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Sammanfattning 

 

I denna studie har costume play (förkortat cosplay) analyserats i förhållande till identitet. 

Fortsättningsvis kommer förkortningen cosplay att användas i den här studien. Andra 

böjningar av ordet kommer också att förekomma som exempelvis cosplayare, som är en 

person som håller på med cosplay. 

Idag är det ett medielandskap med deltagarkultur och konsumenten kan även vara 

producenten. En person som väljer att klä ut sig till en karaktär (vanligtvis från en manga eller 

anime) kallas det för cosplayare. Deras medierade fantasier har fått blivit verklighet genom 

cosplaying. 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på varför personer väljer att tillfälligt bli 

någon annan genom att cosplaya och hur det påverkar deras individuella identitetsskapande. 

Det har gjorts åtta stycken semi-strukturerade intervjuer med respondenter från Örnsköldsviks 

Manga Förening (ÖMF) och som är aktiva cosplayare.  

Resultatet av studien har visat att de som håller på med cosplay gör det för att kliva ur sina 

civila jag och in i sitt cosplay jag och bli en karaktär – tillfälligt. Det är en paus från 

verkligheten och ett tillfälle att återhämta nya krafter att hantera vardagen med måsten, press 

och förväntningar.  Cosplay är inte bara underhållande utan ger även utrymme för dess 

utövare att få vara kreativ och umgås med likasinnade. 

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. 

 

 

Nyckelord: costume play, cosplay, manga, anime, identitet, lek
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Abstract 

 

In this study has costume play (cosplay abbreviated) been analysed in relation to identity. 

Continuesly, cosplay will be used in this thesis. Other inflections of the word will also appear, 

such as cosplayare, which is a person who is doing cosplay. 

Today there is a media landscape with participatory culture and the consumer can also be the 

producer. A person who chooses to dress up as a character (usually from a manga or an 

anime) is called a cosplayer. Their mediated fantasies have become reality through 

cosplaying.  

The purpose of this study is to find out why people choose to temporarily become someone 

else by cosplay and how it affects their individual identity. There have been eight semi-

structured interviews with respondents from Örnsköldsvik Manga Club (ÖMF) and they are 

active cosplayers. 

The results of the study have shown that those who are doing cosplay do it to step out of their 

civilian I and into theirs cosplay I and become a character - temporarily. It's a break from 

reality and a chance to recover new strength to cope with everyday must-haves, pressure and 

expectations. Cosplay is not only entertaining, but also provides space for its practitioners to 

be creative and spend time with likeminded people. 

A person has multiple identities at the same time such as being mother, sister and teacher. 

Together they constitute the overall identity. The cosplay self is a part of it and can to some 

extent provide the cosplayer courage. 

 

Keywords: costume play, cosplay, manga, anime, identity, play 
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1 Inledning 

Människor med stora målade ögon, peruker, fejksvärd i frigolit och kläder, går längs gatan. 

Förbipasserande som gruppen möter tittar på dem eftersom de sticker ut med sitt utseende. De 

skulle kunna vara på väg till en maskerad. I själva verket är de på väg till ett manga- och 

animekonvent med andra likasinnade för att cosplaya.  Karaktärerna som de försöker 

efterlikna – både till utseende samt personlighet – är karaktärer som de främst har läst om i 

mangaböcker och sett i animeer. De vill i möjligaste mån tillverka kläderna och diverse 

tillbehör.  Det utmanar dem till att vara uppfinningsrika, eftersom det inte alla gånger är 

enkelt att få tag i material och ha råd med det. 

Det är ingenting nytt att klä ut sig t.ex.vis en häxa eller påskkärring på alla helgona respektive 

påsk. Idag har förmodligen de flesta barn, ungdomar och vuxna som ännu inte gått i pension, 

klätt ut sig någon gång. Cosplayare begränsar sig inte till att cosplaya till några enstaka 

tillfällen om året i samband med t.ex. en högtid. De gör det när de känner för det. 

Karaktärerna som cosplayas är figurer som är vanligare i Asien än i västvärlden. Det är 

vanligen en karaktär från en manga eller en anime (Gn, 2011, s. 583; Olin-Scheller, 2012, s. 

109).  

Cosplay har funnits länge och främst inom science ficition-världen. Fansen har velat klä ut sig 

till karaktärer från exempelvis Star Wars (Gn, 2011, s. 583). Cosplay är ett sätt att uttrycka sig 

på (ibid.; .Olin-Scheller, 2012, s. 109). Konsumentens fantasi har blivit verklighet. I dagens 

medielandskap har de en vilja om att även vara producenter (Jenkins, 2012, s. 15; Olin-

Scheller, 2012, s. 109). Henry Jenkins benämner detta som deltagarkultur (Jenkins, 2012, s. 

15). I dag har många människor tillgång till en dator och Internet (NE, 2013). Det är 

förmodligen tack vare Internets genomslag på 1990-talet som cosplay har blivit så stort (NE, 

2013). Internet möjliggjorde för människor att kommunicera med andra och ta del av 

information, oavsett vart någonstans i världen man befinner sig.  

Det kan upplevas som någonting annorlunda och märkligt för en utomstående person att en 

cosplayare inte bara vill agera som en karaktär utan även klä ut sig i kläder som sticker ut och 

väcker uppmärksamhet. På så vis väcktes intresset för att göra en studie i ämnet, eftersom jag 

själv inte håller på med cosplay vill jag undersöka varför cosplayare tycker om att cosplaya 
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och vad det är som är tjusningen med det. Utklädningen är en central roll i cosplay men 

kommer inte att vara av största vikt i den här studien. Fokuset ligger på cosplayares tycke och 

smak, upplevelser och erfarenheter av cosplay. Enligt Olin-Scheller är cosplay väl känt och 

används flitigt bland mangafans (2012, s. 111). Det finns inte många studier som tar upp 

cosplay. Henrik Bonnichsen har i mastersuppsats Cosplay – Creating, or playing identites? 

undersökt hur identitet skapas i sociala grupper genom cosplay (Bonnichsen, 2011, s. 2). Jag 

vill med min studie ta nästa steg och undersöka ämnet cosplay och cosplayare på ett 

individuellt plan.  
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1.1 Japansk populärkultur – manga och anime utanför Asien 

Manga är japanska serier och en av tre böcker i Japan är en mangabok (Sales, 2003, s. 32). 

Dragon Ball är ett exempel på en manga (NE, 2013). Japanska serierna har länge ansetts som 

en del av den japanska populärkulturen och de finns exempelvis i vardagen, politiken och 

kulturen (MacWilliams, 2008, s. 26). De emotionellt talande ögonen och de tydligt markerade 

konturerna är utmärkande drag för mangafigurer (NE, 2013). 

I början av 2000-talet inleddes översättningar av mangaböcker till engelska och det bidrog till 

att böckerna fick en större marknad i USA (Sales, 2003, s. 32). Innan krävdes det att läsarna 

kunde japanska, koreanska, kinesiska eller något annat asiatiskt språk. 

Anime är mangans filmiska motsvarighet (NE, 2013; Olin-Scheller, 2012, s. 109). Ordet 

anime är en förkortning av animation och japansk anime fick sitt stora genombrott på 1980-

talet (NE, 2013). 2002 vann långfilmen Spritied Away priset för bästa animerade långfilm och 

gav anime stort genomslag i västvärlden. 

 

1.2 Vad är cosplay? 

Cosplay är en förkortning av costume play (Gn, 2011, s. 583; Wang, 2010, s. 18). Det är en 

sorts maskerad eller performance, där utövaren klär ut sig till en karaktär vanligt 

förekommande från en manga eller anime och agerar som karaktären (Gn, 2011, s. 583; Olin-

Scheller, 2012, s. 109). Wang beskriver att ”play” är en typ av aktivitet och ”costume” 

betyder att personer behöver en dräkt och tillbehör för att kunna agera som en specifik figur 

(Wang, 2010, s. 18).  

 

Det är svårt att säga var cosplay har sitt ursprung (Winge, 2006). Gn menar på att cosplay är 

ett fenomen som har funnits länge inom science fiction-världen (Gn, 2011, s. 583). Science 

fiction-fansen har klätt ut sig till figurer från t.ex. Star Wars från 1970-talet (Gn, 2011, s. 583; 

NE, 2013). En cosplayares mål är att försöka bli så lik som möjligt den valda karaktären. Det 

spelar ingen roll om dräkten är hemgjord eller cosplayaren har köpt den (Olin-Scheller, 2012, 

s. 111). Crossdressing innebär att en person väljer att cosplaya som en karaktär av det 
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motsatta könet (Gn, 2011, s. 584, 588; Olin-Scheller, 2012, s. 111). 

 

1.3 ACG 

ACG är en förkortning av Animations, Comics and Games och översätts till ”animation, serier 

och spel” (Wang, 2010, s. 5). Det är från ACG som många cosplayare har funnit de karaktärer 

som de väljer att cosplaya (ibid.).  

Inom ACG finns det tre kategorier. En för tjejer, en för killar och en för vuxna (Wang, 2010, 

s. 20). ACG:s för killar handlar oftast om sport och att slåss. För tjejer är det kärlek samt 

mode, och för vuxna är det livserfarenheter t.ex. (Wang, 2010, s. 21). Cosplay:s geografiska 

ursprung är Japan. Landet är också världens största producent av ACG (Wang, 2010, s. 24). 

 

1.4 Konvent 

”Ett fan skapar identitet via sitt intresse och vill ofta dela erfarenheter, känslor och 

tankar kring innehåll och karaktärer i ett textuniversum med andra fans” 

(Olin-Scheller, 2012, s. 109). 

Manga- och animekonvent arrangeras oftast av intresserade fans (Gn, 2011, s. 583). På 

konventet umgås de likasinnade i bl.a. lekar, tävlingar, vid filmvisningar av anime och tecknar 

manga tillsammans (Olin-Scheller, 2012, s. 111). Cosplay-tävlingar är vanligt återkommande 

inslag på manga- och animekonvent (Gn, 2011, s. 583; Olin-Scheller, 2012, s. 111). Det tävlas 

bl.a. i kategorierna bästa dräkt, vapenhantverk eller uppträdande med en sketch (Olin-

Scheller, 2012, s. 111). Det tävlas i kategorier som exempelvis bästa dräkt och vapenhantverk.  

UppCon (arrangeras i Uppsala) var fram till 2012 ”nordens största festival i japansk 

populärkultur” (UppCon, 2013). Manga- och östasiatiska konventet arrangerades mellan 

2001– 2012 (Lövenlid, 2012). Arrangörerna valde att lägga ner konventet eftersom de blivit 

äldre och skaffat sig ”riktiga jobb”. UppCon:s efterträdare sägs vara StorCon i Storvreta 

utanför Uppsala (UNT, 2013). 
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I Sverige arrangeras SM i cosplay sedan 2011 (SM i Cosplay, 2013). Det startades med syfte 

att utse Sveriges bästa cosplayare och så många som möjligt skulle få ta del av det. Finalen 

anordnades tidigare i samband med det nu nerlagda konventet UppCon (UppCon, 2013). 

Sedan dess är finalen ett fristående evenemang (SM i Cosplay, 2013). Kvaltävlingarna hålls 

på några av Sveriges största konvent, däribland NärCon i Linköping (NärCon, 2013), 

ConFusion i Göteborg (ConFusion, 2013), KultCon i Jönköping (KultCon, 2013) och Gamex 

i Stockholm (Gamex, 2013). 

 

1.5 Cosplay – ett uttryck, ett resultat 

Olin-Scheller beskriver cosplay som en metod att fortsätta berättandet och meningsskapandet 

”kring den kulturella produkten” (2013, s. 112). Cosplayandets former är flyktigare till sin 

natur i jämförelse med lajv och rollspel. I cosplay finns det inget färdigskrivet scenario som 

cosplayare agerar efter. Det finns det däremot i lajv och rollspel (se även nästa avsnitt, 1.6 

Lajv och rollspel). 

”Gemensamt för lajv, rollspel och cosplay är också att den egna kroppen används som 

uttrycksmedel. Även om gränsen mellan publik och åskådare är flytande, så spelar det 

faktum att det finns en publik – liksom bemötandet från denna publik – också en stor 

roll” (Olin-Scheller, 2012, s. 112). 

Det är de medierade fantasierna som har blivit verklighet (Gn, 2011, s. 588). Idag vill 

människor vara en större del av medielandskapet. De vill inte längre enbart vara konsument 

utan även producent (Olin-Scheller, 2012, s. 109). En fiktiv karaktär får liv när cosplayaren 

klär sig i en dräkt med tillhörande accessoarer samt sminkar sig för att efterlikna karaktären 

(McCormick, 2007, s. 7, citerad i Gn, 2011, s. 588; Wang, 2010, s. 5).  

Cosplay är en produkt av ACG,  eftersom cosplayare också är intresserade av anime, serier 

och spel (Wang, 2010, s. 19). Cosplay har vuxit sig så pass stort att det inte längre betraktas 

som en produkt av ACG (Wang, 2010, s. 24). Det är tack vare Internet som cosplay har 

kunnat sprida sig utanför Japans gränser (Wang, 2010, s. 25). Människor laddar upp bilder på 

Internet och kan komma i kontakt med människor som befinner sig på andra sidan jorden som 
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de kanske aldrig annars hade kommit i kontakt med (NE, 2013). 

 

1.6 Rollspel och lajv 

Rollspel definieras av Nationalencyklopedin som följande: 

”(…) fantasidrivna sällskapsspel, ursprungligen en avknoppning av miniatyrstridsspel; 

det första, Dungeons and Dragons, utkom 1974. Rollspel utspelar sig i huvudsak i 

deltagarnas fantasi, där man tillsammans lever sig in en spelvärd och ett scenario. 

Varje deltagare spelar en individuellt utformad rollfigur med olika egenskaper och 

personlighetsdrag. Målsättningen är att ta sig igenom en tänkt fiktion, ett äventyr, som 

byggs upp delvis genom muntlig improvisation” (NE, 2013). 

I rollspel finns det vanligtvis en spelledare som leder spelet med en narrativ spelhandling. 

Handlingen kan vara redan fastställd eller spelledaren kan skriva en egen (NE, 2013). Det 

förekommer ofta att deltagarnas handlingar avgörs med tärningskast. Det finns också rollspel 

med lösare ramar. 

Wang hävdar att rollspelet är cosplays föregångare. Men de hämtar inte inspirationen från 

samma källa (Wang, 2010, s. 18). Cosplays inspirationskälla kommer från ACG och det är 

modernare än rollspel (Wang, 2010, s. 19). 

I lajv har speldeltagarna mer att säga till om i jämförelse med rollspel. Det liknas vid ett 

levande rollspel och fokuset är på spelmiljön (NE, 2013). Kläder och accessoarer anpassas 

därefter. I lajv lämnar varje speldeltagare in en beskrivning om sin karaktär, arrangören 

skriver en handling och lämnar tillbaka individuella instruktioner till deltagarna. Sedan 

improviserar deltagarna i lajvet utifrån handlingen och deras individuella instruktioner. Det 

finns även lajv med lösare former och det enda kravet kan vara att alla ska klä ut sig till en 

person från en specifik grupp. De som spelar lajv kan precis som i cosplay, tillverka eller 

köpa sina egna dräkter och tillbehör. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka varför personer väljer att bli någon annan genom 

cosplay och hur deras individuella identitet skapas/utformas av att dde flyr verkligheten. I 

fokus är respondenternas erfarenheter av samt tycke och smak om cosplay. 

 

2.1 Frågeställningar 

Huvudfrågeställningen är: 

 Hur kommer det sig att cosplayare väljer att klä ut sig till och bete sig som en fiktiv 

figur och lämna verkligheten? 

 

Underfrågorna nedan används för att hjälpa till att svara på huvudfrågeställningen: 

 Vad är tjusningen med cosplay? 

 Påverkas cosplayares identitet av cosplay? Om ja, hur då? 
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3 Teori 

3.1 Identitet 

Människans första socialisering när hon har sett dagens ljus är verbala handlingar utan ord 

Gripsrud, 2008, s. 16-17. Det kan vara nynnande, jollrande, sång, etc. (ibid.). 

Identitetsprocessen är ständigt pågående under hela livet och vi människor utvecklas genom 

att interagera med andra (Gripsrud, 2008, s. 31; Hammarén & Johansson, 2007, s. 12; Stier, 

2007, s. 14; Rönnberg, 1997, s. 74). Redan som barn börjar människan utforska vem hon är. 

Familjen är den närmsta att jämföra sig med, vilka likheter och olikheter som finns (Gripsrud 

2008, s. 18). Det kan vara vem som man är lik mellan benen, mamma eller pappa. Det är 

vuxenvärlden som påverkar barnkulturen i större utsträckning än att nya medier skulle göra 

det (Rönnberg, 2006, s. 372). 

Människans identitet är uppbyggd av olika omständigheter och situationer (Gripsrud, 2008, s. 

103). Identiteten består bl.a. av vilket kön vi har, vår familj och bostadsort. Allting som vi 

människor har runt omkring oss formar identiteten (Stier, 2007, s. 12). Livserfarenheter, den 

sociala och kulturella omgivningen t.ex. Den primära socialisationen är familjen, sekundära är 

samhällsinstitutioner utanför familjen (Gripsrud, 2002, s. 17). Skola, idrottföreningar, kyrkor 

och arbetsplatser är exempel på det. Den personliga identiteten utreder frågan om vem man är 

och vad det är som gör en till den person som man är och vad som är unikt för en person 

(Gripsrud, 2008, s. 20). Under tonåren blir den frågan viktig. Grundläggande i social identitet 

är hur andra människor uppfattar oss och det kan komma bli en del av den personliga 

identiteten (Gripsrud, 2008, s. 20). I den sociala identiteten kan vi känna gemenskap. Det är 

exempelvis att vara svensk i utlandet och stöta på en annan svensk. 

I en subkultur har en grupp människor samma värderingar, handlingsmönster och samma 

intresse (social identitet) (NE, 2013; Stier, 2007, s. 75). Livsstilen goth är exempel på en 

subkultur (NE, 2013). 

Alla de olika roller som en människa kan ha benämns för delidentiteter eller subidentiteter 

(Stier, 2007, s. 48, 49). Tillsammans bildas totalidentiteten (ibid.). Det är individuellt vilken 

subidentitet som är viktigast (Stier, 2007, s. 49). 
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3.2 Lek och identitet 

Nationalencyklopedin definierar lek som en låtsasverksamhet som föreställande är en del av 

det (NE, 2014). Fantasilek är synonymt med rollek. Fantasi definieras här som förmågan att 

kunna föreställa sig (NE, 2014). Det är en kreativ handling att fantisera och det blir lättare 

med åren, även om barn kan upplevas ha en gränslös fantasi ibland, eftersom  människan får 

fler byggstenar att tillgå utifrån erfarenheter i livet (Linqvist, 2006, s. 95). I rolleken följer 

lekdeltagare olika regler och logik. Den lekdeltagare som har rollen som mamma beter sig 

som mamma. Under leken har de möjlighet att förverkliga fantasier, prova på roller från det 

verkliga livet samt fiktiva roller (Lindkvist, 2006, s. 130) I leken är gränserna för vad som är 

möjligt väldigt flexibla (ibid.). För att låtsasleka måste bl.a. det vara någon som låtsas, 

verkligheten att utgå ifrån och låtsas är en medveten handling (Jensen, s. 2013, s. 105). 

Barns identitet formas när de leker hävdar vissa forskare (Jensen, 2013, s. 19). Hela eller en 

del av identiteten formas av leken och människan kan ha flera identiteter samtidigt som t.ex. 

genus och ålder (ibid.) På 1980-talet ansågs det att lek inte var på riktigt och att barn kan 

skilja på lek från verklighet (Dahlén & Rönnberg (red.), 1990, s. 10). Den som leker är 

lekdeltagare samtidigt rollen som sig själv (Dahlén & Rönnberg (red.), 1990, s. 10). En person 

har kvar sin identitet och kan som lekdeltagare skifta roller. Dahlén & Rönnberg (red.), 1990, 

s. 10-11). I ena stunden kan lekdeltagaren vara jägare och i nästa stund jagad. 

Lek har drag som liknar teatern (Lindqvist, 2006, s. 129).  I leken har lekdeltagaren möjlighet 

att vara skådespelare, författare, publik och rollen som sig själv (Lindqvist, 2006, s. 72, 129). 

På scenen kan rollfiguren vara en stand-in för lekdeltagaren och denne lever genom 

rollfiguren (Lindqvist, 2006, s. 130).  Röst och handlingar dramatiseras i leken (Lindkvist, 

2006, s. 129). Det finns utrymme för experimenterande i drama och teater med ett stort utbud 

av fiktiva roller som har mångsidig handlingsförmåga (Lindkvist, 2006, s. 130). Intresset för 

rollerna är stort tack vare sin månsidighet. Lekdeltagaren får i leken möjlighet att arbeta med 

”den inre subjektiva upplevelsen (mig) och den objektiva verkligheten (icke-mig) och barnet 

skapar sin identitet” (Winnicott, 1981, s. 62, 63; Lindqvist, 2006, s. 72). Leken dramatiseras 

och lekdeltagaren leker en berättelse med influenser från verkligheten (Lindqvist, 2006, s. 

71). Det ges möjlighet att vara kreativ och estetisk i leken. 
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Leken är en medveten handling som inte kan ske av en slump och lekdeltagaren leker för att 

denne vill (Jensen, 2013, s. 53). En pinne kan vara en kniv och lekdeltagaren har med avsikt 

att pinnen ska vara just en kniv. Pinnen är ett lekobjekt, ett objekt som inte är avsett för en 

viss sorts lek eller är menat att lekas med överhuvudtaget (Jensen, 2013, s. 22). En av 

förutsättningarna för lek är att det ska finnas en lust, glädje (Jensen, 2013, s. 51). Leken 

avbryts om aggressivitet uppstår och lekdeltagaren förbereder sig för en fajt (ibid.). Alla lekar 

är inte glädjefyllda eller ser ut att innehålla det, men lekdeltagarna måste känna glädje för 

leken (Jensen, 2013, s. 33, 50). Leken är någonting som är glädjefyllt, självvalt och ohämmat 

(Jensen, 2013, s. 33). Det går inte heller att leka om lekdeltagarna endast har syfte att klä ut 

sig till en roll. Rollen kommer till liv genom lekdeltagaren som agerar som rollen, både till 

egenskaper och hur den rollen skulle ha agerat (Lindqvist, 2006, s. 140). 

Både barn och vuxna leker (Jensen, 2013, s. 31). Barn leker för att lära och anpassa sig inför 

vuxenvärlden så att de blir ”goda människor av det samhälle som de växer upp i” (ibid.). Det 

är även ett tillfälle för barn att slappna och efter en stunds lekande är de redo att återgå till 

ansträngande skollektioner (Jensen, 2013, s. 30, 92). Vuxna leker för att återuppleva vällusten 

i leken (Jensen, 2013, s. 31).  

 

3.3 Identifikation 

Det sker en sorts identitetssammansmältan i figuridentifikation (Rönnberg, 1996, s. 47). Den 

fiktiva figuren och åskådaren sammanflätas. 

”När det kommer till rollspel, så kan rollspelaren gå in i en roll om denne har fantasi 

och engagemang och för att gå ur den, har rollspelaren distans.” 

(Nilsson, & Waldermasson, 1988, s. 141).  

Det är svårt att mäta identifikation och det finns massmedieforskare som har försökt, men då 

har inte det empiriska materialet varit fullt pålitligt (Rönnberg, 1996, s. 88). Vanligt är 

dessutom att ”vilja vara lik”, ”vilja vara som”, ”önskar göra som”, ”känna sig som” likställs 

med att ”vilja vara den andre”, än mindre tro sig ”vara den andre”. Det är inte samma sak att 
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önska att man hade/var gjorde som den andre i vissa avseenden är inte jämförbart att ”vilja 

vara någon” eller ”ha allt som den andre har” (Rönnberg, 1996, s. 89). 

”Att vilja vara lik eller känna sig som en figur är inte detsamma som att tro att man är 

figuren på riktigt” skriver Rönnberg (1997, s. 69).   

Det kan vara viktigt för en människa att säga ”den personen vill jag vara lik och den personen 

vill jag inte vara lik” (Rönnberg, 1997, s. 75). Barn kan se likheter och olikheter med 

karaktärer som de skulle vilja vara eller känner att de har någonting gemensamt med 

(Rönnberg, 1997, s. 69-70). De vet också vad som är verklighet och vad som inte är det 

(Rönnberg, 1997, s. 70). Forskare förstår inte skillnaden mellan en roll och den personen som 

för stunden gestaltar rollen (ibid.). Det är inte karaktären i sig som är intressant, utan de 

egenskaper som rollen står för. 

Motidentitet innebär att kunna säga att vad en viss identitet är och det bestäms utifrån vad en 

identitet inte är (Stier, 2007, s. 57; Lindqvist, 2006, s. 141).  En jämförelse mellan två 

identiteter gör de båda rollerna tydligare, t.ex. en skolfröken och Alice från Alice i 

underlandet (Lindqvist, 2006, s. 141). 

Det finns två benämningar när det handlar om känslomässigt och intellektuellt engagemang i 

en karaktär (Rönnberg, 2006, s. 130) och är två av de identitetsformer som kommer att 

användas i studien. Dessa två är önskeidentifikation och likhetsidentifikation. Den 

förstnämnda, önskeidentifikation, handlar om att en person vill vara en karaktär, att komma så 

nära som möjligt. Personen behöver inte känna igen sig i karaktären (Rönnberg, 2006, s. 130).  

Det förekommer att en person som agerar som en karaktär tror sig vara den (Rönnberg, 2006, 

s. 130). Den andra benämningen, likhetsidentifikation, kan också kallas för igenkänning. 

Likhetsidentifikation innebär en person ser likheter med sig själv och karaktären (Rönnberg, 

2006, s. 130).  

Ett annat begrepp inom påverkansforskning, är imitation, som även kallas för involvering 

eller imitationsidentifikation (Rönnberg, 2006, s. 128). Imitationsidentifikation innebär att en 

person inte tar till sig personligen en karaktär när denne imiterar den. Personen som imiterar 

och kopierar en karaktärs handlingar och blir inte personligt engagerad (Rönnberg, 2006, s. 
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128).  Imitationsidentifikation är inte som vanlig identifikation, eftersom vanlig identifikation 

vanligtvis handlar om önskningar och attityder. 

Interpellering beskriver Rönnberg som följande: 

”Människor är inte fria, självständiga aktörer som efter egen individuell önskan kan 

hantera verkligheten, utan historiska subjekt som är tilldelade sina platser i redan 

existerande sociala strukturer, bestämda patriarker” (Rönnberg, 2006, s. 132).  

Människan skulle vara bunden av samhället i t.ex. genom normer och stereotyper. 

Interpelleringen kan ske på olika sätt. Människor behöver inte vara medvetna om att det sker. 

Men är de medvetna om interpelleringen kan de välja att bortse från det eller ta till sig det 

(Rönnberg, 2006, s. 133). 

 

3.4 Identitet och verklighet   

Människan blir vad den köper (Johansson & Hammarén, 2007, s. 53). Det är en medveten 

handling från människans sida hur denne vill framställa sig och gör det genom sin 

vardagskonsumtion (ibid.). I dagens samhälle är inte människan längre lika bunden till en 

kollektiv gruppidentitet (Hammarén & Johansson, 2007, s. 30). Valmöjligheterna är många 

och människan blir uppmanad att utveckla sin individuella identitet (ibid.). Det finns bl.a. 

böcker om självhjälp (ibid.). 

Det kan ibland bli för mycket för människor att ständigt ha kravet på sig om individuell 

identitetsutveckling, t.ex. att bli framgångsrik (Hammarén & Johansson, 2007, s. 30; Stier, 

2007, s. 38, 36). Människor lär sig under sin uppväxt att bli en god medborgare (Jensen, 2007, 

s. 31). Eskapism är ett annat namn för verklighetsflykt och människor tar till sig det när de 

känner sig stressad och pressad (NE, 2014). Det kan vara för att bl.a. komma undan 

påfrestande uppgifter eller ett socialt ansvar. Verklighetsflykten kan vara att se på en sker 

underhållande film (ibid.) eller att delta i ett lajv, där det går att leka det som inte är möjligt att 

göra i verkligheten (Ehn, 2012). De lämnar för en stund verkligheten med hjälp av en roll, en 

karaktär, för att gå in i värld som inte ser likadan ut. 
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4 Metod 

4.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Det är den kvalitativa metoden semi-strukturerad intervju som användes för att samla in det 

empiriska datamaterialet. Studiens syfte är att ta reda på respondenternas uppfattning och 

tycke när det gäller cosplay och inte om att få fram ett statistiskt resultat (Bryman, 2011, s. 

341; Esaiasson m.fl., 2012, 253). 

Steinar Kvale har i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) benämnt semi-

strukturerad intervju för halvstrukturerad intervju. 

”(…) En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s. 13). 

I en semi-strukturerad intervju finns det utrymme för flexibilitet (Bryman, 2002, s. 301). 

Intervjuaren har en samling frågor där ordningen på frågorna varierar och det finns möjlighet 

att ställa följdfrågor (Bryman, 2002, s. 127). I denna studie benämns frågesamlingen jag 

använt mig av för frågemall (se även bilaga 1). 

Respondenterna fick i de åtta individuella semi-strukturerade intervjuerna stora friheter att 

svara på frågorna hur de själva ville och kunde därför komma bort från det huvudsakliga 

ämnet (Bryman, 2007, s. 61). Forskaren kan låta respondenten göra detta för att respondenten 

tar upp sådant som är av vikt för denne, men det är samtidigt viktigt för forskaren att notera 

detta för att sedan ställa om frågan och få svar på sin fråga (Bryman, 2007, s. 62). Jag 

kompletterade de semi-strukturerade intervjuerna med att samtidigt anteckna för att inte 

glömma bort om jag kom på en fråga eller liknande. I och med att respondenterna inte fick en 

strikt ram att svara inom kunde det komma fram saker som eventuellt var relevant för 

undersökningen som jag, i egenskap av forskare, inte hade kunnat komma på egen hand att ta 

upp. 
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4.2 Plats för intervju 

Det är viktigt att intervjun sker i en avskild miljö som intervjupersonen känner sig obesvärad i 

(Trost, 1997, s. 41-42). Intervjuarens bostad eller kontor är inte en bra plats för intervjun, 

eftersom intervjupersonen kan känna sig i underläge. Intervjupersonens hem är inte heller en 

bra plats för intervju, även om intervjupersonen kan känna sig trygg och bekväm där. Faktorer 

som att ett barn kommer in under intervjun eller att telefonen ringer stör intervjun (Trots, 

1997, s. 42). Jag valde att inte ha en ange en tid för hur lång tid intervjuerna fick hålla på 

eftersom jag inte ville riskera att respondenterna kände sig stressade och obekväma av en 

tidpress. 

De semi-strukturerade intervjuerna gjordes via Skype. På Skype kan du ha röst- och 

videosamtal, skicka meddelande och dela filer (Skype, 2013). Jag som intervjuare satt hemma 

hos mig med ljudet på mobilen avstängd, för att ha så få störande element som möjligt. 

Respondenterna instruerades att göra samma sak och sätta sig i en så ostörd miljö som 

möjligt. Jag informerade respondenterna om att intervjuerna spelades in för att jag skulle 

kunna gå tillbaka efteråt och lyssna på vad som exakt sades och till fullo koncentrera mig på 

det som sades. Intervjuerna kompletterade jag med att föra anteckningar om jag kom på 

exempelvis en fråga och jag behövde inte avbryta respondenterna.  

 

 

4.3 Tematisk analys 

Bryman skriver att tematisk analys innebär att göra en förteckning över teman (2011, s. 528). 

Det är teman som senare går att urskilja och ”utgör i grunden återkommande motiv i den text 

som tillämpas på datan”. Dessa teman identifierar forskaren utskrifter eller fältanteckningar 

av det empiriska datamaterialet. 

Ett tillvägagångssätt det går att genomföra en tematisk analys på är genom framework 

(Bryman, 2011, s. 528). Datamaterialet, transkriptioner exempelvis, är rikt på detaljer och 

mycket material. Det är därför som materialet behövs organiseras (Riche & Lewis (red.), 

2003, s. 221). Steg ett är att få överblick över materialet. Allt material behöver inte användas, 

utan bara det som anses relevant och därför är det viktigt att forskaren gör ett noggrant val. I 
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nästa steg identifieras teman. När detta är gjort, ska de delas in i huvudteman och subteman. 

För att skilja teman åt, kan texttermer användas. 

En annan forskare hade nödvändigtvis inte kommit fram till samma teman som i den här 

studien. Det är inte enkelt att replikera en kvalitativ studie som denna, eftersom 

undersökningen är baserad på några personers erfarenheter, tycke och smak. Alla forskare har 

inte samma uppfattning om vad som är viktigt (Bryman, 2002, s. 270) samt att det inte är 

samma respondenter som används i den här studien. 

 

4.4 Rekrytering av respondenter 

Respondenterna i denna undersökning kommer från Örnsköldsviks Manga Förening (ÖMF). 

Valet föll på den föreningen för att jag kände till den sedan tidigare och visste att föreningen 

var aktiv. Det var viktigt att föreningen var aktiv eftersom sannolikheten också skulle vara 

stor att medlemmarna var aktiva, som i sin tur ökade chansen att de skulle ge utförliga svar på 

frågemallen. Människan befinner sig i en ständigt pågående process som gör att de kan ändra 

åsikt och få nya erfarenheter med tiden (Trost, 2010, s. 132, 133). Dessutom handlar det om 

att ta reda på varför en person cosplayar, att det är någonting som man gör och inte gjort och 

det därför är nödvändigt att föreningen liksom respondenterna från föreningen är aktiva. 

Till den här undersökningen har valet av respondenterna gjorts genom ett urval som kan 

kallas för bekvämlighetsurval. Detta innebär att det man tar det man finner (Trost, 2010, s. 

140). Jag har själv begränsade erfarenheter av cosplay och därmed är min kunskap om hur 

man får tag i personer som cosplayar också begränsade. Därför valde jag att rekrytera 

respondenter från den aktiva föreningen ÖMF och det enda jag visste om dem var det och att 

de höll på med cosplay. 

Inför den här studien visste jag bara ytligt vad cosplay är för någonting. Trost skriver att det är 

viktigt för intervjuaren att vara nyfiken på hur den intervjuade ser på sin egen verklighet 

(1997, s. 36). Det var min nyfikenhet som ledde fram till att forska om cosplay, för jag känner 

några personer från ÖMF, men inte alla. Jag har själv aldrig hållit på med cosplay och är inte 

alls inne i den världen. Därför ville jag ta reda på varför de som håller på med cosplay gör det. 
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Robert V. Labaree skriver att det kan vara ett problem för forskaren att känna sina 

intervjupersoner (2002, s. 100). Forskaren känner till saker som en person på utsidan kan ha 

svårt t.o.m. omöjligt att veta. Det kan också vara en tillgång att vara på insidan (Labaree, 

2002, s. 99). Tillgången till dolda sanningar hade annars inte kommit fram om inte forskaren 

funnits på insidan (Labaree, 2002, s. 102, 103). 

Det finns fyra fördelar med att vara på insidan. Värdet av gemensamma erfarenheter, värdet 

av större tillgång, värdet av kulturell tolkning och värdet på djupare förståelse och klarhet i 

tanken för forskaren (Labaree, 2002, s. 103). Forskaren kan vara på insidan genom att t.ex. 

vara kvinna och forska om feminism (Labarees exempel) (Labaree, 2002, s. 103). 

Jag kontaktade föreningens ordförande och bad om att hon kunde lägga upp en förfrågan på 

ÖMF:s Facebook-sida. I förfrågan berättade jag om vem jag var, att jag höll på med mitt 

examensarbete och behövde respondenter till intervjuer och frågorna handlade om cosplay. 

Jag poängterade att respondenterna inte fick vara personer som jag kände. Jag lyckades uppnå 

målet att få ihop åtta stycken respondenter som jag inte kände
1
. Antalet respondenter för 

undersökningen blev åtta som är ett lagom antal, eftersom materialet är överskådligt och 

chansen att missa viktiga detaljer, likheter eller skillnader, är inte stor (Trost, 2010, s. 143). 

Det är kvaliteten på intervjuerna som räknas och inte kvantiteten (Trost, 2010, s. 144).  

Respondenterna som jag rekryterade var kvinnor och män i åldern 12 till 24 år som har hållit 

på med cosplay från 1 år och mer. De kom i kontakt med cosplay för första gången genom 

kompisar, syskon eller upptäckt det på egen hand och genom internet främst. Respondenterna 

har olika nivåer och sort av utbildning, några jobbar eller går fortfarande i skolan.  

Några av respondenterna anmälde sitt intresse själva och några ur ÖMF:s Facebook-grupp 

kontaktade jag personligen. Jag tittade på medlemslistan och skickade ett meddelande direkt 

till medlemmar som jag inte kände. Det var samma förfrågan som jag bett föreningens 

ordförande att lägga upp på gruppens Facebook-sida. Inför rekryteringen av respondenter till 

denna studie valde jag att respondenterna skulle få vara anonyma. Därför att jag trodde det 

skulle få personer att ställa upp.  

                                                           
1
I den här undersökningen innebär det att jag varken träffat eller pratat med någon av respondenterna innan 

den här studien. Detta kunde jag kontrollera när respondenterna hörde av sig till mig. 
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Ingen annan från ÖMF har anmält sitt intresse att medverka i studien efter att samtliga semi-

strukturerade intervjuer hade genomförts. Mer än åtta stycken fick informationen om 

förfrågan. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

De två begreppen validitet och reliabilitet betyder i korta drag en studies trovärdighet 

respektive dess giltighet, att den mäter det den avser sig mäta (NE, 2014; Esiasson et al, 2012, 

s. 57; Trost, 2010, 132, 133). 

I den här studien undersöks vad respondenterna tycker är tjusningen med cosplay, varför 

väljer de att klä ut sig till och bete sig som en fiktiv figur och hur påverkas deras identitet av 

cosplay. Det handlar om respondenternas erfarenheter av samt tycke och smak om cosplay. 

Därför går det inte att garantera att få samma svar på frågorna i frågemallen som om de ställs 

vid ett annat tillfälle. En människa är inte statisk, utan ständigt befinner sig i en pågående 

process som gör att vi får nya erfarenheter samt tycke och smak förändras på grund av de 

situationer vi befinner oss i (Trost, 2010, s. 132, 133). Forskaren förändras också och jag hade 

nödvändigtvis inte kommit fram till samma teman om undersökningen gjorts om vid ett 

senare tillfälle eller med andra respondenter än i den här studien. 

När jag intervjuade respondenterna eftersträvade jag att vara så öppen som möjligt. Mina 

åsikter och erfarenheter var inte relevanta, utan det var respondenternas erfarenheter samt 

tycke och smak av cosplay som jag ville få svar på och förstå hur det kommer sig att det är så 

(Trost, 2010, s. 134). Därför ställde jag öppna frågor (se även bilaga 1, frågemallen), som 

”hur kommer det sig att (…)”och följa upp med följdfrågor som exempelvis ”varför då?”. 



Ida Lindgren 

V0012F Examensarbete VT 2013 

Journalistik i nya medier, LTU (Piteå) 

idaile-0@student.ltu.se 

Handledare: Seppo Luoma-Keturi 

Huvudlärare: Camilla Hermansson 

 
 

18 
 

5 Resultat 

Respondenterna fick svara på frågor från en frågemall (se även bilaga 1). De kommer 

fortsättningsvis att benämnas för A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 och B4 för att enkelt redovisa 

vem som sagt vad. 

De semi-strukturerade intervjuerna med respondenterna resulterade i åtta stycken intervjuer 

på 17-53 minuter. Jag har bearbetat det insamlade empiriska datamaterialet genom att lyssna 

igenom varje intervju från första till sista sekund och antecknat noggrant. Utifrån det 

empiriska materialet har jag kunnat urskilja fyra teman. Det är följande teman: 

 

 Tjusningen med cosplay 

 

 Stort, gemensamt intresse 

 

 Valet av karaktär  

 

 Verklighetsflykt 

 

Citat från de semi-strukturerade intervjuerna har transkriberats ordagrant och redovisas tydligt 

i de två följande kapitlen.  
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5.1Tjusningen med cosplay 

Under avsnittet 1.2 ”Vad är cosplay?” förklaras det att cosplay är en förkortning av costume 

play. Det är människor som väljer att klä ut sig till karaktärer från en manga, anime, spel eller 

film. Cosplayandet sker oftast tillsammans med andra cosplayare och främst på konvent. Inför 

ett tillfälle när A4 cosplayar är det nervöst och det känns bra att cosplaya tillsammans med 

andra. 

A4: ”Det är lite pirrigt. Du vet aldrig vilken respons du ska få och så vidare. (…) Du 

peppar dig själv inför ’amen nu jävlar, nu ska jag vara in character
2
, nu ska jag göra 

det bra’ (…). (…) Då ska man bara… (…) Det är ju inte ofta man cosplayar, så när du 

väl cosplayar då tycker jag att det är jätteroligt. Du cosplayar ju mest på konvent med 

kompisar (…). (…) Jag brukar bara cosplaya tillsammans med andra människor. Det 

är trevligare att få feedback då plus du kan leva dig in i karaktären (…).” 

Respondenterna beskrev cosplay som ett tillfälle att få klä ut sig till en karaktär från en 

manga, anime eller ett spel. 

B4: ”Tjusningen med cosplay är att det kan vara så roligt att göra någonting så enkelt. 

(…) Det är också som en utmaning för dig själv. Att ta på dig att vara någon annan 

som inte existerar (…). Det är vad du upplever karaktären för många upplever en 

karaktär olika (…). Tjusningen är att se hur folk reagerar och din tolkning av 

karaktären.” 

Enligt B4 är det inte enbart roligt att få respons från de som håller på med cosplay, utan även 

från personer som inte känner till vad cosplay är överhuvudtaget. 

”Någonting som är roligt är det att se hur omvärlden reagerar. Oftast tycker de som 

inte vet vad man håller på med ’vad är det där för några konstiga personer som 

kommer gående. Det är alltid lika roligt att se hur folk reagerar. (…) När man förklarar 

för dem (…) då ’ja, men vad duktiga ni är’ liksom. (…) Att visa upp sig är ’titta, det 

här är vi bra på’.” 

                                                           
2
 A4: ”Att du ska vara i karaktären, leva dig in i karaktären, skådespela.” 
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B4 jämförde att visa upp sina cosplays för de som inte cosplayar med fotbollsspelare som gör 

mål och människor kan ta del av en vinsttabell. Det skapar en tillfällig ”vi och dom-känsla” 

som för konventare tillsammans med ett gemensamt intresse, enligt B4. 

För A4 handlar det om att förbluffa andra och B4 tycker om att visa upp sig. 

B4: ”Gör du en cosplay och ingen vill ta ett foto av dig då tycker jag att då är det inte 

(…) riktigt värt liksom. (…). (…) Det är en del av charmen att folk känner igen 

karaktären och uppskattar det du har gjort. Samtidigt så, så väljer du inte en karaktär 

som du inte tycker om. Först och främst handlar det om att göra dräkten, om du inte är 

en lat person och köper dräkten. Eller är du en budgetcosplayare och gör av det som 

finns till hands, oavsett resultatet. Det hela är att förbluffa andra, det är lite så.” 

A4: ”Det är kul att se ansiktsuttrycken på folk som inte förstå vad du håller på med.” 

 

5.2 Stort, gemensamt intresse 

Innan respondenterna började med cosplay, kände de till vad manga och anime var. A1 kom i 

kontakt med cosplay för första gången efter att sett på en anime tillsammans med en kompis. 

Innan A1 åkte på sitt första konvent, visste denne inte mycket om vad cosplay var och A2 

hade hållit på med lajv innan denne kom i kontakt med copslay för första gången. 

A2: ”Det är min lillasysters fel. (…) Hon höll på med cosplay och jag har alltid gillat 

anime och manga, så ja, jag hakade på. Jag är inte så bra på att sy eller bygga. Men 

hon är jättebra på det (…).” 

B3 hade precis som A2 hållit på med rollspel före de cosplayade för allra första gången.  

B3: ”Jag började gilla manga och anime och så där. Men mest spel, jag är en 

jättespelnörd, investerar i alla spel (…). I alla fall, jag började gilla det och sen satt att 

folk klä ut sig (…). (…) Men sedan tänkte jag att det verkade kul. För att jag har hållit 

på med rollspel förut och vi brukade göra pratrollspel, vi gjorde inga lajv. Jag tyckte 

det var ganska likt det där, som när man klär sig som karaktären när man cosplayar 

eller gör fotogrejer. Det verkade ganska intressant.” 
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A3 hade ett intresse för teater före denne kom i kontakt med cosplay. 

A3: ”(…) Jag gillade Pirates of Caribbean så jag hittade kläder så att jag blev Kapten 

Jack Sparrow och jag gjorde en mask så jag kunde vara Fantomen på Opera (…). (…) 

Efter att jag hade varit på mitt första konvent så upptäckte jag att det fanns någonting 

som hette cosplay. Så då kallade jag mina utklädningar för cosplay och började 

cosplaya ännu mer.” 

B2 som aldrig hade hört talas om vad cosplay är eller varit på ett konvent innan denne började 

med cosplay, blev övertalad av en kompis att följa med på ett konventet Yoicon:03. B2 var 

intresserad av manga och anime innan de åkte på konventet. 

”Jag hade aldrig hört talas om det eller varit på nånting. Då sa hon det att jag kunde bli 

med henne dit och det var ett rätt litet konvent och (…) jag åkte dit och kollade. Det 

var kul och man träffade många människor. Sedan dess har jag fortsatt.” 

B4 hade intresse för anime och manga, därför sökte denne vidare på internet och upptäckte att 

cosplay fanns. 

”Jag sökte vidare på nätet angående och såg att folk klädde ut sig. Upptäckte vad fan 

är det där för någonting, varför klär man ut sig till det. Vad fan är cosplay, vad 

underbart… Fan, det där ser jätteroligt ut, det där vill jag också testa. Det var 

jätteroligt och jag var jätteduktig på att sy (…). Så jag fick använda det till någonting 

jätteroligt.” 

 

Respondenterna föredrar att cosplaya i grupp, och gärna på konvent. 

A1: ”(…) Men man blir oftast mer igenkänd om man (…) kommer från samma serie. 

(…) Det blir mer ihopsatt. (…) Det blir mycket minnen på så vis. Man gör saker 

tillsammans, minns småsaker där i mellan som man annars inte gör när man är själv. 

Man har alltid någon att vara med.” 

Respondenterna beskrev att det bildas en sorts gemenskap med alla på ett konvent trots att och 

det känns bra att vara bland likasinnade.  
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B1: ”Ibland blir jag jätterädd att folk ska döma mig, tycka min cosplay är jättedålig 

(…). Men ibland när man inte tänker på det är det kul. Nu kan jag gå runt i konstiga 

dräkter med andra kompisar som också har konstiga dräkter och ha kul.” 

B4: ”Det är mycket som gör ett konvent. Ett konvent med ingen stämning då kan man 

lika gärna gå iväg och ta en fika. Det är folket som gör ett konvent. När du kommer in 

på ett konvent ser du likasinnade överallt, folk kommer fram och kramar dig bara för 

att du är där. Jag minns ett konvent som tog slut, (…) då gick folk runt och skrek, grät 

och kramade varandra, bara ’jag kommer sakna dig’ och man har inte pratat under hela 

konventet liksom (…) Det är en ganska härlig känsla. Alla var kompisar och alla 

kommer sakna varandra.” 

På ett konvent spelar det ingen roll att alla inte känner alla. 

B4: ”För att alla är nördar (…). Alla är så olika men samtidigt alla är så lika för att vi 

alla accepterar varandra.” 

 

5.3 Valet av karaktär 

Utbudet av karaktärer cosplayaren väljer mellan är stort och vanligast är karaktärer från  

japansk populärkultur. Men det går även bra att klä ut sig till en karaktär som existerar i 

verkligheten, t.ex. en västerländsk musikartist, filmfigur eller en karaktär från ett spel. 

B4: ”Vill du cosplaya Obama får du väl göra det då. Jag vet inte hur jätterolig respons 

du skulle få på det (…). Jag har själv cosplayat en musiker.” 

B1: ”Ja… Det skulle vara skumt att cosplaya sina kompisar, men cosplaya typ en artist 

eller en idol det funkar ju. T.ex. på ett konvent var det någon som cosplayade Marilyn 

Manson (…).” 

Bland respondenterna har det inte handlat så mycket om att de känner igen sig i karaktärerna 

eller identifierar sig med dem. Huvudsaken är att respondenterna finner karaktärerna de väljer 

intresserade av olika anledningar. 
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A1: ”Det är därför det är så intressant att cosplaya andra personligheter (…).” 

A3: ”Just nu är jag mest Roxas från KingdomHearts. Det går lite i perioder. Jag har 

ofta en karaktär som jag är mest just då. Förut var det Italia från Hetalia (…).” 

A4 förklarade att valet av en karaktär kan bero på en hatkärlek, att man vill vara en karaktär 

men samtidigt hatar man den. 

A4: ”Det kan också vara någon du har en hatkärlek för. För det kan ju vara så här 

också att, när du har en karaktär som du verkligen hatar, så förstår du enklare hur 

karaktären beter sig. Är det verkligen en karaktär som du hatar, vet du exakt vad det 

är med den som du hatar och därför kan du cosplaya den så bra. Personlighetsmässigt 

och så vidare. (…) För då behöver du bara vara allting du inte tycker om, det kan i 

och för sig vara väldigt kul. (…) Har du en hatkärlek för en karaktär, så tror jag nog 

att du skulle kunna cosplaya den väldigt bra. Cosplay är ju mer än bara utseende så.” 

Samtliga respondenter cosplayar inte bara en karaktär, utan de byter ut och går vidare till 

andra karaktärer. 

A2: ”Mest… Nu har det varit Ichimaru Gin från Bleach. (…) Eftersom han är lättast 

att spela. Han har ganska tydlig personlighet. (…) Det är en karaktär som många 

känner igen. När man spelar cosplay så vill man ganska gärna bli igenkänd. (…) 

Bleach är en av de mest kända mangorna inom manga och anime. (…) Jag brukar välja 

ut baserat på vilka jag gillar. För det är väldigt svårt liksom att cosplaya en karaktär 

man inte bryr sig väldigt mycket om. (…) Sedan att de också har lite roliga kostymer. 

Det ska gärna vara lite utmaning. (…) Man ska ju se lite annorlunda ut, man vill ju 

inte se ut som sig själv.” 

A2 påpekade att utseendet är en centralpunkt inom cosplayandet men det gör ingenting om 

dräkten inte blir bra. 

A2: ”Visst, den här personen ser inte ut som sin karaktär, men so what. Det är för kul 

liksom, det är ingen som dör om det är en ful cosplay. Det är bara folk som vill ha 

kul.” 
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5.4 Verklighetsflykt 

Alla respondenter anser att cosplaya är ett sätt att fly vardagen och sitt civila jag. När 

respondenterna cosplayar är det inte bara viktigt att se ut som karaktären utan även att agera 

som karaktären. Ibland när de kliver ur sin cosplay kan de komma på sig själv att agera som 

karaktären. Men respondenterna har sagt att de aldrig går upp så pass mycket i sina karaktärer 

att deras cosplay jag blir deras civila jag. 

Enligt A2 är det en myt att en cosplayare tror att deras cosplay jag är deras civila jag. 

”Det är en underbar fördom som folk också har. (…) T.ex. en kompis som då älskar 

fotboll. Hon undrade, hon ville veta ’hur man gör, man med de här som liksom, liksom 

försvinner in i sina karaktärer och blir vansinniga, och typ försöker mörda (...)’. Jag 

har någonsin varit med om, jag har aldrig hört talas om att det har hänt. (…) Folk som 

liksom verkligen tror att de är karaktärer brukar inte dyka upp på konvent. Jag har 

aldrig träffat någon som kollrar bort sig från verkligheten på något sätt. Utan alla är 

medvetna om att det är på låtsas. Precis som när man spelar teater. Det är ingen från 

kungliga teatern som tror att de är Othello (…). Det här är bara en kul hobby.” 

Det har blivit en myt p.g.a. att människor som tycker det är konstigt med att klä ut sig har 

fördomar och sprider rykten, tror A2. 

”(…) Det är verkligen en myt. För att, för är du så liksom (…) det är väldigt svåra 

psykoser, så går de ofta på medicin (…). Anhöriga till personen i fråga skulle ha 

reagerat (…). Det är väldigt sällsynt. Det kanske finns någon någonstans i världen, 

men jag har i alla fall inte träffat någon eller hört om någon utomlands (…). Så det är 

en myt.” 

Alla respondenter instämde med A2, att man inte går in så pass mycket i sin karaktär att man 

tror man är den. Men att det är viktigt att gå in i sin karaktär väldigt mycket för att göra den så 

trovärdig som möjligt. 

A1: ”(…) Det är som att ta det fiktiva till det riktiga livet och försöka eftersträva 

likheter så mycket som möjligt.” 
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A3: ”(…) Vissa karaktärer är lättare att vara och vissa karaktärer är svårare att vara. 

Men jag är åtminstone lite in character.” 

A4 sa att cosplay är en hobby och menad på att alla hobbies är en verklighetsflykt. 

”All sorts hobby är en verklighetsflykt. Även om du bara sitter och ritar eller kollar på 

tv-serier så är det en verklighetsflykt. Om du bara sitter och surfar på nätet tror jag det 

är en verklighetsflykt. Självklart konvent är en verklighetsflykt säger jag. För när du 

väl går på konvent, alla dina bekymmer du har i vardagslivet struntar du i för de få 

dagarna som du bara ska ha kul. (…) Det är likadant som att fara på konsert, när du 

går in på konsertområdet så existerar inget förutom själva konserten. Det är ungefär 

lika stor verklighetsflykt skulle jag säga.” 

B2: ”Cosplay för mig är ett sätt… en hobby kan man säga. Komma loss lite och 

sådana saker. Är man med ett gäng som gillar och hålla på mycket och sådana saker. 

Agerar man som karaktärerna kan det vara ännu roligare (…).” 

Cosplaying är en typ av verklighetsflykt som kan ge mod. 

B2: ”Det skulle det kunna va. (…) Du har ju på dig en dräkt, det är ju inte du som syns 

(…). Hade du inte haft dräkten, hade du inte varit lika tuff.” 

I B1:s fall handlar det om att denne vill gå in i en karaktär för att det får denne att våga mer 

saker och B1 behöver vara sitt civila jag. Cosplay jaget får B1 att våga mer. 

”Jag har inget självförtroende alls när jag cosplayaroch jag cosplayar ändå. Sedan 

beror det på vilket cosplay man ska ha. (…) Ibland kan det vara en anseväckande 

cosplay, och då behöver man inte ha självförtroende, utan det beror på personen. Du 

får cosplaya vad du vill som. (…) Alla kan cosplaya.” 
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6 Analys 

6.1 Primär och sekundär socialisation 

Identitet formas utifrån interaktion med andra människor Gripsrud, 2008, s. 18, 103; 

Rönnberg, 1997, s. 74. Närmast ligger familjen och sedan vänner, som är den primära 

socialisationen. För respondenterna har deras första kontakt med cosplay varit genom 

familjen, vänner eller efter eget intresse. I A2s fall har den första kontakten med cosplay 

kommit genom familjen, dennes lillasyster. Det är genom sekundär socialisation, att söka på 

Internet, som B4 fick upp ögonen för cosplay. 

Respondenterna föredrar att cosplaya i grupp och det är i gruppen som den sociala identiteten 

utvecklas, vilket också påverkar deras personliga identitet i sin tur (Gripsrud, 2008, s. 20). 

I gruppen kan de tillsammans med andra cosplayare känna sig trygga med att det är 

likasinnade och känner gemenskap med dem. De spelar ingen roll om de cosplayar från 

samma serie eller inte, huvudsaken är att de cosplayar tillsammans. 

I studien har det framkommit att cosplayare föredrar att cosplaya tillsammans med andra 

människor istället för på egen hand. De tycker om att få respons från andra människor och de 

kan se vad andra har gjort exempelvis. När de cosplayar är det många som tycker om att göra 

sina egna dräkter (köpta dräkter kan vara väldigt dyra). Cosplay är en subkultur, eftersom de 

har ett gemensamt intresse (NE, 2013; Stier, 2007, s. 75). 

 

6.2 Identifikationer 

Bland respondenterna har det inte handlar det inte främst om att de känner igen sig i, eller 

identifierar sig med karaktärerna, snarare att de finner dem intressanta. Önskeidentifikation 

handlar just om att en person vill bli så lik karaktären som möjligt utan att vilja bli den 

(Rönnberg, 2006, s. 130). 

Valet av karaktär beror inte på endast karaktären i sig, dess utseende, utan valet kan också 

bero på vilka egenskaper en karaktär har (Rönnberg, 2006, s. 128). B1 säger att denne inte har 
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något självförtroende och därför går denne in i en karaktär för att våga mer. Det är karaktären 

som agerar och vågar mer istället för att B1s civila jag, som inte syns utan i klär sig rollen 

som karaktären. 

Det går också att urskilja respondenternas val av karaktär som imitationsidentifikation. 

Respondenterna kan grunda sitt val på att de avskyr karaktären. De vet exakt vad det är med 

karaktären som de inte tycker om. Respondenterna väljer att efterlikna karaktären, både 

utseende- och personlighetsmässigt. De vet exakt vad det är med karaktären som denne inte 

tycker om. Respondenterna kopierar och imiterar karaktären utan att bli personligt engagerad i 

den och därför är det imitationsidentifikation (Rönnberg, 2006, s. 128). 

Rönnberg beskriver att interpellering handlar om att valet av vad man gör inte beror på egen 

fri vilja utan att det är historien som påverkar människans val (2006, s. 133). Det är svårt att 

säga om det har skett en interpellering för cosplayarna och att deras val av karaktärer skulle 

baseras på att de har en bestämd plats i historien. Det kan ha skett en viss medveten 

interpellering och Gripsrud menar på att människans identitet formas utifrån andra människor 

(Gripsrud, 2008, s. 18). I första hand är familjen (primär socialisation) och att det sedan är det 

som finns utanför familjen (sekundär socialisation) såsom skola, idrottsföreningar, kyrkor och 

arbetsplatser (Gripsrud, 2008, s.17). I de semi-strukturerade intervjuerna har respondenterna 

berättat att de helst väljer cosplaya i grupp och de tycker om att bli ingenkända, att valet 

därför kan styras av det. Varje dag förändras respondenternas erfarenheter och det finns 

utrymme för att deras tycke, smak och värderingar förändras.  

 

6.3 Vara någon annan 

Alla respondenter anser att cosplaya är ett sätt att fly vardagen och sitt civila jag. När man 

cosplayar är det inte bara viktigt att se ut som karaktären utan även att agera som karaktären. 

Ibland har det för respondenterna tagit längre tid än andra gånger att kliva ur cosplay jaget 

helt och hållet. Det händer att de kommer på sig själva att fortfarande agera som karaktären. 

Ingen av respondenterna går helt upp i sina cosplay jag, eftersom de kan skilja på vad som är 

verklighet och vad som inte är det. De har två roller (identiteter) som de kan ställa i relation 
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till varandra för att de ser vad de olika jagen är och inte är (Stier, 2007, s. 57; Lindqvist, 2006, 

s. 141) Deras cosplay jag är när de klär ut sig till och agerar som en fiktiv karaktär och 

gränserna för vad som är möjligt i den fiktiva världen oändliga. Deras civila jag kan se de två 

rollerna. I den här studien är det deras civila jag som har medverkat.  

Även om respondenterna har valt att cosplaya en annan person, så kan de fortfarande skilja på 

vad som är verklighet och inte (1997, s. 70; Dahlberg & Rönnberg, 1990, s. 10). Det är en 

sammanflätning mellan två identiteter (Rönnberg, 1996, s. 47). Respondenterna kan stå med 

en fot i sitt civila jag och den andra i cosplay jaget. Ifall cosplayaren skulle ha gått helt och 

hållet upp i sitt cosplay jag (en permanent verklighetsflykt) skulle denne inte vara medveten 

om sitt civila jag, utan vara helt överygad om att cosplay jaget är dennes civila jag. Enligt A2 

skulle det inte gå omgivningen förbi. 

Syftet med cosplay är att efterlikna en karaktär så mycket som möjligt, både till 

utseendemässigt och personlighetsmässigt. En person som vill vara lik en figur 

utseendemässigt och personlighetsmässigt är inte samma sak som att tro att man verkligen är 

den karaktären (Rönnberg, 1997, 69). Respondenterna har förmågan att engagera och 

fantisera för att gå in i sina cosplay jag och distans för att kliva ur och bli sitt civila jag igen 

(Nilsson & Waldermarsson, 1988, s. 141).  

B1 uttryckte tydligt att denne tycker speciellt om att cosplaya för att då kan denne leva ut 

genom karaktären, sitt cosplay jag, och våga göra saker som respondenten inte hade vågat 

göra som sitt civila jag (NE, 2014) och enligt B2 vågar en cosplayare släppa loss när denne 

inte är sig själv. 

En av förutsättningarna för lek är att lekdeltagaren känner glädje och vällust för leken. 

Respondenterna har valt att cosplaya en karaktär för att de vill och tycker om att det. De 

tycker också om att få klä ut sig. En del cosplayare vill göra sin cosplaydräkt med tillbehör 

från grunden och cosplaya tillsammans med andra för att det är inte lika roligt att göra det på 

egen hand och då får de respons för sin cosplay. Det vill inte fly verkligheten permanent, utan 

för att undkomma samhällets krav på att vara en god och framgångsrik människa (DN, 2012; 

Hammarén & Johansson, 2007, s. 30; NE, 2014; Stier, 2007, s. 36). Respondenterna mår bra 

av att få hålla på med sitt intresse, cosplay, som är ett sätt att ta en paus från det civila jaget, 
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från att göra sin egen dräkt till själva cosplayandet (Jensen, 2013, s. 33, 51). De får vara 

kreativa och uppfinningsrika för att skapa dräkten och diverse accessoarer. Det kan vara t.ex. 

hemmagjorda svärd med silvertejp som är en typ av lekobjekt (Jensen, 2013, s. 22). De får 

avända fantasin för att gå in i cosplay jaget. När de kliver ur sitt cosplay jag och går tillbaka 

till det civila jaget, gör det med nya krafter att hantera vardagen med. 

 

6.4 Slutsats 

Respondenterna väljer att identifiera sig med fiktiva personligheter därför att de tycker om att 

cosplaya. Dessa personligheter är vanligtvis från en manga, anime eller ett spel. Det måste 

nödvändigtvis inte vara en fiktiv personligt utan kan vara en person som finns på riktigt, t.ex. 

artist eller politiker. De får hålla på med någonting roligt, utveckla ett intresse, göra någonting 

kreativt – och göra det tillsammans med andra likasinnade. De kan inspireras av varandra och 

visar gärna att de tycker någon annans cosplay är bra. Tack vare det gemensamma intresset 

för främst cosplay gör att alla kan umgås tillsammans. Det spelar ingen roll om de inte känner 

varandra sedan tidigare, det går alltid att hitta nya vänner. Det är en hobby som de tycker om 

att hålla på med. 

Valet av karaktär handlar för respondenterna om att för en stund få gå in i en annan roll och 

inte vara sig själv. Det är intressantare och inte lika roligt att cosplaya som sig själv, sitt civila 

jag. De behöver inte känna igen sig i karaktären, varken utseendemässigt eller 

personlighetsmässigt. Det är spännande att få bli någon annan för en stund. Det kan för vissa 

cosplayare vara så att cosplay jaget ger personen som cosplayar mod och självförtroende, 

eftersom det inte är cosplayarens civila jag som gör saker utan någon annan – cosplay jaget. 

Respondenterna – cosplayare – som har intervjuats för denna studie har aldrig gjort eller velat 

gå upp helt och hållet i en roll. När de har valt att lämna sitt civila jag och kliva in i sitt 

cosplay jag, har de gjort det för att de vill lämna verkligheten för en stund. Verkligheten med 

måsten och press, men även för att det är roligt att cosplaya. Respondenterna tycker om att se 

på anime och läsa manga. När de sedan kom att börja med cosplay var det ett naturligt led i 

processen, medieringen (Gn, 2011, s. 588). Genom att valet att hålla på med cosplay är de 

både konsumenter och producenter samtidigt (Olin-Scheller, 2012, s. 109). Respondenterna 
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vill inte bara läsa eller titta på, utan även göra själv. Det i att få vara kreativ, att få vara som 

karaktären för en stund. Möjligheten att ta kontakt med andra cosplayare kommer på både 

konvent och tack vare Internets utveckling (Wang, 2010, s. 19; NE, 2013).  

Olin-Scheller skriver att ett fan har en identitet via sitt intresse som de många gånger vill dela 

med sig med andra likasinnade (2012, s. 109). Varje människa har ett civilt jag. 

Respondenterna och andra cosplayare har skapat ytterligare en identitet, sitt cosplay jag. 

Cosplay jaget som de kliver ut och in ur. I det jaget agerar de som en karaktär, umgås med 

likasinnade och förbereder inför cosplayande bl.a.. Det handlar alltså inte om en tillfällig 

verklighetsflykt, och inte en permanent. De går fortfarande tillbaka till sitt civila jag och en 

värld där de förväntas vara ”en god medborgare” (Jensen, 2007, s. 31). För att respondenterna 

har förmågan att skilja på de två jagen. Vidare påverkas respondenternas civila jag i den mån 

att de lär dem att vara modigare och ”släppa loss”. Cosplay jaget och det civila jaget är två 

delar av varje respondents totalidentitet (Stier, 2007, s. 48, 49). 

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

I den här studien har det undersökts varför personer väljer att tillfälligt bli någon annan genom 

att cosplaya och hur det påverkar deras individuella identitetsskapande. Fortsatt forskning 

skulle kunna ta upp hur cosplay och identitet ser ut bland män respektive kvinnor ellergöra 

samma studie i ett annat land långt borta från Sverige och jämföra resultaten. Ett tredje 

alternativ är att undersöka vilka typer av karaktärer som män respektive kvinnor, ung som 

gammal, väljer. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Frågemall 

 

1. Beskriv med dina egna ord vad cosplay är. 

- Vad innebär cosplay för dig? 

2. Hur skulle du beskriva dig som person? 

3. Hur kommer det sig att du cosplayar? 

4. Vad är tjusningen med cosplay? 

5. Vilken karaktär cosplayar du som mest? Varför? 

- Beskriv karaktären, personlighetsdrag, utseende. 

- Är det en fiktiv karaktär? 

6. Ser du några likheter eller olikheter med personen du cosplayar som?  

- Är det viktigt att gilla den karaktär som man väljer att cosplaya som? 

7. Hur kommer det sig att du väljer cosplaya som en fiktiv karaktär? Är det alltid en fiktiv 

karaktär? 

8. Vad gör du när du cosplayar? 

-Cosplayar du i grupp eller själv? 

- Är det någon skillnad på att cosplaya själv eller i grupp? I så fall, vad? 

9. När du cosplayar, brukar du skapa dina egna dräkter? 

- När du går in i karaktären, samlar du då på dig saker? Vad är det för saker? 

10. Hur känns det när du cosplayar? Före? Under? Efter? 

11. Har cosplay på något sätt påverkat dig som person när du inte cosplayar? 

- I så fall, hur? 

12. Skulle du kunna klara dig utan att aldrig mer cosplaya? Varför då? 

13. Är cosplay ett sätt att fly verkligheten? 

 

 

 


