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Svensk titel:  Booktube – en kvalitativ studie av boknördar på YouTube 

Engelsk titel: Booktube – a qualitative study of book nerds on YouTube 

Författare: Alekzandra Kelahaara 

Färdigställt: 2015 

Abstract: This essay has been conducted in order to increase a greater 

understanding and knowledge of young adults that interact 

and hang out on YouTube through the community Booktube. 

Booktube is a community where a broad mix of people talks 

about and share their greatest interests; books and reading. 

The study of this essay was conducted using semi-structured 

interviews with seven informants via Skype. The interview 

data was collected to answer questions about why these 

young adults activate themselves on Booktube, and also to 

understand how the Booktube community contributes to 

young adults identity development, both self-identity and 

social identity. Former studies and theories discussed in this 

essay to analyze and discuss the informants’ interview replies 

include: theories of identity development, social identity 

theory (SIT), social media and reading as an act contributing 

to a person’s identity development. 

Nyckelord: Booktube, Youtube, Unga vuxna, Identitetsskapande, 

Läsning, Läsaridentitet, Social identitet, Nörderi 
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1. Inledning 

 
Inom bibliotek- och informationsvetenskaplig forskning är det vanligt med forskning 

kring den prioriterade gruppen barn och ungdomar (Rothbauer 2006; Svensk 

biblioteksförening 2012 & 2008; Ito 2013; Hernwall 2010). Många undersökningar om 

barn och unga brukar behandla hur biblioteken kan arbeta för att göra barn och unga 

intresserade av bibliotek och läsning (se bland annat Mattsson & Åhlund 2013). Till 

exempel skriver Åse Kristine Tveit att: “To promote literature to young readers and to 

make them love reading is an important issue in public libraries, as well as one of the 

most challenging” (2012, s. 85). Jag har inte stött på lika mycket texter om unga som 

har en stor passion för läsning, böcker och allt som hör till. Därför ämnas detta 

undersökas i denna uppsats; en kvalitativ undersökning av passionerade läsare mellan 

18-26 år. Informanterna kommer från en community på YouTube som kallas 

”Booktube” och undersökningen syftar till att få djupare kunskap och förståelse för 

informanternas deltagande i Booktube-communityn och vad det ger dem, samt se hur 

deras deltagande i denna community kan påverka deras identitet som passionerade 

läsare och boknördar.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Booktube är en internationell community (gemenskap) på det sociala nätverket 

YouTube. Booktube innefattar en stor variation av människor som vloggar 

(videobloggar) om böcker eller saker relaterade till böcker så som; recensioner, inköp 

(Book Hauls), boksamlingar (Book Shelf Tours), tagg-videor (till exempel ”Big Books 

Tag”, ”Book Snacks Tag”, ”Beautiful Covers Tag”) etcetera. Det är människor med 

olika åldrar, kön, klassbakgrund, arbeten, nationaliteter, religion, kultur och 

bokgenreintressen. Den gemensamma nämnaren är den nördiga fascinationen till böcker 

och läsning. När begreppet Booktube myntades och vem som myntade detta är okänt. 

Communityn har dock funnits i ett par år och ökar stadigt. Det finns medlemmar på 

Booktube som har över 100,000 följare. Själv stötte jag först ihop med Booktube våren 

2013 och under hösten samma år blev jag aktiv och skapade min egen kanal för att bli 

en del av gemenskapen. Likt andra Booktubers (uppsatsens informanter samt vänner) 

märkte jag att responsen på kommentarer blev högre efter att jag börjat filma egna 

videor och bidrog mer konkret till communityn. Det senaste halvåret har min kanal dock 

legat på is på grund av studier. 

 

1.2 Problemformulering 
 

YouTube är ett socialt medium på Internet och biblioteks användning av sociala medier 

diskuteras ideligen (Poulin 2008), framförallt biblioteks Facebook-användning 

(Mattsson & Åhlund 2013). Video, som är YouTubes fokusmedium, är ett intressant 

redskap som kan användas till mer än inspelade föreläsningar och hjälpvideor vilket 

görs inom bibliotek- och informationsprofessionen (Poulin 2008; Bowles-Terry et al. 
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2010). Videor kan också användas för att inspirera och uppmuntra ungdomar att läsa 

mer, genom bland annat recensioner och bok-till-film-tips etcetera som kanske är mer 

vardagligt uttryckta än just undervisningsklipp och därav mer lockande. 

 

Det finns en del att läsa om ungdomar och deras avtagande läsning. Bland annat visar 

PISA-rapporter (Programme for International Student Assessment) att svenska 

ungdomaras läsförståelse har sjunkit, detta diskuterar Ulf Fredriksson i 

forskningsantologin Läsarnas marknad, marknadens läsare från 2012 (Carlsson & 

Johannisson). I Fakta om bibliotek från Svensk biblioteksförening (2012, s. 14) visar de 

statistik på hur barn och ungas läsning på fritiden sjunkit med cirka 10 procent mellan 

2002-2012. 

Läsförmågan försämras. Enligt en stor internationell studie har svenska 

barn försämrat sin läsförmåga kontinuerligt sedan 1991, både vad gäller 

läsförståelse och läshastighet. Svenska barn läser allt mindre för nöjes 

skull, de får sämre tillgång till böcker i hemmet, får sämre närhet till 

bibliotek och besöker biblioteken allt mindre. (Läsfrämjande - förnyelse 

behövs!, Svensk biblioteksförening 2008, s. 3). 

 

Min personliga uppfattning är att bibliotekarier och bibliotekariestudenter inte vet att 

Booktube-communityn existerar, samt att det inte skrivits eller forskats på detta område. 

Detta är synd då communityn innefattar många användare och potentiella användare i 

och med deras stora intresse för medier och läsning. Denna grupp människor verkar ha 

en stark läsaridentitet och värnar denna genom att aktivt delta i Booktube-communityn 

genom offentlig interaktion via webbsidan YouTube. Det finns därför behov att öka 

kunskapen om dessa människors, i detta fall unga vuxnas, deltagande i Booktube och 

hur detta deltagande påverkar deras identitet som läsare och boknördar. Att undersöka 

unga vuxna som läser och värnar detta intresse kan ge ökad förståelse för vad som 

initierar denna läslust och passion, samt hur den möjligvis skulle kunna appliceras på 

andra människor, exempelvis potentiella biblioteksanvändare och läsare. 

 

1.3 Syfte & forskningsfrågor 
 

Denna uppsats avser att undersöka unga vuxna mellan 18-26 års användning av den 

webbaserade communityn Booktube. Detta för att få förståelse och kunskap om varför 

de söker sig till ett offentligt medium med sin läs- och bokpassion och hur detta kan 

komma att påverkar unga vuxnas identitetsutveckling, framförallt som läsande individer 

och boknördar. 

 Varför söker sig unga vuxna till YouTube (Booktube) för att prata om och visa 

sina böcker och boksamlingar? 

 På vilket sätt bidrar Booktube till att forma dessa personers identitet? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Booktube är en stor community. För att begränsa datainsamlingen för denna uppsats är 

informanterna valda inom åldersgruppen 18-26 år. Dessa kommer kallas för ”unga 

vuxna” i denna uppsats. Enligt FNs konvention om barnets rättigheter (eller 

Barnkonventionen) är en människa inte längre ett barn när hen passerat 18 år (UNICEF 

1989), men på grund av så kallad ”förlängd ungdomstid”, som kommer att diskuteras 

under Teori & tidigare forskning, kan det tyckas lämpligt att kalla denna åldersgrupp 

för unga vuxna. Jag har även stött på bibliotek där åldersgruppen 20-26 kallas just unga 

vuxna. På grund av detta kommer termen ”unga vuxna” användas istället för 

”ungdomar” eller ”vuxna”. 
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2. Teori & tidigare forskning 

 
I denna del kommer tidigare forskning redovisas utifrån fyra temaområden. Dessa 

teman är Identitet; Gruppidentitet; Sociala medier och; Läsning. Områdena identitet och 

gruppidentitet tas upp då de behöver förstås för att forskningsfrågorna rör just unga 

vuxnas identitet och identitetsskapande i ett gemensamt sammanhang, i den här 

uppsatsens fall communityn Booktube. Booktube är i sin tur en del av YouTube som är 

ett socialt medium på Internet och av denna orsak finns även sociala medier med som 

tema i detta kapitel. Läsning som tema redovisas på grund av att de som söker sig till 

Booktube är just läsare och boknördar. Samt anses läsning kunna underlätta en process 

av att förstå sig själv, sin mening och världen (Rothbauer 2006, ss. 114-116), därav blir 

läsning starkt kopplat till både jagets och den sociala identitetsutvecklingen. 

 

2.1 Identitet 
 

I boken Ungdomar och identitet (Frisén & Hwang 2006, ss. 110-111) beskrivs Erik H. 

Eriksons teori om identitetsutveckling. Erikson menar att det sociala och individens 

identitet inte går att separera då de är varandras förutsättningar. Han menar också att 

identitetsutvecklingen pågår under en människas hela livscykel, men accentueras under 

ungdomstiden på grund av den biologiska utvecklingen samt individens inordning i 

samhället.  

 

I ungdomen experimenterar individen och prövar sig fram genom olika subkulturer och 

stilar för att bygga sin egen identitet. Erikson menar att ungdomar under denna tid är i 

ett stadium kallat moratoriet. Ungdomar i detta stadium tenderar att välja uttryck och 

bete sig i motsatts till sina föräldrar. Eftersom de då ger sig in i ett outforskat och 

obekant område (exempelvis en subkultur) så tyr sig personen gärna till likasinnade för 

att få bekräftelse och trygghet. När personen blivit bekant med det nya och det blivit en 

del av hens identitet finner hen större trygghet inom sig själv och behöver inte lika 

mycket bekräftelse av de andra inom området eller subkulturen. När en person söker sig 

en egen identitet och provar sig fram i olika sociala situationer och gemenskapskretsar 

kan det ge upphov till en känsla av kaos, frågor som ”Vem är jag egentligen?” kan dyka 

upp och stärka en känsla av ensamhet och utsatthet. Det kan dock också bilda positiva 

känslor så som frihet, möjlighet och kreativitet (Frisén & Hwang 2006, ss. 112-115). 

 

Enligt Björn Wrangsjö (Frisén & Hwang 2006) är identiteten en essens i vår upplevelse 

av oss själva, det som gör vår personlighet unik och särskiljer oss från andra. Wrangsjö 

menar att identitetens innehåll är nära knuten till skapande av mening och att en persons 

identitet påverkar vilken mening personen ger sina upplevelser och erfarenheter. När det 

kommer till identitetens funktion så menas identitet ge den övergripande riktningen vid 

våra långsiktiga livsval, medan våra känslor styr oss steg för steg i nuet. Identiteten är 

de värden som definierar oss som människor och för att bevara vår känsla för en 
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grundläggande och sammanhållen personlig identitet behöver dess innehåll kunna 

förändras över tid. Identiteten är inte statisk då den inte kan utvecklas utan ett samspel 

mellan människor i en samhällelig kontext. I detta samspel bekräftas, avvisas eller 

utvidgas en persons identitet. Identitet och tillhörighet hör därför ihop. Vår identitet är 

dessutom knuten till vår självmedvetenhet och förmåga till självreflektion. (ss. 126-

128).  

 

Enligt Erikson utvecklas identiteten i skärningspunkten mellan det individuella och det 

samhälleliga och menar vidare att även om den subjektiva identiteten handlar om 

personlig essens, så är de bakomliggande interpersonella processerna beroende av det 

kulturella sammanhanget (Frisén & Hwang 2006, ss. 129-130). Som nämnts tidigare så 

accentueras en persons identitetsutveckling under ungdomen enlig Erikson. I dagsläget 

så sträcker sig dock denna process över ungdomsåren och det diskuteras i Ungdomar 

och identitet (Frisén & Hwang 2006, s. 131) huruvida identitet i ett postmodernt 

samhälle någonsin stabiliseras helt och hållet. ”Tonårstidens moratorium med olika 

tänkbara roller kan bli en livsstil.” (Frisén & Hwang 2006, s. 131). 

Ungdomstiden står för en lång övergångstid mellan barndom och 

vuxenliv, och att vara ung i kulturell mening handlar inte bara om ålder 

utan om val av livsstil och tillhörighet. Ungdomar bor hemma längre, de 

studerar längre och blir ekonomiskt oberoende senare i livet. (Rydsjö & 

Elf 2007, ss. 23-24) 

 

Wrangsjö (Frisén & Hwang 2006) skriver att det är tveksamt ifall en persons identitet 

över huvud taget kan utvecklas utan bekräftelse från en auktoritet och att behovet av 

bekräftelse kvarstå hela livet. Wrangsjö nämner Tomas Ziehe som pekar på att 

ungdomar i ett västerländskt modernt samhälle är mindre inifrånstyrda gällande deras 

beteende jämfört med tidigare generationer. Bekräftelsebehovet från äldre auktoriteter, 

så som föräldrar, lärare etcetera, avtar medan bekräftelsebehovet från jämnåriga ökar. 

Ungdomar söker bekräftelse från personer de värderar. De söker gemenskaper som får 

dem att känna sig sammanhållna och hemma i sig själva. Detta sökande bidrar till 

uteveckling av deras identitet, men de söker inte medvetet efter identitet i sig (ss. 134-

135).  

 

I allmänhet brukar den tidiga vuxenåldern definieras som en period där människan 

försöker hitta sin inriktning eller mening med livet. Detta gäller både yrkesmässigt, 

ideologiskt och relationsmässigt. Denna period följer på tonårens tid av utforskande och 

experimenterande (Frisén & Hwang 2006, s. 153). Enligt Jane Kroger (Frisén & Hwang 

2006, ss. 161-162) verkar just yrkesval och relationer vara de viktigaste 

identitetsfaktorerna för unga vilka får dem att känna sig vuxna. Det är dock många unga 

som går in i unga vuxenåren eller vuxendom utan att känna sig vuxna eller utan att 

känna att de har en särskild identitet.  
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James Marcia (Frisén & Hwang 2006, ss. 174-175) menar att det i vårt västerländska 

samhälle till stor del är ett självskapande projekt att utforma sin identitet. Vi är inte lika 

bundna av gamla initiationsriter som andra kulturer, även om vissa sådana fortfarande 

finns kvar, så som konfirmation etcetera. Dock har ungdomar i väst generellt större 

valmöjligheter att välja själva. Marica menar också att en tillverkad identitet är bättre än 

en tilldelad identitet därför att en tillverkad identitet ger personer en ökad jagstyrka och 

flexibilitet. Han poängterar dock också vikten av stöd från jämlikar i sitt 

identitetsbyggande. Likt Erikson anser även Marica att en människas identitet inte är 

statisk utan utvecklas och förändras under hela livet.  

 

Att skapa sin egen identitet kan också ses som ett slags ”självförverkligande”, vilket 

människor i de rikare delarna av världen har stor möjlighet till att göra. I princip kan du 

omvandla hela din person om så önskas genom exempelvis plastikoperation.  Dock 

finns det en skärningspunkt mellan det subjektiva (förhoppningar och visioner) och det 

objektiva (sociala och materiella förhinder) vid skapandet av identitet som kan vara 

viktigt att tänka på (Frisén & Hwang 2006, ss. 198-199). Alla människor föds inte med 

lika möjlighet på grund av klass, kultur och resurser. Thomas Johansson (Frisén & 

Hwang 2006, s. 199) lyfter fram sociologiska forskningspunkter inom 

identitetsskapande bland ungdomar. Denna forskning har fokuserat på samhälleliga 

mönster som förknippas med ungdomsperioden. Här kan vi räkna in konsumtion, 

arbetssyn, familj, sexualitet etcetera.  

 

2.2 Gruppidentitet 
 

Enligt Mark Tarrant et al. (2001, s. 597) så indikerar ett stort antal studier på att 

ungdomstiden är den period då gruppbeteenden blir tydliga och att 

kamratgruppsmedlemskap är viktigt för ungdomars sociala utveckling samt deras 

självkänsla. Tarrant påpekar dock att hur kamratgrupper eller gemenskaper bidrar med 

dessa fördelar inte forskats på i större utsträckning. Grupptryck rapporteras vara mest 

mottaglig hos 12-16åringar. Ungdomar är ofta medvetna om olika gruppers sociala 

ställning och denna kunskap påverkar deras självkänsla och självförtroende. Det kan 

vara skadligt för en ungdoms självkänsla att blir kategoriserad i en grupp som hen vet 

har lägre status och är mindre populär än andra grupper. Gruppstatus avgörs inte utifrån 

sig självt, utan påverkas och måste relateras till andra sociala grupper. Det bygger på 

jämförelser mellan olika grupper och däri bildar olika sociala grupper en hierarki. Enligt 

”Social Identity Theory” (SIT) bildas en positiv bild av en själv och ens egen grupp 

(”the ingroup”) genom jämförelse med andra grupper där en själv inte är med 

(”outgroups”). ”Positive social identity and self-esteem are maintained through 

comparisons that distinguish the ingroup from the outgroup and portray the ingroup as 

somehow ‘better off’ than the outgroup” (Tarrant et al. 2001, s. 598). SIT är framlagt av 

Tajfel och Turner år 1979 och proponerar att social identitet bidrar till en människas 

självbild och själförtroende, vilket också bekräftats i senare studier (Tanti et al. 2011, s. 

556). En extension av SIT är ”Self-categorisation Theory (SCT) framlagt av Turner, 

Hogg, Oakes, Reicher och Wetherell år 1987. Ur ett SCT-perspektiv är social identitet 
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gruppbaserade kognitiva representationer av jaget som skiljer sig nivåmässigt beroende 

av relevant social kontext.  

 

Forskning visar att när den sociala identiteten tar överhand blir jaget depersonaliserat 

och jaget kategoriseras in som en utbytbar gruppmedlem, alltså inte som en särskild 

individ utan en del av en större grupp. Detta depersonaliserande styrks vid ingroup-

favorisering, samt vid själv-stereotypisering då jaget uppfattas efter termer av stereotypa 

ingroup-egenskaper (Tanti et al. 2011, ss. 555-556). 

 

Enligt Chris Tanti et al. (2011, ss. 556-557) har den mesta forskningen inom social 

identitet gjorts i förhållande till barn. Ungdomar har antagits vara likställda med vuxna 

istället för att undersökas i sig självt. Ungdomar upplever ofta särskilda typiska 

förändringar i deras fysiska, kognitiva och sociala funktionalitetsdomäner. Ungdomen, 

eller adolescensen kan delas in i tidig- (12-14 år), mellan- (15-17 år) och sen-adolescens 

(18-21 år). Den kognitiva kategoriseringen av jaget i sociala sammanhang är den 

centrala processen som enligt SCT påverkar en persons sociala identitet. Därför är 

förändringar inom de kognitiva och sociala domänerna de mest relevanta att studera för 

att få en förståelse för sociala identitetsskiftningar under ungdomstiden. Inom de flesta 

västerländska kulturer så genomgår unga två stora förändringar i deras sociala värld. 

Den första är transaktionen mellan grundskola och gymnasiet, den andra är 

transaktionen från gymnasiet till högskola eller arbetslivet. I och med dessa stora 

förändringar i ungas liv så menar Tanti et al. (2011, ss. 556-557) alltså att det går att 

utläsa förändringar i dessa ungdomars sociala identitet baserade på dessa signifikanta 

omställningar i deras sociala kontext. Under adolescensen utvecklas det kognitiva 

tänkandet och ju senare i adolescensen desto komplexare och mer flexibelt blir tankarna 

om jaget och andra enligt Tanti et al. (2011, ss. 556-557). Detta på grund av att det i 

sen-adolescensen öppnas upp för ett mer abstrakt tänkande. Enligt Johanson och 

Johansons (1996, se Tanti et al. 2011, s. 557) forskning så är konkreta tänkare mer 

resistenta mot förändring då de påvisar mindre vilja för förändring, tillskillnad från 

abstrakta tänkare som är mer flexibla och öppna. Abstrakta tänkare har därför lättare att 

acceptera förändring, till exempel en bredare etnisk kulturvärld. 

 

2.3 Sociala medier 
 

Enligt Patrik Hernwall (2010, s. 151-153) sker identitetskapandet i spänningen mellan 

kultur, kropp och teknik, vilket bortsett från teknikdelen liknar Eriksons teori som 

nämnts tidigare. Vidare menar han att de erfarenheter vi har från barndomen och 

ungdomen har stor betydelse för vilka vi utvecklas till, hur vi ser på världen och vilka 

värderingar vi kommer bära med oss samt att varje tidsperiod färgas av de sociala och 

kulturella medier som finns tillgängliga i tiden. Med detta menar Hernwall att 

människors villkor är bundna till teknikens utveckling. Med detta i åtanke menar han att 

det är av vikt att kritiskt reflektera över förståelsen av samtidens digitala medier samt 

informations- och kommunikationstekniker (IKT) för att förstå barn och ungas 

medievärldar. Hernwall reflekterar även över hur en kan förstå människans 
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meningsskapande. Hans utgångspunkt är att människan är ”ett kognitivt intentionellt 

reflekterande semiotiskt redskapsanvändande subjekt” (2010, s. 152) och med redskap 

menar han att det finns två typer. Det fysiska, materiella redskapet samt det 

intellektuella eller psykologiska redskapet. Denna syn på redskap är en central 

utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på människan. Redskapen i sig bär ingen 

definitiv innebörd utan denna skapas av människans bruk och meningsskapande; 

”Innebörd eller betydelse utvecklas med andra ord i mötet mellan individens handlande 

och kulturens samlade erfarenheter.” (Hernwall 2010, s. 152). Hernwall vill att vi ska 

sträcka oss längre än att benämna vilka medier och hur ofta dessa används av barn och 

unga när vi söker förståelse för barn och ungas medievärldar. 

 

Begreppet medier kan enligt Hernwall (2010, s. 153) definieras som förmedlande (eller 

medierande) redskap som skapar en relation mellan sändare och mottagare. Nya medier 

har gjort att textbegreppet vidgats. Traditionellt sett har textbegreppet likställts med 

typografisk text, men numera inbegriper det även bild, ljud och rörlig bild. Nya medier 

har skapat nya möjligheter för människor, men det är viktigt att förstå att dessa nya 

medier även kommer med begränsningar, därför kan medieanvändandet både vara 

frigörande och marginaliserande. Frigörande då möjligheten att hitta information och 

interagera med andra delar av världen blivit större, men marginaliserande då så kallat 

”information overload” hämmar människor just på grund av att det finns så mycket 

information att hämta, det blir svårt att sålla och det krävs större kunskap om bland 

annat sökteknik och källkritik. Hernwall beskriver hur nya redskap utvecklas utifrån 

människans kritiska reflektion och kreativa fantasi. Denna reflektion och fantasi menas 

vara intimt sammanflätad med att människor är teckentolkande varelser, vilket i sin 

mening betyder att människan i en semiotisk process skapar samt däri tillskriver mening 

till det vi skapar (s. 153). 

 

Vidare beskriver Hernwall (2010) att även om vi övergått från en typografisk till en 

elektronisk mediekultur så har informationen fortsatt att förmedlas från producent till 

sändare. De nya medierna har snarare re-medierats från gamla medier än blivit helt nya 

medier. Ett tydligt exempel är de första TV-programmen som kritiserades för att vara 

televiserad radio eller teater (s. 154-158). I början av mediets livstid utnyttjades det 

alltså inte till den kapacitet som det görs idag. Idag har vi till och med gått från TV-

programtittande på den faktiskta TV:n till att kunna se samma program även på dator 

och portabel teknik så som mobiltelefoner eller surfplattor. Tillslut har vi dock rört oss 

från sändare- mottagare-kommunikation till en något friare kommunikation enligt 

Hernwall (2010) då han beskriver webbens inkomst i vardagslivet. Webben med dess 

möjlighet till hyperlänkar, rörliga bilder och dylikt har förändrat strukturen på hemsidor 

och möjliggjort en förändring i användarens roll från att vara en passiv mottagare till att 

vara en aktiv kreatör eller producent (s. 156). Ett bra exempel på detta är interaktiva 

sociala medier (ofta kallat Webb 2.0) så som YouTube där vem som helst kan skapa en 

egen kanal, ladda upp eget material samt kommentera, ”gilla”, få kommentarer etcetera. 

Det sker här en två- eller flervägskommunikation istället för en envägskommunikation. 

 



10 

 

Patricia G. Lange och Mizuko Ito (Ito et al. 2013, s. 244) anser också att digitala medier 

och webbaserade medier öppnar upp för nya möjligheter och ger redskap för unga att 

skapa och dela innehåll. De påvisar även att aktiviteten ”content creation” eller 

innehållsskapande (exempelvis videor, fanfiction, blogginlägg etcetera) stadigt ökar, 

framförallt bland unga. Detta menar Lange och Ito har skapat en ny media-ekologi och 

YouTube nämns som en av de plattformar som bidrar till denna nya media-ekologi. 

Detta ses också omforma ungas roll gällande medier och kultur. Istället för att endast 

vara mediakonsumenter blir de även medieproducenter genom att delta i denna nya 

media-ekologi, i likhet med vad Hernwall (2010, s. 156) tidigare nämnts skildra. Lange 

och Mitzuko nämner begreppet ”participatory culture” (Henry Jenkins 2006, se Ito et al. 

2013, s. 244) som åsyftar att unga kreatörer kan utveckla sin stil och identitet som 

medieproducenter genom interaktion med likasinnade, exempelvis via plattformar som 

YouTube. 

 

Hyunjin Seo et al. (2014, s. 885) har funnit att ungdomars behov av att tillhöra en grupp 

sammanfaller med hur mycket tid dessa ungdomar lägger på sociala medier och menar 

att sociala medier har blivit ett viktigt kommunikationsmedel för ungdomar i USA. 

Enligt statistik använde 95 % av ungdomar i USA Internet år 2012. Samma år använde 

83 % av dessa Internetanvändare sociala medier. Detta är en ökning från 55 % år 2006. 

Facebook är det dominanta mediet bland dessa ungdomar. Sociala medier ger ungdomar 

en möjlighet att känna social inkludering då de lätt kan hitta grupper med likasinnade 

från andra delar av världen. De är inte begränsade till sin hemort eller närområde. Två 

begrepp som dyker upp i Seo et al. (ss. 885-886) artikel är ”gruppidentifikation” (group 

identification) och ”kollektivt själförtroende” (collective self-esteem). Det föregående är 

när en person identifierar sig med en grupp och det senare definieras som en persons 

självidentifikation på basis av dennes medlemskap i en social grupp, tillsammans med 

det emotionella värdet detta medlemskap ger personen. Utifrån detta menar Seo et al. 

(ss. 885-886) att personer med en negativ kollektiv självbild söker sig till sociala medier 

för att hitta virtuellt sällskap och social kompensation genom att engagera sig i sociala 

nätverk. Enlige Seo et al. (s. 886) hänger sig personer till sociala nätverk just för att 

hitta en gemenskap och att dela sitt intresse med likasinnade vänner. Detta för att de 

känner ett behov av gemenskap och sociala medier uppfyller i stor grad det behovet. 

 

I Ungdomsgrupper i teori och praktik (2012) skriver Philip Lalander och Thomas 

Johansson att Internet började få stor betydelse för ungdomars identitetskapande under 

1990-talet. Författare började skildra ungdomars närvaro på webben och forskning om 

vad barn och unga gör vid datorn blev av vikt. Lalander och Johansson diskuterar vidare 

hur ungdomars användning av Internet omformar deras identitet och gör dem delaktiga i 

en ”imaginär gemenskap”. Med imaginär gemenskap menar de att individer på nätet kan 

hålla sig anonyma, helt omvandla sin identitet, eller kanske vara mer sig själv än i 

verkliga livet, men att det inte går att avgöra ifall personer på andra sidan skärmen är de 

dem uppger sig för att vara (ss. 99-106). ”På nätet har allting en tillfällig karaktär” 

(Lalander & Johansson 2012, s. 103). Lalander och Johansson (2012, ss. 99-106) anser 

att denna typ av interaktion ger möjlighet till ”identitetsspel” för unga. Ungdomar kan 

prova olika identiteter genom att interagera i olika grupper. De kan själva välja ifall de 
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vill förkasta eller behålla dessa identiteter och ifall de vill fortsätta tillhöra de olika 

communities de väljer att utforska. Även Erikson (Frisén & Hwang 2006, s. 216) 

beskriver denna process, men han använder begreppet ”rollexperiment” och menar med 

detta att en människa kan testa olika identiteter och sociala positioner. Erikson 

diskuterar vidare att detta testande inte längre har som syfte för en människa att hitta en 

fast roll, snarare om att utveckla en flexibilitet i relation till arbete, familj, relationer och 

livsstil. 

 

Tyvärr bidrar möjligheten att vara anonym även till negativa former av kommunikation, 

så som nätmobbning eller näthat. Internets utveckling bidrar alltså både till att skapa 

nya möjligheter och nya problem. Detta gäller även sociala grupper på Internet. 

Ungdomar kan på ett positivt sätt utveckla sin sociala identitet genom att interagera och 

träffa vänner i grupper med likasinnade via spel-communities, bok-communities 

etcetera. Internet ger dock också möjlighet för olagliga gemenskaper att diskutera och 

sprida propaganda, exempelvis nazistiska grupper eller pedofiler som delar 

barnpornografi (Lalander & Johansson 2012, ss. 99-106). 

 

2.4 Läsning 
 

Paulette Rothbauer (2006, ss. 101-104) skriver om unga vuxna och läsning. Hon påvisar 

att det ofta talas om unga och problemet med deras icke-läsning: att deras läsförståelse 

sjunker; att intresset för läsning avtar och håller på att försvinna eller; att unga vuxna 

inte längre har tid att läsa. P.I.S.A. har tidigare nämnts som en av organisationerna som 

rapporterat om ungdomars sjunkande läsförståelse. Rothbauer menar dock att 

”läsproblemet” är något av en myt där de vanligaste grunderna är att: unga vuxna inte 

läser; unga vuxna inte gillar att läsa; unga vuxna föredrar TV, datorer eller att lyssna på 

musik framför böcker; samt anses det ofta att så kallad riktig läsning innebär läsning av 

en viss sorts litteratur. Rothbauer menar dock att en annan bild av unga vuxnas läsning 

blir tydlig ifall en läser undersökningar där forskarna varit lyhörda och öppna för de 

unga vuxnas egna val av genrer och inte begränsat innebörden av vad riktig läsning är. 

Som exempel nämner hon magasin och mangatidningar som är oerhört populära bland 

unga. Vidare beskriver Rothbauer att många bibliotekarier, lärare, föräldrar och andra 

vuxna auktoriteter förespråkar och marknadsför läsning till unga på ett utdaterat sätt. De 

tar inte hänsyn till unga vuxnas faktiska intressen eller vad som motiverar dem att läsa. 

Istället ges förslag om att respekter unga vuxnas val av läsning. Enligt de studier som 

Rothbauer hänvisar till väljer unga vuxna aktivt att läsa för att det är informativt, 

avkopplande och underhållande.  

We learn about teen reading and contribute to improving adolescent 

literacy when we show respect for the reading choices of young people. 

We compliment; we don’t condemn. If a young adult is reading comic 

books, we provide access to comic books and graphic novels. To say or 

convey the attitude of “at least they are reading something” is to show 

disrespect for what the teen, for whatever reason, has chosen to read. 

(Patrick Jones 2002, se Rothbauer 2006, ss. 103-104) 
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Mycket litteratur om unga och läsning beskriver ofta en relation av konkurrens om tid 

mellan ungas olika fritidsaktiviteter. Exempelvis ställs läsning emot aktiviteter så som 

TV- eller datorspel, sport, Internetanvändning eller sociala förbindelser. Sett utifrån 

detta perspektiv blir läsning en isolerad sysselsättning bortkopplad från andra 

fritidsaktiviteter och intressen. Det finns dock studier som visar på att fritidsaktiviteter 

ej förknippade med läsning ändå kan kopplas ihop med en persons läsning (Rothbauer 

2006, s 106). Pauline Heathers (1981, se Rothbauer 2006, s. 106) visar i en 

undersökning att en tredjedel av hennes informanter läser böcker som relaterar till deras 

övriga intressen och aktiviteter. Hon nämner exemplet att unga som är intresserade av 

militärträning och krigsspel gärna läser krigsböcker. Saker som faktiskt tar tid från 

ungas läsning är emellertid sådant som: stress inför prov; julhelgsaktiviteter; 

familjeåtaganden; barnpassning och; att umgås med vänner. 

 

I Reading Matters (Rothbauer 2006, ss. 114-116) går det att läsa att de flesta forskare, 

bibliotekarier, lärare, socialarbetare och föräldrar som är intresserade av ungdomars 

läsning tycker sig se att läsning är en viktig del av ungdomars utveckling av både jagets 

och dennes sociala identitet. Identitet beskrivs som en process av att definiera jaget i 

förhållande till andra, baserat på själv-kategorisering och gruppidentifikation. Det anses 

vara en av de viktigaste uppgifterna under ungdomstiden (eller adolescensen), då det är 

under denna tid som unga försöker hitta sig själva och överlägger lojalitet och 

främlingskap till olika vänskaper, familj och kamratgrupper. Läsning menas kunna 

underlätta denna process för unga, underlätta en process av att förstå sig själv, sin 

mening och världen. Likt Eriksons (se Frisén & Hwang 2006, ss. 110-111) teori om 

identitetsutveckling beskriver Rothbauer (2006, s. 115) en persons identitet som något 

föränderligt och relativt till olika typer av sociala konstruktioner och begränsningar. 

Relaterat till läsning så menas att ungdomars läsning om andra människor och andra 

erfarenheter kan hjälpa dessa att förstå sig själva och deras skiftande plats i världen och 

livet. Det ger även ungdomar möjlighet att utforska olika typer av identiteter genom att 

läsa om andra fiktiva karaktärer. ”Reading allows young people to negotiate identity 

without foreclosing on the possibilities for their lives.” (Rothbauer 2006, s. 115). 

 

Att läsa ses vanligen som en privat, individuell aktivitet som sker i ensamhet och så 

kallade bra läsare anses vara de som läser snabbt och tyst. Dock har mer och mer 

forskning om ungas literacitet börjat ifrågasätta läsning som en individuell och osocial 

handling (Rothbauer 2006, s. 127). Rothbauer (2006, s. 127) menar att det med växande 

säkerhet framgår genom undersökningar att läsning är en social aktivitet även då läsare 

ofta läser i enrum. James Paul Gee (se Rothbauer 2006, s. 127) menar att böcker och 

andra läsmaterial fungerar som artefakter för tankar, känslor, tro, värderingar och 

uppförande vilket kan användas för att identifiera sig själv som en del av en meningsfull 

social grupp eller ett socialt nätverk. Att läsning är en social aktivitet och bidrar till en 

persons sociala identitet styrks också i att det finns communities av läsare, både inom 

olika bokgenrer men också övriga intressen. Ett exempel som tas upp av Rothbauer är 

Harry Potter-fans. Andra exempel är människor från olika etniska grupper, ideologier 

eller aktivistgrupper som tyr sig till varandra genom både sitt specialintresse och 

läsning. Poängen är att social kommunikation och nya relationer mellan individer 
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skapas regelbundet på grund av läsning som aktivitet (Rothbauer 2006, ss. 127-128). 

Rothbauer (2006) nämner tre plan av communities: lokala, textuella och virtuella. 

Virtuella communities innehåller social kommunikation mellan människor som kanske 

aldrig möts i verkligheten (”face-to-face”). Communityn underhålls via digital teknik. 

Ett exempel som nämns är webbsidor med länklistor till författare, bokaffärer, 

chattforum, fan-sidor etcetera. En virtuell community som sker via Internet kan 

sammanföra unga från hela världen, där de med liknande intressen kan skapa en global 

mötesplats att diskutera och interagera med varandra (ss. 127-128). 

 

2.5 Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis blir det tydligt att det är svårt att särskilja (jagets) identitet och 

gruppidentitet, då identitet av flera författare anses vara beroende av en samhällelig och 

kulturell kontext. Människan påverkas alltså av det samhälle som hen befinner sig i, 

även Internet som är en stor del av vårt samhälle. Dessutom anses identitet och 

tillhörighet höra ihop. Jaget och gruppidentitet sammanfaller och samspelar med 

varandra, då bägge visas vara kontextuellt och kulturellt bundna. 

Identitetsutvecklingen menas vara som starkast under ungdomstiden, då människan 

anses vara som mest lättpåverkad av yttre påverkningar. Detta influerar både jaget och 

gruppidentiteten. Det är framförallt under ungdomen människan provar olika roller och 

försöker hitta meningen med livet. En del av detta rollprovande sker numera via sociala 

medier då Internet ger människor möjlighet att socialisera sig över lokala gränser. Nu 

kan människor prova sig fram och upptäcka olika identiteter på ett globalt plan. Detta 

gör att en global kontext påverkar människans identitetsutveckling och därav finns fler 

valmöjligheter, men också fler farhågor. Via Internet kan det ses som enkelt att prova 

olika identiteter och sociala positioner, då människan inte blir personligt bunden på 

grund av möjlighet till anonymitet. Detta kan liknas med läsning där en person också 

anses kunna prova olika identiteter och roller genom sitt möte med olika typer av 

världar, kulturer och karaktärer utan att bli bunden. 

De fyra temana: Identitet, Gruppidentitet, Sociala medier och Läsning, kan på många 

punkter vävas ihop och kopplas till varandra för att få en förståelse för uppsatsens 

målgrupp i förhållande till forskningsfrågorna, därför utgör dessa fyra teman uppsatsens 

analytiska ramverk. 

 

3. Metod 

 
3.1 Strategi 

 
Eftersom forskningsfrågorna i denna uppsats syftar till att få en ökad förståelse och 

kunskap om hur och varför unga vuxna söker sig till en nätbaserad community används 

här en semistrukturerad intervjumetod. Alan Bryman (2011, ss. 413-414) menar att 
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semistrukturerad intervju är en kvalitativ forskningsmetod där fokus ligger på 

intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt. Metoden fungerar alltså väl när syftet 

är att få djupare kunskap och förståelse för individers uppfattning, erfarenheter och 

åsikter inom ett område eller ämne; så som ämnas med denna uppsats. Enligt Barbara 

M. Wildemuth (2009, s. 233) ger semistrukturerad intervju möjlighet till kontroll genom 

att forskaren utgår från en intervjuguide, men även flexibilitet då intentionen är att få 

djupgående svar från informanterna som kan svara på hur- och varför-frågor. Dessutom 

kan intervjuaren fritt skifta om bland frågorna vid behov eller ställa följdfrågor under 

intervjun. 

 

Intervjuguiden (se Bilaga 1) innehåller 28 frågor med förslag till följdfrågor beroende 

på informanternas svar. Frågorna är baserade på min förförståelse och kunskap om 

Booktube-communityn, samt vad jag ansett kunna ge en bredd i intervjusvaren för att på 

bästa sätt svara på uppsatsens forskningsfrågor. Frågorna är också indelade i tre 

kategorier: Booktube-identitet, läsaridentitet och konsumentidentitet. Dessa kategorier 

är baserade på teman som dykt upp vid framställningen av intervjufrågorna. 

 

3.2 Urval 
 

Informanterna i denna uppsats är videobloggare från Booktube som är högfrekventa 

användare med fokus på främst böcker och läsning (ej smink, mat, spel etcetera). 

Informanterna kommer från olika delar i västvärlden och speglar västerländska 

ungdomar då denna grupp är störst inom communityn, samt av bekvämlighetsskäl på 

grund av tidsbrist. Avsaknaden av svenska informanter beror på en brist av svenska 

Booktubers. Könstillhörighet eller genus och sexualitet kommer ej behandlas i denna 

analys, också detta på grund av tidsbrist.  

 

3.3 Insamling 

 
Utgångspunkten har varit att intervjua unga vuxna i 18-26 års ålder. Eftersom 

Booktube-communityn är en internationell community är informanterna från olika delar 

i världen. Vidare har urvalet blivit ett bekvämlighetsurval där informanter tillfrågats 

utifrån min egen kunskap om vilka som existerar och är högfrekventa användare, vilket 

stämmer överens med hur Bryman (2011, s. 433) beskriver bekvämlighetsurval och dess 

orsaker. 16 personer på Booktube tillfrågades om intervju via mejl, dessa tillfrågades 

baserat på min egen kunskap om Booktubers i rätt åldersspann. Av dessa 16 tillfrågade 

svarade sju personer, varav alla sju genomfört intervju. Fem av informanterna har 

intervjuats via Skype med ljudinspelade videosamtal. Två av informanterna fick 

tekniskt förhinder och dessa intervjuer genomfördes därför i textform via chatt. 

Intervjuerna beräknades ta cirka 40-60 minuter utifrån testintervju med en närstående 

som själv är aktiv inom communityn, dock utan att producera eget videomaterial. 

Intervjuerna tog slutligen mellan 40-120 minuter. En av chattintervjuerna tog 120 
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minuter, utöver den tog ingen intervju mer än cirka 70 minuter. Testintervjun är inte 

medräknad i de sju intervjuer som ligger till grund för uppsatsens analys. 

 

3.4 Analys & reflektion 

 
Som nämnts tidigare under Inledning och Metod har jag en personlig koppling till 

communityn Booktube och har därför viss förförståelse och kunskap om denna grupp, 

samt vissa av videoskaparna som deltar i Booktube. Endast en av denna uppsats sju 

informanter är för mig sedan innan uppsatsstart okänd. De andra har jag följt sedan de 

eller jag blev aktiva på communityn. Vissa av dem har jag haft mer kontakt med än 

andra, men ingen av dem har jag innan dessa intervjuer pratat med via Skype eller mejl 

på ett mer personligt plan, det vill säga utanför Booktube-plattformen (YouTubes 

kommentarsfält). Denna förkunskap har bidragit till den typ av ämnen och frågor som 

finns med i intervjuguiden (se Bilaga 1) som uppsatsens data är inhämtad utefter. Min 

relation till informanterna kan ha påverkat informanternas svar, men också ha bidragit 

till att de känts sig bekväma att ställa upp på Skype-intervjuer generellt. Som nämnts 

tidigare är det svårt att vara säker på vem den andra personen på andra sidan 

dataskärmen är. Att de sett mig i videor på Booktube samt interagerat med mig innan, 

kan ha bidragit till att de varit villiga att ta sig tid från sitt liv för en ca 60 minuters 

intervju med en person från en annan del av världen, och som dessutom skriver på ett 

språk de själva inte kan ta del av. 

 

3.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
 

De grundledande etiska frågorna rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet (Bryman 2011, s. 131). Samtliga informanter i denna uppsats har på förhand 

informerats om syftet med undersökningen och intervjuerna de tillfrågats delta i. Det 

har gjorts tydligt att deltagandet har varit frivilligt både vid förfrågan om intresse och 

senare vid en längre förklaring av syfte, samt vid beskrivning av tillvägagångssätt. Detta 

har skett via mejl.  

 

Det har även gjorts tydligt för informanterna att de kommer hållas anonyma i uppsatsen. 

De fick möjlighet att själva välja pseudonym. Samtliga informanter har dock sagt att de 

inte har något emot att använda deras verkliga namn eller Booktube-namn i min 

uppsats. Trots att de godkänt användande av deras verkliga namn använder jag 

pseudonym då viss information är personlig, samt eftersom de själva inte kan läsa 

uppsatsen när den är klar på grund av språkliga barriärer. 

 

Samtliga informanter var även okej med inspelning av intervjuerna. Då spelades endast 

ljud in, ej video, med programmet Audacity. Intervjuerna var med ljud och video via 
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Skype. Dessa filer, samt textfiler från chattintervjuerna (se Urval) har endast setts och 

använts av mig för analys. 
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4. Presentation & resultat 

 
För denna uppsats har sju informanter intervjuats enligt semistrukturerad intervjumetod 

via Skype (vid två av fallen via textchatt). Samtliga informanter presenteras nedan med 

pseudonym och kort bakgrundsinformation om deras person, åtföljt av sammanfattande 

resultat från deras svar på intervjufrågorna (se Bilaga 1). 

 

4.1 Presentation av informanter 
 

Lil, 23, från England. Lil bor med sin pojkvän utanför en stad i England och jobbar som 

simlärare. Hon simmar även på fritiden. Lil har kollat på Booktubers i 2-3 år och 

startade sin egen kanal 2014. Hon fick hjälp av sin pojkvän då hon själv anser sig 

oteknisk och inte kan så mycket om datorer. Lil är intresserad av historia, hennes mål är 

att doktorera i ämnet. 

 

Chloë, 25 är från Scottland. Hon bor hemma med sin mamma och bror i en stad i 

Scottland, hon planerar dock att flytta ihop med sin pojkvän innan årsskiftet. Chloë 

jobbar med kontorsarbete och sysselsätter sig mest med att läsa eller vara ute med 

vänner. Hon har en kandidat i engelsk litteratur. Chloë skapade sin Booktube-kanal år 

2013. 

 

Steve, 21, är från USA. Han bor på campus vid sin skola under terminerna, annars bor 

han hemma hos sina föräldrar. Han studerar just nu litteratur för att senare gå vidare till 

bibliotek- och informationsvetenskap. Steve startade sin Booktube-kanal 2012. 

 

Smiths, 24, kommer från England. Hon bor hemma hos sina föräldrar. Smiths planerar 

att gå tillbaka till studierna och läsa en Master i engelsk litteratur. Smiths hittade 

Booktube 2010 och startade sin egen kanal 2013. Smiths skriver även recensioner på en 

bokblogg. 

 

Ghost, 24, är från Kanada och delar lägenhet med en vän. Hon har ett flertal djur och 

har tre jobb, men funderar på att gå tillbaka till studierna. Hon sysselsätter sig med 

konst och att skriva på fritiden och drömmer om att bli författare. Ghost har haft sin 

kanal sedan 2011, men däremellan har hon haft ett längre uppehåll då hon även raderade 

alla sina äldre videoklipp. Ghost återkom till Booktube i år, 2015. 

 

Mercy, 25, är från England. Hon har nyligen flyttat ihop med sin pojkvän i en stad i 

England och jobbar med kontorsarbete. Mercy spenderar den mesta av sin tid med 



18 

 

böcker eller TV-serier och film. Hon har kandidatutbildning. Mercy startade sin kanal 

2012, tre månader efter att hon upptäckte Booktube. 

 

Penny, 25, bor med sina föräldrar och syskon i sydöstra USA och arbetar som ”grant 

writer” (bidragsförfattare) vilket för nuvarande tar upp majoriteten av hennes tid, därför 

planerar hon att ta en paus från Booktube över sommaren. Penny hittade Booktube 2011 

och startade sin egen kanal 2013. 

 

4.2 Presentation av intervjusvar 
 

De flesta av informanterna beskriver sitt möte med Booktube som av en slump då de 

kollat efter en bok eller en recension. Då har ett YouTube-klipp dykt upp och sedan har 

informanterna klickat vidare, antingen på liknande videor som rekommenderats i 

YouTube-flödet eller på personens YouTube-kanal. 

I came across Booktube because I was looking up reviews for books 

online and came across one of TheReadables reviews. From there, I was 

hooked. I watched every single one of her videos in about three days and 

then kept watching other Booktubers based on recommended videos that 

showed up in my feed. (Penny) 

I was on youtube watching, I think it was Fleur de Force and saw a book 

video of hers and other book videos then came up in the suggestions. I 

clicked on a couple, watched them and that was it, hooked ever since. 

(Lil) 

 

Anledningen till att informanterna startade sina egna kanaler på YouTube nämns främst 

vara för att interagera med andra boknördar och läsare. “[…] you know talk to other 

people who like reading as well.” (Smiths). En annan aspekt som nämns är möjligheten 

att vara kreativ och skapa något eget. Informanten Smiths säger: ”I think it’s a really 

good way to be creative […] it’s not just books really.”. 

 

Majoriteten av informanterna har få eller inga passionerade läsare i sin icke-virtuella 

vänskapskrets. Ett par av informanterna har vänner som läser, men dessa läser långt 

ifrån den omfattning av böcker informanterna själva läser, eller samma typ av böcker 

som informanten själv är intresserad av.  

I didn’t have a lot of friends that read a lot. I have one friend who reads 

but not as much […] when I try and talk about books no one cares, 

they’re like “Shut up!” *laugh* (Chloë) 

 

Ett par av informanterna uppger att familjemedlemmar läser regelbundet och har 

uppmuntrat till läsning. 
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But my mom has always had a huge passion for reading. I think her love 

of reading was actually what really helped me to develop mine — 

literally always seeing her with a new book every week and asking her 

what she was reading. I wanted to be just like her. (Penny) 

 

Alla informanter anger att de känner att de fått riktiga vänner via Booktube. De flesta 

har träffat en eller fler Booktube-personer i verkligheten. De som inte har detta har dock 

berättat att de planerar träffa någon eller gärna vill träffa någon annan Booktube-

medlem om de fick chansen. Ett par av informanterna ger intryck av att känna att det är 

synd att inte ha lokala vänner med samma bok- och läsintresse som de själva. Samtliga 

informanter ser på Booktube som en plats där de kan prata med likasinnade, det är 

också detta som nämns vara det mest betydande med communityn.  

I love that it is a place in which I can be myself, with my friends I am the 

geeky one, I am the one who can quote poetry, reads the classics and 

knows such random stuff about history and society. I guess it normalizes 

me in a way. I am no longer the geeky one, I am just normal. (Lil) 

 

Samtliga informanter har svarat jakande på frågan ifall de önskar att de kunde läsa mer 

än de gör för tillfället. Informanterna uppger sig läsa cirka 2-3 timmar i snitt om dagen 

på vardagar och cirka 4 timmar i snitt om dagen på helger. Informanterna läser mellan 

4-15 böcker i månaden. Hur snabbt informanterna läser, exempelvis hur många sidor i 

timmen de kan läsa, har tyvärr inte tänkts på att fråga. Det hade varit intressant att 

jämföra sidantal med antal timmar och böcker de olika informanterna angett sig läsa. 

Men med tanke på att informanterna gett i princip samma tidsspann som svar på hur 

mycket de läser, men gett så olika svar på hur många böcker de i snitt läser kan det 

tänkas att de olika informanterna i stor mån läser olika fort. 

 

Många av informanterna svarar att de ofta känner att deras övriga fritidsintressen tar tid 

från deras läsintresse. Med övriga intressen nämns TV-serier, filmer, skriva, vänner och 

familj, diverse hantverksaktiviteter (virka, måla etcetera) och sporta. ”I have to remind 

myself that as much as I love to read, I do have a life that I need to live.” (Penny). 

Angående ifall deras läsning tar tid från deras nuvarande arbetssituation eller studier 

svarar majoriteten däremot nekande. De som studerar tenderar att låta läsandet komma 

iförhand oftare än de som arbetar.  

 

Att kolla på andras Booktube-videor nämns också som något som tar tid från 

informanternas läsning. I något fall nämns det att en informant funderar på att ta en 

kortare paus från Booktube över sommarlovet för att hen behöver mer tid till andra 

aktiviteter. Booktube anges av samtliga informanter ta mycket tid, även fast de också 

påpekar att de tycker om att spendera sin tid på Booktube. I snitt lägger informanterna 

cirka 2 timmar om dagen på att kolla Booktube, ofta mer. De flesta informanterna talar 

om hur de på senare tid blivit mer selektiva än de var i början. Ännu mer tid går åt de 

dagar informanterna filmar, redigerar och laddar upp egna videor. Detta anges ta allt 
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ifrån 1-3 timmar per gång. En informant uppger sig göra flera videor på en sittning för 

att spara tid och energi då hon arbetar fulltid på kontor på vardagarna. 

I tend to like bulk film. So, I rarely sit down to do just one video. I 

normally do at least three, so that’s why I have the same clothes in the 

same video *laugh*. And I rarely edit, only if I say “uhm”, but I don’t 

edit much. And I don’t prepare much, I just film it in one go without 

script. It probably takes me 15 minutes to edit it … I guess I’d say an 

hour-hour and a half. (Mercy) 

 

Att svara på kommentarer uppges också som tidskrävande. En av informanterna anger 

att hon kollar Booktube för att se om det dykt upp några nya videor regelbundet under 

dagen (förutom under arbetstid), samt att hon skulle kunna spendera hela dagarna med 

Booktube och att läsa om hon kunde. 

No no, I always try to read more. Uhm, because I own around 200 books 

that I haven’t read. And then I have a couple of hundreds on my to-buy-

list *laugh*. Uhm, so no, I’m never content because I wish I could read 

more. I wish I could just film videos and read. And I wouldn’t get bored 

with that at all! It’s my life. *laugh* (Mercy) 

 

Alla sju informanter medger även att Booktube överväldigar dem och kan ge en känsla 

av stress. De aspekter som nämns är tid och kvalitet. Chloë säger: ”[…] certain people 

are more educated and know what they’re talking about […] I try not to let it 

overwhelm me”. 

 

Samtliga informanter köper sina egna böcker. Alla informanter uppger även att de 

använt bibliotek när de var yngre, men inte använder dessa så mycket längre som de 

själva anser sig borde eller skulle vilja. En av informanterna förklarar att hon blir 

pressad utav den korta lånetiden. En annan informant menar att hon blir för frestad att 

låna hem böcker när hon vistas på biblioteket och får därför svårt att läsa de böcker hon 

äger, därför går hon inte längre till biblioteket lika ofta. Ett par av informanterna 

nämner att de köper alldeles för mycket böcker och försöker låta bli, att de är på ett så 

kallat ”köpstopp” (book-buying-ban). En person nämnde att den skulle använda 

biblioteket i stället just på grund av sitt köpstopp. 

I try not to buy that many [books] but it hasn’t really worked. Last month 

I bought about 26? It shouldn’t be anywhere near that number! On 

average I guess… 15 or so [a month]. *laugh* (Smiths) 

 

Alla informanter svarar även jakande på frågan ifall Booktube och andra Booktube-

medlemmar påverkar deras bokinköp. De säger sig också tro att Booktube påverkar 

deras läsning; att de läser mer på grund av Booktube.  
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Sex av sju informanter anger sig använda andra sociala medier kopplat till sitt 

Booktube-konto. Dessa sociala medier är Goodreads, Instagram och Twitter. De uppger 

sig använda dessa medier för att upprätthålla kontakten med sina följare och vänner på 

Booktube, samt för att få tips på nya böcker. Möjlighet till interaktion nämns som en 

viktig punkt för användandet av alla dessa medier. 

I use Goodreads A LOT! I don’t write reviews on Goodreads, I can’t 

bother with that, but I use it to catalogue my reading and collection and 

find new books. (Mercy) 

 

Samtliga informanter svara också positivt på frågan huruvida de kommer fortsätta med 

Booktube eller inte. Chloë säger: “Yeah, definitely. It’s just a really satisfying thing to 

do.” Ett par informanter nämner att de har svårt att se sitt liv utan Booktube. 

I think it’s a really big part of my life, without it I wouldn’t know what to 

do with my time really *laugh* […] I don’t see any reason to stop. 

There’s nothing about it that I don’t enjoy. […] I really love it. (Mercy) 

 

Sammanfattande kan två specifika resultat från intervjuerna lyftas fram. Det första är en 

oerhört positiv bild av Booktube som plattform med möjlighet till möten med 

likasinnade (boknördar och passionerade läsare), det andra är en stor stress och press 

över innehållet på informanternas Booktube-kanaler. Samtliga informanter menar att de 

älskar Booktube och att det är en bra community med möjlighet till interaktion. 

Samtidigt uppger alla informanter att de känner press att läsa många böcker att sedan 

visa upp och prata om, samt press på själva kvaliteten på sitt innehåll (att de är 

genomtänkta, välformulerade och intellektuella etcetera). 
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5. Analys & diskussion 
 

I detta stycke analyseras och diskuteras resultatet från informanternas intervjusvar 

gentemot teori och tidigare forskning. Analysen har skett i förhållande till de ämnen 

som förekommer under Teori & tidigare forskning: Identitet, Gruppidentitet, Sociala 

medier och Läsning. Identitet och Läsning har gjorts till en kategori då dessa ämnen är 

svåra att skilja vid analys och diskussion, detsamma gäller Gruppidentitet och Sociala 

medier. Detta har gjorts för att i Slutsatser enklare kunna besvara uppsatsens 

forskningsfrågor vilka gäller informanternas deltagande i den virtuella communityn 

Booktube, samt hur detta deltagande kan komma att påverka deras identitet. 

 

5.1 Identitet & läsning 
 

Det har tidigare i uppsatsen nämnts att identitetsutvecklingen anses pågå under en 

människas hela livscykel, men är störst under ungdomstiden (Frisén & Hwang 2006, ss. 

110-111). Dessutom så har en förlängd ungdomstid diskuterats, samt vad som påverkar 

denna förlängning (Frisén & Hwang 2006, s. 131; Rydsjö & Elf 2007, ss. 23-24). Den 

tidiga vuxenåldern menas vara en period då människor försöker hitta sin inriktning och 

mening med livet och de viktigaste faktorerna som ungdomar identifierar med 

vuxendom är yrkesval och relationer (Frisén & Hwang 2006, ss. 161-162). Många av 

uppsatsens informanter bor fortfarande hemma och planerar att fortsätta med 

universitetsstudier. Ett par av informanterna har en fast partner och jobb och några få 

informanter har flyttat hemifrån vilka är aspekter som då förknippas med vuxenlivet. 

Att informanterna är mellan 21-25 år gamla kan dock ge en indikation till att de inte 

heller längre är barn, men huruvida de faktiskt känner sig vuxna framkommer dock inte 

i intervjusvaren. Eftersom en människas identitet anses utvecklas under hela livet kan 

det tänkas att Booktube påverkar dessa informanters identitet och framförallt sociala 

identitet då Booktube är en community på ett socialt medium där interaktion är den 

främsta och mest betydande aktiviteten enligt informanterna själva. 

 

Hernwall (2010, s. 151-153) beskriver att en persons erfarenheter från barndomen är 

viktiga för personens fortsatta utveckling och påverkar hur personen kommer att se på 

världen och vilka värderingar personen i fråga kommer bära med sig under livet. Från 

informanternas intervjusvar kan vi se att samtliga informanter har angivit att de börjat 

läsa i tidig ålder, cirka 5års åldern. Majoriteten har också beskrivit att de under unga år 

besökt biblioteket med sina föräldrar för att låna böcker. Tre av informanterna nämner 

att de brukade låna max antal böcker (10 stycken) varje vecka och läste alla dessa 

hemma för att nästa vecka plocka upp 10 nya böcker. Att dessa personer blivit 

passionerade läsare och värderar läsning och böcker högt kan därav ses naturligt om vi 

ska tro Hernwall. Dock anger samtliga informanter att de inte använder biblioteket i 

någon större utsträckning, trots att samtliga informanter också anger att de gärna skulle 

vilja använda biblioteket. Så frågan är, varför använder de inte biblioteket när de tycker 

att biblioteket är bra? Värderingen om bibliotek finns uppenbarligen kvar från 
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barndomen, men inte själva beteendet (aktiviteten att gå till biblioteket). Istället köper 

samtliga informanter sina egna böcker, runt 3-15 böcker i månaden. Att informanterna 

kan köpa så pass många böcker i månaden kan ses utifrån att alla informanter kommer 

från förhållandevis goda familjeförhållanden i västvärlden i likhet med det som 

diskuteras i Ungdomar och identitet (Frisén& Hwang 2006, ss. 174-175; ss. 198-199) 

angående hur det i västvärlden kan ses som ett slags självförverkligande att skapa sin 

egen identitet (till exempel som passionerade läsare) och hur det för ungdomar i 

västvärlden finns fler valmöjligheter än för ungdomar i andra delar av världen där 

ekonomi, tradition och kultur inte ser likadan ut. 

 

Så frågan kvarstår, varför går informanterna inte till biblioteket och lånar böcker? Köper 

de sina egna böcker för att samhället gör det möjligt för dem, genom att de bor i en 

rikare del av världen där det finns fler möjligheter, eller köper de böcker för att de 

upplever att ägandet av böcker bidrar till deras självbild? Alltså; att innehållet i deras 

bokhyllor speglar deras person? Jag tror att sanningen finns att hämta i bägge delar. 

Samhället bidrar till en möjlighet att konsumera, men även en större lust att konsumera 

då det är relativt lätt att genom Internet se vad andra människor äger och därav blir det 

oundvikligt för människor att jämföra sig med varandra. Med fallet Booktube är det 

tydligt att Booktubers påverkar varandra till både bredare och mer omfattande läsning, 

men också fler inköp av böcker. De visar upp sina inköp genom Book Hauls, vanligvis 

månatliga. De visar även upp sina bokhyllor och andra bokrelaterade prylar. På det här 

planet är Booktube ett relativt ytligt fenomen. Men Booktubers påverkar även varandra 

att köpa eller läsa fler böcker genom sina recensioner och andra 

rekommendationsvideor, här är det främst innehållet som lockar även om många 

Booktubers också uppehåller sig med att inhandla böcker från särskilda förlag på grund 

av utseende. Innehåll och utseende tycks ha lika stor inverkan till varför boken 

inhandlats bland större delen av uppsatsens informanter. 

 

En annan punkt som tycks påverka informanternas självbild är att de inte är nöjda med 

den tid de lägger på sin läsning. Samtliga informanter önskar att de kunde läsa mer 

(varje månad). En av informanterna var mer reflektiv över sitt svar och realistisk 

angående hur det inte fanns mer tid i hennes liv att lägga på läsning utan att det skulle 

begränsa hennes umgänge, familjeliv och arbetsinsats. Dock kände denna informant av, 

precis som de övriga informanterna, att hon kunde känna en hög stress och press på hur 

mycket hon läste varje månad. Detta är delvis på grund av andra Booktube-medlemmar 

genom att kolla på Wrap ups där vissa Booktubers kan visa uppemot 15-18 böcker som 

det läst på en månad. En annan faktor som bidrar till denna lässtress är informanternas 

egna bokhyllor: de känner sig äga för många olästa böcker, samtidigt som de fortsätter 

att köpa nya. Denna stress bidrar också till att informanterna inte läser om böcker i lika 

stor utsträckning som de önskar. En informant uppgav sig ta tid att läsa om sina 

favoritböcker på grund av att hon fann stort nöje i detta. Resterande informanter uppgav 

sig inte ha tid att läsa om böcker, trots att de gärna skulle vilja, på grund av att det finns 

så många olästa böcker de vill läsa. De vill alltså hellre lägga sin tid på att läsa böcker 

de inte har läst, troligtvis för att de känner att de vill hinna läsa så mycket som möjligt i 

livet. 
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Alla sju informanter anger alltså att Booktube och andra medlemmars innehåll, då 

framför allt ”Book Hauls”, påverkar deras eget bokköpande. De flesta informanterna 

beskriver en slags ångest över sitt bokinköp, och köpförbud (book-buying-ban) nämns 

som en strategi för att köpa mindre böcker. Det var några informanter som skrattade 

under intervjun när de skulle svara på hur många böcker de köpte i snitt varje månad. 

Kanske skämdes de lite över det stora antalet (som var upp emot 15 böcker)? Alla 

informanter utom en anger också att de ser sig själva som boksamlare och därför gärna 

köper och behåller sina böcker, istället för att exempelvis gå till biblioteket och låna 

böcker gratis. En av informanterna uppger att hon är väldigt noga med exemplaren hon 

köper, hon föredrar exempelvis vissa förlag framför andra. Hon sa dock även att hon 

försöker köpa fler böcker second hand, men att det blir svårt på grund av att hon är så 

petig med sina upplagor. Hon beskrev också att hon kunde spendera mycket tid att 

endast kolla på hennes hyllor och plocka ut böcker hon ännu inte läst för att läsa 

baksidan. För henne verkar browsing i hennes bokhylla vara en hobby i sig. Det här 

beteendet kan ses som ett bevis på att böcker i detta fall är starkt förknippat med 

personens självbild och identitet. 

 

5.2 Gruppidentitet & sociala medier 
 

Informanterna har tytt sig till Booktube-communityn för att denna plats innehåller 

likasinnade: andra människor som har samma läspassion som de själva. Ett par av 

informanterna har beskrivit att vänliga och välkomnande kommentarer från andra 

medlemmar i communityn har hjälpt och påverkat dem till att fortsätta lägga upp 

innehåll på Booktube. Detta kan kopplas till Wrangsjös (Frisén & Hwang 2006, s. 134) 

diskussion kring en människas behov av bekräftelse av auktoriteter, samt västerländska 

ungdomars sökande efter bekräftelse från jämnåriga. I det här fallet blir mer högaktade 

Booktubers auktoriteter till nya Booktubers. Dock är inte alla inom communityn 

jämngamla, tvärt om är det stor variation i ålder, men de kan ändå ses som jämlikar då 

de har samma brinnande intresse till böcker och läsning. Steve talade i sin intervju om 

hur viktigt det varit för honom att få bekräftelse från de Booktubers han själv kollade på 

och såg upp till i början av sitt producerande inom communityn. Just den välkomnande 

gemenskapen och möjligheten att konversera med likasinnade boknördar är det som 

gjort att han fortsatt lägga tid på Booktube, då framförallt att göra sitt eget material. 

Utan denna bekräftelse hade Steve antagligen inte ansträngt sig lika mycket och då 

heller inte fått lika goda vänner att diskutera sitt största intresse med: läsning. Eftersom 

Booktube och hans vänner i communityn dessutom, på ett positivt sätt, gör att han läser 

mer och reflekterar över det han läser, hade Steve antagligen inte heller närt sitt intresse 

i samma grad som han gör nu, på grund av communityn och dess möjlighet till 

interaktion. 

 

Booktube-communityn nämns av informanterna som en välkomnande plattform där alla 

får plats jämfört med andra typer av communitys på YouTube, så som ”Beauty-

vloggare” (smink, kläder etcetera) och ”Gamers”. Inom communityn är det sällan bråk, 
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även om det sker mycket diskussioner kring ämnen så som bibliotek, bok-köp etcetera 

så hålls dessa oftast på god nivå. Det är sällan mycket negativa kommentarer eller så 

kallat näthat och troll på Booktube. Detta kan kopplas till SIT (Social Identity Theory) 

där det menas att en positiv social identitet och en persons själförtroende underhålls 

genom jämförelse mellan ”ingroup” (Booktube) och ”outgroups” (Beauty-vloggare och 

Gamers), där den egna gruppen ses som en bättre plats än andra utomstående 

communitys (Tarrant et al. 2001, s. 598). 

 

Detta verkar dock ske även inom gruppen; att det görs skillnad på klickar inom 

Booktube-communityn. Det sker alltså stereotypisering där vissa Booktubers blir 

depersonaliserade; av andra Booktubers, i det här fallet uppsatsens informanter då de 

talar om YA-Booktubers (Young Adult läsare). Vid frågan ifall de undviker någon form 

av videor nämner hälften av informanterna YA som en typ av video de undviker, på 

grund av att de inte är intresserade av den genren eller den typen av Booktubers. De 

beskrivs som högljudda samt ytliga då de ofta inte talar ingående om de böcker de läst. 

Dessa informanter verkar se sig som en annan del av communityn Booktube; en klick 

som läser mer vuxen litteratur där djupare diskussioner och recensioner enligt dem 

själva är mer vanliga. 

 

Ett intressant svar angående ifall informanterna deltagit i några bokklubbar var: 

No.. there’s one in my area but I kinda feel uncomfortable about going 

and meeting a bunch of strangers. […] Occasionally I participate in some 

of the Goodreads ones. I don’t usually announce it if I am doing it […] I 

don’t like sticking to a TBR. (Chloë)  

Det är intressant på grund av att denna informant menar att hon inte gillar bokklubbar 

eftersom hon då behöver träffa och prata med okända människor, samtidigt som hon 

lägger upp videoklipp på YouTube som är ett offentligt, socialt medium öppet för större 

delen av världen. Dessutom anges möjligheten att interagera med likasinnade vara 

anledningen till att informanten aktivt deltar i communityn; där hon filmar sig själv 

talandes om böcker för i princip vem som helst att ta del av och kommentera. Vad är 

skillnaden mellan att interagera i verkliga livet och på sociala medier? Vi kan jämföra 

detta svar till det Lalander och Johansson (2012) diskuterar angåenda att allting på nätet 

har en tillfällig karaktär. Att det på Internet är enkelt att skapa sig en ny och anonym 

identitet och att det därför också inte går att veta vilka andra personer på Internet 

faktiskt är. Alla på Internet kan på det viset tänkas anta sig en roll eller gestaltning. När 

det gäller YouTube, då framförallt Booktube där medlemmarna visar upp sig själva, blir 

det svårt för människor att hålla sig anonyma, även då de självklart kan använda 

pseudonym och liknande. Medlemmarna blir än dock mer verkliga, de är inte helt 

okända personer bakom text. De visar sig med bild och ljud och skapar därur ett mer 

konkret möte än till exempel via en textbaserad chatt. Hälften av informanterna har 

uppgett sig träffa andra Booktube-medlemmar i verkliga livet och de som inte gjort 

detta uppger sig ha planer på eller viljan att träffa andra människor från Booktube. 

Bland annat berättade Steve om hur han sommaren 2014 träffade flertalet Booktubers 

från olika länder då han genom ett sommarprogram åkte till Europa för studier. Att säga 

att Booktubers är osociala och inte vill träffa människor i verkligheten verkar 
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osannolikt, snarare är det mer sannolikt att de inte anser sig ha möjlighet att hitta vänner 

med samma typ av läsintresse i en mer lokal omkrets och därav aktiverar och 

socialiserar sig via Booktube. 
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6. Slutsatser 

 

I detta stycke redogörs svar för de forskningsfrågor som inlett uppsatsens undersökning. 

 

6.1 Fråga 1: 

 
 Varför söker sig unga vuxna till YouTube (Booktube) för att prata om och visa 

sina böcker och boksamlingar? 

 

Informanterna söker sig till Booktube för att interagera och diskutera med andra 

människor som är lika passionerade som de själva gällande böcker och läsning. De 

söker sig också till Booktube för lästips och för att få ett utlopp för sin kreativitet. Det 

kan också antas att Booktube är ett utlopp för informanterna att bekräfta deras person 

och självbild. De får positiva känslor gentemot sitt bok- och läsintresse via positiva 

kommentarer, samt via den interaktion och diskussion som uppstår mellan dem och 

andra boknördar. Booktube kan alltså bidra till informanternas självkänsla, vilket gör att 

de fortsätter aktivera sig på Booktube för att fortsätta få positiv bekräftelse. Som 

redogjorts under Presentation & resultat får de flesta informanter inte denna bekräftelse 

i vardagslivet då deras närmsta vänskapsomkrets inte är lika passionerade inom ämnet 

och ger därför inte informanterna något större utbyte, så som andra Booktubers gör. 

 

6.2 Fråga 2: 

 
 På vilket sätt bidrar Booktube till att forma dessa personers identitet? 

 

Detta påbörjade att diskuteras i ovanstående stycke genom att förklara hur Booktube 

kan bidra med en positiv inverkan på informanternas självkänsla, genom att de får ett 

utbyte och kan diskutera sitt största intresse med likasinnade. Booktube bidrar även till 

personers sociala identitet då Booktube är ett socialt medium med stor tillgång till 

interaktion mellan en bred variation av människor. Bland annat har detta påvisats 

genom Steves svar angående att kommentarer från Booktubers han själv sett upp till har 

påverkat honom att fortsätta med Booktube. Att skapa videor för publik på Booktube 

gör informanterna till ”content creators” och därigenom tar de del av det som Lange och 

Mitzuko (Ito et al. 2013, s. 244) beskriver som ”participatory culture”, vilket avser att 

kreatörer utvecklar sin stil och identitet som medieproducenter genom interaktion med 

likasinnade, här via Booktube. Steve nämner också att Booktube-auktoriteters positiva 

kommentarer och senare jämlikars interaktion och diskussion kring det han läst och 

visat upp i videor, har påverkat Steve att läsa mer och bredare litteratur samt reflektera 

djupare över det han läser. Detta har även beskrivits av de andra informanterna; att 

Booktube påverkar dem att läsa (och köpa) mer böcker, samt även en bredare typ av 
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litteratur. Detta kan kopplas till hur läsning anses bidra till en människas process att 

förstå sig själv, sin mening och världen som diskuterats i Teori & tidigare forskning: 

Läsning. Så Booktube kan slutligen sammanfattas bidra till att forma personers identitet 

genom att få personer att upprätthålla sitt intresse, genom att Booktube-medlemmar 

påverkar varandra att köpa och läsa mer. Och läsning har tydligt uppvisats bidra till 

både jagets och den sociala identitetsutvecklingen. 
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7. Förslag på fortsatt forskning 
 

Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning med större omfång, då med 

genus, klass eller etnisk bakgrund som utgångsperspektiv för att utröna eventuella 

skillnader mellan olika Booktubers och deras möjligheter. Framförallt genom klass då 

tillgång till litteratur mest troligt ser annorlunda ut i jämförelse med denna uppsats 

informanter som har det förhållandevis gott ställt. 

En undersökning mer specifikt om Booktubers bokkonsumtion skulle också vara av 

intresse då det sker, framförallt inom YA, att Booktubers får många recensionsex att 

visa upp och marknadsföra via sina egna kanaler utan något utbyte, mer än boken i sig. 

Det finns en stor marknad inom YA-genren som drar nytta av unga Booktubers och 

deras offentliga inflytande. 

Det skulle också vara intressant att undersöka hur eller om Booktube skulle kunna 

användas som ett verktyg på biblioteken för att locka fler användare, till exempel 

ungdomar eller unga vuxna, genom workshops och dylikt.  



30 

 

8. Källförteckning 
 

8.1 Opublicerade källor 

 
Intervju med Lil 2015-04-24 

Intervju med Chloë 2015-04-26 

Intervju med Steve 2015-04-26 

Intervju med Smiths 2015-04-27 

Intervju med Ghost 2015-05-02 

Intervju med Mercy 2015-05-07 

Intervju med Penny 2015-05-15 

 

8.2 Publicerade källor 

Bowles-Terry, Melissa et al. (2010). Best Practices for Online Video Tutorials in 

Academic Libraries - A Study of Student Preferences and Understanding. 

Communications in Information Literacy, Vol. 4 Nr.1, ss. 17-28 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 

Fredriksson, Ulf (2012). Hur 15-åringars läsning förändrats mellan 2000 och 2009 - 

Resultat från PISA-undersökningarna. I Carlsson, Ulla & Johannisson, Jenny (red.). 

Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi. Stockholm: Nordicom, 

ss. 95-110 

Hernwall, Patrik (2012). Barns och ungas medievärldar – exemplet identitetsskapande 

online. I Rydsjö, Kerstin, Hultgren, Frances & Limberg, Louise (red.). Barnet, platsen, 

tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek 

Stockholm, ss. 151-167 

Ito, Mizuko (red.) (2013). Hanging out, messing around, and geeking out: kids living 

and learning with new media. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

Mattsson, Isabelle & Åhlund, Anna (2013). ”Biblioteken vill bara vara hippa” – en 

studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. 

Kandidatuppsats, Högskolan I Borås. Borås: Högskolan. 

Poulin, Eric (2008). A Whole New World of Freaks and Geeks: Libraries and Librarians 

on YouTube. LIBRES Library and Information Science Research Electronic Journal, 

Vol. 18 Nr. 2 



31 

 

Rothbauer, Paulette M. (2006). Young adults and reading. I Ross, Catherine Sheldrick 

et al. Reading Matters: What the Research Reveals about Reading, Libraries, and 

Community. Westport, Connecticut: Libraries Unlimited, ss. 101-131 

Rydsjö, Kerstin & Elf, AnnaCarin (2007). Studier av barn- och ungdomsbibliotek: En 

kunskapsöversikt. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. 

Seo, Hyunjin et al. (2014). Teens’ social media use and collective action. New Media 

and Society, Vol. 16(6), ss. 883-902 

Svensk biblioteksförening (2012). Fakta om bibliotek. Stockholm: Svensk 

biblioteksförening. 

Svensk biblioteksförening (2008). Läsfrämjande – förnyelse behövs!. Stockholm: 

Svensk biblioteksförening. 

Tanti, Chris et al. (2011). Social identity change: Shifts in social identity during 

adolescence. Journal of Adolescence, Vol. 34, ss. 555-567 

Tarrant, Mark et al. (2001). Social identity in adolescence. Journal of Adolescence, Vol 

24, ss. 597-609 

Tveit, Åse Kristine (2012). Reading Habits and Library Use Among Young Adults. New 

Review of Children’s Literature and Librarianship, 18:85–104 

UNICEF (1989). Barnkonventionen. https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten 

[2015-05-22] 

Wildemuth, Barbara M. (2009). Applications of social research methods to questions in 

information and library science. Westport, Connecticut: Libraries Unlimited.  



32 

 

Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
Introduction:  

Introduce yourself and describe the purpose of the study. Anonymity, recording, 

pseudonym, questions. 

 

Interview questions: 

 
Background information 

 Name (pseudonym) 

 Age 

 Country (where do you live, family?) 

 Occupancy (student, work, organizations, sports?) 

 

Booktube identity 

 How did you come across Booktube? 

 When? 

 When did you start your own Booktube-channel? 

 Why did you create your own channel? 

 What do you enjoy about posting your own content? 

 What do you enjoy about Booktube? 

 What kind of videos do you watch? 

 Prefer or Does not like? Examples. 

 Do you comment on other Booktubers content? 

 Would you say that you’ve made friends do to Booktube? 

 Have you met any Booktubers in real life? 

 Do you have close friends and/or family in your everyday life that are as 

passionate about reading and books as you? 

 How much time do you spend on Booktube? 

 day/week/month? 

 Does Booktube ever overwhelm you? (Spending too much time etcetera?) 

 How much time would you say you spend on making content for your channel? 

 What takes the most time? Preparations, filming, editing? 

 Have you bought any specific materials/technology just for Booktube? 

 Why is that? or Why not? 

Reader identity 

 How much time do you spend on actually reading? 
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 day/week/month 

 Could you say how many books you read in a week/month/year? 

 How do you feel about this? (content, happy, stressed?) 

 Do you wish you could read more? 

 Does Booktube affect your reading stats? 

 What do you like so much about reading? 

 How does it make you feel, examples? 

 Do you remember when you started reading? 

 examples, stories? 

 When did you become an avid reader? 

 What do you like so much about books?  

 and about sharing what you read? 

 Are you participating in any book clubs? (Inside and outside of Booktube) 

 What other leisure activities do you enjoy? 

 How much time do you spend on these? 

 Are they taking time from your reading interest? 

 Does your reading passion take time from your occupancy? (in a negative way) 

 Do you ever reread books? 

 Why / Why not? 

Consumer identity 

 Do you buy your own books? 

 How many a week/month/year/? 

 What makes you pick up a book? 

 cover, recommendation, own interest, blurbs etcetera 

 Does Booktube or other Booktubers affect your book buying? 

 Do they affect your taste in books? 

 Do they affect your reading experience? 

 Would you say that you collect books? 

 Why, what’s so enjoyable about that? 

 Do you use your library? 

 What do you like about it? / or Why not? 

End questions 

 Will you continue Booktubeing? 

 just watch or/and create your own content? 

 Do you use other social media that is related to books and reading? 

 Which ones, why do you use these? 

 

 

Closure: 

 
“I don’t have any more questions, is there anything you’d like to ask?” 



34 

 

Thank the informant for his or her time and help. 


