
COSPLAY, MANGA ELLER 
ÖSTASIATISK POPULÄRKULTUR?

– VAD VÄLJER DU? STARTA MED SVEROK!

STARTA 

FÖRENING!



ÖSTASIATISK POPULÄRKULTUR  
– EN DEL AV SVEROK

Sverok är Sveriges största ungdomsförbund 
med 90 000 medlemmar i 3 700 föreningar 
över hela Sverige. Våra medlemmar är 
engagerade inom områden som fantastik 
och östasiatisk populärkultur och spelar alla 
sorters spel; allt från brädspel, rollspel och 
figurspel, till lajv datorspel och tv-spel.

Våra medlemmar startar föreningar som de 
driver tillsammans på egna villkor. Sverok 
finns alltid med för att stötta om föreningen 
har några frågor om att driva en förening 
eller om spel. Sverok hjälper medlemmarna 
att utveckla sitt intresse och sin hobby 
genom att exempelvis dela ut ekonomiskt 
stöd, arrangera fantastiska aktiviteter och 
tillhandahålla försäkringar och utbildningar.

Alla är välkomna att gå med i en befintlig 
förening eller starta en ny! 

Östasiatisk populärkultur är ett begrepp 
som inkluderar allt från anime, manga och 
cosplay till tv-serier och musik, såväl som den 
japanska lolitakulturen.

Många stora konvent runt om i Sverige, som 
NärCon och Confusion, har fokus på öst-
asiatisk populärkultur 
och lyfter ofta fram 
det i form av karaoke, 
modevisningar och 
discon.

På senare tid har även 
dansgrupper formats 
runt om i Sverige 
där det dansas till 
bland annat japansk 
popmusik (J-pop) och 
koreansk popmusik 
(K-pop).



För dig som är intresserad så finns det en rad 
saker du kan hitta på med dina vänner:

• Åk på konvent tillsammans
• Bilda en studiecirkel med dina vänner 

och sy era egna cosplaydräkter
• Be ditt bibliotek ta in manga och fråga 

om ni kan ha föreningsträffar där

Skapa en manga-cirkel  med dina 
vänner!
Om du tycker att manga verkar vara något 
för dig föreslår vi på Sverok att du startar 
en egen manga-cirkel! Gå ihop med dina 
vänner, bekanta eller andra som du vet 
skulle tycka om manga. Ni väljer själva vilken 
slags manga-genre, -bild eller -karaktär ni vill 
analysera och reflektera kring. Tanken är att 
ni tillsammans ska diskutera det ni upplevt 
från läsningen. Du uppfattar mangan på 
ett sätt, medan dina vänner kanske tycker 
annorlunda. Kom ihåg att vi på Sverok gärna 
hjälper er att skapa en intressant och rolig 
manga-cirkel!p

Cosplay är en förkortning för Costume Play. 
Deltagarna försöker efterlikna en karaktär 
från ett spel, en anime- eller mangaserie eller 
något annat sammanhang. Målet är att vara 
så lik karaktären som möjligt. Betoningen 
ligger på kläder och rekvisita, men även 
skådespel och inövade framträdanden är 
vanligt förekommande. Dräkten ska helst 
vara egensydd till så stor del som möjligt och 
ju mer lik originalet desto bättre.

Starta förening
Bli en del av Sverok – Spelhobbyförbundet

Vad är cosplay?
Bli en del av en snabbt växande rörelse!

Vill du och dina vänner skapa, cosplaya eller 
spela ihop? Då kan ni starta en förening! Som 
medlemsförening i Sverok är ni en del av 
Sveriges största ungdomsorganisation och 
får hjälp och stöd att utöva ert intresse. 

Det är väldigt enkelt att starta och driva en 
förening: 

1. Bestäm vad ni vill göra! Ska ni teckna, 
cosplaya, spela spel eller göra lite av varje?
2.  Håll ert första möte! Det räknas som ert 
årsmöte, och föreningens alla medlemmar 
har rätt att vara med och påverka hur er 
förening ska fungera.
3. Anslut er till Sverok! Att ha en förening 
i Sverok är enkelt och gratis, ni får bidrag, 
billigare resor till event, försäkringar och 
mycket mer.

ROLIGARE 
TILLSAMMANS

”Jag började rita 
manga tack vare att 
jag hade mina vänner 
i Sverok-föreningen 
Mangakai Lund. 

Tillsammans 
träffades vi en gång 
i veckan, lånade 
mangaböcker av 
varandra, spelade 
japanska tv-spel och 
ritade serier ihop. Hade det inte varit för den 
mötesplatsen hade jag nog inte suttit här idag 
som professionell mangatecknare. Första idén 
till min egen mangaserie Mjau! fick jag faktiskt 
på ett av föreningens teckningsmöten!”

– Natalia Batista, svensk mangatecknare 
och skapare av Sword Princess Amaltea.
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Det enklaste sättet att komma igång är att använda starta.sverok.se! 
Där får ni hjälp med att hålla ert första möte och ansluta er till Sverok. 
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SVEROK – SPELHOBBYFÖRBUNDET
SVERIGES STÖRSTA UNGDOMSFÖRBUND

Våra medlemmar organiserar sig i 
föreningar och samlar, utvecklar och 
sprider spelkulturen. De huvudsakliga 
verksamheterna utgörs av e-sport, 
LAN, cosplay, rollspel, lajv, figurspel 
och bordsspel bland många andra. 
Sverok arbetar aktivt med att främja och 
tillgängliggöra spelhobbyn för så många 
som möjligt.

Vi heter Sverok i alla våra sociala medier

Hitta en förening nära dig med 
Spelkartan.se

KOM IGÅNG PÅ STARTA.SVEROK.SE! — @SVEROK — FACEBOOK.COM/SVEROK

SVEROK
 

Box 12825 

112 97 Stockholm 

010-551 93 00

info@sverok.se


