i deras 

skapande av en cosplaydräkt.             

            Tabell 12 

 

* Tabellen är en sammanställning av studiens cosplayutövare gällande material de tolkar som specifika inom 

cosplay. 
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                  Tabell 13 

 

* Tabellen visar cosplayutövarnas intresse i relation till cosplay.  

 

 

Hantverksmässiga tekniker 

                    Tabell 14

 

* Tabellen visar de hantverkstekniker studiens cosplayutövare använder främst inom cosplay. 
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               Tabell 15 

 

*Tabellen är en sammanställning av cosplayutövarnas svar gällande vart de hittat information om de olika 

hantverksteknikerna 

           Tabell 16 

 

*Tabellen visar de mest använda informationskällorna cosplayutövarna använder för att lära sig om olika 

material. 
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Hantverksprocessen i relation till dräktens syfte 

                Tabell 17 

 

* Tabellen visar vad studiens cosplayutövare använder under skapande processen. 

 

                    Tabell 18 

 

* Tabellen är en sammanställning av cosplayutövarnas dräktutförande påverkades av tävling. 

                Tabell 19 

 

*Tabellen visar orsaker enligt studiens cosplayutövare gällande när det är viktigare med dräktens utförande. 
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