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ABSTRACT 

Earlier research has shown that media plays an important role in tourism processes. The digital 
expansion means that individuals have the opportunity to communicate their tourism experience 
through social network sites and in doing so take part in the development of tourism industry. The 
aim for the study is to contribute to the existing knowledge of tourists media interactions by 
focusing on volunteers and investigate how they use media as a resource and mainly as a resource 
for interpersonal communication in a volunteer project. The empirical material consists of 
participation ethnographic observations of 17 volunteers and qualitative interviews with six 
volunteers at the center. The analysis shows that volunteers are trying to apply their everyday media 
use in the specific context, but obstacles like wifi results in their media use rather being shaped by 
this context. The volunteers use media primarily to communicate their experiences on social media 
such as Facebook, Instagram and blogs. They also use different mobil functions to contact family 
and friends. The most significant discovery was the way volunteers went around the limited access 
to internet and the importance of updating their experience on social media in order to portray their 
journey in a certain way. 

Titel: Mediernas roll i en volontärs vardag: En studie om volontärers medievanor under sin tid i ett 
volontärprojekt i Ecuador. 

Författare: Frida Larsson  

Handledare: Martin Danielsson  

Examinator: Ronny Severinsson 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie och kommunikationsvetenskap [15hp]  
  
Termin: VT 16 

Antal ord: 19596 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka hur volontärerna under deras vistelse på 
Amazon Animal Rescue Center - Yana Cocha använder digitala medier som en resurs med fokus på 
hur medierna används som en digital interpersonell kommunikationsresurs. 

• Hur interagerar volontärerna på Yana Cocha med medierna under sin vistelse?  
• På vilket sätt formar den specifika kontexten hur volontärerna interagerar med   

medierna? 
• På vilket sätt används medierna som en digital interpersonell kommunikationsresurs i 

volontärernas vardag? 

Metod och material: Empirin samlades in genom etnografiska, deltagande observationer och 
informella samtal under en fyraveckors period på centret Yana Cocha. Observationerna 
kompletterades även med kvalitativa intervjuer med 6 stycken volontärer på plats.   

Huvudresultat: Volontärerna på Yana Cocha använder digitala medier i en hög utsträckning och 
främst för att fotografera djuren och kommunicera om sin vistelse på sociala medier och till nära 
anhöriga i hemlandet. Den specifika kontexten är med och formar hur volontärerna använder 
medierna i och med de begränsningar som råder kring tillgång till internet.  

Nyckelord: Volontärarbete, digital interpersonell kommunikation, medieinteraktion, polymedia, 
medieetnografi  
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2. INLEDNING 

Volontärturism är en etablerad och växande turismform som enligt Rattan, Eagles och Mairs studie 
från 2012 (1-2) har vunnit alltmer popularitet över de senaste åren och blivit nästan lika vanlig som 
destinationsturism där turister åker på semester. Detta kan utifrån en svensk kontext bero på 
digitaliseringen som inneburit att information om volontärturism blivit mer tillgänglig och fler 
volontärprojekt har möjlighet att marknadsföra sig via internet. I det digitaliserade samhället vi 
lever i sett ur ett svensk perspektiv kan varje individ med en smartphone, surfplatta eller dator 
enkelt ta del av information om olika volontärprojekt samt själva vara en del av informationsflödet, 
vilket enligt Hudson och Thal (2013, 156) är vanligt förekommande. Människor kommunicerar idag 
om sina resor via internet och det är delvis med hjälp av denna kommunikation som andra resenärer 
hämtar information om olika turismmål och planerar sedan sin resa utifrån andras erfarenheter 
(Roque och Raposo 2016, 58). Denna information är viktig eftersom volontärturism ställer vissa 
krav på resenären som andra turistformer inte gör på samma sätt. Som volontär förväntas du arbeta 
och engagera dig i ett projekt som till en början är relativt främmande och informationen från andra 
volontärer kan vara avgörande i beslutsfattandet. I och med lättillgänglig information som sprids på 
sociala plattformar kan resenärer få mer kontroll över planerandet (Gretzel, Fesenmaier och 
O’Leary 2006, 15) vilket ökar möjligheten för initiativet att ge sig ut på en volontärresa. Sociala 
medier har blivit en av de främsta kommunikationskällorna och upplevs av många människor som 
kontaktvägen till verkligheten. Detta resulterar i att det är enklare för bland andra volontärer att resa 
och fortfarande hålla kontakten med personer hemma. Det emotionella avståndet mellan 
destinationer minskar (Jeongmi och Tussyadiah 2013, 80-81, 87) vilket sannolikt dämpar, eller rent 
av raderar ut, rädslor eller oro för ensamhet, okända kulturer och faktumet att vara långt ifrån sin 
trygga hemmiljö.   

Vi lever i en ”elektronisk mediaberoende kultur” (Gretzel, Fesenmaier och O’Leary 2006, 15). 
Framgången för bland annat mobiltelefoner visar vikten av att kunna kommunicera med vem som 
helst vart som helst (Gretzel, Fesenmaier och O’Leary 2006, 15-16). Människors medieanvänding 
och sociala interaktion via SNS- social network sites - ligger till grund för utvecklandet och 
bibehållandet av relationer och fungerar många gånger som ett stöd för andra människor som kan ta 
del av informationen (Jeongmi och Tussyadiah 2013, 87-88). Dessa aspekter tillsammans med det 
minskade emotionella avståndet har troligtvis inneburit att allt fler väljer att åka på volontärresor 
vilket är gynnsamt för volontärturismen och olika hjälporganisationer och volontärprojekt. 
Människors medieanvänding kan dock tendera att komma i vägen för den ursprungliga avsikten 
med volontärarbetet, delvis beroende på  hur stor utrymme medierna får men även vilken avsikt 
volontärerna har med användningen och hur de framställer vistelsen. Kommunikationen kan handla 
om sökandet efter socialt stöd eller att framställa sig själv på ett specifik sätt på sociala medier 
(Jeongmi och Tussyadiah 2013, 78-80). Hur behovet tar sin utformning och hur volontärerna 
kommunicerar påverkar således både landet, volontärprojektet och vidare hur turismformen 
fortsätter att utvecklas. Volontärarbetarnas medieanvänding och kommunikationsbehov påverkar 
även volontären som individ. Dels för att människor till stor del styr sina val genom andra, men 
också för den tid och energi som går åt till att vara socialt ”media-aktiv” under resan.  

Teknologin är under ständig utveckling och dess påverkan på volontärturismen kan därför endast 
delvis förstås och hanteras. Mycket av den tidigare forskningen inom volontärarbete riktar sitt fokus 
på socialpsykologiska aspekter (Xiang och Gretzels 2010, 186) och sociala medier bland turister 
och turismorganisationer (Rudez and Vodeb 2015, 180). Det blir därför aktuellt att bredda 
forskningsfältet inom just volontärer interagerar med medierna under sin vistelse.  
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Det är omöjligt att veta hur olika turismbeteenden kommer utvecklas i framtiden men det går att 
förbereda för kommande förändringar genom kunskap från nutida erfarenheter (Gretzel, Fesenmaier 
och O’Leary 2006, 15-16). Detta kan förberedas genom att undersöka hur medieinteraktionen tar 
sin utformning inom olika turismtrender, däribland volontärturism. Genom att skapa sig en 
uppfattning om volontärernas medieinteraktion och förståelse för deras behov av digitala medier 
läggs grunden för framtida forskning om de digitala mediernas relation och inverkan på 
volontärarbete. För att förstå de digitala mediernas betydelse för volontärerna ligger det ett intresse i 
att studera mediernas roll i relation till volontärerna i den specifika kontexten - volontärprojektet.  

1:2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur volontärerna under deras vistelse på Amazon Animal 
Rescue Center - Yana Cocha använder digitala medier som en resurs med fokus på hur medierna 
används som en digital interpersonell kommunikationsresurs.   

För att uppfylla syftet har följande tre frågeställningar formulerats;   

• Hur interagerar volontärerna på Yana Cocha med medierna under sin vistelse?  
• På vilket sätt formar den specifika kontexten hur volontärerna interagerar med   

medierna?  
• På vilket sätt används medierna som en digital interpersonell kommunikationsresurs i 

volontärernas vardag? 

När termen medieanvänding används i uppsatsen ska det förstås som en allmän definition av hur 
volontärerna tillämpar medierna i olika situationer medan medieinteraktionen avser volontärernas 
samspel med medierna i vardagen för att uppnå specifika mål (Rasmussen u.å., 2). Denna 
interaktion är en del av volontärernas medievanor som visar på de vanor och livsmönster som 
formas under volontärernas vistelse. Ordet media är ett vitt begrepp och när det används i denna 
studie åsyftas både mobiltelefoner, digitala plattor som Ipads, datorer och även medieattribut inom 
dessa medieobjekt, som digitala applikationer, appar och sociala nätverkssidor. Volontärarbete har 
också olika betydelser med kopplingar till både hållbart arbete och olika hjälp- och 
stödorganisationer. Det ska därför förtydligas att när det i uppsatsen talas om volontärarbete åsyftas 
organiserade projekt där frivilliga personer (volontärer) betalar en summa för att åka och arbeta för 
en specifik orsak, vilken i denna uppsats handlar om att värna om djur som blivit utsatta för illegal 
handel. Interpersonell kommunikation åsyftar all mänsklig kommunikation som sker mellan parter. 
Studien har för avsikt att undersöka den interpersonella kommunikationen på digital nivå därav 
digital interpersonell kommunikation vilket syftar till kommunikation som sker i den digitala 
miljön. Till digital interpersonell kommunikation räknas också den sociala interaktion som sker 
mellan volontärerna med utgångspunkt ur medierna, likväl samtalsämnen som bilddelning etcetera.  

På grund av uppsatsen omfång undersöks enbart ett urval av volontärer på det specifika 
volontärprojektet Amazon Animal Rescue Center - Yana Cocha, under en bestämd period. 
Uppsatsen är en fallstudie som studerar invidider och grupper för att förstå deras beteende i en 
specifik, verklig kontext (Yin 2013, 4). Uppsatsen avsikt är inte att besvara om och hur volontärers 
medieanvänding påverkar olika volontärprojekt och länder i stort utan fokuserar på vilket sätt 
volontärerna på Yana Cocha interagerar med medierna i den specifika kontexten och bidrar således 
till grunden för framtida forskning inom fältet. För att läsaren ska kunna ta del av hur denna kontext 
tar sin utformning följer i nästa stycke en sammanfattande presentation av Yana Cocha.  
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2. Amazon Animal Rescue Center - Yana Cocha  

Amazon Animal Rescue Center - Yana Cocha- i Ecuador är ett volontärprojekt med syfte att ta hand 
om djur som blivit utsatta för illegal handel med målet att efter en tid av rehabilitering kunna släppa 
ut dem i det fria. De flesta djuren på Yana Cocha kommer inte ha en sådan ljus framtid till mötes 
och då arbetar personalen och volontärerna för att ge dem en sådan naturlig miljö och ett sådant bra 
liv som möjligt på centret. På Yana Cocha arbetar det alltifrån 1-14 volontärer varje vecka. 
Volontärer tas emot året runt och det finns inga förutbestämda datum utan ankomsterna sker 
löpande utefter när volontärerna själva väljer att boka sin vistelse. Hur länge de stannar är också 
upp till volontären själv men med rekommendation på minst två veckor för att hinna komma in i 
rutinerna på centret. Centret ägs av ett par från Ecuador (”ägarna”) och styrs av en annan man från 
Ecuador (”projektledaren”). Samtliga tre är bosatta i anslutning till centret. På Yana Cocha bor även 
tre koordinatorer, en veterinär samt en veterinärassistent som alla dagligen arbetar med djuren. De 
är bosatta i egna, separata Cabañas. Det finns tre gemensamma Cabañas för volontärerna samt 
gemensamma duschar och toaletter. Utöver husrummen är centret utrustat med en klinik, en 
karantän för nyligen anlända djur och ett ”cutting room” där djurens mat förbereds. Det finns en 
shoppingbutik för turister, ett gemensamt kök för alla som bor på centret. Centret utgörs till största 
del av parkområde för djuren och det finns specifika turiststigar som löper runt området för att göra 
det enkelt för turister att promenera runt och titta på djuren. Turisterna betalar en liten summa för att 
komma in på centret men detta sköts helt av ägarna och volontärer och koordinatorer beblandar sig 
inte med turismverksamheten.  
  
Volontärernas främsta arbetsuppgifter är att ta hand om djuren genom att förbereda deras mat, mata 
dem två till tre gånger om dagen samt städa deras inhägnader. När volontärerna arbetar med djuren 
utförs så kallade ”rundor”. Det finns tre stycken olika rundor som delas upp mellan volontärer och 
koordinatorer. När dessa rundor är gjorda ägnar sig volontärerna åt uppgifter som städning av 
toaletter, duschar och Cabañas (husrum), fiske, observationer av djurens beteende och andra 
aktuella arbetsuppgifter runt om på centret. Mitt på dagen har volontärerna en längre lunchpaus för 
att sedan fortsätta med extraarbete och avsluta dagen med en eftermiddagsrunda där en del av 
djuren matas.  

Det är inom detta projekt som volontärerna har vistats och det är viktigt att förstå hur Yana Cocha är 
uppbyggt för att få en inblick i den kontexten inom vilken volontärerna observerats. I 
nästkommande kapitel behandlas tidigare forskning om turister medieanvänding och tänkbara motiv 
som ligger till grund för användningen.   

�5



3. Tidigare forskning 

För att visa vilken inverkan digitala medier kan ha på turismbranschen i stort berörs tidigare 
forskning inom kommunikation och informationsspridning i relation till turismen. 
Forskningsredovisningen går sedan över till att behandla turisters digitala medieanvändande, 
motiven bakom det samt mediernas roll i hanteringen av nya sociala kontexter. Den forskning som 
presenteras är väsentlig för att få kunskap om hur individer använder medier i relation till turism 
och i okända kulturer för att vidare kunna bidra med förståelse och insikter för denna användning. 

3:1 Informationsspridning i relation till turismen  

Det finns ett brett omfång av tidigare forskningen inom volontärarbete som riktar sitt fokus på 
socialpsykologiska aspekter (Xiang och Gretzel 2010, 186) och sociala medier bland turister och 
turismorganisationer (Rudez and Vodeb 2015, 180). Exempel på forskare inom sistnämnda fälten är 
Michaelidou et al. (2011, 1153-1159), Kietzmann et al. (2011, 241-251) och Hays et al. (2013, 
211-239). Resenärers sociala medieanvändande har kommit att påverka turismbranschen och hur 
turister kommunicerar sina upplevelser och erfarenheter har förändrat beslutsfattandet hos 
konsumenter enligt forskarna Hudson och Thal (2013, 156). Detta har organisationer dragit nytta av 
genom att använda sig privatpersoner för att sprida sina kampanjer menar Munar och Jacobsen 
(2014, 46-54). Munar och Jacobsen (2014, 46) delar uppfattning med Hudson och Thal i teorin om 
att turister idag har möjligheten att via sociala medieplattformar dela, samt ta del av, andras 
erfarenheter i en allt större utsträckning än vad som tidigare varit möjligt. Enligt Jeongmi och 
Tussyadiah (2013, 79) har dessa sociala medieplattformar, som i deras forskning kallas för ”SNS - 
social network sites”, använts för att söka information om resmål, bibehålla sociala kontakter samt 
hitta bekantskaper att resa med. Turister har möjlighet att via SNS dela bilder och videor samt 
skriva bloggar och inlägg för att kunna kommunicera med familj, vänner, kollegor och till och med 
okända människor. Detta kan dessutom oftast ske utan att turisterna behöver ta hänsyn till tid eller 
plats (ibid.). Det blir i sammanhanget således väsentligt att undersöka medieinteraktionen bland 
turister, däribland volontärer. 

3:2 Mediernas roll för resenären  

Jeongmi och Tussyadiah (2013, 78-92) studerade de positiva relationerna bland turisternas 
användning av SNS, socialt stöd och turisterfarenheter, samt huruvida de två förstnämnda 
relationerna styrs av ”self-presentation strategies” (självpresentationsstrategier) (a.a., 82). ”Self 
presentation” (a.a.,78) kan tolkas som en form av kommunikation där individer kan kommunicera 
ett budskap om vilka de är. Detta, tillsammans med den återkoppling och det sociala stödet som 
efterföljer, spelar enligt Jeongmi och Tussyadiah (ibid.) en avgörande roll för skapandet av ”jaget”.  
Jeongmi och Tussyadiah (2013, 80) förklara det sociala stödet som den verbala och icke verbala 
kommunikation mellan avsändare och mottagare som minskar osäkerheten över ”jaget”, ”de andra” 
samt relationen och situationen. Både Munar och Jacobsens (2014, 52-53) och Jeongmi och 
Tussyadiahs (2013, 79, 80-81) studier  har visat att det sociala och emotionella stödet är en 
framträdande orsak till att människor interagerar med sociala medier och att det även finns ett 
intresse i att agera stöd åt andra. Det sociala stödet kan hämtas från både lösa band mellan andra 
turister eller starka band mellan familj och vänner (Jeongmi och Tussyadiah 2013, 81).  
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Munar och Jacobsen (2014, 52-53) undersökte varför turister delade med sig av sina erfarenheter 
via sociala medier. Resultatet visade att endast 10 procent av studiepersonerna delade med sig av 
sina erfarenheterna för att bli socialt uppmärksammade och att kommunikationen istället var mer 
värdefullt för den sociala samvaron. Det fanns således ett större intresse för känslomässigt stöd än 
att framhäva sig själv som individ. Enligt Jeongmi och Tussyadiah (2013, 79-81) går dock dessa 
aspekter hand i hand.  

Det sociala stödet är enligt Jeongmi och Tussyadiah (2013, 87) inte alltid ett direkt resultat av SNS- 
användningen utan också av ”self-presentation strategies”. Individer har via SNS möjligheten att 
göra en selektiv presentation av sig själva och framhäva vissa egenskaper medan de mörkar andra 
(Jeongmi och Tussyadiah 2013, 79). Turisternas positiva presentation av sig själva och sina 
upplevelser uppmärksammar de mest attraktiva aspekterna av deras resa vilket i sin tur genererar 
mer respons från mottagarna menar forskarna (ibid.). Detsamma kan appliceras på individers 
skapande av en image som volontärarbetare. En del människor har behovet att presentera sig på ett 
särskilt sätt med omsorgsfullt utvalda bilder, medan andra vill presentera sig på ett mer 
sanningsenligt eller på ett verklighetstroget plan (Jeongmi och Tussyadiah 2013, 79). Det sociala 
stödet skiljer sig alltså åt beroende på hur erfarenheterna kommuniceras. Reseberättelserna som är 
ärligt presenterade tenderar att försvaga relationen mellan SNS-användningen och det sociala 
stödet.  SNS har således potential att vara en kraftfull kommunikationskanal, eftersom hinder som 
avstånd och tid inte längre existerar, men hur turisterna framställer sina reseberättelser påverkar i 
sin tur den sociala interaktionen (Jeongmi och Tussyadiah 2013, 80-81, 87). Däremot är 
engagemanget i SNS fortfarande viktigt eftersom de ökar de sociala stödet vilket genererar positiva 
erfarenheter för turisterna. Dessa erfarenheter påverkar i sin tur turismbranschen när andra turister 
tar del av dem (Jeongmi och Tussyadiah 2013, 87).  

Två andra forskare som också riktar sin studie mot turister är Rudez och Vodeb (2015, 179-190), 
men till skillnad från Jeongmi och Tussyadiah (2013) lägger de fokus på resande studenter och 
deras medieanvänding innan, under och efter resan. Rudez och Vodeb (2015, 179) delar åsikt med 
flera andra forskare och menar att resandet till okända platser ökar förståelsen för användningen av 
sociala medier och informationsspridning om olika resmål underlätta planeringen för andra 
resenärer. Rudez and Vodebs (2015, 183) redogör även för motiven bakom studenternas användning 
varav den huvudsakliga anledning var att få ta del av åsikter om turistmål från andra personer. 
Enligt Rudez and Vodebs (a.a., 187) använde studenterna sociala medier främst för att samla 
information innan avresa och i mindre utsträckning för att exempelvis bygga relationer med andra 
turister eller framhäva sig själva via sociala medier. Däremot använde de flesta medierna under 
resan för att kommunicera med vänner och bekanta (a.a.,184). I detta avseende går forskningen isär 
då det enligt Jeongmi och Tussyadiah (2013, 87) var den positiva ”själv- presentationen” som gav 
mest respons från vänner och därmed även ökade den sociala interaktionen. Även Gretzel, 
Fesenmaier och O’Leary (2006, 14) forskning skiljer sig åt eftersom de menar att det ligger ett 
intresse hos människor att dela med sig av sina historier för att underhålla, imponera och även för 
att kunna relatera till andra individer. 
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Det finns forskning som går närmare det aktuella ämnet och studerar mediernas påverkan i en 
socialt främmande, internationell kontext. Ett exempel är André Jansson (2011, 239-255) som i sin 
forskning intresserar sig för vilken roll medierna får i människors hantering av nya, sociala miljöer 
och hur medierna kan verka för att upprätthålla och återställa känslan av tillhörighet under mobila 
livsvillkor. För att få svar på detta studerar Jansson (ibid.) en grupp utländska biståndsarbetare som 
besitter ett visst förråd av ekonomiska och kulturella resurser. Jansson (a.a., 248) redogör även för 
”mobilty capital” och ”network capital” varav förstnämnda hänvisar till människors möjlighet att 
förflytta sig medan sistnämnda innebär en möjlighet att behålla och utveckla relationer med 
människor på andra platser, vilket kan generera emotionella och praktiska fördelar. Jansson (a.a., 
250) redogör för ett resultat i sin studie som visar en oro hos de utländska biståndsarbetarna att 
förlora kontakten med anhöriga hemma men trots det visar Jansson studie (ibid.) att den mesta 
kontakten inte  skedde med dem där hemma utan med människorna i samma miljö eller liknande 
situation som personerna kunde identifiera sig med. Det framkom även att nya sociala 
medieplattformar som Facebook användes sparsamt och bemöttes med ett visst tvivel eftersom 
Facebook delvis fråntog användarna en del av kontrollen (a.a., 250). 

Forskningen visar att medierna får en stor roll i turisternas vardag och påverkar inte enbart 
planeringen av en resa utan även turisternas sociala interaktion med familj, vänner och även 
främlingar. Jansson är en av forskarna i detta forskningsurval som kommer närmast sitt studieobjekt 
och hans forskning belyser vikten av att studera mediernas roll i specifika kontexter och inom 
grupper som befinner sig i främmande sociala miljöer. De observationer Jansson (2011, 243) 
genomförde genererar en bättre utgångspunkt i hanteringen av det empiriska materialet och djupare 
förståelse för dess utfall tillskillnad från Rudez and Vodebs kvantitativa forskning om hur turister 
använder medierna och motiven bakom, som visserligen är väsentliga för att kunna se vilka sociala 
medier som används beroende på stadie i resandeprocessen och varför. 

Ett urval av forskningsfältet inom turism, volontärturism och resenärers medieanvänding har nu 
presenterats. Forskningen diskuteras sedan i relation till uppsatsens resultat som analyserats utifrån 
det teoretiska ramverken som presenteras i kommande del.  
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4. Teori 

Utformningen av studiens teoretiska utgångspunkter hämtas från två olika håll som är besläktade 
med varandra- den medieetnografiska traditionen och polymedia. Det medieetnografiska synsättet 
är ett brett teoretiskt angreppssätt men i denna studie läggs dock fokus på hur individer interagerar 
med medierna i en situationsbaserad kontext. De medieetnografiska synsättet kompletteras med 
polymedia som kommer närmare studiens utgångspunkt. Polymedia är en miljö av kommunikativa 
möjligheter som skapar en samordnad struktur där varje enskilt medie definieras i relation till ett 
annat medie. Båda synsätten är väsentliga för studien för att undersöka och förstå de digitala 
medierna inom ramen för volontärernas interpersonella kommunikation i den specifika kontexten.  

4:1 Medieetnografisk tradition  

Inom medieetnografin ses medier som en av flera praktiker och dimensioner som råder inom 
kulturen vi lever i. Det finns olika sätt att studera medierna i dessa kontexter, exempelvis media 
reception, som kan förklaras som ett synsätt där publiken tolkar och uppfattar olika medieinnehåll 
beroende på den sociala situationen (Sullivan 2013, 161-182) men eftersom syftet är att undersöka 
hur volontärerna på Yana Cocha använder medierna under sin vistelse är det istället väsentligt att 
studera medieanvändningen utifrån en specifik kontext och situation, ”what are people doing in 
relation to media across a whole range of situations and context?” (Couldry, 2012, 37). Couldry 
(a.a., 44) menar att det kan skapas en bättre uppfattning om hur olika sociala processer konstruerats 
inom medierelaterade processer om fokuset flyttas från att studera hur medietexter produceras och 
mottas, till ett bredare perspektiv över hur media utövas. Couldry (a.a., 159) fokuserar på hur 
människor lever med medierna istället för hur de upplever medierna.  

För att förstå mediernas roll i en specifik kontext kan mediernas studeras utifrån ”media 
practice” (ung. mediepraktiker) som intresserar sig för medierelaterade processer utan att medierna 
nödvändigtvis utgör de huvudsakliga studieobjektet (Couldry 2012, 35). Om medierna studeras som 
en praktik - alltså som något som människor gör, en form av aktivitet - finns det ett brett spektrum 
av tolkningsmöjligheter enligt Couldry (2012, 33). Han berör fyra aspekter rörande ”media 
practice”; ”regularity” (regelbundenhet), ”normativity” (ung. normativitet), ”social” (social) och 
”needs” (behov), vilka kan förstås utifrån den kontext personerna befinner sig i. Couldry;  

In all these ways, a practice approach to media frames its questions by reference, not to media 
considered as objects, texts, apparatuses of perception or production processes, but to what people 
are doing in relation to media in the context in which they act. (Couldry 2012, 35).  

”Regularity” hänvisar till människans vardagliga mönster och rutiner. Med ”normativity” åsyftar 
handlingar som genererar en viktiga grund för tankar om ”/…/how we should live with media”, och 
”social” kopplar Couldry (2012 33, 34) samman med språkliga aspekter.  Den mest intressanta 
aspekten för den aktuella studien är ”needs”, som även kan tänkas sammanvävas med de övriga 
aspekterna. Med ”needs” menar Couldry (a.a., 34) hur mediebeteenden formas av de grundläggande 
behoven interaktion och samverkan vilket kan kopplas till Uses and Gratifications Theory (UGT) 
som är besläktad med medieetnografin då båda angreppssätten intresserar sig för vad människor gör 
med medierna. UGT är dock en teori vanligt förekommande inom kvantitativa studier och utgår 
från att publiken aktivt söker medier för att uppfylla olika behov (Larose, Mastro och Eastin 2001, 
396) medan denna studie intresserar sig för hur detta behov kan ta sin utformning i en specifik 
kontext.  
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Uses and Gratifications hade varit ett tillämpbart teoretiskt synsätt men som Couldry (2012, 6) 
fastslår finns det ingen ”ren” medieteori eftersom media i synnerhet är historiskt sätt att 
kommunicera information och mening. Det medieetnografiska synsättet bidrar således inte med en 
teoretisk referensram som sådan utan utgör snarare riktlinjer i denna studie för hur empiri, resultat 
och analys kan förstås i den specifika kontexten.  

4:2 Polymedia  

Den medieetnografiska traditionen är ett bredare teoretiskt synsätt och kan med fördel i denna 
studie kompletteras med polymedia. Enligt Madianou och Miller (2012, 170-187) kan polymedia 
förklaras som en framväxande miljö av kommunikationsmöjligheter där medierna ges mening i 
relation till varandra. För att polymedia ska kunna utvecklas till en kommunikativ miljö måste tre 
förutsättningar uppfyllas - tillgång och tillgänglighet, ekonomiska aspekter (kostnad) samt kunskap. 
När dessa uppfylls menar Madianou och Miller (2012, 171) att andra aspekter måste komma i 
åtanke. Förhållandet mellan dessa illustreras i Illustration 2. 

Det första steget mot Polymedia menar Madianou och Miller (2012, 175) är att förstå medierna i 
relation till varandra snarare än i sig själva. De olika medierna samverkar och fungerar som 
komplement till varandra och enligt Madianou och Miller (2012, 175) skiftar användarna mellan 
olika mediekanaler - som snabbmeddelanden, SNS etcetera för att uppnå sitt syfte. Inom polymedia 
görs det alltså inte bara skillnad mellan medierna utan även funktionerna inom mediet. Det som 
exempelvis inte kan åstadkommas via sms kan utföras med webbkamera eller telefonsamtal (a.a., 
180). Det är ytterst få personer som väljer att använda sig av enbart ett medie utan de flesta besitter 
ett förråd med flera media vars innehåll kan uppfattas på olika beroende på individen menar 
Madianou och Miller (ibid.). I samband med att allt fler medier tillkommer ser användarna 
medierna som en miljö av ”affordances” (ung. bruksmöjligheter). Människor som tidigare varit 
begränsade till ett specifikt medie har idag tillgång till flera olika sorters medier. Viktiga aspekter 
som ekonomiska och tillgång är inte längre lika problematiska och det faktum att kunskapen om 
medier utvecklas leder till en större förståelse för individers medieval (a.a., 180, 183-184). 
Förutsättningarna som tillgång, kostnad och kunskap förflyttas från förgrund till bakgrund (a.a.180) 
och polymedia styrs istället av individers moraliska, emotionella och sociala uppfattningar (a.a., 
170). Polymedia är inte enbart en miljö för kommunikation utan också en omgivning där individer 
tillåts agera fritt för att kunna hantera sina relationer och känslor (Madianou och Miller 2012, 172,). 
Medierna förstås således inte bara i sig själv utan i relation till användarna. 

De två teorierna har fungerat som riktlinjer under insamlingen av empirin samt för analysen av 
materialet. I metodavsnittet som följer presenteras den etnografiska ansatsen, metoder för 
genomförande, intervjupersonerna samt hur uppsatsen förhåller sig till forskningsetiska principer.  
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5. Metod 

5:1 Den etnografiska ansatsen   

I en etnografisk studie försöker forskaren närma sig undersökningspersonernas perspektiv på den 
tillvaro inom vilken de befinner sig. Inom etnografi värdesätts möjligheten att vara på plats i denna 
tillvaro och observationer är därför en uppskattad metod för att göra detta. Deltagande 
observationer  går ytterligare ett steg närmare eftersom denna form tillåter forskaren att vara en del 
av miljön som studeras och bygga relationer med människorna i den miljön. Genom att vara en 
aktiv del av tillvaron och samtidigt observera och föra fältanteckningar skapas ett material med 
upplevelser som kan användas för att förstå och förklara händelserna inom den kontext där 
observationerna ägt rum (Lalander 2015, 93-94). Enligt Lalander ( a.a. 94) kan observatören med 
fördel använda sig av bakgrundsfrågor som utgör en ram för vad som anses intressant inom 
forskningsfältet. Frågorna är relativt öppna för att forskarna ska undvika att fastna i begränsade 
frågeställningar i ett för tidigt stadie i processen. Etnografiska studier kan ta olika form och 
observationer kan äga rum under både längre och kortare perioder. Lalander (2015, 95) menar att 
etnografi utgör ett brett urval av angreppsätt i relation till människors vardagsliv och de miljöer de 
vistas i. Miljöer behöver nödvändigtvis inte heller vara av fysiskt slag utan kan utgöras av virtuella 
miljöer som internet, detta är dock inte aktuellt för denna studie. Etnografi kännetecknas inte enbart 
av observationer utan även av andra metoder som exempelvis intervjuer. Metodvalen baseras enligt 
Lalander (2015, 95) delvis utifrån intresse men också beroende på uppsatsens syfte och vad som ska 
analyseras och förstås. Specifikt för denna studie blir medieetnografin eftersom den fokuserar på 
hur individer interagerar med medierna i en specifik kontext. 

5:2 Metoder för genomförande  

Materialet samlades in via etnografiska deltagande observationer och informella samtal som 
kompletterades med kvalitativa intervjuer. Enligt Sullivan (2013, 167) används etnografiska studier, 
som deltagande observationer och intervjuer, för att mer utförligt kunna förklara individers 
medieanvändande från deras perspektiv och med deras egna ord. För att undersöka hur volontärer 
använder medierna som en resurs, och främst som en digital interpersonell kommunikationsresurs, i 
den specifika kontexten är det fördelaktigt att studera volontärerna under en längre tid och leva i 
samma omgivning för att förstå hur den specifika kontexten är med och formar hur volontärerna 
interagerar med medierna. Inom polymedia ses medierna som en del i en miljö där individer tillåts 
utföra olika handlingar och navigeringen av polymedia är sammankopplad med hur olika individer 
upplever sociala relationer (Madianou och Miller 2012, 170). För att förstå denna miljö var det 
väsentligt att försätta sig i volontärernas vardag och bli en del av de sociala relationerna. Det aktiva 
deltagandet i de sociala relationerna bidrog till en förståelse för kommunikationen vilket var 
fördelaktigt för att besvara frågan om hur medierna används som digital interpersonell 
kommunikationsresurs. Genom observationer kunde frågan om hur volontärerna på Yana Cocha 
interagerar med medierna under sin vistelse lättare besvaras. I observationerna togs även hänsyn till 
den specifika kontexten som inom den medieetnografiska traditionen anses påverka hur människor 
interagerar med medierna. Att befinna sig på plats i den miljön som studeras ger erfarenheter som 
vidare är värdefulla för intervjuer, tolkningar och det analytiska resultatet vilket stärker studiens 
validitet.  
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5:2:1 Deltagande etnografiska observationer  

Observationerna ägde rum under en fyra veckor på Amazon Rescue Centre - Yana Cocha. Totalt 
under vistelsen observerades 17 volontärer, tre koordinatorer, en veterinär samt en veterinär- 
assistent. Det är dock endast volontärerna som framställs i uppsatsen eftersom det är utifrån dem 
som uppsatsen tar sin utgångspunkt. Det hade varit intressant att studera koordinatorerna eftersom 
de lever på centret på heltid men det hade krävts mer material utifrån deras perspektiv och det är 
lättare att fördjupa sig i volontärernas förhållande eftersom vi levde under samma förutsättningar. 
Veterinärassistenten har däremot fått utrymme i uppsatsen eftersom hon tidigare varit volontär på 
centret.  

Det finns olika typer av observationer (Lalander 2015, 99-101) och i denna studie tillämpades en 
deltagande och för avsikt öppen observation, vilket innebär att den som observerar själv är en del av 
sociala kontexten och att volontärerna är informerade om att observationerna äger rum. Eftersom 
nya volontärer anlände varje vecka var det dock en del som fick informationen efter en tids 
observationer och de öppna observationerna frångick således inte helt dolda moment (Lalander 
2015, 99). Precis som Lalander tar upp (2015, 100) hölls en relativt låg profil i början av 
observationstiden, dels för att  acklimatisera mig men också för att lära känna miljön på centret och 
volontärerna bättre för att i ett senare skede kunna delta mer. Lalander (2015,100) berör olika grader 
av deltagande som kan vara beroende av skillnader som etnisk bakgrund, kön och moraliska 
aspekter. Höjden av deltagargrad kan även bero på om observationerna sker på heltid eller deltid 
(a.a.,101). Eftersom observationerna ägde rum  inom ramen för en specifik kontext där samtliga 
volontärer vistades i samma miljö under samma villkor medförde dessa skillnader inga märkbara 
problem för deltagargraden under observationerna. Observationerna skedde på heltid och tog vid 
överallt både på och utanför centret, inom och utanför wifi-zoner och wifi-perioder. Det fanns alltid 
en eller fler volontärer närvarande och således alltid någon att observera och samtala med. 

Eftersom det var omöjligt att på förhand veta vad som kunde förväntas av volontärernas 
medieanvänding i den okända kontexten skrevs utförliga anteckningar med all information relaterad 
till såväl digital som traditionell media (Lalander 2015, 108). Även om det rådde en medvetenhet 
hos volontärerna angående att observationerna gjordes var målet att inte avslöja exakt när 
observationerna ägde rum. Fokuset låg istället på att delta i det sociala samspelet för att inte 
volontärerna skulle känna sig utstuderade och iakttagna (Lalander 2015, 108). Detta gjordes genom 
att balansera rollen som volontär och rollen som observatör, vilket visar på studiens validitet. Det 
finns även något som Lalander (2015, 108) kallar för ”detached involvement” som innebär att 
deltagande och observationer sker samtidigt. En van deltagande observatör kan föra anteckningar i 
huvudet. Under den första tiden var detta en svår uppgift och jag som observant upplevdes troligtvis 
relativt passiv i de sociala situationerna eftersom allt fokus gick till att lyssna och diskret anteckna 
vad volontärerna sade och gjorde. De mentala anteckningarna blev dock lättare att göra med tiden. 
Intressant att uppmärksamma är att mobiltelefonen kom till stor användning vid fältanteckningarna. 
Det är i många sociala situationer mer regel än undantag att sitta med sin mobiltelefon och de flesta 
volontärer reflekterade troligtvis inte över att den var närvarande. Framförallt inte vid wifi-zonen 
där volontärerna förmodligen utgår från att alla är aktiva på sociala nätverk. Dokumentationen visar 
på studien reliabilitet då ”detached involvement” tillämpades, vilket minskar risken att information 
går förlorad. Förtjänster med deltagande observationer är att de bidrar till vidare förståelse för 
kontexten och situationen vilket stärker studiens trovärdighet. Svårigheten kan vara att hitta en 
balans mellan undersökning och volontärarbete, men dokumentationsmetoden hjälpte att hantera 
båda rollerna på ett bra sätt.  
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5:2:2 Intervjuer  

Den etnografiska datainsamlingen bestod även av intervjuer. Intervjuerna ägde rum med sex 
stycken av de 17 volontärerna som observerats. Respektive intervju varade under cirka 30-45 
minuter. Antalet intervjupersoner valdes för att någorlunda kunna säkerställa att intervjusvaren inte 
påverkades i för stor utsträckning av den enskilde volontärens uppfattning om Yana Cocha 
(Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015,42). Urvalet av volontärer som intervjuades grundades i 
avsikten att kunna observera intervjupersonerna under en tid och lära känna dem bättre innan 
intervjuerna ägde rum för att därefter kunna utforma ett passande intervjuunderlag. Urvalet gjordes 
också för att bredda materialet med fler infallsvinklar från olika personligheter, åldersgrupper och 
livssituationer (en presentation av intervjupersonerna redogörs för i avsnitt 5:3).Uppsatsen avsikt 
avsikt var inte ingående jämföra olika grupper efter exempelvis ålder utan målet var att samla in ett 
brett omfång material och eftersom varken volontärer eller kulturer skulle jämföras bedömdes det 
vara tillräckligt med sex intervjuer samt fyra veckors observationer (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
2015,42). Intervjuerna skedde med en volontär åt gången med avsikt att intervjupersonen skulle 
känna sig bekväm i situationen och för att få ett djupare samtal med var och en av 
intervjupersonerna. Intervjuerna genomfördes successivt under två veckors tid. Samtliga sex 
intervjuer ägde rum mellan klockan 13.30-14.30 i och utanför en Cabaña på centret. Detta eftersom 
det var relativt folktomt under just den tiden på dygnet och därav inte lika enkelt att störas av andras 
konversationer eller övriga ljud som kan påverka inspelningen. Andra orsaker var att samtliga 
volontärer var lediga från arbete samt att det var passande eftersom intervjupersonerna inte var 
särskilt trötta. 

Intervjuutformningen kan se olika ut men i denna uppsats tillämpas vad Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015,42) väljer att kalla för ”konstruktivistiskt orienterad intervju”. Intervjupersonerna 
skapar i denna intervjuform mening i interaktionen med intervjuaren. Syftet med denna 
intervjuform är att intervjuaren har utrymme att  tolka det som sägs. Inför varje intervju utformades 
en individuell intervjuguide som fungerade som samtalsgrund. Det fanns alltså en del fasta frågor 
men målet var att komplettera med öppna frågor under samtalets gång för att på det viset öppna upp 
för vidare perspektiv (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, 38). Intervjuguiden fungerade således 
som ett stöd och hjälpmedel om samtalet inte skulle få ett naturligt flyt samt för att inte glömma 
ställa en del väsentliga frågor angående volontärernas medieanvänding under intervjuns gång. 
Intervjuguiden utformades efter en tids observationer för att underlätta formuleringen av relevanta 
frågor och aktuella samtal. Jag som intervjuare intog en avslappnad roll och drev samtalet i en 
lättsam ton och arbetade mycket med ”igenkänningsfaktorer” för att intervjupersonen skulle känna 
sig bekväm. Intervjuguiden fick olika stort utrymme beroende på vem som intervjuades men var 
överlag inte med och styrde intervjun i någon större utsträckning. 

Nackdelar med intervjuer i en kontext intervjuaren själv är djupt involverad i är att frågorna kan 
påverkas av dennes egna upplevelser och synpunkter. Det är lätt att glömma bort sin roll som 
intervjuare och riskera att styra intervjupersonens svar genom sina egna åsikter, detta fanns i åtanke 
under intervjuerna vilket tyder på validitet. De egna upplevelserna blev istället en fördel och låg till 
grund för intressanta och väsentliga frågor tack vare  inblick och förståelse för den sociala 
kontexten. En annan fördel med den valda intervjuformen var att den genererade en mer avslappnad 
stämning och naturligt samtal i och med många öppna frågor som formades efter hand. 
Intervjupersonen får då större utrymme att uttrycka sig vilket kan öppna upp för nya infallsvinklar 
intervjuaren själv kanske inte tagit i åtanke (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, 38). 
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Både vad gäller observationer och intervjuer är det viktigt att belysa den kulturella skillnaden 
mellan observatör/intervjuare och undersökningspersonerna. Denna skillnad menar Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015, 48) kan skapa ”oöverkomliga avstånd”. Detta var inget som i 
materialinsamlingen upplevdes som ett problem. Det rådde snarare en social gemenskap och 
samhörigt eftersom alla volontärer levde under samma förhållanden. Intervjumaterialet 
transkriberades och aktuella citat kommer i analyserade resultatet redovisas på både engelska och 
svenska beroende på intervjupersonens ursprung. Materialet samlades in via observationer i en 
främmande kultur med volontärer med olika nationalitet. Det bör alltså uppmärksammas att 
insamlingen av data samt resultat och analys av densamma utförs av mig med svenskt ursprung i en 
internationell kontext med volontärer av olika kulturell bakgrund.  

Det empiriska materialet  redovisas och analyseras med koppling från utvalda delar ur de två 1

teoretiska synsätten - medieetnografiska traditionen och polymedia- samt med bakgrund av tidigare 
forskning om turisters medieanvändande och relationer till sociala medier. Resultatet och analysen 
kommer redogöras utifrån perspektivet att de situationsbaserade kontexterna intar en viktig roll för 
hur de digitala medierna används (Couldry 2012, 44). De digitala medierna kommer förstås som 
delar i en kommunikationsmiljö i samspel varandra och användarna (Madianou och Miller 2012, 
175). För att skapa sig en uppfattning om användarna, i detta fall volontärerna, redogörs för en kort 
presentation av de volontärer som intervjuats. Först följer dock de forskningsetiska överväganden 
som uppsatsen förhållit sig till i hanteringen av materialet.  

5:2:3 Forskningsetiska överväganden 

Det empiriska materialet som ligger till grund för studien har hanterats med hänsyn till 
forskningsetiska principer. Informationskravet syftar till att forskaren ska upplysa de personer som 
studeras om väsentlig information angående studien (Vetenskapsrådet u.å., 7). Volontärerna som 
undersökts blev informerade om att observationer inför ett uppsatsprojekt skulle äga rum. Däremot 
utgavs ingen information om när observationerna ägde rum vilket var ett avsiktligt val för att inte 
observatörens närvaro skulle påverka volontärernas medieinteraktion. Information om de intervjuer 
som genomfördes förhöll sig desto tydligare till informationskravet och intervjupersonerna blev på 
förhand informerade om intervjun.  

Eftersom det är en fallstudie behövdes även tillträde till fältet (Lalander 2015, 101). För 
möjligheten att kunna vara öppen med forskningsavsikten och av etiska skäl förhöll studiens sig till 
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet u.å., 9-11) och samtyckte om genomförande efterfrågades från 
ansvarige på Yana Cocha. Intervjudeltagarna blev tillfrågade om de ville delta och om de godkände 
inspelning. Samtliga sex intervjupersoner gav sitt godkännande att bli namngivna i uppsatsen. De 
volontärer som således inte intervjuats, och därmed lämnats sitt samtyckte till  användning av 
namn, har i uppsatsen fiktiva namn som anknyter till deras kulturella bakgrund. 

Uppsatsen förhåller sig till Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet u.å., 12-13) eftersom inga 
fullständiga  personuppgifter hanteras i samband med uppsatsen. Uppsatsens förhåller sig även till 
etiska principer med utgångspunkt att inte beröra känslig eller kränkande information om någon av 
undersökningspersonerna. Personliga samtal med volontärerna som rör sig utanför studiens intresse 
behandlas inte i uppsatsen. De uppgifter som samlats in behandlas enbart i uppsatsen och därmed 
uppfylls nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å., 14).  

 Intervjutranskriptioner och och fältanteckningar lämnas ut på begäran vid kontakt med uppsatsförfattaren 1
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5:3 Presentation av intervjupersonerna  

Nedan följer en kort presentation av de volontärer som har intervjuats för att ge en överskådlig bild 
av vilka personerna är;  

Aline är en 19 årig tjej från Tyskland. Hon var ute på sin första långresa och hade rest i lite över två 
månader när hon anlände till Yana Cocha där hon stannade i två veckor. De månaderna spenderade 
hon på volontärprojekt i Cusco där hon också arbetade med djur. Enligt Aline fick hon många 
nyfunna vänner på sin resa och det var dem hon var mest angelägen att hålla kontakten med under 
sin vistelse på Yana Cocha, detta delvis eftersom de skulle mötas upp och resa vidare efteråt.  

Evelina är en 23 årig tjej från Sverige. Hon arbetar som veterinärassistent på Yana Cocha men har 
tidigare tidigare år rest till Yana Cocha som volontär under två månader. Evelina vet inte hur länge 
hon stannar på Yana Cocha men har sitt visum till mars 2017. Hon åkte tillbaka till centret som 
veterinärassistent för att få arbeta med djuren. Vid sidan av arbetet på Yana Cocha studerar hon på 
distans.  

Jake är en 19 årig kille från New York. Det var andra gången Jake reste ensam men första gången 
han reste som volontär. Han reste direkt från New York till Ecuador, Yana Cocha, och stannade i två 
veckor innan han åkte hem igen för att arbeta. Hans mål med resan var att få nya erfarenheter och 
upplevelser under tiden han hade en paus från studier.  

Kaitlin är en 26 årig tjej från USA som varit ute och rest med sina kompisar. Vännerna hade ingen 
möjlighet att resa lika länge som Kaitlin och därför anlände hon ensam till Yana Cocha. Hon åkte 
dit för att hon ville arbeta med djur och fortsätta sin resa. Hon hade planerat att vara på Yana Cocha 
i fyra veckor men hade inte bokat datum för flyget hem.  

Karel är cirka 42 år och kommer från Nederländerna. Han hade rest runt mycket och arbetat på 
flera olika volontärprojekt. Han ville resa till Sydamerika och skulle sammanlagt vara borta i cirka 
10 veckor varav sex veckor spenderades på Yana Cocha. Syftet med vistelsen på Yana Cocha var 
dels att få volontärbeta och möta andra resenärer för inte vara själv under större delen av sin resa.  

Rosa är en 47 årig kvinna från Italien som är bosatt i Spanien. Hon skulle vara på Yana Cocha i sex 
till åtta veckor för att sedan resa vidare till Peru och volontärarbeta med barn. Hon reste till Yana 
Cocha för att hon ville kombinera olika volontärarbeten. Rosa arbetar som lärare men befann sig 
mellan arbeten och utnyttjade därför sin fritid till att resa runt. 

Informationen om volontärerna har samlats in under både observationer och intervjuer och har för 
avsikt att stärka det analytiska resultatet. Det har hittills i uppsatsen redogjort för problematiken 
som ligger till grund för uppsatsen syfte som har för avsikt att uppfyllas genom att besvara tre de 
valda frågeställningarna. Metoden som tillämpats för att göra detta har presenterats och även de 
teorier som utgör ramverk för insamlingen och hanteringen av materialet. Samtliga berörda delar 
ligger till grund för resultat och analys som presenteras i relation till teori och tidigare forskning i 
nästa avsnitt.  
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6. Resultat och Analys  

Med syftet att besvara de valda frågeställningarna presenteras och analyseras det empiriska 
materialet utefter teman inom det medieetnografiska synsättet - med fokus på mediernas roll i den 
specifika kontexten, samt polymedia - med inriktning på de digitala medierna som en del av en 
kommunikationsmiljö inom vilken medierna kompletterar och samspelar med varandra, samt de 
förutsättningarna som krävs för skapandet av denna miljö. Resultatet och analysen tar sin 
utgångspunkt ur följande begrepp; medieinteraktion, den sociala kontexten, self presentation, 
socialt stöd, sociala medier och digital interpersonell kommunikation.  

Resultat och analys är uppdelad i tre delar. Inledningsvis redogörs för mediernas närvaro på Yana 
Cocha samt de möjligheter och begränsningar som råder gällande tillgången till internet. Sedan 
presenteras och analyseras det empiriska material som är aktuellt för att förstå hur volontärernas 
medieinteraktion formas av den specifika kontexten, och under sista rubriken redogörs för hur 
volontärerna använder medierna som en digital interpersonell kommunikationsresurs.Eftersom det 
empiriska materialet redan delvis analyserats under insamlingsprocessen kommer resultatet vävas 
samman med analys. Det bör däremot uppmärksammas att resultat och analys av andra och tredje 
delen i flera avseenden kan kopplas till varandra eftersom volontärernas interaktion i många 
avseenden involverar en form av digital kommunikation. 

6:1 Mediernas närvaro på Yana Cocha  

Yana Cocha ligger cirka femton minuter från närmsta staden Puyo. I Puyo finns det shopping, 
restauranger och internetkaféer och det är enkelt att ta sig dit med buss eller taxi. På Yana Cocha 
finns det både traditionella medier som böcker och digitala medier som en tv och dvd-spelare. Det 
finns däremot inga datorer att tillgå vilket innebar att volontärer utan smartphone, surfplatta eller 
dator fick ta sig in till Puyo för att koppla upp sig på nätet. Alla volontärer utom en hade dock 
digitala medier att tillgå och de mest förekommande medierna var smartphones (Iphones) sedan 
datorer och därefter Ipads. En av de första frågorna som volontärerna ställde när de anlände till 
centret - och som därför blivit en av de första sakerna som koordinatorerna berättar om- är 
möjligheterna till wifi. Yana Cocha erbjuder wifi möjligheter under specifika tider (wifi-tider) och 
vid ett specifikt område (wifi-zonen). Projektledaren har ett hus där volontärerna kan vistas och 
använda internet mellan klockan 12-13 och klockan 17-19 på veckodagarna. På helgerna får 
volontärerna vara där mellan klockan 12-17. Denna information får volontärerna av koordinatorerna 
vid ankomst och det sitter även ett informationsblad vid wifi-zonen där det står användarnamn, 
lösenord, vilka tider som gäller samt regler som volontärerna ska förhålla sig till när de vistas vid 
wifi-zonen. Ägarna har också internet men det är inte uttalat när volontärerna får vistas där och 
volontärerna måste be ägarna om lösenordet och sitta med dem på deras veranda, vilket kan 
upplevas som att inkräkta i deras privata sfär.  

Det är vanligt att volontärer anländer till centret utanför wifi- tiderna och ändå får tillåtelse att 
utnyttja wifi för att kontakta vänner och familj hemma och meddela att de kommit fram. Flera 
volontärer hade även som krav från sina organisationer att de skulle höra av sig när de anlänt till 
centret. De volontärer som varit där under en tid och redan utnyttjat sitt ”fri-kort” att använda wifi 
under otillåten tid hittade andra lösningar.  
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Det wifi som erbjuds vid projektledarens hus sträcker sig inte längre än till strax nedanför huset och 
finns alltså inte på resterande delar av centret. Detta resulterade i att volontärer ibland stod och 
hängde över grinden, satt precis nedanför huset, gömde sig bakom några träd i nära anslutning till 
huset eller stannade till, alternativt promenerade långsamt, när de passerade huset på väg till köket 
eller dylikt. Generellt satt det nästan alltid någon vid wifi-zonen under de fyra veckor som 
datainsamlingen ägde rum på Yana Cocha, framförallt under perioden från klockan 17. De flesta 
utnyttjade inte alla timmar mellan klockan 12-13 och/eller 17-19 utan avsatte en viss wifi-tid där de 
utförde sina ”medie-behov” och sedan gick för att göra annat - arbeta, laga mat, fotografera, 
socialisera etcetera. Vad som uppmärksammades under observationerna var att wifi-zonen kändes 
helig. Volontärerna gick dit av en anledning. De satt oftast tysta och det var svårt att få ögonkontakt 
med någon eftersom de hade blicken fästa i sina telefoner, datorer eller plattor. Det var som att det 
var underförstått att vid wifi- zonen var det accepterat att inte socialiserar med varandra utan istället 
med det digitala medierna, vilket bland volontärerna kom att kallas ”Wifi-Time”. Däremot var wifi- 
zonen också en mötesplats där volontärerna vistades tillsammans för en gemensam sak där det 
fanns en förståelse för medieanvändningen. När volontärerna väl samtalade med varandra vid wifi-
zonen gjordes det utifrån medierna och de byggde ofta samtalsämne utifrån innehållet inom mediet 
och började följa varandra på olika sociala forum för att kunna dela med sig av detta innehåll, vilket 
kan vara en form av social interaktion och relationsbyggande.  

En intressant fråga att ställa utifrån detta är hur det skulle se ut om all den sociala energin som 
skjuts in i medier istället går åt till varandra i den fysiska miljön? Volontären Rosa ansåg inte att 
medierna kom i vägen den sociala interaktionen mellan volontärerna eftersom alla ändå vistades i 
samma miljö under tiden.  

Intervjuaren: /…/ do you think we are spending less time with each other just because we are on 
the media?  
Rosa: Well but we are sitting there anyway together so… 
intervjuaren: Cause sometimes when I go up there the media section is so quiet  
Actually it’s okey like this, it’s a limited time you have during the day, it’s not like you can just go 
there whenever you want so I think we spend a lot of time together anyway so. (Rosa: Volontär 
Yana Cocha. Intervju: 27 april 2016). 

Rosas svar kan tolkas som att det är den begränsade tillgången till wifi som är anledningen till att 
medierna inte kommer i vägen för den sociala interaktionen mellan volontärerna. När Rosa fick 
frågan om vad hon ansåg om den specifika wifi-zonen och tiderna svarade hon ”/…/ it’s not really 
convenient but its good.” (Rosa: Volontär Yana Cocha. Intervju: 27 april 2016). Evelina, 
veterinärassistent och tidigare volontär, ansåg också att wifi-zonen var bra även om den medförde 
diverse begränsningar.  

Jag förstår tiderna/…/det är bra tider. Sen ja för oss hemma i Sverige är det klart att det blir lite 
svårt med tidsskillnaden/…/. Så det skulle vara skönt om man kunde använda det på morgonen 
också, bara för att kunna kommunicera eller om man har jobb att prata med eller skola /…/ som 
man /…/ måste få tag på samma dag så blir det svårt om man inte får använda wifi under 
morgonen. (Evelina: Veterinär på Yana Cocha. Intervju: 26 april 2016).  

Citatet kan uppfattas som att det råder en viss problematik med wifi begränsningarna beroende på 
vart volontärerna kommer ifrån. Det ska dock uppmärksammas att Evelina var en av dem på centret 
som tvunget måste kommunicera till hemlandet i och med att hon studerade på distans. Det fanns de 
volontärer som såg vistelsen på Yana Cocha som en semester vilket skulle kunna innebära att 
behovet av direktkontakt minskar. I Evelinas svar kan det urskiljas kommunikativa begränsningar, 
vilket återkommer i delen som berör medierna som digital interpersonell kommunikationsresurs.  
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Vad som kunde urskiljas efter fyra veckors observationer var att medieanvändningen varierade 
beroende på individ samt hur länge volontären vistats på centret. De volontärer som observerades 
under första veckan skulle resa hem samma helg. Trots att tiden som spenderades vid wifi-zonen 
varierade bland dessa volontärer, utnyttjade samtliga wifi-tiderna i relativt stor utsträckning. Det 
kan tyckas att volontärerna under sista veckan borde vilja passa på att vara mer närvarande på Yana 
Cocha men en annan aspekt är att hemlängtan kan bli mer påtaglig och volontärerna kanske söker 
de sociala stödet hemifrån som Jeongmi och Tussyadiah är inne på (2013, 88). Behovet av att knyta 
kontakter på plats kan även minska eftersom volontärerna blir påminda om att de ändå ska resa 
hem. Wifi - användningen varierade bland nyanlända volontärer. En del verkade vara noga med att 
knyta kontakter med de andra volontärerna i ett tidigt skede medan andra var mer beroende av de 
befintliga relationerna på hemmaplan. Detta beteende skulle kunna bero på åldern eftersom det 
inom ramen för de fyra veckorna var den något äldre generationen som under deras första dagar av 
vistelsen var mer angelägna att interagera med den nya miljön. De något äldre volontärerna 
upplevdes dessutom lugnare och tryggare i sin roll som nyanländ i en främmande socialt kontext. 
En annan aspekt är att ”rese- vana” individer hellre interagerar med den nya miljön snarare än 
personer från den plats de reste ifrån. 

6:2 Volontärernas medieanvänding i den specifika kontexten  

Volontärerna använde sig av medierna i en stor utsträckning under sin vistelse men precis som 
nämns i Jeongmi och Tussyadiah (2013, 79.) studie behövde volontärerna ta hänsyn till tid och plats 
vilket tyder på att deras medieanvänding påverkades av den situationsbaserade kontexten (Sullivan 
2013, 173), både i och utanför centret. De digitala medierna som mobiltelefonen användes för att 
fotografera, leta upp hostel, lokalisera sig på det olika platserna och för att kommunicera med 
lokalbefolkningen via översättningssidor på nätet. Medierna användes även för att boka flyg, föra 
kalender, ta foton på busstider vid busstationen, som ficklampa när det blev mörkt eller för att läsa 
böcker och spela musik. De digitala medierna fick således inte bara utrymme vid wifi- zoner 
eftersom de kunde användas till saker som inte krävde internet. Behovet av medierna fanns alltså 
kvar oavsett om volontärerna var uppkopplade eller inte.  

I de situationer där volontärerna tycktes ha svårast att anpassa sin medieanvändning var när de 
skulle lägga sig. ”/…/ at home I fall asleep watching Netflix. There is no point if I like okey I’m 
gonna go to sleep and close my computer. I just let Netflix play until I pass out.” (Jake: Volontär på 
Yana Cocha. Intervju: 22 april 2016). Följande citat tyder på att Jake hade ett starkt behov av sin 
dator när han skulle sova. Däremot hade Jake inte sin dator med sig till Yana Cocha.  

Intervjuaren: So what do you do here?  
Jake: Well /…/ the first few nights I was really into that book and I only read, I didn't like play on 
my phone or anything like that./…/.But now Im playing with my phone cause I finished the book./
…/ I also have a gameboy like a video game player. /…/So Ive been playing a lot of video games 
at night. I wish I’ve had done lika Aline and downloading a bunch of movies to my ipad/…/.  
(Jake: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 22 april 2016). 

Svaret kan tolkas som att när Jake hade en bra bok tillgänglig blev den hans första val. Det 
intressanta med Jakes svar är dock att han inte önskade att han hade fler intressanta böcker utan 
istället en ipad med filmer. Trots det menade Jake att han börjat uppskatta de traditionella medierna 
som böcker i en större utsträckning.  
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Under observationerna och intervjuerna framgick det även att de traditionella medierna fick mer 
plats på Yana Cocha än hemma. 

I found a book that I really liked, I read it in like two days and felt really good about myself cause 
I never done that before Im not a heavy reader. So you know I been working on my photography 
and reading and writing in my notebook so it makes me feel a little bit lite a better person.  
(Jake: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 22 april 2016) 

Den specifika kontexten formade således volontärernas mediebeteende i en viss utsträckning, vilket  
Detta kan dock beror på fler saker. En aspekt är förutsättningen av tillgång som berörs inom 
polymedia (Madianou och Miller 2012, 171). När Jake hade en bra bok valde han att läsa den och 
kände att det gjorde honom till en bättre människa, men när han avslutat boken påträffades hindret 
om tillgång till en ny bra bok och Jake kompletterade istället med ett annat medie som 
mobiltelefonen. Förutsättningar till tillgång kan således appliceras även när det kommer till andra 
medieaktiviteter och inte enbart för skapandet av en kommunikativ miljö. En annan orsak till att 
volontärernas medieanvändande formats av den specifika kontexten var behovet av att uppdatera 
sig på sociala medierna i en större utsträckning på Yana Cocha än hemma på grund av att vardagen 
som volontär var mer händelserik än vardagen hemma. Vad som däremot kunde tydas utifrån de 
informella samtalen och intervjuerna var att volontärerna inte var medvetna om omfattningen av 
deras digitala medieanvändande. Detta kan också bero på att de inte tycktes reflektera över att 
digitala medier även innefattar tv-apparater, dvd-spelare och filmer samt digitalkameror. Karel var 
en av de volontärer som menade att han inte använde digitala medier i lika stor utsträckning som de 
andra volontärerna.  

Intervjuaren: Can you explain why you choose not to do that?  
Karel: I don’t use much media back home, I never do. I have a computer back home off course so 
I use e-mail and I google and I…for my photography for instance, I use the computer. But I don’t 
twitter, I don’t have a smartphone. I have a very simple cellphone so I can call and I can send 
messages. /…/ I never got hooked on it. /…/. And I like it, especially on a trip like this /…/. I like 
the basic way of going to a holiday. (Karel: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 22 april 2016) 

Utdraget från intervjun kan förstås som att Karels medieanvänding inte påverkas av tillgång eller 
ekonomiska begränsningar ( Madianou och Miller 2012, 171) utan att det rör sig om ett aktivt val 
för att skapa en enklare tillvaro. Karel uttryckte även under informella samtal att han var stolt över 
att han inte var medieberoende och att han gillade att han skiljde sig från mängden, vilket kan tolkas 
som ”self presentation” fast inte inom den digitala miljön som Jeongmi och Tussyadiah (2013, 79) 
talar om, utan framställningen av ”jaget” i den sociala kontexten på Yana Cocha. Det handlade 
således om en presentation utanför den virtuella miljön som upplevs vara viktigt för Karel eftersom 
han hade behovet av att framstå som en ”icke beroende medieanvändare”. Däremot var Karels 
medieanvänding delvis styrd av den situationsbaserade kontexten eftersom han bland annat inte 
kunde klara sig utan sin kamera. När Karel fick frågan om hur det skulle kännas om han inte hade 
sin kamera svarade han ”Oh impossible. /…/ I need my camera.” (Karel: Volontär på Yana Cocha. 
Intervju: 22 april 2016). Det visade sig även att Karel var en av dem som lade ner mest tid och 
engagemang när han väl använde medier. Två till tre gånger i veckan åkte Karel in till Puyo med 
buss och satte sig på ett internetcafé för att skriva på sin blogg.  

Well eh what I’m using is internet for blogging, so I’m writing a blog story for my friends and 
family back home. So thats basically all the media that I’m using for this trip./…/ But to tell you 
the truth, the writing on my blog is somehow a little bit addicted. It is. So it’s not really fair if I say 
that I can live without all the social media. Cause I like the writing to, so it is…yeah..it’s both 
sides. But I don’t miss the media on my journeys. (Karel: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 22 
april 2016) 
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Karel menade att han inte skulle sakna medierna under sina resor men han berättade samtidigt om 
ett medieberoende när det kom till att blogga. Senare i intervjun ändrade han sig och berättade att 
han skulle sakna medierna för att kunna kommunicera sina upplevelser på bloggen, ”I would 
definitely miss something. /…/. The experiences you are having on a trip like this they are so 
special, /…/. I want to write it down, I really wanna put it on paper or put it in the computer. 
” (Karel: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 22 april 2016). Detta kan tolkas som att Karels digitala 
kommunikation via sociala medier var viktigt för honom under resan, vilket kan återkopplas till 
Couldrys (2012, 34) diskussion om ”needs” eftersom Karels medieinteraktion formats av ett behov 
som uppstått i den nya kontexten. Karel tidigare kommentar om att han inte använder digitala 
medier hemma kan också tolkas som att han bryter mot sitt vardagliga mönster och rutiner 
(”regularity”) (Couldry 2012 33, 34). Behovet av att kommunicera behöver dock inte handla om 
den digitala interpersonella kommunikationen. Det går även i citatet att urskilja ett behov av 
intrapersonell kommunikation, alltså kommunikationen med sig själv, vilket är en intressant aspekt 
som dock inte undersökts närmare i denna studie. 

Även om medierna användes utan wifi var en stor del av deras medieinteraktion beroende av 
tillgång till internet. Det var därför intressant att ställa frågan hur volontärerna hade ställt sig till att 
åka till Yana Cocha om det inte funnits wifi. När frågan ställdes till Kaitlin svarade hon ” Yeah, 
yeah…I mean yeah…there were other ones that didn’t have it…I did choose this one, but that was 
not like a big factor” (Kaitlin: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 20 april 2016). Kaitlin sade ”I did 
choose this one” med eftertänksamhet, som att hon kom på sig själv med att faktiskt välja ett 
projekt med wifi. Wifi-möjligheten kan således ha varit en omedveten avgörande faktor i 
beslutsfattandet. Aline berättade också att hon skulle rest till Yana Cocha även om det inte hade 
funnits wifi, men att hon i en sådan situation behövde lösa problemet med att hålla kontakten med 
familjen, ”I would probably buy myself a sim card cause I can’t not keep in touch with my friends 
and family for so long cause they would like start worrying crazy.” (Aline: Volontär på Yana Cocha. 
Intervju: 20 april 2016). Även i detta fall intar medierna en viktigt roll i den situationsbaserade 
kontexten eftersom Aline hade behövt lösa problematiken med tillgång för att under hennes resa 
hålla kontakten med dem där hemma i syfte att stilla familjemedlemmars potentiella oro. Det fanns 
med andra ord fortfarande ett behov av wifi och medierna i kontexten. Frågan blev däremot inte 
legitim eftersom volontärerna redan innan visste att wifi fanns på Yana Cocha när de bokade resan. 
Det är svårt för en person att sätta sig in i ett scenario de ännu inte upplevt och därefter ge ett 
rättfärdigt svar. Volontärernas svar var dock intressant i den aspekten att om wifi inte var en viktig 
faktor i valet av projekt borde volontärerna accepterat wifi-begränsningarna och inte använt 
internetbaserade mediefunktioner i situationer utanför wifi-tiderna, men istället hittade de vägar att 
komma runt detta. När Jake fick frågan vad han tyckte om wifi-möjligheterna på centret svarade 
han;  

I didn't like it at first, my first night here I was really anxious cause I’m like a wifi addict but I 
didn't realized that cause you know its so common, I mean I have it everywhere in New York City. 
I just pull it out and checking you know like Instagram or something like that. But being here, 
especially the first night it made me very anxious just because I felt so disconnected from the 
world but as the days passed it got a lot easier. (Jake: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 22 april 
2016).  

Trots att Jake ansåg att det blev enklare för var dag som gick bar Jake med sig mobiltelefonen 
överallt. Under intervjun visade Jake en platsficka där telefonen låg, ”I bring this bag along with me 
cause I bring my phone around with me all the time and if it starts raining I don't want my phone to 
gets soaked” (Jake: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 22 april 2016). 
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Volontärerna använde medierna som en resurs och det flesta aktiviteter mynnade ut till en form av 
kommunikation vilket öppnar upp intresset för hur volontärerna använder medierna som en digital 
interpersonell kommunikationsresurs.  

6:3 Medierna som digital interpersonell kommunikationsresurs  

Volontärerna använde sig i stor utsträckning av digitala medier för att kommunicera. I och med 
digitaliseringen har avstånden mellan platser minskat vilket gör det möjligt för volontärerna att 
kommunicera med vem som helst vart som helst (Jeongmi och Tussyadiah 2013, 80-81). 
Kommunikationen tog vid via olika sociala medier och de främsta medierna var Facebook och 
Instagram, eftersom de via dessa var enkelt att sprida bilder och annan information till flera 
personer samtidigt. Därefter tillämpades textfunktioner som Messenger via Facebook eller 
iMessage via Iphone. Whatsapp är en annan meddelandefunktion som användes av en del 
volontärer, och främst av dem eller till dem som inte hade en iPhone. Snapchat är ett relativt nytt 
socialt medie i relation till de andra och användes av volontärerna för att kommunicera bilder till 
specifikt utvalda personer. Skype användes för videosamtal eller vanliga samtal och mejl användes 
av en del volontärer, antingen i professionella sammanhang, eller för att hålla kontakten med 
bekanta som inte hade tillgång till några andra sociala medier. Volontärerna kommunicerade med 
familj och vänner hemma, till främmande personer som kunde ta del av deras flöde på Instagram 
och likt i Janssons studie (2011, 250) till nyfunna vänner som befann sig på resande fot.  

Mobiltelefonen användes i stor utsträckning till att fotografera och uppfattades delvis tagit över från 
den traditonella digitalkameran. Det var endast tre av de totalt sjutton volontärer som observerades 
som använde sig av en digitalkamera varav en av dem, Karel, med anledning att han inte hade en 
smartphone. Fotograferingen skedde ofta under arbetsrundorna med djuren eftersom djuren var det 
mest attraktiva motivet. När Kaitlin fick frågan hur hon använde medier i sitt arbete som volontär, 
om hon tog med sig telefonen på rundorna svarade hon ”Yeah I do, to take photos.” (Kaitlin: 
Volontär på Yana Cocha. Intervju 25 april 2016). I arbetet med djuren var det stundtals svårt att 
hantera kameran samtidigt som djuren skulle matas. Eftersom volontärerna sällan var ensamma på 
rundorna kunde de hjälpa varandra att ta den perfekta bilden. Ofta erbjöd volontärer att ta en bild, 
kanske för att de själva förstod vikten av att bli fotograferade i liknande situation och önskade en 
gentjänst i ett sådant tillfälle. Bilderna kommunicerades sedan via sociala medier och en del 
volontärer berättade i informella samtal att de ville ta mer bilder för att publicera men att de inte 
visste riktigt när eftersom de inte ville att fotograferingen skulle hämma arbetet, främst inte när 
koordinatorerna var närvarande. Det kan alltså uppstå en inre konflikt i ”self presentation” (Jeongmi 
och Tussyadiah 2013, 78), både i den fysiska miljön och digitala miljön. Ur en aspekt ville 
volontärerna framställa sig på ett visst sätt för personerna på plats och hur en annan vill de 
framställa sig på ett visst sätt i sociala medier.  

Enligt Jeongmi och Tussyadiah (2013, 79) har en del turister behovet att presentera sig på ett 
särskilt sätt med omsorgsfullt utvalda bilder, medan andra vill presentera sig på ett mer 
sanningsenligt eller verklighetstroget plan. Enligt Gretzel, Fesenmaier och O’Leary (2006, 14) kan 
det även handla om ett intresse att underhålla och imponera. Mobiltelefoner var ofta med under 
arbetsrundorna med djuren och av datainsamlingen att döma publicerade volontärerna gärna bilder 
på djuren och önskvärt när de själva var en del av motivet och exempelvis hade en apa på axeln. 
Det handlade således inte enbart om att ha många bilder utan bilderna skulle gärna vara så bra som 
möjligt för att vara värda att publiceras.  
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Det handlade alltså om att få ”rätt” bilder och sedan kommunicera dem på sociala medier, vilket 
kan kopplas till ett identitetsskapande där volontärerna vill framställa en viss image som 
volontärarbetare.   

Intervjuaren: You said that you wanna post on the Instagram, but you haven’t actually done that yet?  
Kaitlin: I haven’t, only ones but I plan on it.  
Intervjuaren: But that is a good picture.   
Kaitlin: It is a good picture, but yeah I’ve been planning on it. /…/ I don’t wanna post a tun in the beginning and 
then like later get way better pictures of this animals, so I wanna make sure I have good ones before I do post 
them. Cause I don’t wanna be that annoying person that just…post and post and post…but also…you know what 
I am doing is cooler than what anyone else is doing so.  
(Kaitlin: Volontär på Yana Cocha. Intervju 25 april 2016).  

Kaitlin skrattade när hon uttalade den sista meningen och vad som kan tolkas av svaret är att det 
även finns ett visst planerande bakom fotograferingen och samtidigt en försiktighet att inte ”posta” 
för mycket för att undvika bli en ”annoying person”. När Kaitlin vidare fick frågan om vart gränsen 
för ”annoying” person drogs svarade hon att det berodde på vad personer ”postade” och hur flitig de 
var på Instagram i övrigt. Kaitlin ansåg att tre till fyra bilder på en dag var okej så länge det inte var 
varje dag och med liknande motiv. Postar en person varje dag räckte det med en till två bilder. 
Samtidigt ville Kaitlin passa på att posta när hon gjorde coolare saker än alla andra. Detta kan 
kopplas till ”self presentation” som i sin tur spelar en avgörande roll för skapande av ”jaget” enligt 
Jeongmi och Tussyadiah (2013, 78). Genom att framhäva en del erfarenheter och mörka andra sker 
indirekt samma process med personliga egenskaper, vilket dock nödvändigtvis inte behöver vara ett 
avsiktligt motiv. Jake var också noga med vilka fotografier som publicerades och vart och således 
indirekt hur han framställdes i sociala medier.   

Intervjuaren: /…/ Facebook, snapchat, they are all like different from each other, which one is 
your favorite?  
Jake: I would say definitely snapchat at this point. /…/. But I use my Instagram for like the best 
stuff, the things that I really like and snapchat is just for things that I want keep people updated on 
but not things that I think that are necessary to like post for like a permanent media plattform, 
cause snapchat deleted after 24 hours.  
(Jake: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 22 april 2016) 

Utefter ”self presentation” (Jeongmi och Tussyadiah 2013, 78), samt att fotografi enligt Jake var 
hans ”main goal” med vistelsen, skulle detta kunna tolkas som att Jake vill framställa sig som en 
bra fotograf. De två sociala medierna kompletterade varandra (Madianou och Miller 2012, 170) och 
fyllde i detta sammanhang olika syften. Snapchat var den främsta, direkta kommunikationsvägen 
för att hålla vänner uppdaterade om vardagen, medan Instagram användes som en social plattform 
där Jake ville framställa erfarenheter på ett sätt som han kunde stå för under en längre tid. Jake såg 
även Snapchat som fördelaktigt eftersom han kunde göra ett urval av vilka som skulle få ta del av 
just den specifika bilden. Precis som Madianou och Miller (a.a. 180) ansåg Jake att bilderna mottas 
och uppfattas olika beroende på individ. Snapchat var även de sociala medie som Jake använde 
mest under rundorna. När Jake fick frågan om han tog med sig sin telefon under rundorna för att 
fotografera svarar han ”Yeah /…/ mainly for snapchat.” (Jake: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 22 
april 2016). En av anledningarna till att Jake hade med sig sin mobiltelefonen överallt var alltså för 
att ta bilder med hjälp av Snapchat. För att kommunicera ut bilderna behövs tillgång till wifi men 
Jake hittade en lösning för att komma runt problemet och lade upp bilderna för att sedan under wifi- 
tiderna officiellt skicka iväg dem.  
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Vad Jake och Kaitlin hade gemensamt var att de ville dela med sig av sina upplevelser på sociala 
medier.  

Intervjuaren: So you haven’t been here for that long, but how have you been using media during 
this time? 
Jake: Well I use snapshat a lot, thats probably my most prominent…I don’t use it as much when 
Im back home but since I’m here I get to do really cool things and my friends at home never get to 
do that so I like keeping them updated. I take videos up the day even if Im not on wifi and when 
Im on wifi I just go through them and post and see which ones I want to delete. 
(Jake: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 22 april 2016) 

Delning av erfarenheterna kan förstås utifrån ”self presentation” men också utifrån det sociala 
stödet som tillsammans med ”self presentation” hjälper till i skapandet av ”jaget”. Detta stöd kan 
hämtas från både lösa band mellan andra turister eller starka band mellan familj och vänner 
(Jeongmi och Tussyadiah 2013, 81). Positiva presentationer av sina upplevelser menar även 
Jeongmi och Tussyadiah (2013, 87) genererar mer respons från vänner vilka i sin tur kan bidra till 
socialt stöd och starka sociala relationer. Jakes berättade däremot i intervjun att han inte var särskilt 
intresserad av just sociala medier.  

I usually used to run a separate nature photography account but I got bored cause it’s hard to start 
fresh and try to work up followers so I got like first 3-5 likes on them and it really started to bore 
me. Im not like really into social media that much. But /…/ I really like photography so thats one 
of my main goals of coming here /…/. (Jake: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 22 april 2016).  

Jakes svar kan tolkas som att sociala medier som Instagram inte var intressant om de inte 
uppmärksammas från andra användare. Detta kan förstås som att Jake söker socialt stöd i sin 
mediekommunikation. Detta stärker Jeongmi och Tussyadiah (2013, 87) argument om att mer 
respons bidrar till socialt stöd vilket stärker skapandet av ”jaget”. En av anledningarna till att det 
sociala stödet försvagades i Jakes ”nature photography account” kan vara för att bilderna var för 
ärligt presenterade (Jeongmi och Tussyadiah 2013, 87), vilket kan vara en bakomliggande orsak till 
jakten på den perfekta bilden som inte då nödvändigtvis behöver vara verklighetsförankrad.  

Det finns som nämnt olika tillvägagångssätt för att kommunicera sina turismerfarenheter till olika 
människor och delningen av bilder via sociala forum är ett av dem. Under intervjun med den 
svenska veterinärassistenten Evelina ställdes frågan vad hon skulle säga att hon främst använder 
medierna till varpå hon svarade, ”/…/ kommunicera och publicera bilder. Framförallt kommunicera 
men jag vet inte, man kommunicerar ju genom bilder också på ett sätt. Liksom visar att man 
fortfarande har det bra, att man lever.” (Evelina: Veterinärassistent på Yana Cocha. Intervju 26 april 
2016.). En av de volontärer som använde bloggen som sin främsta kommunikationsresurs var Karel. 
Karel uppdaterade sin blogg kontinuerligt och hade genom den även kontakt med vänner och familj. 
” People in Netherlands can read that, everybody can read that, all over the world. If you know my 
name, then you can read my blog /…/.And then they can send a reaction. I can read /…/the 
reactions too.” (Karel: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 22 april 2016). Detta innebar att Karel 
endast kommunicerade via kommentarer på sin blogg och i särskilda fall förde han mejlkontakt. Till 
skillnad från andra sociala medier som Facebook, Instagram, iMessage kräver en blogg endast 
internet och namnet på bloggen (i specifika fall lösenord till den), sedan kan vilket digitalt medie 
som helst användas för att besöka den - smartphone, platta eller dator. Inom polymedia samverka 
och komplettera medierna varandra, både mediet i sig men också innehållet inom ett specifikt medie 
(Madianou och Miller 2012, 180). Bloggen skulle därför kunna kompletteras med telefonsamtal 
eller snabbmeddelande via olika sociala medier. Detta förutsätter dock tillgång till mediet och 
kunskap om det (Madianou och Miller 2012, 170), förutsättningar Karel i situationen inte kunde 
uppfylla.  
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Aline däremot använde medier och dess innehåll i olika avseenden.  

Intervjuaren: Do you use different technologies for different people? Like whatsapp for friends 
and Facebook for families or do you separate them depending on which person you’re talking to? 
Aline: Yeah I kind of do, /…/ like my family doesn’t have Facebook so I talk to them on whatsapp 
like my friends as well. /…/. Like people I met rather recently, just like connect on Facebook quick 
and then write them on Facebook./…/. And off course I use Facebook for like upload photos and 
keep my friends updated of were Im currently staying. 
(Aline: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 20 april 2016).  

Den kommunikativa miljön förutsätter således att båda parter har tillgång till det sociala mediet 
(Madianou och Miller 2012, 171). I detta fall hade inte Alines föräldrar Facebook och hon blev 
därför tvungen att komplettera med Whatsapp. Hur medier används styrs enligt Madianou och 
Miller (2012, 170) även av hur individer upplever sociala situationer. Aline hade exempelvis ingen 
telefonkontakt med sina föräldrar i början av sin resa. ”/…/at the beginning we didn’t have any 
phone calls /…/ I was homesick and we had an agreement like lets just don’t talk on the phone for 
the first weeks just write until it gets better. /…/ ” (Aline: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 20 april 
2016). Agerandet faller inom ramen för polymedia som utgör en omgivning där individer kan utföra 
olika åtgärder för att hantera sina relationer och känslor (Madianou och Miller 2012, 172). 
Evelina använde sig också av olika medier beroende på vem hon kommunicerade med. ”/…/jag 
använder Instagram mest om jag publicerar foton /…/ och också så att de delas på Facebook för att 
jag har min släkt på Facebook och mina vänner på Instagram.” (Evelina: Veterinärassistent på Yana 
Cocha. Intervju: 26 april 2016). Kaitlin använde ofta iMessage funktionen men denna finns endast 
på Iphone vilket dock inte var ett hinder för henne eftersom de flesta hade en sådant telefon, ”/…/ 
most of my friends do and all my family does. I’ve been emailing my uncle cause he doesn’t use 
anything else.” (Kaitlin: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 25 april 2016).  

Volontärernas relation till sociala medier varierade. Under informella samtal framkom det att 
Facebook var exempel på ett socialt medie som en del volontärer tröttnat på men samtidigt inte 
tycktes klara sig utan. Erin och Moa publicerade aldrig något på Facebook men använde mediet för 
att kommunicera med vänner och familj. Aubry rensade sin Facebook eftersom hon endast ville dela 
inlägg med sina närmsta vänner. Nathaniel berättade att han började kommunicera med sina 
föräldrar via sms men det tog alldeles för lång tid för meddelandena att komma fram och därför 
gick han över till Facebook. Nathaniel använde också Facebook för att kommunicera med dem 
hemma. Hans pappa hade däremot varken tillgång eller kunskap om Facebook, vilket är viktiga 
förutsättningar för att kommunikationen via specifika medier ska fungera (Madianou och Miller 
2012, 171). Likt en av undersökningspersonerna i Jansson (2011, 250) studie gillade inte Nathaniel 
Facebook eftersom han ansåg att det innehöll för mycket ”skit” och reklam. Detta kan tolkas precis 
som i Janssons (ibid.) undersökning att en del av kontrollen över vad man som användare vill ta del 
av försvinner. Däremot används Facebook många gånger för att hantera kommunikationen mellan 
större grupper. På Yana Cocha har Facebook använts för att skapa en grupp för samtliga på centret i 
syfte att dela bilder med varandra.  

Intervjuaren: Använder ni typ medier sinsemellan för att kommunicera?  
Evelina: /…/ förra gången jag var här så hade vi en grupp, vi va /…/ många långtidsvolontärer här 
så då skapade vi en grupp på Facebook och lade till koordinatorerna också. Så då la alla upp bilder 
där som vi kunder ta del av/…/.  
(Evelina: Veterinärassistent på Yana Cocha. Intervju 26 april 2016). 
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Utifrån en positiv synvinkel kan Facebookgrupper vara ett sätt att skapa gruppkonstellationer med 
människor som kan relatera till varandra utifrån exempelvis en specifik kontext som Yana Cocha 
(Gretzel, Fesenmaier och O’Leary 2006, 14) vilket i sin tur kan vara uppkomsten till de 
eftertraktade relationer Jeongmi och Tussyadiah (2013, 79) berör i sin forskning. Ur en negativ 
aspekt kan det tolkas som att en del av makten förflyttas från individen till Facebook och skaparna 
av de olika grupperna som förutsätter en delaktighet om personer vill interagera i den sociala 
kontexten. För en person som Kaitlin kan detta påverka ”jaget” (Jeongmi och Tussyadiah 2013, 78) 
i en negativ bemärkelse eftersom hon upplever att ”Being on Facebook for too much time makes 
me feel bad, I don’t know why it just makes me sad for some reason. /…/ it’s not a good thing, Im 
trying to cut down. ”(Kaitlin: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 25 april 2016). Det råder alltså en 
form av inre konflikt mellan behovet av att vara uppdaterad och kommunicera samt de skepticism 
som växt gentemot en del sociala medier. En av anledningarna till att flera av volontärerna anser att 
det skulle vara problematisk, om inte omöjligt, att vara helt utan medier under resan är dock just 
kommunikationen med nära anhöriga hemifrån. Flera av volontärerna berättade att familj och 
vänner hemifrån förväntade sig att de ska kommunicera om sin vistelse.  

Intervjuaren: Har du vänner och sånt som nästan förväntar sig att du ska publicera?  
Evelina: Mm det gör dom definitivt. Förra gången som jag var här…så gnällde de över att jag inte 
publicerade någonting. ”Du publicerade ju bara fyra bilder när du va där”. /…/ jag tycker inte om 
att sitta vid datorn eller mobilen/…/  
(Evelina: Veterinärassistent på Yana Cocha. Intervju 26 april 2016.) 

Evelinas uttalande kan tolkas som att hennes motiv till kommunikation inte är för att tillfredsställa 
egna behov, utan för att tillfredsställa andras. Likt Alines fall kan detta vara situationsbaserat 
eftersom Evelinas familj ville veta att hon var oskadd, men det kan också handla om att de vill ta 
del av hennes resa (Jeongmi och Tussyadiah 2013, 87). Kaitlin fick samma fråga och svarade ” My 
dad has been asking for more pictures, like everyday.” (Kaitlin: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 
25 april 2016). Både Evelinas och Kaitlins uttalande kan förstås som situationer där de själva inte är 
noga med att hålla kontakten. Det finns däremot tillfällen när volontärerna kände att de måste 
kontakta familj och vänner. Naturkatastrofer är exempel på tillfällen där medierna som 
kommunikationsresurs får en avgörande roll. Under vistelsen i Ecuador ägde en kraftig 
jordbävningen rum vid kusten. Många nära anhöriga kontaktade volontärerna efter att de hört 
nyheterna i hemlandet och det blev viktigt för volontärerna att via olika sociala medier bekräfta att 
de var oskadda. Detta visar exempel på när polymedia styrs av volontärernas emotionella situation 
där volontärer kan agera fritt efter känslor och rädslor (Madianou och Miller 2012, 170). Aline 
använde Facebook-funktionen ”mark yourself safe” för att meddela situationen till anhöriga.  

/…/ if Facebook realizes where you currently are and then they ask you if you wanna mark 
yourself safe. If something happens…I think they started that after like the Paris shooting that you 
can mark yourself safe and after the Bryssels bombing/…/. My friends who don’t have Facebook 
they obviously asked me /…/. (Aline: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 20 april 2016).  

Flera av volontärerna använde sig precis som Aline av kommunikationsfunktioner där de kunde nå 
många personer samtidigt eftersom de varken hade tid eller ork att skriva samma meddelande 
separat till alla. Det var även fallet för Kaitlin som också använde Facebook för att meddela att hon 
var oskadd, ”I just posted it on Facebook, that I was fine cause /…/ it was kind of nice to do that on 
Facebook so you didn’t have to contact everyone.” (Kaitlin: Volontär på Yana Cocha. Intervju: 25 
april 2016). Även textfunktioner som sms, iMessage, Messenger eller Whatsapp användes också, 
främst för att kontakta de allra närmsta anhöriga som redan hört av sig.  
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I nödsituationer som jordskalvet blev det problematiskt att inte ha något medie närvarande. Karel 
som endast hade en mobiltelefon av äldre modell som inte fungerade i Ecuador fick låna Evelinas 
smartphone för att kunna skicka iväg ett mejl. När Karel fick frågan om vad han hade gjort om det 
inte fanns en smartphone han kunde låna svarade han;  

Then I would go to the city but this was on Sunday /…/ I think the cafes are not open on Sunday /
…/ So then I could have gone the next day to the city. But my family back home would have /…/
to wait for one more extra day/…/.But my family, they wasn’t really worried cause in the 
Netherlands they were pretty clear that it was not a problem in Puyo, off course my family and 
friends know were I am so it was not a big problem.  
( Karel: Volontär på Yana Cocha. Intervju 22 april 2016).  

Karel menade att det inte hade varit något problem men samtidigt tog han möjligheten att låna 
Evelinas telefon för att kunna höra av sig snabbare till familjen. Det fanns således en del situationer 
som krävde att volontärerna interagerade med medierna och kommunicerade med närstående och 
det fanns situationer familj och vänner bad volontärerna att dela sina berättelser. Dessa aspekter 
måste också tas i akt i analysen om volontärernas medieanvändande. Det behöver som framgått inte 
handla om en vilja att kommunicera för eget bruk utan en inre press att göra det för andra. Evelina 
var en av dem som ansåg att det var ansträngande att hålla kontakten och när hon fick frågan vilka 
hon kommunicerade mest med svarade hon, ”/…/vänner och övrig familj som bara skriver ’är det 
bra’ jag svarar ’ja’, det är inge mer med det, dom vet att jag inte orkar prata medan jag är 
här.” (Evelina: Veterinärassistent Yana Cocha. Intervju 26 april 2016).  

I det analytiska resultatet går det att urskilja en del gemensamma trender men även skiljaktigheter i 
volontärernas medieanvänding. I nästa avsnitt följer en sammanfattande slutdiskussion med avsikt 
att samla ihop denna analytiska data till en slutsats och öppna upp för vidare diskussion och 
tolkning. 
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7. Sammanfattande slutdiskussion  

Detta avsnitt inleds med en kort sammanfattning av uppsatsens och därefter presenteras det 
analytiska resultatet inom ramen för syftet och de valda frågeställningarna. Det efterföljande 
diskussionsavsnittet ställs i relation till den teoretiska ansatsen och tidigare forskning för att sedan i 
ett vidare perspektiv reflektera över resultatets innebörd och redovisa på vilket sätt uppsatsen 
lämnar ett bidrag till forskningsfältet. Kapitlet avslutas med en kritsik reflektion över studien samt 
förslag på framtida forskning. 

7:1 Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur volontärerna under sin vistelse på Yana Cocha använde 
medierna som en resurs och främst som en digital interpersonell kommunikationsresurs. För att 
uppfylla syftet utformades tre frågeställningarna; hur interagerar volontärerna på Yana Cocha med 
medierna under sin vistelse?, på vilket sätt formar den specifika kontexten hur volontärerna 
interagerar med medierna? samt; på vilket sätt används medierna som digital interpersonell 
kommunikationsresurs?  

Hur interagerar volontärerna på Yana Cocha med medierna under sin vistelse?  
Volontärerna på Yana Cocha interagerade med medier i en hög utsträckning. Mobiltelefonen 
(smartphone) var det vanligaste mediet, följt av digitala plattor som Ipad och därefter dator som 
endast användes utav veterinärassistenten Evelina. Medierna användes främst för att kommunicera 
om vistelsen på sociala nätverk samt kontakta vänner och familj. De flesta volontärer bar med sig 
sina mobiltelefoner dagligen. De digitala medierna fick mest utrymme vid wifi-zonen men 
mobiltelefonerna var även med under arbetsrundorna för att fotografera de upplevelser volontärerna 
var med om, där djuren blev det främsta motivet. Även digitalkameror användes för att fotografera 
runt om på centret. De digitala plattorna som Ipad användes ofta för att läsa digitala, nedladdade 
böcker eller kolla på filmer. Tv:n som fanns på centret utgjorde socialt centrum på kvällarna efter 
wifi-tiden och filmer spelades upp via dvd-spelaren. Mobiltelefoner och Mp3 spelare användes 
också för att lyssna på musik, både privat via hörlurar men även via högtalare högt för alla. De 
digitala medierna, främst mobiltelefonen, fyllde även många praktiska funktioner och möjliggjorde 
sökandet av information om exempelvis olika destinationer, aktiviteter och flyg.  

På vilket sätt formar den specifika kontexten hur volontärerna interagerar med medierna? 
Den specifika kontexten fick en stor roll i formandet av volontärerna interagerade med medierna. 
De digitala medierna fanns alltid med i någon form men fick inte lika stort utrymme på Yana Cocha 
som i volontärernas vardag hemma, dels eftersom medierna inte kan används i samma utsträckning 
på grund av wifi-begränsningarna. Många av de önskvärda funktionerna inom mediet -  som att 
hålla sig uppdaterade och kommunicera via sociala medier - krävde tillgång till wifi. Tillskillnad 
från medieanvändningen i volontärernas naturliga miljö blev volontärerna under vistelsen tvungna 
att planera användningen vilket blev särskilt påtagligt vid besök till platser utanför centret där 
telefoners gps och språkliga översättningssidor hade varit användbara. Volontärernas vanliga rutiner 
ändrades också när de inte kunde somna till filmer eller serier om de inte hade laddat ner dem till 
sina Ipads innan de reste hemifrån. Böcker blev i det fallen ett komplement till de digitala medierna 
och denna förändring i volontärernas mediebeteende fick en del att känna sig som bättre människor.  
Volontärerna började efter en tid på centret uppskatta wifi-zonen och wifi-tiderna eftersom det 
innebar ett mer socialt umgänge på plats samt att de inte alltid var medie-aktiva och kontaktbara. 
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På vilket sätt används medierna som digital interpersonell kommunikationsresurs i 
volontärernas vardag? Volontärernas medieinteraktion i den specifika kontexten samverkade med 
hur volontärerna använde medierna som digital interpersonell kommunikationsresurs. Nästan all 
medieaktivitet som volontärerna utförde var en del av en kommunikationsprocess. Målet med 
fotografierna som tog i olika situationer runt om på centret var i de allra flesta fall att publicera dem 
på sociala medier som Facebook, Instagram och Snapchat i syfte att kommunicera sina erfarenheter 
till andra personer. Den digitala interpersonella kommunikationen var viktig för volontärerna och de 
effektiviserade den genom att planera sin med användning för att komma runt problematiken med 
wifi-tiderna. Meddelanden skrevs utanför wifi-tiderna och skickades nästa gång wifi var 
tillgängligt. Meddelanden och uppdateringar från sociala medier hämtades under wifi-tiden för att 
volontärerna skulle kunna ta del av dem senare utanför wifi-zonen. En annan lösning om 
volontärerna av olika anledningar missat wifi-tiderna eller glömt utföra något under den utsatta 
tiden, var att stå nedanför projektledarens hus eller promenera långsamt förbi. En del volontärer var 
även tvungna att planera sin kommunikation med hänsyn till tidsskillnader. De digitala medierna 
användes för att kontakta familj och vänner hemma, i de flesta fall genom bilder men även via 
meddelandefunktioner som iMessage, Messenger eller Whatsapp. I många fall kommunicerade 
volontärerna för att andra skulle kunna ta del av deras unika upplevelser och erfarenheter, men 
kommunikationen skedde också utifrån familjers önskemål för att uppdatera dem om hur de hade de 
på resan.  

Sammanfattningsvis visar studien att de digitala medierna får stort utrymme bland volontärerna på 
Yana Cocha, både inom arbetet som volontär och som turist i en främmande kultur. Medierna 
används som resurs för att uppfylla diverse behov i olika situationer och sociala kontexter. Den 
specifika kontext som volontärerna befinner sig i är med och formar hur de interagerar med de 
digitala medierna. Medierna kompletterar och samverkar med varandra, både som resurs och som 
digital interpersonell kommunikationsresurs.  

7:2 Slutdiskussion 

De digitala medierna fick stort utrymme på Yana Cocha och uppsatsens syfte var således  
forskningsbart eftersom det via observationer kunde studeras hur volontärerna interagerade med 
medierna. Av resultatet framgick det att volontärerna uppdaterade sig på sociala medierna i en större 
utsträckning på Yana Cocha än hemma just på grund av att deras vardag som volontär var mer 
händelserik. Den tidigare forskningen - Rudez and Vodebs (2015, 184), Munar och Jacobsens studie 
(2014, 52-53) och Jeongmi och Tussyadiahs (2013, 79, 80-81)- visade att medieanvändningen bland 
olika turismgrupper främst berodde på emotionellt och socialt stöd. Deras forskning tillsammans 
med kommunikationsmöjligheterna på Yana Cocha, volontärernas medieinteraktion och det faktum 
att volontärerna i stor utsträckning kommunicerar med familj och vänner hemifrån, stärker teorin 
om att det minskade avståndet mellan destinationer är en bidragande faktor till att volontärturismen 
expanderat. Genom att observera volontärerna och komplettera dessa observationer med intervjuer 
och informella samtal framgick det tydligt att medierna främst användes som digital interpersonell 
kommunikationsresurs. Det hade varit svårt att enbart genom observationer besvara hur den 
specifika kontexten formar volontärernas medieinteraktion men tack vare intervjuer gavs en djupare 
förståelse för volontärernas allmänna medieanvänding, hur de ställde sig till medierna i den 
specifika kontexten samt bidrog till volontärernas reflektioner kring sin medieanvänding.  
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Det blev tydligt efter empirinsamlingen att volontärerna försökte applicera sina vardagliga 
medierutiner i den nya miljön, men istället formades deras medierutiner av den specifika kontexten. 
Detta delvis på grund av den begränsade tillgången till internet och även i och med de behov som 
den nya kontexten medförde. Volontärernas första ansträngning att försöka leva med samma 
medievanor på Yana Cocha som hemma kan förstås som att de antingen inte var redo att släppa 
taget om medierna, att medierna var en såpass stor del av deras vardagliga liv att det tar tid att 
anpassa sig till den nya miljön eller att de var angelägna om att känna sig som hemma i den 
främmande kontexten. Volontärernas medieinteraktion på Yana Cocha formades av den specifika 
kontexten men volontärernas upplevelser formades i sin tur också av medierna eftersom de utgjorde 
en stor del av deras vistelse. Volontärarbetarnas medieanvänding påverkade alltså volontärerna som 
individer. Denna tolkning grundas i uppfattningen om att människor till viss del styr sina val genom 
andra, vilket innebär att om några volontärer vistas vid wifi-zonen följer fler efter. Detta beteende 
kan bero på att volontärerna söker social kontakt och sociala relationer kan byggas utifrån 
medierna. Denna sociala kontakt blir dock digitalt förankrad och styrs av mediernas innehåll.  

Resultatet förhåller sig till den teoretiska referensramen inom polymedia och har visat att medierna 
verkar i samspel med varandra och skapar en miljö där människors sociala interaktioner formas. 
Medierna och dess innehåll fungerade som komplement till varandra i volontärernas digitala 
interpersonella kommunikation. Medierna kompletterades inte enbart utefter deras funktioner utan 
också utifrån de förutsättningar som behöver uppfyllas för att skapa en kommunikativ miljö inom 
vilken de sociala relationerna kan utvecklas. En del familjemedlemmar hade inte Iphone och kunde 
därför inte kontaktas via iMessage vilket innebar att volontärerna ersatte de sociala mediet med 
exempelvis Whatsapp eller Messenger via Facebook och anpassade således sin medieanvänding för 
att kunna kommunicera med vänner och familj. Om det inte hade varit möjligt att hålla kontakten 
med nära anhöriga hade troligtvis volontärerna ägnat mer tid i den befintliga sociala kontexten 
däremot hade bristen på kontakt med familj och vänner kunnat innebära ett avståndstagande från att 
resa. En del volontärer upplevde däremot den ständiga kommunikationen och uppdateringen 
påfrestande och insåg hur stark medieberoende de var och tyckte till slut att centrets wifi- 
begränsningarna var bra. Det kan tolkas som att människor behöver en paus från medierna men att 
de inte finner någon möjlighet att ta detta avstånd hemma eftersom de ständigt är uppkopplade. 
Volontärerna befinner sig i en miljö där medierna inte kan få lika stort utrymme vilket gör att de 
själva inte behöver ta beslutet att gå offline. Volontärerna har då en ursäkt till varför de inte kan 
kommunicera med dem hemma och har på det viset möjligheten att ta avstånd.  

Volontärerna fortsatte däremot hålla kontakten med nära anhöriga hemma, oavsett volontärernas 
åsikter om denna kommunikation, vilket kan tolkas som att det fortfarande var viktigt för 
volontärerna att bibehålla de sociala relationerna, samvaron och stödet hemifrån. Däremot 
kommunicerar volontärerna på Yana Cocha i större utsträckning med bilder på Instagram eller 
Facebook vilket når ut till större grupper än enbart närstående familjemedlemmar. Bilderna är 
dessutom noga utvalda och valet av bild symboliserar både volontärens vistelse och volontären 
själv. Det är i detta avseende studiens resultat skiljer sig från Rudez and Vodebs samt och Munar 
och Jacobsens. Tolkning går istället i linje med Jeongmi och Tussyadiah (2013, 79-81) eftersom de 
menar att det sociala stödet och presentationen av ”jaget” samverkar med varandra. Vad som dock 
skiljer volontärernas medieanvänding och Jeongmi och Tussyadiah (2013, 79) resonemang är att de 
gör skillnad på den omsorgsfullt utvalda presentationen och presentationen av verkligheten, medan 
volontärernas kommunikation snarare kan förstås som utvalda delar av deras verklighet. Det bör 
däremot uppmärksammas att denna verklighet inte behöver vara alla volontärers verklighet och inte 
heller lokalbefolkningens verklighet och definitivt inte djurens.  
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Det kan således bli en vinklad framställning av volontärprojektet som även uppfattas olika beroende 
på mottagare, vilket i ett bredare perspektiv påverkar synen av Yana Cocha. Samtidigt behövs 
volontärernas kommunikationen för informationsspridning av projektet eftersom deras erfarenheter 
är en stor del av informationsflödet till andra resenärer (Roque och Raposo 2016, 58). 
Informationen som sprids kan dock riskera ha negativ inverkan på projektet eftersom den inte är 
kontrollerbar. Samtidigt kan volontärerna vara en mer rättfärdig källa eftersom de befunnit sig i 
projektet, tillskillnad från organisationer som sprider information i andra hand och nödvändigtvis 
inte behöver ha befunnit sig på plats. Det bör dock uppmärksammas att båda parter har någon form 
av egenintresse med kommunikationen vilket påverkar avsändarens trovärdighet. För organisationer 
finns det ett ekonomiskt intresse och för volontärernas del kan egenintresse handla om den 
personliga framställningen, vilket studiens resultat visat är viktigt för en del volontärer. Dessa 
aspekter utesluter dock inte att volontärernas digitala interpersonella kommunikation kan vara 
fördelaktigt för Yana Cocha. De bilderna som tas under arbetsrundorna kan vara bidragande faktorer 
till att andra människor väljer att resa som volontärer till centret. Studiens resultatet har även visat 
att den specifika kontexten formar volontärernas medievanor vilket under en längre vistelse kan 
innebära ett minskat behov av medier. Volontärernas medieberoende som riskerade hämma 
volontärarbetet kan istället avta i och med den specifika kontexten. Det finns ett tydligt mönster 
bland volontärerna att de vill interagera med djuren men gärna i samband med medierna för att 
fånga ögonblicken på bild. De ”bästa” fotografierna kommuniceras sedan i sociala medier vilket ger 
ett bidrag i kommunikationsmiljön och marknadsföringen inom turismbranschen. Bidraget kan vara 
både positivt och negativt beroende på avsändare och mottagare. Fokuset tycks däremot många 
gånger handla om att fotografera djuren och omgivningen istället för att vara närvarande i den 
fysiska miljön vilket påverkar volontärernas upplevelser eftersom de till stora delar ser Yana Cocha 
genom medierna och kanske inte alltid är hundra procentigt engagerade i det arbetet de utför.  

En bidragande faktor till att den digitala medieanvändningen inte helt tar över djurhanteringen är de 
wifi-begränsningar som finns på centret. Ur ett sådant perspektivet innebära det att volontärernas 
medieinteraktion inte utgör någon större problematik för volontärprojekt på Yana Cocha, men det 
utesluter inte att problematiken inte uppstår på ett annat center, i ett annat projekt, där wifi kanske 
är tillgängligt hela tiden. Problem kan alltså fortfarande uppstå om volontärer inte är villiga att 
anpassa sin medieanvänding till den befintliga kontexten inom vilken de befinner sig. Ett exempel 
kan vara om en volontärs fokus går till att fotografera djuren snarare än att interagera med dem på 
ett så naturligt sätt som möjligt. För att förtydliga, ett djurs naturliga miljö innefattar inte att sitta på 
en människas axel och bli fotograferad men ändå är detta en av de största dragningskrafterna för en 
volontär och denna typ av fotografi lockar troligtvis fler volontärer till projektet. En annan 
problematik som kan uppstå i och med tillgång till internet är att volontärerna ägnar sin lediga tid 
till att interagera med sociala medier istället för att interagera med lokalbefolkningen och lära känna 
kulturen. Detta är dock ingen problematik som kan undersökas med hjälp av denna studie.  

Enligt Jeongmi och Tussyadiah (2013, 87-88) ligger den sociala interaktionen till grund för 
utvecklandet av relationer som i sin tur fungerar som ett stöd för andra turister som kan ta del av 
informationen. Studien kan endast lämna ett bidrag till svaret på frågan om dessa aspekter 
tillsammans med det minskade emotionella avståndet har inneburit att allt fler väljer att åka på 
volontärresor. Detta gör studien genom att ge en inblick i volontärers medieanvändande och visa på 
i vilken utsträckning volontärerna interagerar med medier på ett specifikt projekt, och främst hur de 
digitala medierna används som interpersonell kommunikation. Dessa aspekter är viktiga som första 
steg för att undersöka om det finns ett behov hos volontärer att utveckla relationer, socialt stöd och 
emotionell närhet till hemlandet. 
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7:3 Kritisk reflektion och förslag på framtida forskning 

Det har gått att studera hur volontärerna använder medierna som en resurs på Yana Cocha och även 
hur de används som en digital interpersonell kommunikationsresurs. De två metoderna deltagande 
observationer och intervjuer har kompletterat varandra. Deltagande observationerna har bidraget till 
en djupare inblick i den miljö volontärerna befinner sig i och interaktionen med dem har genererat 
ett bredare perspektiv på hur medierna faktiskt används. Den information som samlats in med 
observationerna hade aldrig kunnat ges under en intervju. Samtidigt har intervjuerna bidragit till 
förståelse för en del av volontärerna agerande, djupare inblick i hur och varför de kommunicerar via 
sociala medier samt nya infallsvinklar för hur medierna används som resurser. Studien hade kunnat 
kompletteras med ytterligare intervjuer, förslagsvis för samtliga volontärer som observerades. 
Koordinatorerna hade även kunnat få utrymme i uppsatsen då det hade varit intressant att studera 
om medierna används olika beroende på vistelsen längd och hur djupt involverad personerna är i 
projektet. Ytterligare en intressant infallsvinkel att gå djupare in på hade varit den intrapersonella 
kommunikationen. Ur ett vidare perspektiv hade det även varit av intresse att undersöka hur olika 
kulturer eller generationer interagerar med medier i denna kontext men det hade krävts observation 
under en betydligt längre tid.  

Fynden som gjordes i uppsatsen är baserade på ett urval av volontärer som befann sig på Yana 
Cocha under de fyra veckorna som undersökningen ägde rum. Resultatet baseras således på 17 
volontärer som samtliga varit på centret under varierade tidsperioder. Observationer har gjorts under 
volontärers första respektive sista vecka men eftersom volontärerna kommer i omlopp är det ingen 
utav dem som studerats under en sammanhängande period som sträcker sig över tre veckor. Det går 
alltså inte att genom studien se hur den specifika kontexten skulle forma hur volontärerna 
interagerar med medierna under en längre tid och om detta även skulle påverka den interpersonella 
kommunikationen. Detta går inte heller att studera om medieberoendet skulle avta efter en längre 
tid. Ett förslag på vidare forskning är att göra deltagande netnografiska observationer för att få en 
inblick i hur materialet som kommuniceras ser ut och reflektera hur innehållet påverkar 
volontärturismen.  

De mönster som kan urskiljas i det empiriska material visar att medierna har en stor roll i 
volontärers vardag och eftersom delningen av erfarenheter via sociala medier var det främsta 
användningsområdet lämnar deras digitala interpersonella kommunikation ett bidrag till 
volontärturismens informationsutbud. Det deltagande etnografiska observationerna resulterade i en 
fördjupad förståelse för volontärernas medieanvänding och hur denna interaktion kan påverka både 
individen och volontärprojektet. Uppsatsen är ett bidrag till vidare forskning eftersom den visar på 
hur mediebrukets kontext är en del i formandet av människors medieanvänding. Studien bidrar 
också till information om en utforskad kontext och de digitala mediernas utrymme inom den vilket 
ger en inblick i mediernas roll i ett volontärprojekt.  
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8:1 Bilagor  

Intervjuunderlag. Intervjuperson: Aline, 19 år Tyskland. Vistelse: 2 veckor  

- You have ben traveling for quite a while now, about 2.5 months if I remember correctly. Can you 
just tell me a little bit about how you have been using media during your travels?  

- Witch type of media, how often and why?  
- Is there a special type of app you use and why that one?  
- Do you use different media technologies for different people? 
-

- Do you use media for communicating with friends and family or for posting about your travels?  
- Do you find your media use different at Yana Cocha?  

- Wifi times, wifi areas...?  

-  For what reason would you use media in your work as a volunteer?  

- Did you know there was going to be wifi here? If yes, would you have choose differently if you 
would have known there wasn't gone be any wifi?  

- Media has opened up for so many possibilities to travel and now days it's used for planing trips 
and even during the travels. How have you been using media for planing your trip, you know 
like practical stuff?  

- Would you manage to travel without media? Why/why not?  
- Do you use media outsider of the center?  
- If you imagine a regular day at home, would you say that you use media more or less at Yana 

Cocha than you do at home?  
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Intervjuunderlag. Intervjuperson: Jake, 19 år USA. Vistelse: 2 veckor. 

- You got here kind of recently,can you tell me a little bit about what you think of Yana Cocha so 
far?  

- Why did you choose to go here?  
- How did you get information about this project?  
- How have you been using media for planing your trip, you know like practical stuff? 

- Can you explain how you have been using media during your time here?  
- Witch type of media, how often and why?  
- Is there a special type of app you use and why that one?  
- Do you use different media technologies for different people? 

- For what reason would you say you use media the most?  
- Posting about your travels, communicating with friends?  

- Which social media do you prefer to use to keep in touch with people?  
- Why that one or those  

- What reaction did you get from family and friends when you told them you were gonna travel?  
- Did they ask or do they expect you to keep in touch? 
- Which person/persons would you say is most important for you to keep in touch with?  
- Is it usually you who contacts them or is it the other way around?  

-  For what reason would you use media in your work as a volunteer?  
- Do you bring your phone around, what do you use it for 

- What do you think about the wifi possibilities here?  
- Did you know there was going to be a wifi before you got here?  
- If you knew it wasn't gonna be wifi, would you still travel her?  

- In which way has media been useful for your travel here?  
- Would you manage to go here without help from different media technologies 
- What obstacles do you think you could run in to as a non-media-user?  

- Do you use media outside of the center and in what way? (Translation, explanation, maps, 
publishing stuff from a special place) 

- Can you tell me how your media use differs from here at Yana Cocha to when you're at home  
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Intervjuunderlag. Intervjuperson: Evelina, 23 år Sverige. Vistelse: Veterinärassistent obestämd tid 

- Berätta, hur länge har du varit här på Yana Cocha och vad gör du för någonting?  

- Hur fick du information om detta projektet?  
- Vad fick dig att åka hit  
- Hur planerade du din resa, använde du dig av medier för att göra detta?  

- Du har nu varit hemifrån under en längre tid och kommer ju stanna här ett bra tag till, hur 
kommunicerar du med nära och kära?  

- Vilket typ av media använder du? Mobil/dator?  
- Använder du olika typer av mediafunktioner till olika personer?  
- Hur ofta kommunicerar du med dem hemifrån?  
- Kommunicerar du via medier med folk inom Yana Cocha? (Ex utbyter bilder etc.)  

- Vilken roll har medierna i ditt arbete här?  

- Du studerar ju samtidigt, hur stor roll har medierna för dina studier?  

- Vad använder du medierna till i övrigt? (Utöver studier/arbete)  
- Publicera saker på sociala medier, vilka, hur ofta och i vilket syfte 

- Du har ju tidigare varit volontär, skulle du säga att medierna fick mer uppmärksamhet under din 
tid som volontär eller under din tid nu som vet.assistent?  

- Utifrån de du berättat, vad skulle du säga att du använder medierna främst till?  
- Studie, arbete, kommunikation hem, publicera om resan...  

- Om du tänker dig en vanlig vardag hemma, skulle du säga att medierna tar mer eller mindre plats 
här på Yana Cocha än vad de gör hemma?  

- Har din relation till medierna ändrats?  

- Använder du medierna utanför centret någonting, bland lokalbefolkningen, och isf till vad och på 
vilket sätt? (Översättning, förklara saker, kartor, publicera ngt från en speciell plats osv...)  

- Är du beroende av medierna här på Yana Cocha eller i Ecuador i övrigt?  

- Hur tror du din vistelse här hade sett ut utan medier? (Skillnader, hinder)  

- På vilket sätt är wi-fi möjligheten och medierna användbara på centret?  

- Slutligen,visste du att det fanns wi-fi här innan du åkte hit (första gången) och hade du åkt hit om 
du visste att wi-fi inte fanns?  
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- Intervjuunderlag. Intervjuperson: Karel, 47 år Nederländerna. Vistelse: 6 veckor  

- Tell me a little bit about what you think of Yana Cocha?  
- Why did you choose to go here?  
- How did you get information about this project?  
- How have you been using media for planing your trip 

- There is many different types of media, but as I understand it you are not using digital media so 
much during your travel here, can you explain why you choose not to do that?  

- As you said, you do write a blog, can you tell me a little bit about the blog?  
- What are you writing on it? Who are you writing for?  
- How often do you update your blog?  
- Main reason for using it? Why a blog?  

- You don't have a computer or iPad or smart phone with you so you go to Puyo to write. Can you 
tell me how that works?  

- Internet connection, costs, time on the computer etc.  

- As I understand it You were told there was going to be a computer here, with Internet 
connection?  Would you have brought your own computer if you would have known that from 
the start?  

- I noticed you have a phone with you, not a smart phone but a regular one. What do you use that 
phone for?  

- Texting, calling, alarm clock... What type of SIM card? (Ecuador or Dutch?)  

- What would you think a travel here without any digital media at all (no wifi, no Internet cafe) 
would be like?  

- When it was an earth quake you had to borrow Evelinas phone to email your parents. What kind 
of obstacles have you run in to as a person who doesn't have a media like computer or phone 
with you?  

-  So you use media for your blog, and texting with your phone(?) and also for emergencies. For 
what other reason do you think media could be useful for your travel here?   

- You told me you don't like to use digital media so much wile you travel but still you have a 
phone with you and you do go to Puyo to write. Do you still feel some kind of need to be 
contactable and keep contact with them at home?  

- Can you tell me a little bit about how your media use differs from here at Yana Cocha to when 
you're at home  
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Intervjuunderlag. Intervjuperson: Kaitlin, 26 år USA. Vistelse: 4 veckor  

- You got here kind of recently,can you tell me a little bit about what you think of Yana Cocha so 
far?  

- Why did you choose to go here?  
- How did you get information about this project?  
- How have you been using media for planing your trip, you know like practical stuff? 

- Can you explain how you have been using media during your time here?  
- Witch type of media, how often and why?  
- Is there a special type of app you use and why that one?  
- Do you use different media technologies for different people? 

- For what reason would you say you use media the most?  
- Posting about your travels, communicating with friends?  

- Which social media do you prefer to use to keep in touch with people?  
- Why that one or those  

- What reaction did you get from family and friends when you told them you were gonna travel?  
- Did they ask or do they expect you to keep in touch? 
- Which person/persons would you say is most important for you to keep in touch with?  
- Is it usually you who contacts them or is it the other way around?  

-  For what reason would you use media in your work as a volunteer?  
- Do you bring your phone around, what do you use it for.  

- What do you think about the wifi possibilities here?  
- Did you know there was going to be a wifi before you got here?  
- If you knew it wasn't gonna be wifi, would you still travel her?  

- In which way has media been useful for your travel here?  
- Would you manage to go here without help from different media technologies 
- What obstacles do you think you could run in to as a non-media-user?  

- Do you use media outside of the center and in what way? (Translation, explanation, maps, 
publishing stuff from a special place etc.) 

- Can you tell me how your media use differs from here at Yana Cocha to when you're at home  
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- Intervjuperson: Rosa, 47 år Italien.Vistelse: 6-8 veckor 

- Tell me a little bit about what you think of Yana Cocha?  
- Why did you choose to go here?  
- How did you get information about this project?  
- How have you been using media for planing your trip 

- Can you explain how you have been using digital media (phone computer etc) during your time 
here?  

- Witch type of media, how often and why?  
- Is there a special type of app you use and why that one?  
- Do you use different media technologies for different people? 

- What kind of social media do you use?  
- Why that one/ones?  
- How often?  

- For what reason would you say you use media the most?  
- Posting about your travels, communicating with friends and family?  

- Which social media do you prefer to use to keep in touch with people?  
- Why that one/ones  

- What would you think a travel here without any digital media at all (no wifi, no Internet cafe 
etc.) would be like?  

- You tell me you don't use media so much, what do you think about how the other volunteers are 
using it? 

-  For what reason would you use media in your work as a volunteer?  
- Do you bring your phone around, what do you use it for.  

- What do you think about the wifi possibilities here?  
- Did you know there was going to be a wifi before you got here?  
- If you knew it wasn't gonna be wifi, would you still travel here?  

- In which way has media been useful for your travel here?  
- Would you manage to go here without help from different media technologies 
- What obstacles do you think you could run in to as a non-media-user?  

- Do you use media outside of the center and in what way? (Translation, explanation, maps, 
publishing stuff from a special place ) 

- Can you tell me a little bit about how your media use differs from here at Yana Cocha to when 
you are home 
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