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Útdráttur 

Vinsældir Kenýa sem ferðaáfangastaður vestrænna ferðamanna hefur gert það að verkum að 

kynlífsiðnaðurinn í landinu hefur þróast og stækkað. Kynlífsferðamennska í Kenýa er vaxandi 

vandamál. Vestrænar konur koma í auknum mæli til Kenýa til þess að eiga í kynferðislegum 

samböndum við unga kenýska menn og á meðan halda þær þeim uppi, meðal annars með 

peningagjöfum. Kynlífsferðamennska kvenna er flókið fyrirbæri og hafa fræðimenn átt í 

erfiðleikum með hvað hana eigi að kalla, kynlífsferðamennsku eða rómantíska ferðamennsku. 

Þegar hugtakið rómantísk ferðamennska er notað yfir konur í kynlífsferðamennsku verður 

athæfið viðurkenndara, karlmenn eru tengdir við vændi á meðan konur eru tengdar við 

félagsskap. 

Markmið mitt með þessari rannsókn er að sýna hverskonar ferðamennska 

kynlífsferðamennska vestrænna kvenna er og hvernig hún samanstendur af mörgum þáttum 

sem spila saman. Í rannsókninni skoða ég hvers vegna konur eru tengdar við rómantíska 

ferðamennsku á meðan karlar eru tengdir við vændi og veiti innsýn inn í líf kvenkyns 

kynlífsferðamanna sem upplifa sig ekki sem kynlífsferðamenn. 

Rannsóknin byggir á vettvangsathugun sem var framkvæmd í Mombasa Kenýa á 

fimm vikna tímabili frá nóvember til desember árið 2012.  Viðtöl voru tekin við fimm konur 

sem stunda kynlífsferðamennsku í Kenýa og aðra sem tengjast ferðaiðnaðinum í landinu.  
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Abstract 

Sex Tourism in Kenya is a growing problem, Kenya’s popularity as a tourist destination for 

Western tourists has lead to the evolution and expansion of the sex industry in the country. 

Western women are increasingly coming to Kenya to engage in sexual relationships with 

young Kenyan men, they have relationships that revolve money exchange in the form of gifts 

and eventually money transfers. Female sex tourism is a complex phenomenon and scholars 

have been struggling with what it should be called, sex tourism or romantic tourism. When 

the concept of romantic tourism is used over women in sex tourism it is more accepted, while 

men in sex tourism are associated with prostitution, women are associated with 

companionship. 

The purpose of my research is to show what kind of tourism female sex tourism is and 

how it is composed of many factors that play together. In this study, I look into why women 

are related to romantic tourism while men are associated with prostitution and provide insight 

into the lives of female sex tourists who do not see them selves as sex tourists. 

The research is based on a participant observation in Mombasa, Kenya. It was 

conducted in a five weeks time from November to December in 2012. Interviews were 

conducted with five women who participate in sex tourism in Kenya and others who are 

involved in the tourism industry in the country.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 60 eininga meistaraverkefni í mannfræði við Háskóla Íslands. Við gerð 
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1 Inngangur 

Kenýa er land margra mismunandi birtingamynda; fátækt, eymd og hungursneyð er ein, 

fjölbreytt menning, safaríferðir og hvítar strandir er önnur. Birtingamyndir Kenýa sýna 

drauma ferðamannsins, villt dýralíf, spennandi umhverfi, litskrúðuga menningu og mannlíf, 

einnig sýna þær hið gagnstæða sem þó dregur margt fólk að til Kenýa. Hún er falleg og 

spennandi myndin sem dregin er upp af austurströnd Kenýa; pálmatré, grænn sjór og hvítar 

strendur sem teygja sig hvert sem augað lítur. Margar strendurnar tilheyra Mombasa, annarri 

stærstu borg Kenýa, á eftir höfuðborginni Nairobi. Fjöldi ferðamanna ferðast ár hvert til 

Mombasa og strandbæjanna þar í kring til þess að njóta lífsins, drekka í sig menninguna og til 

þess að kynnast einhverju nýju, framandi og spennandi.   

 Ég kom fyrst til Kenýa árið 2006 og féll strax fyrir landinu, ég var einn af þeim 

ferðamönnum sem lofar að koma aftur og aftur. Þegar ég fór frá Kenýa 2007 var ég viss um 

að ég átti eftir að fara þangað aftur og það var það sem ég gerði árið 2011 og svo aftur árið 

2012 til þess að framkvæma rannsókn mína. Það sem heillaði mig fyrst og fremst við landið 

var fólkið og náttúran. Ég eignaðist marga góða vini sem ég held enn sambandi við og eru 

ástæðan fyrir því að ég hef farið þangað aftur. Þjóðgarðar, villt dýralíf og hvítar strendur eru 

svo önnur ástæða. Ég kom fyrst til landsins sem sjálfboðaliði í hjálparstarfi, ég bjó í litlum bæ 

rétt fyrir utan Nairobi sem heitir Kajiado. Það er lítið hægt að gera í Kajiado og þar sem ég 

átti frí um helgar var ég ekki lengi að ákveða ferð til Mombasa, paradísarinnar við ströndina. 

Sól, sjór og sandur var það sem mætti mér, sem og mikill straumur ferðamanna. Ég vissi að 

Kenýa væri vinsæll áfangastaður ferðamanna en ég tengdi það meira við safaríferðir en 

strandferðir svo það kom mér á óvart hversu mikið var um ferðamenn í Mombasa. Stór og 

flott hótel liggja við hverja strönd, full af ferðamönnum hvaðanæva af úr heiminum.  

 Í Mombasa var mér fljótlega sagt frá því að kynlífsferðamennska væri vinsæl og hægt 

væri að sjá hana auðveldlega bæði á ströndinni og í bænum. Heimamaður benti mér á par í 

stórmarkaði, maðurinn var ungur heimamaður, konan var hvít og talsvert eldri. Mér var sagt 

að vinsælt væri að vestrænar konur kæmu til strandarinnar í leit að félagsskap, konurnar 

borguðu þá mönnunum fyrir að sýna sér borgina og innifalið í verðinu væri kynlíf, þetta var 

sýnilegt og ekki talið feimnismál. Kynlífsferðamennskan kom mér ekki á óvart, enda ekki 

óalgeng sjón að sjá hvíta eldri menn með svörtum ungum konum bæði í Nairobi, höfuðborg 

Kenýa og í Mombasa. Það sem kom mér þó á óvart var sú staðreynd að ekki var einungis að 

ræða kynlífsferðamennsku vestrænna karla heldur einnig kynlífsferðamennsku vestrænna 
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kvenna. Ég fór að sjá vestrænar konur út um allt með ungum kenýskum mönnum sem kallaðir 

eru strandastrákar (e. beach boys), þau leiddust hönd í hönd á ströndinni og í bænum. Ég gerði 

mér ekki grein fyrir því hversu algengt og hversu sýnilegt það var að sjá vestrænar konur með 

svörtum mönnum. Konurnar voru í flestum tilvikum töluvert eldri en mennirnir sem þær voru 

með og það sama var hægt að segja um vestrænu mennina sem gengu um götur bæjarins og 

sátu á kaffihúsum með unga svarta stúlku upp á arminn. Ég varð mjög forvitin um þessi 

sambönd, hvað var þetta eiginlega? Voru þetta raunveruleg ástarsambönd eða var þetta 

vændi?  

Það kom mér svolítið á óvart, eftir á, hversu hissa ég varð þegar ég komst að því að 

konur líkt og karlar taka þátt í kynlífsferðamennsku. Ég tók ekki eftir því fyrr en mér var bent 

á það hversu sýnileg kynlífsferðamennska kvenna er í Mombasa. Að mínu mati eiga þó 

konurnar í hættu að týnast í því karlahafi sem einkennir kynlífsferðamennsku í Kenýa. Ég 

hafði heyrt um kynlífsferðamennsku áður en ég varð vitni að henni í Mombasa, ég tengdi 

hana þó alltaf við Asíu og við karlmenn. Kynlífsferðamennsku hafði mér aldrei dottið í hug að 

tengja við konur og Afríku.  

Kynlífsferðamennska kvenna er áhugavert umræðuefni, vestrænum konum í 

kynlífsferðamennsku er oft vorkennt og athæfi sem tengir karlmenn við vændi tengir konur 

við félagsskap. Í þeim heimildum sem ég hef kynnt mér varðandi kynlífsferðamennsku hefur 

mér fundist gegnumgangandi þráður að vestrænir karlar eru óþokkar og gerendur en vestrænar 

konur eru grey, þannig eru þær ósjálfrátt settar í fórnarlambs-sætið þrátt fyrir að vera 

gerendur. Markmið mitt með rannsókninni er að veita innsýn inn í líf vestrænna kvenna sem 

fara til Mombasa og eignast þar unga kenýska kærasta. Ég vil komast að því hvers vegna 

vestrænar konur eru tengdar við rómantíska ferðamennsku en vestrænir karlar við 

kynlífsferðamennsku. Til þess að ná markmiði mínu skoða ég hvernig konurnar skilgreina 

kynlífsferðamennsku og hvort þær telji sig vera kynlífsferðamenn. Ég tel mikilvægt að skoða 

kynlífsferðamennsku kvenna í tengslum við samtvinnun þar sem margir mismunandi þættir 

spila saman og gera það að verkum að fólk tekur þátt í kynlífsferðamennsku og gerir það 

einnig að verkum að kynlífsferðamennska fær að viðgangast í Kenýa. 

Ritgerðin hefst á kenningarlegri umfjöllun um ferðamennsku og kynlífsferðamennsku 

þar sem ég nota kenningar tengdar rými (e. space), samtvinnun (e. intersectionality), 

nýlenduhyggju (e. colonialism) og ímynd (e. identity) til þess að varpa ljósi á 

kynlífsferðamennsku í Kenýa og á þörfina að skoða kynlífsferðamennsku út frá mörgum 

hliðum. Einnig skoða ég það sem áður hefur verið skrifað um kynlífsferðamennsku og nota 



11 

það til þess að varpa ljósi á niðurstöður mínar. Í kaflanum geri ég einnig grein fyrir 

hugtökunum kynlífsferðamennska (e. sex tourism), rómantísk ferðamennska (e. romance 

tourism), kvenkyns kynlífsferðamaður (e. female sex tourist) og strandastrákar (e. beach 

boys).   

Næsti kafli snýr að aðferðafræði rannsóknar minnar; ég notaðist við etnógrafískar 

aðferðir með áherslu á þátttökuathugun. Ég tók viðtöl við fimm kynlífsferðakonur, ræddi við 

strandastráka, starfsfólk innan ferðaiðnaðarins og ferðamenn. Einnig safnaði ég gögnum á 

vettvangi með því að fylgjast með og skrá niður það sem ég taldi skipta máli. Í kaflanum segi 

ég frá undirbúning rannsóknar minnar og vali á vettvangi, framkvæmd rannsóknarinnar eru 

gerð skil sem og þátttakendum mínum. Í lok þessa kafla varpa ég ljósi á það hvernig gögnin 

voru greind og hvaða aðferðum beitt var við greininguna. Ég notaðist við þemagreiningu þar 

sem ég dró út helstu þemun í viðtölum mínum og notaði þau síðan til þess að flokka aðalþætti 

rannsóknarinnar og búa til undirkafla í niðurstöðukaflanum.  

Því næst kemur að niðurstöðukaflanum, þar dreg ég fram niðurstöður mínar í tengslum 

við þau þemu sem ég fann við greiningu gagna minna. Þemun dreg ég fram í undirköflum 

kaflans Hvað sögðu konurnar og ræði hvert þema út frá niðurstöðum úr viðtölum við 

konurnar og strandastráka. Í kaflanum ræði ég upplifun mína á vettvangi og skoða 

staðalímynd kynlífsferðamannsins í tengslum við veru mína á vettvangi. Einnig skoða ég í 

kaflanum sýnileika kynlífsferðamennskunar í Kenýa.  

Umræðukafli tekur svo við þar sem niðurstöður mínar eru ræddar í tengslum við þær 

kenningar sem ég setti fram í kenningarkaflanum.   

Það er mikilvægt að halda rannsóknum á kynlífsferðamennsku áfram, þessi 

ferðamennska er ört vaxandi í heiminum í dag og bæði fræðimenn og viðmælendur mínir hafa 

litla trú á að strjórnvöld taki á þessu vandamáli þar sem ferðamennska kemur með tekjur inn í 

landið. Tilgangur rannsóknar minnar er að koma með innlegg í umræðuna og sýna fram á að 

margir þættir spila saman þegar kemur að kynlífsferðamönnum og áframhaldandi þróun í 

kynlífsferðamennsku og því þarf að skoða hana með það í huga, í tengslum við samverkandi 

þætti.  
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2 Kenningarleg umræða og staða þekkingar 

Í þessum kafla skoða ég kenningarlegar og sögulegar hliðar ferðamennsku og 

kynlífsferðamennsku. Ég skoða þróun kynlífsferðamennskunnar í Kenýa, geri grein fyrir því 

sem skrifað hefur verið um efnið og úskýri hvað felst í hugtökunum kynlífsferðamennska (e. 

sex tourism), kvenkyns kynlífsferðamaður (e. female sex tourist) og strandastrákur (e. beach 

boy). Í kaflanum nota ég kenningar sem snúa að rými (e. space) og samtvinnun (e. 

intersectionality) í tengslum við kynlífsferðamennsku kvenna. Einnig skoða ég Kenýa í 

tengslum við nýlendutímann, ímynd landsins og landið sem ferðaparadís til þess að varpa ljósi 

á Kenýa sem áfangastað kynlífsferðamanna. Mannfræðingar hafa lengi skoðað ferðaiðnaðinn 

og kynlífsiðnaðinn saman og í sitt hvoru lagi. Kynlífsferðamennska hefur vakið athygli 

mannfræðinga þar sem samtvinnun menningarheima og valdasambanda spilar stórt hlutverk. 

Kynlífsferðamennska er flókið fyrirbæri sem þarf að skoða út frá mörgum hliðum, hliðum 

sem snúa að ferðamanninum sem og heimamanninum sem koma við sögu. Til þess að öðlast 

betri skilning og breiðari sýn á kynlífsferðamennsku er nauðsynlegt að skoða vel það sem 

fræðimenn hafa áður skrifað um efnið.     

  

  
Ásrún: has it been a good holiday? 

Kerstin: yes it’s a good holiday… always good holiday 

Ásrún: yes 

Kerstin:  it’s warm, it’s sun… it’s lovely, friendly people 

Ásrún: yeah 

Kerstin: I say it is a paradise, for me it is a paradise, for the people it is a little more 

difficult, but for me paradise 

 

 

2.1 Ferðamaðurinn 

Orvar Löfgren (2002) spyr í inngangskafla bókar sinnar On Holiday: A History of 

Vacationing spurningar sem Carl Jonas Love Almquist, sænskur rithöfundur, spurði árið 

1840, “hvað er ferðamaður?” (2002: 5). Wanjohi Kibicho (2009) hefur gert rannsóknir á 

ferðamennsku og kynlífsferðamennsku í Kenýa, hann telur ferðamanninn vera einstakling á 
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ferðalagi milli tveggja, eða fleiri, landa eða staða. Hugtakið ferðamaður (e. tourist) er 

upphaflega breskt og felur í sér að fara frá heimili sínu og vinnu og leita uppi nýja reynslu, 

ánægju og frístundir. Það sem byrjaði sem leið til þess að komast frá öllu, slaka á og gera lítið 

sem ekkert varð með tímanum að skipulögðu kerfi sem einblínir á neyslu ferðamannsins; 

hótelgisting, skoðunarferðir, samgöngur, matur og minjagripir er það sem einkennir neyslu 

ferðamanna í dag (2009: 15).  

Ferðamaðurinn er áhugavert fyrirbæri að mati Kibicho sem telur að ferðamenn tjái sig 

oft á annan hátt þegar þeir eru á ferðalögum. Hegðun sem ekki er talin eðlileg fyrir 

ferðamanninn í heimalandi sínu fær að skína í gegn á áfangastað hans þar sem hann er 

áhyggjulaus og frjáls frá höftum raunveruleikans. Ferðamenn flýja þau félagslegu hlutverk 

sem þeir gegna í heimalandi sínu og þeirra annað sjálf fær að skína í gegn, í smá tíma 

(Kibicho, 2009: 99). Ferðamenn eru ekki alltaf séðir sem boðberar betri tíma og hagnaðar, 

samkvæmt Malcolm Crick (1989) hafa ferðamenn verið kallaðir sólbrúnir skemmdarvargar 

menningar þegar kemur að ferðamennsku í þriðja heiminum. Ferðamenn sjá sig oft sem æðri 

en heimamenn og svo virðist sem virðing ferðamanna fyrir áfangastað og heimamönnum sé 

oft skilin eftir heima (1989: 309).  

 Ferðamennska hefur það vald að koma fólki sem tilheyrir mismunandi 

menningarheimum saman, ferðamanninum og heimamanninum (Kibicho, 2009: 99). 

Samkvæmt Robert Peake (1989) er hægt að sjá sameiginleg einkenni nítjándu aldar 

frístundastéttar (e. leisure class) og nútíma vestrænna ferðamanna sem fara í frí til þriðja 

heims landa. Frístundastétt nítjándu aldar samanstóð af fólki sem hafði völd og nóg af pening 

milli handanna, fólk sem gat leyft sér að fara í ferðalög á meðan annað fólk þurfti að vinna. 

Hegðun nútíma ferðamanna í nýju landi og við fólkið sem þar býr er að mörgu leyti sú sama 

og hegðun nítjándu aldar frístundastéttar við verkastéttina (e. labour class). Hegðun 

frístundastéttarinnar einkenndist af nýtingu (e. exploitative attitude) þar sem frístundastéttin 

var tengd við forréttindi, auð, skemmtun og völd og verkastéttin var tengd við minni gæði og 

lægri stöðu. Frístundastétt gat einungis orðið til vegna stéttaskiptingar sem einkenndist af 

efnahagslegu óréttlæti sem gerði það að verkum að frístundastéttin varð undanþegin allri 

vinnu (1989: 209-210).  

 Í margar aldir hafa karlar ferðast um heiminn og skrifað ferðasögur sínar í bækur og 

blöð. Fyrsta ferðasaga konu kom út árið 1718 en þrátt fyrir það byrjuðu flestar konur ekki að 

ferðast á eigin vegum fyrr en seint á nítjándu öldinni. Á þeim tíma var talið auðveldara fyrir 

konur að ferðast, nýlendutíminn var í blóma og talið var að konur myndu styrkja stöðu 
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landnemanna og koma í veg fyrir að sjóða myndi upp úr í samfélögum sem landnemar höfðu 

tekið yfir. Ferðalög voru á þessum tíma mjög karllæg, karlar voru þeir sem fóru í ferðalög og 

leiðangra og höfðu rutt brautina fyrir konur. Konurnar voru að stíga inn í karlægt umhverfi, 

umhverfi sem var stjórnað og skipað af karlmönnum og þær voru á vissan hátt að stjaka við 

karlmennskuímynd ferðamannsins (Jacobs, 2010: 22-3).  

 Ferðamálafræði (e. tourism studies) er nokkuð ný fræðigrein samkvæmt Charlotte 

M. Echtner og Tazim B. Jamal (1997: 868-7), hugtökin ferðamennska og ferðamaður urðu til 

snemma á nítjándu öldinni en ekki var farið að rannsaka þessi hugtök fyrr en á tuttugustu 

öldinni. Mannfræðin skoðar einnig ferðmanninn, að mati Malcolm Crick (1989) er 

ferðamaðurinn áhugavert mannfræðiefni þar sem mannfræðingar skoða einstaklinga í 

mismunandi samfélögum og menningarheimum. Crick segir ferðamanninn vera fyrir utan 

menningu í tvennum skilningi, annars vegar tilheyrir hann ekki þeirri menningu sem hann er 

staðsettur í og hins vegar er hann búinn að stíga út fyrir sitt venjulega líf og inn í annan 

veruleika (1989: 332).  

2.2 Ferðamennska 

Til þess að útskýra hugtakið ferðamennska (e. tourism) telur Kibicho þörf á því að kynna til 

sögunnar fjögur hugtök sem tengd eru við ferðaiðnaðinn. Hugtökin eru ferðamenn (e. 

tourists), ferðaþjónusta (e. tourism operators), heimamenn (e. tourist host community) og 

stjórnvöld (e. government). Ferðamenn leita að sálfræðilegum og líkamlegum upplifunum til 

þess að uppfylla persónulegar þarfir. Þessar þarfir hafa áhrif á val ferðamannsins á áfangastað 

og athöfnum. Ferðaþjónustan sér um að veita ferðamanninum allt sem hann þarfnast, til þess 

að hagnast. Heimamenn sjá ferðaiðnaðinn sem leið til þess að fá atvinnu en það fer síðan eftir 

því um hverskonar ferðamennsku er að ræða hvort áhrifin séu jákvæð, neikvæð eða bæði. 

Stjórnvöld hafa áhrif á ferðaiðnaðinn að því leyti að iðnaðurinn felur í sér alþjóðleg viðskipti, 

atvinnu og möguleika á þróun. Hér hefur ferðamennska verið notuð til þess að lýsa fjórum 

hugtökum og er ferðamennsku hægt að lýsa sem samspili virkni, þjónustu og stofnanna sem 

veita ferðaupplifun (Kibicho, 2009: 15).     

Jessica Jacobs (2010), sem skoðað hefur kynlífsferðamennsku kvenna á ferðasvæðinu 

Sinai í Egyptalandi, telur að fræðimenn séu búnir að sýna fram á tengls milli ferðaskrifa 

Viktoríutímabilsins og stöðugleika nýlendutímans, tengsl sem sýna það vald sem liggur í 

skrifuðu orði og hversu langt það nær. Nútíma vestræn ferðamennska hefur þróast í tengslum 

við skrif Viktoríutímabilsins, nýlendulönd fortíðar eru gerð heillandi fyrir ferðamenn með 
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notkun fortíðarþrár og töfrum nýlenduvaldsins (e. seductiveness of colonial power). Hótel, 

ferðahandbækur og ferðafyrirtæki gera áfangastaði sína meira söluvænni og spennandi, 

töfrandi og ólíka öllu öðru með því að nota nýlendutímann og fortíðarþrá. Jacobs segir að 

ferðalög til ólíkra menningarheima leggi mikla áherslu á það ólíka, hitt (e. other), það sem 

finnst ekki í heimalandinu. Þessi áhersla á hina sýnir sig í áherslum á tíma og stað, 

hefðbundinn fatnað, heimili og siði sem eiga að sýna ferðamanninum upprunaleika. Jacobs 

telur að ferðaskrifstofur, ferðahandbækur og ferðamenn taki þátt í að búa til ímyndaða 

áfangastaði (e. imagined destinations) sem búa til væntingar meðal ferðamanna. Áfangastaðir 

og ferðafyrirtæki ná oft ekki að standa undir þessum væntingum þar sem eins og allt breytast 

staðir með tímanum, verða nútímalegri og færast fjær fortíðinni (2010: 18-19, 21, 37). 

Fyrstu ferðabækurnar voru skrifaðar fyrir um 200 árum og, meðal þeirra landa sem 

fyrst var skrifað um var Egyptaland. Bækurnar lýstu því hvernig Egyptaland tilheyrði enþá 

fortíðinni og enn í dag er notast við þessar lýsingar. Ferðamenn fara til landsins í leit að 

ævintýrum í fjarlægu landi, landi sem tilheyrir ekki nútíðinni. Ferðamenn sem ferðast til 

þriðja heims landa eru að stíga út fyrir það nútímalega og inn í fortíðina. Nútíma 

ferðaskrifstofur sýna Egyptland sem vanþróað land sem er ekki nútímalegt, ferðamaðurinn 

ætlast því til þess að sjá fólk í upprunalegum klæðnaði og sem býr í upprunalegum húsum. 

Einnig býst ferðamaðurinn við að geta komist nálægt heimamanninum þar sem fram kemur í 

ferðahandbókunum að heimamenn séu mjög vinalegir að eðlisfari. Egypskir menn eru sýndir í 

ferðahandbókum sem seiðandi, myndarlegir, ástríðufullir og í upprunalegum klæðnaði. Jacobs 

telur að með því að markaðssetja ferðir til landa eins og Egyptalands í vestrænum löndum sé 

ekki aðeins verið að upphefja fornar rómantískar ímyndir heldur er einnig verið að styrkja þær 

og þær gerðar varanlegar. Ferðamenn eru hvattir til þess að gera þessar ferðir sínar að venjum, 

þeir geta flúið raunveruleikann í ákveðinn tíma og slakað á, á óraunverulegum stað (Jacobs, 

2010: 6-9, 15-17, 64).  

Ferðaiðnaðurinn hefur fengið á sig mikla gagnrýni, á meðan margir telja að 

ferðaiðnaðurinn sé blessun telja aðrir að iðnaðurinn stuðli að mörgu sem miður hefur farið 

eins og atvinnuleysi og vændi. Malcolm Crick (1989) telur að ferðaiðnaður í þriðja heims 

löndum hafi gert meira slæmt en gott. Ferðir til þriðja heims landa áttu að gera það að verkum 

að löndin myndu þróast í rétta átt og efnahagsleg staða þeirra myndi eflast. Það hefur sýnt sig 

síðustu áratugi að vandamálið er ekki svona auðleyst þar sem ferðaiðnaðurinn kemur ekki 

með öruggar tekjur inn í lönd þar sem óstöðugt ástand ríkir. Ferðatímabilin eru mismunandi 

og efnahagur landanna óstöðugur. Kostnaður ferða er því óstöðugur og verðlag ekki í höndum 
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áfangastaða. Ferðaiðnaðurinn er einnig ekki í allra hag, peningarnir fara til þeirra sem þegar 

eiga nóg af peningum, hástéttarinnar ef svo má kalla. Staða þeirra fátæku breytist því ekki 

mikið. Samkvæmt Crick telur hástéttarfólk í þriðja heiminum (e. third world elites) að 

ferðaiðnaðurinn sé mjög góður fyrir landið og fólkið í landinu og styður því komu 

ferðamanna (1989: 315, 317, 320, 323-4). Jonathan Benthall (1988) hefur einnig gagnrýnt 

ferðamennsku, hann telur að það muni á endanum koma niður á litlum fyrirtækjum þegar 

farið er að einblína á lúxus hótel og þægindi. Þeir ríku munu græða og þeir fátæku tapa. Þessi 

þróun getur leitt til þess að samband heimamanna og ferðamanna verður þvingað og 

ferðamenn óvelkomnir (1988: 22). Robert Peake (1989: 210) telur að nútíma ferðaþjónusta ýti 

undir ráðríki Vestursins yfir þróunarlöndum. John Bohman (1996) er á sama máli og Crick, 

Benthall og Peake; hann telur að heimamenn ráði litlu í þriðja heims ferðaiðnaði, flest sem 

viðkemur markaðssetningu, samgöngum, mat og gistingu sé í höndum alþjóðlegra fyrirtækja. 

Samkvæmt Bohman á ferðaiðnaðurinn að vera heimamönnum í hag, þeir eiga ekki að þurfa 

að standa undir kostnaði á meðan utanaðkomandi aðilar hagnast. Efnahagsleg og rýmisleg 

yfirráð erlendra fjárfesta í ferðaiðnaðinum ýtir undir gamlar hugmyndir nýlendutímans (1996: 

55, 57, 60). 

Wanjohi Kibicho (2009) telur að ferðamennska og kynlífsferðamennska eigi svipaða 

fortíð og deili svipaðri sögu, ferðasögur sem innihalda lýsingar af kynlífsævintýrum höfunda 

með heimamönnum eða fólki sem það hittir á ferðalögum sínum. Hægt er að finna 

ferðasöguskrif sem innihalda lýsingar af kynferðislegum athöfnum allt aftur til fimmtándu 

aldar, frá tíma sæfarans Columbusar. Á átjándu og nítjándu öld var mikið um að ungt fólk af 

aðalsættum færi í langar ferðir um Evrópu sem áttu að víkka skilning þeirra á menningu og 

listum, þetta unga fólk fyllti upp í menningarlega upplifun sína með því að eiga í 

ástarævintýrum á ferðalögum sínum (2009: 80). Kynlífsferðamennska kvenna varð fyrst 

sýnileg í Karabískahafinu snemma á tuttugustu öldinni, þá fóru eldri hvítar konur að sjást með 

ungum heimamönnum, löngu seinna fengu fræðimenn áhuga á kynlífsferðamennsku sem 

rannsóknarefni (Albuquerque, 1998: 50). 

2.3 Kynlífsferðamennskuskrif – Vændi eða rómantík? 

Kynlífsferðamennska hefur verið skilgreind sem ferðamennska þar sem megintilgangur eða 

hluti ástæðunnar fyrir ferðinni er að taka þátt í viðskiptum í kynferðislegum tilgangi (e. 

commercial sexual relations) (Kibicho, 2009: 17). Wanjohi Kibicho (2009) telur þessa 

skilgreiningu vera mikla einföldun þar sem hún skoðar ekki ástæðuna á bak við það hvers 
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vegna ferðamenn ákveða að taka þátt í kynlífsiðnaðinum. Kynlífsferðamennska, oft með 

samþykki frá stjórnvöldum, er hluti af ferðamennsku í dag. Ástæðuna fyrir samþykkinu telur 

Kibicho vera efnahagslega þar sem ferðamennska kemur með viðskipti inn í landið (2009: 17-

19). 

Samkvæmt Jessicu Jacobs (2010) voru fræðimenn farnir að hafa áhuga á 

kynlífsferðamennsku kvenna og farnir að skrifa um hana á áttunda áratugnum. Á þeim tíma 

voru ferðaskrifstofur farnar að hvetja konur til þess að ferðast einar og upplifa ströndina í 

Karabískahafinu og í mið Ameríku. Kynlífsferðamennska kvenna byrjaði að aukast og varð 

sýnilegri, sérstaklega í þessum löndum. Fræðimenn á þessum tíma vildu hvað mest komast að 

því hvort hægt væri að að líkja þessum konum við karlkyns kynlífsferðamenn. Síðan á áttunda 

áratugnum hefur margt verið skrifað um kynlífsferðamennsku vestrænna kvenna, fræðimenn 

eru ekki sammála um það hvernig eigi að flokka hana eða hvort hægt sé að bera hana saman 

við kynlífsferðamennsku vestrænna karla (2010: x).  

Fræðimenn sem rannsakað hafa kynlífsferðamennsku hafa verið gagnrýndir fyrir 

þröngsýni og fyrir að viðurkenna ekki kvenkyns kynlífsferðamenn. Margir hafa notað 

feminískar kenningar við rannsóknir á kynlífsferðamennsku en þær kenningar hafa verið 

taldar afar róttækar þar sem þær telja kaupendur vændis einungis vera karlmenn og eru þeir 

tengdir við viðbjóð og níð. Aðrir hafa notað feminískar kenningar sem eru taldar vera 

frjálslyndari, þar er lögð áhersla á að skoða þurfi fleiri hliðar kynlífsferðamennskunar eins og 

persónuna á bak við kynlífsferðamanninn og ástæðuna fyrir því að hann tekur þátt í 

kynlífsferðamennsku (Herold et al., 2001: 979).  

 Kynlífsferðamennska kvenna og karla er ekki flokkuð í sama flokk af mörgum 

fræðimönnum. Margir fræðimenn telja að sambönd vestrænna kvenna og drengja sem þær 

kaupa félagsskap af sé ekki hægt að tengja við vændi þar sem um er að ræða samþykki beggja 

og vináttu. Vændi er því ekki rétta orðið að þeirra mati og ekki heldur ást. Að mati margra 

getur fyrsta heims kona sem kaupir mat og gjafir handa heimamanninum sem hún einnig sefur 

hjá ekki verið að kaupa sér vændi heldur er hún í rómantískum hugleiðingum. Konurnar eru 

taldar einmanna og ferðaiðnaðurinn er sagður notfæra sér efnahagslega og félagslega getu 

þeirra til þess að ferðast einar. Margir fræðimenn nota í rannsóknum sínum hugtakið 

kynlífsferðamennska en vilja þó heldur nota hugtakið rómantísk ferðamennska sem talin er 

eiga betur við (Taylor, 2001: 750). Þessu eru Deborah Pruitt og Suzanne LaFont (1995) 

sammála og segja að ástæðan fyrir því að konur flokkast undir rómantíska ferðamennsku en 

ekki kynlífsferðamennsku sé sú að konur, frekar en menn ferðast með það í huga að stofna 
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samband, það er í þeirra eðli (1995: 423). Jacqueline Sánchez Taylor (2001) telur að 

vandamálið með hvaða hugtak nota eigi yfir konur, kynlífsferðamennska eða rómantísk 

ferðamennska liggi í því að litlar raunvísindalegar sannanir eru til um kynferðislega hegðun 

kvenkyns ferðamanna. Að mati Taylor eru fræðimenn að gefa konum ákveðin forréttindi sem 

menn hafa ekki með því að tengja konur við rómantík en karla við kynlíf í umræðunni um 

kynlífsferðamennsku. Samkvæmt Taylor telja margir karlar sem stunda kynlífsferðamennsku 

sig ekki vera vændiskaupendur. Þeir eru að borga fyrir félagsskap þar sem báðir aðilar 

hagnast, konurnar eru ekki í neyð að þeirra mati og þeir eru ekki að nýta sér þær. Konur sem 

stunda kynlífsferðamennsku fara margar hverjar með það í huga að kaupa sér vændi, þær eru 

jafnvel búnar að kaupa manninn fyrirfram. Þetta sýnir að konum eru gefin ákveðin foréttindi 

sem menn hafa ekki (2001: 750, 759). 

 Hvaða hugtak á að nota? Þetta er flókið þar sem rannsóknir á kynlífsferðamennsku 

kvenna hafa bæði sýnt fram á að sambönd þeirra við heimamenn snúist um ást frekar en 

kynlíf og peningaskipti og á móti að margar konur vilji frekar samband sem snýst um kynlíf 

en samband sem byggir á ást (Herold et al., 2001: 978). Taylor telur að gögn sem til eru um 

kynlífsferðamennsku sýni að það eru margar gloppur og gögnin eru veik. Með því að leggja 

áherslu á kynjað vald gæti reynst auðveldara að gera mismun á kynlífsferðamennsku kvenna 

og karla. Ójöfnuður milli heimamanna og ferðamanna er oft sá sami, sama af hvaða kyni 

heimamaðurinn og ferðamaðurinn er (Taylor, 2001: 761-2). Akosua Adomako Ampofo 

(2001) gerir ekki greinamun á kvenkyns og karlkyns kynlífsferðamönnum og telur að ekki sé 

hægt að setja samasemmerki milli rómantíkur og kynlífsferðamennsku. Ampofo skoðar 

hvernig kynlíf birtist sem söluvara í Afríku sunnan Sahara, hún skoðar margar hliðar 

kynlífsiðnaðarins og sýnir hversu mikið kynlíf er orðið að hnattrænni söluvöru í heimsálfunni. 

Iðnaðurinn byggist að mestu á nýtingu kvenna og barna og hann veltir milljörðum. Hlutur 

drengja og manna sem framleiðsluvörur í kynlífsiðnaðinum eru sívaxandi og kaupendur eru 

bæði konur og menn, hvaðan að úr heiminum. Ampofo er ein af fáum fræðimönnum sem 

notar orðið vændiskarl (e. male prostitute) yfir strandastráka (e. beach boys) og tengir konur 

við kynlífsferðamennsku. Hún telur að líkt og með vændiskonur er það oft fátækt sem er 

orsök fyrir því að ungir menn leiðist út í kynlífsferðamennsku (2001: 27-28, 33).   

 Þegar hugtökin kynlífsferðamennska og vændi eru notuð yfir sama hlutinn er 

tengingin oft karllæg og gerir ekki ráð fyrir kvenkyns kynlífsferðamönnum. Taylor telur að 

þegar menn eru tengdir við völd og konur við valdleysi sé möguleikinn um kvenkyns 

kynlífsferðamann gerður ósýnilegur og karlmenn gerðir að þeim einu sem kaupa vændi. 
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Hegðun margra vestrænna kvenna í þriðja heims löndum gerir þessa útskýringu erfiða 

(Taylor, 2001: 749-50). Martin Oppermann (1999) telur að núverandi sýn á 

kynlífsferðamennsku í rannsóknum sé ófullnægjandi þar sem heildarmyndin er ekki skoðuð. 

Að hans mati er vændi ekki það sama og kynlífsferðamennska og margt sem flokkað hefur 

verið sem vændi í rannsóknum á frekar heima undir kynlífsferðamennsku. Samkvæmt 

Oppermann þarf að skoða fleiri hliðar kynlífsferðamennsku, það er ekki nóg að skoða aðeins 

sjálf kynlífskaupin heldur þarf að skoða aðra þætti eins og tilgang ferðar, lengd dvalar, 

sambönd fólksins, hverjir það eru sem falla inn í kynlífsferðamennsku og hverjir það eru sem 

raunverulega hagnast á hverjum. Oppermann segir að með því að skoða alla þessa þætti 

saman náist betri heildarsýn á það hvað kynlífsferðamennska er (1999: 252, 254, 261). 

Amalia L. Cabezas (2004) skoðaði birtingamyndir kynferðislegra viðskipta, 

birtingamyndir sem kallaðar hafa verið essin fjögur, sól, sjór, sandur og sex. Cabezas telur líkt 

og Oppermann (1999) þörf á því að skoða fleiri en eina hlið kynlífsferðamennsku. Cabezas 

telur að kynlífsferðamennska snúist ekki aðeins um kynlíf og peninga heldur einnig um önnur 

tækifæri eins og skemmtun, neyslu, ferðalög, flutninga og hjónaband. Í Karabíska hafinu er 

litið á atvinnu við kynlífsferðamennsku sem hugsanlega blessun fyrir heimamanninn. 

Kynlífsferðamennska er því ekki illa séð athæfi þegar hún felur í sér félagslega viðurkennda 

hegðun og gildi. Cabezas gerði rannsókn á kynlífsferðamennsku í Karabískahafinu og telur 

hún ferðaiðnaðinn einkennast af kynlífi, ferðamennsku og hnattvæðingu. Hún segir það ekkert 

nýtt fyrir Karabískahafið þar sem kynferðislegur sigur (e. sexual conquest) og nýting (e. 

exploitation) voru mikilvægir þættir fyrir Evrópumenn á þessu svæði á nýlendutímanum. Í 

meira en fimmhundruð ár hafa kynferðisleg störf (e. sexual labour) kvenna verið greypt inn í 

pólitíska og efnahagslega formgerð svæðisins (2004: 987-93). Miriam Eid Bergan (2011) 

fjallar líkt og Cabezas um tengsl við nýlendutímann í ritgerð sinni um strandastráka (e. beach 

boys) í Kenýa. Hún skoðar nýlenduhyggju (e. colonialism) sem birtist í nútímanum í tengslum 

við fólksflutninga. Mikill fjöldi Ítala hefur flutt til Malindi í Kenýa til þess að hefja nýtt líf og 

byggja upp atvinnu í bænum. Samkvæmt Bergan eru flestar evrópskar konur sem eiga í 

sambandi við kenýska menn í Malindi, ítalskar (2011: 24-7). Jessica Jacobs (2010) gerði 

rannsókn á kynlífsferðamennsku í Egyptalandi og skoðaði framandleika í tengslum við 

kynjaímyndir, karlmennsku og staðsetningu. Kynlífsferðamennska í landinu er sögð passa 

landfræðilega við þær kynjaímyndir sem settar eru við ójöfnuð milli Vestursins og Suðursins. 

Vestrið er staðsett sem karlmannlegt, með nýlenduvald yfir hinu kvenlega landi og fólki í 
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suðrinu. Hvítleika tengir Jacobs við karlmennsku og vald en þeir sem ekki eru hvítir eru 

kvenlegir og valdalausir (2010: ix, 40, 43, 45). 

 Fræðimenn hafa átt erfitt með að skilgreina hugtakið kynlífsferðamennska og hvað í 

henni felst, þeir eru ekki sammála um hverjir það eru sem falla undir hugtakið og hvernig það 

eigi að vera notað yfir konur (Cabezas, 2004, Pruitt og LaFont, 1995, Oppermann, 1999, 

Herold et al., 2001). Margir fræðimenn, meðal annars Pruitt og LaFont (1995) telja að þeir 

sem vinna við vændi geti aðeins verið konur og samkynhneigðir karlar og þeir sem kaupa 

vændi séu karlar. Erfitt hefur verið að skilgreina sambönd kvenkyns ferðamanna og 

heimamanna vegna þess að etnógrafískir rannsakendur sem hafa rannsakað þessi sambönd 

hafa lagt áherslu á að skoða persónulegan tilgang þátttakenda og hvernig þeir skilgreina 

kynferðislega hegðun sína og sambönd. Rannsakendur hafa því endað á því að skilgeina 

kynferðisleg sambönd kvenna og heimamanna sem rómantíska ferðamennsku. 

Kynlífsferðamennska er svo það þegar karlmaður ferðast til annars lands með það í huga að 

kaupa sér félagsskap kvenna (Taylor, 2001: 758). Heimamenn og ferðamenn sjá sig oft ekki 

sem þátttakendur í vændi þrátt fyrir að vera í raun þátttakendur í kynlífsferðamennsku. 

Samkvæmt Amaliu L. Cabezas (2004) hefur kynlífsferðamennska gert það að verkum að 

tengslin á milli ástar og peninga, vinnu og rómantíkur eru komin úr jafnvægi. Cabezas telur 

að rannsakendur þurfi að hafa í huga að þeirra mat á aðstæðum þarf að hafa einhver tengsl við 

það hvernig fólk skilgreinir sig sjálft. Það er ekki hægt að flokka fólk og hunsa hvernig það 

skilgreinir eigið líf til þess eins að skilja mismunandi menningu (2004: 1010). 

Rannsóknir á kynlífsferðamennsku hafa sýnt að lítill hópur ferðamanna lítur á sig sem 

kynlífsferðamenn þrátt fyrir að aðaltilgangur ferðar þeirra sé að ná sér í kynlíf (Oppermann, 

1999: 257, Pruitt og LaFont, 1995). Samkvæmt Jacobs telja vestrænar konur sig ekki vera 

kynlífsferðamenn, sambönd kvennanna og strandastrákanna gerðust óvart, tilgangur ferðar 

þeirra var ekki að kynnast karlmönnum og fara í samband. Samkvæmt Jacobs telja vestrænar 

kynlífsferðakonur heimamenn vera raunverulega karlmenn og þeim finnst þær vera 

raunverulegar konur þegar þær eru með þeim þar sem þær fá athygli sem þær hafa aldrei 

fengið eða hafa ekki fengið í langan tíma (Jacobs, 2010: 66-8). Samkvæmt Taylor gera konur 

sér grein fyrir efnahagslegu hliðinni sem fylgir félagsskap strandastrákanna sem þær kynnast í 

fríum sínum, þær borga fyrir uppihald og skemmtun á meðan á dvöl þeirra stendur. Konurnar 

skilgreina félagsskap sinn og strákanna sem sumarfrís-rómantík (Taylor, 2001: 754). 

Opperman telur að á meðan efnahagsleg og félagsleg staða kvenna eykst í heiminum má búast 

við aukningu kvenkyns kynlífsferðamanna (Oppermann, 1999: 259). Samkvæmt Cabezas eru 
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hugsunarháttur ný-frjálshyggju (e. neoliberal reforms) og styrkur markaðarins (e. pro-market 

forces) í sameiningu við hnattvæðingu (e. globalization), allt þættir sem styrkja öran vöxt 

kynlífsferðamennsku. Rannsóknir á kynlífsferðamennsku vantar breiðari fræðilegan ramma 

og aðferðafræði sem ýtir undir skilning okkar á kynferðislegri hegðun og staðsetur hana innan 

skilgreiningar á atvinnu (Cabezas, 2004:1010).  

Chris Ryan og C. Michael Hall (2001) hafa rannsakað kynlífsferðamennsku og vændi 

og spyrja hvort hægt sé að finna eitt heiti sem hægt er að nota yfir bæði kynlífsferðamennsku 

og vændi. Ferðamennska skapar tækifæri fyrir konur og menn til þess að notfæra sér 

jaðarstöðu (e. marginal status) sína og efnahagslegt val (e. economic power) sitt til þess að 

vera á mörkum þess löglega og ólöglega og snýr að því sem er félagslega samþykkt og þess 

sem er félagslega vafasamt. Samkvæmt Ryan og Hall er það manninum ekki eðlislægt að fara 

yfir ákveðin mörk, að þeirra mati þarf til þess einbeittan vilja. Samfélagið þarf skýrari reglur, 

það þarf að ákveða hver orsökin er þegar fólk fer yfir mörk þess sem er löglegt. Þegar kemur 

að vændi er samband milli þess sem er löglegt og þess sem er ólöglegt ljóst, það er og hefur 

verið í langan tíma á gráu svæði og er þar af leiðandi viðfangsefni óréttlætis. Ef ekki er tekið á 

óréttlæti telja Ryan og Hall það muni verða samþykkt af samfélaginu (2001: 47).   

2.3.1 Þróun kynlífsferðamennskunar  

Ferðamennska er ört vaxandi iðnaður í þróunarlöndum og sýna rannsóknir að það er náið 

samband á milli ferðamennsku og kynlífs. Í Gambíu í Vestur-Afríku er það orðið vinsælt 

fréttaefni að fjalla um unga gambíska menn sem sagðir eru “sofa” sér leið út úr Gambíu með 

eldri hvítum konum. Fjölmiðlar segja sögur af hvítum konum sem hópast til Gambíu í leit að 

ungum vel byggðum svörtum mönnum til þess að eiga ævintýri með (Nyanzi et al., 2005: 559, 

563). Akosua Adomako Ampofo (2001) telur að stjórnvöld margra landa í Afríku sunnan 

Sahara sjái ferðamennsku sem hina nýju líflínu. Ferðamenn laðast að stöðum sem sagðir eru 

framandi og sagðir ólíkir öllu öðru, umhverfið og fólkið er gert að einhverju sem er spennandi 

og er ekki að finna í heimalandinu. Stjórnvöld styðja ekki opinberlega við 

kynlífsferðamennsku en hún er auglýst meðal ferðaskrifstofa, oft á óljósan hátt og á 

internetinu (2001: 33).   

 Amalia L. Cabezas (2004) telur að kynlífsferðamennska sé oft vel skipulögð af 

starfsfólki hótela. Samkvæmt rannsókn sem hún framkvæmdi í Karabíska hafinu veitir 

starfsfólk hótela gestum kynlífsþjónustu; þjónar, móttökufólk, viðgerðarmenn og verðir eru 

þátttakendur í skipulagðri kynlífsferðamennsku. Útlit, þyngd, aldur og litarháttur skiptir máli 
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þegar starfsfólk er ráðið á hótelin, það starfsfólk sem er ljósara á hörund er haft í móttökunni 

og dökkir sjá um skemmtanir, sjá um að veita gestum alla þá þjónustu sem þeir óska eftir, þar 

með talið kynlíf. Strandastrákar vinna oft sem barþjónar eða leiðsögumenn, staðsettir þar sem 

þeir eru í nálægð við hótelgesti. Þeir vona margir að samböndin endi með hjónabandi og 

brottflutningi (2004: 998-9). 

Wanjohi Kibicho (2009) telur að kynlífsiðnaðurinn í Kenýa hafi þróast í samræmi við 

aukningu ferðamanna til landsins. Frá því að Kenýa fékk sjálfstæði árið 1963 var lögð áhersla 

á efnahagslegan vöxt í landinu og ferðaiðnaðurinn átti að auka alþjóðleg viðskipti og skapa 

atvinnu. Fljótlega fór að sjást að ferðaiðnaðurinn skapaði raunverulegan hagvöxt, ferðamenn 

komu í auknum mæli til landsins, hótel fóru að spretta upp og iðnaðurinn stækkaði ört. Þessi 

þróun hafði í för með sér að með hverju nýju hóteli komu fleiri og fleiri kynlífsferðamenn. 

Heimamenn sem ekki fengu vinnu í ferðaiðnaðinum fengu vinnu í kynlífsiðnaðinum. Efling 

ferðaiðnaðarins í Kenýa sem þróunaraðferð er samkvæmt Kibicho ástæðan fyrir aukinni 

kynlífsferðamennsku í landinu. Aukninguna má einnig tengja við óljós og villandi lög 

varðandi kynlífsiðnað. Fólk sem vinnur innan iðnaðarins veit hvernig það á að starfa innan 

hans án þess að komast í kast við lögin sem ná ekki að skilgreina nógu vel hver telst hafa 

atvinnu af kynlífsiðnaði né hvað felst í kynlífsviðskiptum. Lögin segja í raun aðeins að það að 

lifa á hagnaði sem kemur af kynlífsiðnaði sé bannað (2009: 44, 66-8, 81).  

Kibicho bendir á að fáar rannsóknir hafa verið gerðar á ferðaiðnaðinum í tengslum við 

kynlífsiðnaðinn í Kenýa, það er hægt að rekja það meðal annars til þess að kynlífsumræðan er 

ekki opinská í landinu. Hann segir einnig að þegar skoðaðar eru eldri heimildir er vel hægt að 

sjá mikla þróun í kynlífsiðnaðinum á þeim stöðum í Kenýa sem aðallega eru sóttir af 

ferðamönnum. Ferðaiðnaðinum hefur verið stjórnað á afar slæman hátt sem ollið hefur því að 

kynlífsiðnaðurinn í landinu er í blóma. Samkvæmt Kibicho er Kenýa í dag miklu vinsælli hjá 

kvenkyns kynlífsferðamönnum en karlkyns (Kibicho, 2009: 58, 75, 79).  

 Kynlífsiðnaðurinn er eins og tvíeggja sverð að mati Kibicho, iðnaðurinn býður upp á 

velgengni og ríkidæmi en einnig upp á margvíslegar hættur og félagslega útskúfun (Kibicho, 

2009: 143). Strendur Kenýa eru að breytast, ferðaiðnaðurinn er að taka yfir strendurnar og 

önnur menning er að myndast, menning sem ógnar hefðinni. Robert Peake (1989) telur að 

margir strandastrákar sem farið hafa til Evrópu með kvenkyns kynlífsferðamönnum sjái 

ferðamenn sem nýtt form nýlenduhyggju. Strákarnir setja spurningamerki við það hvers vegna 

Vesturlandabúar koma alla leið til Kenýa til þess að skemmta sér, þeir hafa í fortíð og nútíð 

hagnýtt landið efnahagslega og núna eru þeir að nýta sér landið sem leikvöll (1989: 213).  
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2.3.2 Kynlífsferðakonan 

Almenn sýn á kynlífsferðamanni er hvítur karlmaður sem fer til Tælands eða Filipseyja í leit 

að vændi (Taylor, 2001: 749). Margir hafa þessa mynd í höfðinu og láta sér ekki einu sinni 

detta það í hug að konur geta líka verið kynlífsferðamenn. Rannsóknir hafa sýnt að konur 

stunda í auknum mæli kynlífsferðamennsku og þá aðallega vestrænar konur á miðjum aldri 

(Kibicho, 2009; Peake, 1989; Cabezas, 2004; Taylor, 2001; Pruitt og LaFont, 1995). Klaus de 

Albuquerque hefur flokkað kynlífsferðakonur í fjóra flokka; þær sem eru að koma í fyrsta 

skiptið, þær sem koma ekki gagngert til þess að kaupa kynlíf en grípa tækifærið ef það býðst, 

þær gamalreyndu sem koma til þess að stunda kynlíf, oft með mörgum félögum og svo þær 

sem koma endurtekið til þess að hitta sama félagann sem þær kynntust þegar þær komu fyrst 

(Ryan og Hall, 2001: 58). 

Samkvæmt Wanjohi Kibicho (2009) eru konurnar að leita eftir athygli og þrá, í Kenýa 

geta þær notið félagsskaps ungra karlmanna án þess að einhver skipti sér af því. Í 

heimalandinu eru þær taldar óaðlaðandi en í Kenýa eru þær viðurkenndar og elskaðar (2009: 

103). Pruitt og LaFont (1995) eru á sama máli, þær telja að konur sem taldar eru of þungar 

eða óaðlaðandi í heimalandi sínu fái athygli myndarlegra manna á ferðalögum sínum, athygli 

sem þær fá ekki heima og það gerir það að verkum að þær heimsækja sama staðinn aftur og 

aftur í von um þessa athygli (1995: 426). Samkvæmt Jessicu Jacobs (2010) telja ungir menn á 

Sinai svæðinu í Egyptalandi að vestrænar konur komi til Sinai til þess að kynnast egypskum 

mönnum því þar eru þeir rómantískir, tilfinninganæmir og góðir. Konurnar vilja fá athygli og 

vilja láta koma fram við sig sem aðlaðandi konur, eitthvað sem þær finna ekki fyrir í 

heimalandi sínu. Jacobs er ekki alveg viss með þessar staðhæfingar karlanna því þegar hún 

vann við að skrifa ferðahandbækur var hún oft spurð að því hvort það væri í lagi fyrir hvíta 

konu að ferðast ein. Sú ímynd sem flestar konur höfðu um arabíska karlmenn var sú að þeir 

gætu ekki látið hvíta konu í friði (2010: 89-90).  

  Wanjohi Kibicho (2009) gerði rannsókn á kynlífsferðamennsku kvenna í Kenýa árið 

2006. Hann talaði við 68 konur á aldrinum 46 til 50 ára. Konurnar voru frá Þýskalandi, Ítalíu, 

Hollandi, Noregi, Bretlandi og frá Bandaríkjunum. Samkvæmt rannsókn Kibicho komu 66 

prósent kvennanna gagngert til Kenýa til þess að stunda kynlíf með heimamönnum en þrátt 

fyrir það taldi engin kvennanna sig vera kynlífsferðamann. Sextíu prósent kvennanna gerðu 

sér grein fyrir ákveðnum peninga- og gjafaskiptum en töldu það ekki tengjast 

kynlífsferðamennsku heldur töldu þær sig vera að hjálpa heimamönnunum (2009: 101-3). 

Amalia L. Cabesaz (2004) telur að greiðsla milli strandastráka og vestrænna kvenna sem taka 
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þátt í kynlífsferðamennsku felist frekar í gjöfum og máltíðum heldur en beinum 

peningagreiðslum. Að fá peningagreiðslu staðfestir samsvörun við vændi sem er stimpill sem 

strákarnir vilja ekki (2004: 999-1000). Samkvæmt Herold et al. (2001) kynnast strákarnir 

konunum fyrst og segja þeim síðan hvað þeir séu fátækir og hvað þeir eða fjölskylda þeirra 

eigi erfitt. Mörg sambönd þeirra við vestrænar konur fela ekki í sér kynlíf eða ást, aðeins 

félagsskap (2001: 991).   

 Pruitt og LaFont (1995) skoða hvernig hefðbundnum kynja- og valda hlutverkum er 

snúið við í kynlífsferðamennsku. Með nýju efnahagslegu valdi eru vestrænar konur að leita að 

nýrri ímynd sem ekki er talin hefðbundin í þeirra menningu. Konur eru farnar að ferðast einar 

og þegar þær eru frjálsar frá höftum eigin samfélags fá þær tækifæri til þess að kanna og prófa 

nýja hluti (1995: 422-23). Jonathan Benthall (1988) hefur skoðað kynlífsferðamennsku 

vestrænna kvenna í Kenýa og telur hann að félagsleg staða kvennanna hækki þegar þær eru 

staðsettar í Kenýa. Í Kenýa eru þær séðar sem ríkar, farsælar konur en í heimalandinu eru þær 

venjulegar skrifstofukonur sem fá litla athygli karlmanna (1988: 20).  

 Pruitt og LaFont (1995) telja að ástarævintýri milli vestrænna kvenna og heimamanna sé 

orðinn partur af landslaginu í Jamaíka og í öðrum hlutum Karabíska hafsins. Margir 

heimamenn hafa flutt með konunum heim eða farið í heimsókn til þeirra. Pruitt og LaFont 

telja að vestrænar konur tengji heimamenn Jamaíka við karlmennsku, erótík og framandleika. 

Menn med dredda (e. dreadlocks) fá meiri athygli en aðrir menn í Jamaíka þar sem þeir 

tilheyra Rastafari menningunni, menningu sem er tengd við andspyrnu og að fara ekki eftir 

því sem yfirvaldið vill. Dreddar tákna styrk, stolt og vald, eiginleikar sem vestrænar konur 

leita eftir í fari strákanna. Margir heimamenn sem vinna í ferðaiðnaðinum láta sér vaxa dredda 

til þess að þeim gangi betur að fanga athygli kvennanna (1995: 430, 432). Kibicho er 

sammála þeim Pruitt og LaFont og telur að strákar sem tilheyra Rastafari menningunni séu 

tengdir við það sem er framandi, þeir eru ástríðufullir, náttúrulegir, tilfinningaríkir og þeir eru 

kynþokkafyllri en vestrænir menn. Vestræna konan sér rastafari strákinn sem hinn fullkomna 

hinn (e. the exotic Other), hún sér hann sem andstæðuna við vestræna manninn. Hér er hægt 

að sjá ákveðinn oríentalisma, sambönd vestrænu kvennanna við heimamennina er hægt að 

tengja við við og hinir (Kibichi, 2009: 117). Edwards Said (1995) notar hugtakið oríentalismi 

til þess að varpa ljósi á hugmyndina um við og hinir, sem við notum til þess að aðgreina það 

sem tilheyrir vestrinu, við, og því sem tilheyrir austrinu, hinum. Við, vestrið, erum samkvæmt 

Said talin vera rökrétt, friðsöm og frjáls á meðan hinir, austrið, er tengt við það sem er 

öðruvísi, skrýtið og framandi (1995: 49, 67).    
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2.3.3 Beach boys 

Strandastrákar (e. beach boys) eru samkvæmt Wanjohi Kibicho (2009), karlmenn sem vinna 

innan kynlífsiðnaðarins (e. male commercial sex worker), nuddarar, leiðsögumenn, 

eiturlyfjasalar og hösslarar. Strákarnir vinna á ströndinni og eru margir þeirra undir áhrifum 

Rastafarian stefnunar eins og kom fram í kaflanum hér á undan, þeir klæða sig á ákveðinn hátt 

og hegða sér samkvæmt þeirri stefnu sem þeir eru undir. Þeir eru taldir framandi, náttúrulegir, 

tilfinningasamir og kynferðislegri heldur en vestrænir menn. Strandastrákarnir halda sig á 

ferðamannastöðunum; á ströndinni, við barina, á hótelunum og á diskótekunum. Strákarnir 

vilja oft ekki að fólk sjái sig þegar það er í félagsskap eldri kvenna þar sem það getur dregið 

úr öðrum viðskiptum. Þeir láta þó sjá sig með ungum kvenkyns ferðamönnum þar sem það er 

álitið að þær borgi ekki fyrir félagsskap þeirra. Samkvæmt Kibicho þjónar samband 

strandastrákanna við kvenkyns ferðamenn tvennum tilgangi. Annars vegar eru samböndin 

efnahagsleg tækifæri fyrir strákana og hins vegar geta þeir stjórnað vestrænum kvenkyns 

kynlífsferðamönnum sem í raun eru í sterkari stöðu (2009: 117-118). Robert Peake (1989) 

telur strandastrákana hafa ákveðið viðhorf gagnvart ferðamönnum, viðhorf sem snýst um 

hagnýt viðskipti. Strandastrákarnir eru stoltir af að geta veitt eldri konum sem koma til Kenýa 

þá kynferðislegu fantasíu sem þær vilja (1989: 212). Ekki eru allir sammála um það hvort 

strandastáka og vændiskarla (e. sex-worker) sé hægt að flokka í sama flokk. Miriam Eid 

Bergan (2011) telur að orðið vændiskarl gefi ekki rétta lýsingu á strákunum og notar orðið 

strandastrákar (e. beach boys) þegar hún talar um strákana sem, til þess að komast af, selja 

félagsskap sinn eldri vestrænum konum.  

Samkvæmt Herold et al. (2001), sem gerðu rannsókn á strandastrákum í Karabíska 

hafinu, eru flestir strandastrákanna á aldrinum 17-25 ára, fáir strandastrákar eru eldri en 25 

ára. Strákarnir eru svartir, vel byggðir og vinna innan ferðaiðnaðarins sem auðveldar þeim 

aðgang að kvenkyns ferðamönnum. Peningar eru aðal hvatning strákanna, efnislegir hlutir 

eins og bílaleigubílar, föt, skartgripir, matur og skemmtun er það sem þeir sækjast eftir. 

Strákarnir velja sér eldri konur eða ungar konur í yfirvigt ef þeir vilja græða peninga en ungar 

ljóshærðar konur ef þeir eru ekki í leit að peningum. Samkvæmt Herold et al. spila þeir á 

konurnar og veikleika þeirra, þetta er úthugsað hjá þeim og strákarnir tala frekar við hvítar 

konur heldur en sólbrúnar þar sem líklegra er að þær hvítu séu nýkomnar til landsins. Því er 

trúað að því meira sem kona er óaðlaðandi því meiri pening er hún tilbúin til þess að eyða 

(2001: 982-3, 985, 991). Samkvæmt rannsókn sem Kibicho framkvæmdi á sambandi milli 

kvenkyns ferðamanna og karlmanna sem vinna innan kynlífsiðnaðarins (e. male commercial 



26 

sex worker) í Kenýa halda 71 prósent mannanna sambandi við kven-kynlífsferðamennina með 

bréfaskrifum, heimsóknum og gjöfum. 18 prósent þeirra hafa farið í heimsókn til kvennanna 

til Evrópu eða Bandaríkjanna, flestir hafa farið í heimsókn til Þýskalands. Þýskar konur eru 

sagðar vera vinalegri og rausnarlegri en aðrar konur sem stunda kynlífsferðamennsku. 

Þjóðerni skiptir máli þegar strákarnir eru að velja sér konur, í fyrsta sæti á rausnar-skalanum 

eru þær þýsku, þar á eftir koma þær ítölsku. Þær bresku eru erfiðar og því reyna þeir að 

forðast þær, þær ítölsku geta verið ofbeldishneigðar svo reynt er að forðast þær að einhverju 

leyti líka þrátt fyrir að þær séu rausnarlegar í peningagjöfum. Strákarnir eru margir hverjir að 

reyna að komast burt frá Kenýa með þessari vinnu, draumurinn um hjónaband með hvítri 

konu er því stór (Kibicho, 2009: 167-9).  

 Samkvæmt Kibicho hafa margir þeirra stráka sem flutt hafa frá Kenýa til kærustu 

sinnar í Evrópu eða Bandaríkjunum snúið til baka endanum. Strákarnir sjá flutninginn í 

hillingum en verða fyrir vonbrigðum, lífsstíllinn er allt annar, erfitt er að fá vinnu og 

samböndin brotna sem veldur því að þeim fer að leiðast og þeir fá heimþrá. Þeir fara heim þar 

sem þeir halda áfram leit sinni að farmiða út úr fátækt. Kven-ferðamaðurinn er að mati 

Kibicho áfram valdberi þess að láta drauma þeirra rætast (Kibicho, 2009: 177). Pruitt og 

LaFont (1995) telja að margir strandastrákar finni fyrir því að verið sé að nota þá, þeir eru 

óöruggir þar sem konurnar eru fljótar að finna sér annan félaga ef sá sem hún velur til að byrja 

með er ekki nógu karlmannlegur. Þeir eru svo skildir eftir á meðan konurnar fara heim eða 

fara í leit að öðrum ævintýrum og eftir nokkra mánuði eru þeir gleymdir. Samböndin sýna að 

kynjahlutverk, yfirráð og vald er ekki eitthvað sem er stöðugt heldur hreyfanlegt og stöðugt er 

verið að semja um það (1995: 437). Emilie Venables (2009) gerði rannsókn á strandastrákum 

frá Senegal sem þrá að flytja þaðan burt. Í byrjun rannsóknar hafði hún enga samúð með 

strákunum, henni þótti þeir pirrandi og hún hafði ekki góða reynslu af strákunum sem 

stanslaust voru með leiðindi við hana á ströndinni og létu hana ekki í friði. Eftir að hafa eytt 

tíma með þeim, talað við þá og fengið að heyra sögur þeirra fann hún fyrir samúð með þeim, 

þeir vinna á ströndinni til þess að lifa af, þeir fá enga aðra vinnu svo að þeir fara á ströndina 

og leita uppi vestrænar konur. Vonin um að komast frá Senegal er mikil og heldur þeim við 

þessa atvinnu (2009: 3-4, 6, 10). Samkvæmt Jonathan Benthall (1988) vilja ungir menn í 

þriðja heims ríkjum flytja með vestrænum kærustum sínum til Vesturlanda. Konurnar senda 

strandastrákunum flugmiða í pósti og þeir fara í leit að menntun og betra lífi. Benthall bendir 

á vinsældir Gambíu hjá sænskum ferðamönnum og telur að kynlífsferðamennska hafi gert það 

að verkum að rennsli myndaðist frá Gambíu til Svíþjóðar og stór hluti Afríkumanna í Svíþjóð 
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er frá Gambíu. Samkvæmt Benthall voru gambísku strandastrákarnir fljótir að yngja upp og 

stinga konur sínar af þegar þeir höfðu komið sér fyrir í Svíþjóð (1988: 20).  

 Rannsóknir sýna að ekki eru allir ungir karlmenn sem vinna innan kynlífsiðnaðarins 

að reyna að komast burt frá heimalandi sínu. Jessica Jacobs (2010) skoðar sjónarhorn ungra 

manna sem eiga í samböndum við vestrænar konur á Sinai svæðinu í Egyptalandi, vinsælum 

áfangastað ferðamanna. Mennirnir vilja margir hverjir ekki fara til Evrópu en þeir vilja stofna 

sambönd við konurnr til þess að tryggja fjárhagslegt öryggi sitt og vilja jafnvel frekar að 

konurnar flytji til þeirra. Mennirnir elska heimaland sitt og hafa engan áhuga á að vera 

ókunnugir menn í ókunnugu landi (2010: 78-9, 81).  

  Strandastrákar eru umdeildir og yfirleitt ekki vel séðir á ströndinni. 

Kynlífsferðamennska hefur verið vinsæl við strendur Gambíu í gegnum tíðina og samkvæmt 

Nyanzi et al. (2005) hafa gambísk stjórnvöld í sameiningu við gambísku ferðamála samtökin 

hafið baráttu gegn strandastrákum sem hanga á ströndinni í leit að auðugum kvenmönnum. 

Strákunum var boðið upp á að mennta sig sem leiðsögumenn og í öðru sem tengdist 

ferðaiðnaðinum en margir þeirra tóku því mjög illa. Strákarnir eru meðvitaðir um að ríkjandi 

hugsunarháttur varðandi athæfi þeirra er á neikvæðum nótum. Þeir sjá hins vegar margir 

hverjir þessi neikvæðu viðhorf sem kaldhæðni þar sem þeirra viðskipti og annarra í 

ferðaiðnaðinum eru þau sömu. Báðir hópar eru að veita ferðamönnum þjónustu til þess að 

komast af og til þess að hagnast. Margir strákanna fá meiri pening fyrir þessa vinnu en aðra. 

Strákarnir eiga margir hverjir fjölskyldu sem þeir eru að styrkja, borga skólagjöld barna sinna 

og systkina sinna. Samkvæmt Nyanzi et al. telja strandastrákarnir sig ekki vera misnotaðir af 

konunum. Margir þeirra telja að þeir sjálfir séu að notfæra sér konurnar til þess að koma sér 

áfram í lífinu, aðrir telja að um raunverulega ást sé að ræða. Nyanzi et al. benda 

mannréttindasinnum á að þeir skuli reyna að líta á sambönd strandastráka og vestrænna 

kvenna sem sambönd tveggja fullorðinna einstaklinga. Einstaklinga sem báðir hafa gefið 

samþykki og báðir aðilar hagnast (2005: 559-562, 566). Þessu eru Herold et al. (2001) 

sammála, þeir telja að strákunum finnist þeir ekki vera misnotaðir og að það séu þeir sem eru 

ráðandi í sambandi sínu við vestrænar konur. Samkvæmt Jacobs (2010) vilja margir 

strandastrákar frekar eiga í samböndum við evrópska konu en konu frá heimalandi sínu, með 

evrópskri konu séu valdahlutverkin jafnari og þau geta tekið þátt í lífinu á jöfnum grundvelli. 

Strákarnir telja að hjónaband með evrópskri konu jafni ranglætið sem fylgir fyrsta og þriðja 

heims samböndum (2010: 92-3).  
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 Atvinnuleysi er oft ástæða þess að ungir menn líkt og konur leiðast út í vændi, aðrar 

ástæður geta verið fjölskylduvandamál eða jafnvel ævintýraleit. Flestir drengjanna sem 

Kibocho ræddi við myndu frekar vilja ungar konur en gamlar en þeir vita að meiri peningur 

fylgir þeim eldri. Samkvæmt rannsókn Kibicho myndu 98 prósent strákanna hætta að vinna 

sem strandastrákar ef betra tækifæri byðist (Kibicho, 2009: 127-8). Akosua Adomako 

Ampofo (2001) telur að kynlífsferðamennska hafi verið áhrifamikil í kynningu á 

vændiskarlinum (e. male prostitute). Fátækt og neyð er áhrifavaldur fyrir því að bæði konur 

og karlar leiðast út í vændi. Í vændi felast ‘auðveldir’ peningar sem fólk þarf til þess að sjá 

fyrir fjölskyldu sinni og jafnvel flugmiði burt frá Afríku (2001: 33). Samkvæmt Robert Peake 

(1989) er ferðamennska í Kenýa tengd við slæma þróun, virðingin sem áður var borin til 

ferðaiðnaðarins fer sífellt minnkandi með aukinni kynlífsferðamennsku. Með aukningu 

ferðamanna sem margir heimamenn telja siðlausa, óviðeigandi drykkjumenn, koma fleiri og 

fleiri strandastrákar á ströndina. Heimamenn tengja strandastrákana við minni siðferðiskennd 

og telja að þeir séu að snúa baki við hefðum þar sem þeir eru hættir að sýna eldra fóki 

virðingu sem er stór hefð í Kenýa (1989: 214).  

2.3.4 Rými  

Jessica Jacobs (2010) skoðar rými (e. space) ferðamannsins eða hvernig ferðamaðurinn 

ákveður að áfangastaður sinn sé rými sem er utan raunveruleikans, áfangastaðurinn tilheyrir 

ákveðnum óraunveruleika (e. non-place). Vinsælum ferðaáfangastöðum í þriðja heiminum 

hefur verið lýst sem fornum, tímalausum og fyrir tíma menningar. Jacobs telur að vestrænar 

konur fari á þessa áfangastaði til þess að sleppa frá nútímanum. Samkvæmt Jacobs eru 

landamærin sem konurnar fara yfir ekki aðeins rýmisleg (e. spatial) heldur eru konurnar að 

fara frá því venjulega til þess óvenjulega. Umhverfið, fólkið og menningin er öðruvísi, 

konurnar yfirgefa vinnu sína til þess að slaka á og þær fara frá annasömum lífsstíl til 

áfangastaðar sem er aftur á bak í tíma, langt í burtu frá raunveruleikanum. Paradís, strönd, 

kokteilar, sólskin, kóralrif, pálmatré og vinalegir heimamenn er það sem dregur konurnar að 

stöðunum (2010: 46-7, 105, 115). Orvar Löfgren (2002) notar hugtakið ferðarými (e. 

vacationscapes) til þess að útskýra hvernig við notum persónulegar minningar og samansafn 

af myndum til þess að búa til okkar eigin ferðarými og tengjum þau við ákveðna staði og 

lönd. Ferðarými eru bæði ímynduð og raunveruleg og þau þróast í takt við umhverfið sem við 

erum í, við það efnislega og hugræna. Samkvæmt Löfgren tengja ferðamenn ákveðna staði 

við frelsi frá raunveruleikanum, frá vinnu, áhyggjum, lögum og reglum og fara á þessa staði 
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með ákveðnar væntingar og vonir. Þetta eru oft staðir sem ferðamenn þekkja og hafa farið á 

oft, ferðamenn hafa á þessum stöðum myndað sitt ferðarými (2002: 2, 5, 93).    

Samkvæmt Edward Said (1995) búum við til ákveðin rými í huganum sem eru okkar, 

sem er okkur kunnugt. Við búum einnig til önnur rými sem eru okkur ókunnug og við köllum 

það þeirra. Þetta gerum við til þess að búa til landfræðilega aðgreiningu, það sem er okkar og 

það sem er hinna. Þessi aðgreining getur verið algjörlega tilviljunarkennd og á ekki við nein 

rök að styðjast. Við teljum það sem er nálægt okkur vera kunnugt okkur og það sem er út fyrir 

(e. out there) er framandi (1995: 54). Arjun Appadurai (1990) notar hugtakið þjóðrými (e. 

ethnoscapes) til þess að útskýra umhverfi fólks. Samkvæmt Appadurai lifum við í heimi sem 

er síbreytilegur vegna hreyfanlegra hópa fólks; fólks eins og ferðamenn, flóttamenn, 

innflytjendur og vinnumenn. Þessir hópar eru mikilvægir þættir í heiminum því þeir hafa áhrif 

á pólitík, efnahag og menningu landa og á milli landa, meira en við gerum okkur grein fyrir. 

Ferðamenn geta haft þau áhrif að fólki langar að komast burt frá landinu sínu, flýja í nýtt land 

fyrir fullt og allt eða í takmarkaðan tíma. Draumurinn um betra líf er næstum því snertanlegur 

og ferðamaðurinn eða heimamaðurinn má ekki við því að gefast upp á honum (1990: 297, 

306). Marie-Eve Carrier Moisan (2012) gerði rannsókn á kynlífsferðamennsku karla á 

ákveðnu svæði í Brasilíu. Moisan fann út að svæðið var ákveðið kynlífsrými (e. sexscapes), 

rými þar sem ákveðinn valdamunur var á milli kaupenda (kynlífsferðamanna) og seljenda 

(fólk í vændi). Valdamuninn var hægt að byggja á kynþætti, kyni, aldri, stétt og þjóðerni, 

kynlífsferðamennirnir voru hvítir eldri menn sem höfðu efni á því að ferðast til Brasilíu og 

kaupa kynlíf af ungum, fátækum, svörtum konum (2012: 12).    

2.3.5 Samtvinnun 

Fræðimenn hafa bent á að kynlífsferðamennsku kvenna og karla þarf að skoða í breiðara 

samhengi þar sem heildarmyndin er skoðuð, rannsóknir hafa hingað til mikið einblínt á 

karlmenn, kynlíf og peninga (Opperman, 1999; Cabezas, 2004). Kynlífsferðamennska snýst 

um samspil kynlífs og peninga en einnig um aðra þætti eins og völd, nýtingu, pólitík, efnahag, 

nýlenduhyggju, réttlætingu, ímynd og staðsetningu (Cabezas, 2004; Bergen, 2011 og Jacobs, 

2010). Eitthvað veldur því að konunum finnst þær ekki kynferðislega aðlaðandi í heimalandi 

sínu svo þær leita annað, á annan stað þar sem þær fá þá athygli sem þær vilja. Þeim finnst 

þær geta hagað sér öðruvísi og þeim líður vel (Kibicho, 2009; Pruitt og LaFont, 1995).  

Alison Symington (2004) telur að allar konur verði fyrir, á einn eða annan hátt, 

kynjamisrétti, aðrir þættir hjálpa svo til við að ákveða félagslega staðsetningu þeirra. Þættir 
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eins og kynþáttur, húðlitur, stétt, aldur, þjóðerni, tungumál, uppruni, kynhneigð, trú, 

efnahagur, geta, menning, landfræðileg staðsetning og staða sem innflytjandi, innfæddur, 

flóttamaður, barn eða manneskja sem lifir með sjúkdóm, býr á átakasvæði eða undir erlendri 

stjórn. Symington hefur skoðað samtvinnun (e. intersectionality) sem er feminísk kenning og 

greiningartæki til þess að skilja, rannsaka og til þess að bregðast við því hvernig kyn 

samtvinnast öðrum margþættum sjálfsmyndum (e. identities) og hvernig þessi samtvinnun 

stuðlar að upplifunum fólks á kúgun og forréttindum. Samkvæmt Symington erum við öll 

þátttakendur í fleiri en einu samfélagi og getum við fundið á sama tíma fyrir kúgun og 

forréttindum. Félagssambönd, saga og valdasambönd einkenna samfélögin sem við tökum 

þátt í og staðsetur okkur í þeim. Samtvinnun skoðar markmið þess að sýna eða afhjúpa 

margþættum sjálfsmyndum og tegundir óréttlætis sem koma til vegna samsetningar einkenna 

fólks (2004: 1-2).   

Symington skoðar stöðu kvenna í sögulegu, pólitísku og félagslegu samhengi og telur 

að staða kvenna sé byggð á óréttlæti þar sem þættir eins og kynþáttafordómar, stéttaskipting, 

feðraveldi og kúgun eru notaðir til þess að styrkja óréttlætið. Vegna þess að konum eru gefin 

svo mörg mismunandi einkenni er mörgum þeirra ýtt út á ystu brún þar sem þær upplifa mikið 

og margvíslegt óréttlæti á meðan aðrar græða á forréttindastöðum (Symington, 2004: 2, 5).  

2.4 Ímynd Kenýa 
Í bók sinni, The Culture of Politics in Modern Kenya skrifar Angelique Haugerud (1997) að 

þar til snemma á tíunda áratugnum var Kenýa séð sem mjög farsælt land, á Vesturlöndum var 

talað um að landið væri efnahagslegt kraftaverk. Landinu var hælt fyrir velgengni og fyrir 

stöðugleika í stjórnmálum, Kenýa var land sem önnur lönd í Afríku áttu að fylgja eftir. 

Ferðamenn streymdu inn í landið til þess að fara í könnunarleiðangra og sjá strendur 

Indlandshafs. Hagfræðingar streymdu einnig til landsins til þess að sjá hvernig þessi 

ofurstjórnmál færu fram. Þessi ímynd Kenýa þar sem allt var á uppleið var fljót að hverfa. 

Vestrænir fjölmiðlar fóru fljótlega að fjalla um að ofbeldi, spillingu og kúgun sem stjórnuðu 

viðskiptum, efnahag og lýðræðisstjórn landsins. Árið 1991 í kjölfar neikvæðrar umræðu var 

þróunaraðstoð til landsins minnkuð til muna sem gerði það að verkum að mikið af umbótum í 

efnahags- og stjónmálakerfinu voru settar í bið. Árið 1992 álitu Vesturlönd Kenýa vera fast í 

pólitískri biðstöðu á meðan flest önnur lönd í Afríku færðust nær mannréttindum og 

lýðræðislegum umbótum (1997: 4).  
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Haugerud telur að báðar þessar ímyndir sem Kenýa voru gefnar, sem efnahagslegt 

kraftaverk og fallin stjarna séu villandi þó svo þær séu á vissan hátt réttar. Ímyndirnar gefa 

báðar í skyn að Vesturlönd/við og Afríka/hin séu háð hvort öðru. Ímyndirnar gefa einnig í 

skyn að mati Haugerud að spilling og ofbeldi sé óhjákvæmilegt fyrir Afríku en ekki fyrir 

Vesturlönd. Í stað þess að líta á ímyndir Kenýa í gegnum söguna sem röð andstæðna ættum 

við að skoða hvernig þessar tvær ímyndir hafa alltaf verið samofnar. Ímynd efnahagslegra 

kraftaverka og ímynd spillingar og ofbeldis hafa í gegnum sögu Kenýa aldrei verið langt frá 

hvorri annarri. Einnig má minnast á það samkvæmt Haugerud eru það þessar ímyndir sem 

birtist umheiminum í vestrænum fjölmiðlum og ýta þær enn undir aðgreininguna í ’við’ og 

‘hinir’ (Haugerud, 1997: 5, 194).  

Edward Said (2006) telur að þegar við tölum um það sem er öðruvísi eða framandlegt, 

skiptum við því oft niður í til dæmis Austurlönd og Vesturlönd. Skiptingin í hugtökin austur 

og vestur er meðal annars sköpuð til þess að staðfesta mismun og framandleika. Við, 

Vesturlandabúar, erum til staðar í heiminum og það eru aðrir, þeir svokölluðu hinir líka. Said 

veltir því fyrir sér hvort að heimsvaldastefnan hafi í raun nokkurn tímann liðið undir lok. Enn 

í dag erum við, vestrið, að ýta undir hugmyndir um óæðri þjóðir og kynþáttamismun (2006: 

157, 162). Ngũgĩ wa Thiong’o (2005) telur að heimsvaldastefnan (e. imperialism) sé enn að 

stjórna efnahag, stjórnmálum og menningu Afríku á níunda áratugnum. Heimsvaldastefnan 

heldur í ójöfnuð og Afríkubúar hafa í langan tíma verið að reyna að frelsa efnahag sinn, 

pólitík og menningu undan vestrænum völdum og eru enn að (2005: 4-5). Þessu er William 

Easterley (2007) sammála og telur að heimsvaldastefnan sé að koma aftur í tísku á 

Vesturlöndunum. Thiong’o segir það virðast vera örlög Afríku að hlutskipti hennar séu alltaf 

ákvörðuð á ráðstefnum í Vesturlöndunum. Nýlendurnar voru stofnaðar í Berlín og breyting 

Afríku úr nýlendum yfir í ný-nýlendur var samið um á ráðstefnum í London, París, Brussel og 

Lisbon (2007: 237).  

Ímynd Kenýa er flókið fyrirbæri samkvæmt Haugerud, annars vegar er sú ímynd sem 

Kenýabúar vilja halda uppi og svo er það sú ímynd sem vestrænir fjölmiðlar vilja halda uppi. 

Kenýabúar segja slæma gagnrýni á sig vera afbrýðisemi sökum góðrar velgengni þjóðarinnar 

og vera beina aðgerð til þess að grafa undan þeim. Vesturlöndin studdu við ímynd Kenýa 

þegar það hentaði þeim en um leið og það fór að halla efnahagslega undan fæti Kenýa var 

ímynd landsins breytt og hún gerð neikvæð. Haugerud telur þetta snúast að miklu leyti um 

vald og vilja, og segir að báðar hliðar, Vesturlönd og Kenýa, hafa vilja til þess að eyðileggja 

þjóðina til þess eins að ná völdum og halda í þau (Haugerud, 1997: 195).      
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2.5 Nýlendan Kenýa 

Kenýa á nýlendutímanum einkenndist af fordómum og óréttlæti í garð heimamanna. Kenýa 

var ekki land heimamanna, landnemar töldu sig eiga landið með rétti þar sem þeir væru 

heimamönnum æðri og voru að vinna að því að gera Kenýa að siðmenntuðu samfélagi, færa 

það í átt að nútímanum. „Nairobi var okkar bær” skrifaði danski landneminn Karen Blixen á 

fjórða áratugnum. Á þessum tíma var Nairobi að verða miðpunktur stjórnmálanna og hvítir 

landnemar réðu ríkjum, í langan tíma ríkti hvítt feðraveldi og svört undirgefni (Anderson, 

2005: 1, 35). Brett Shadle (2010) heldur því fram að yfirlæti hvítra sé byggt á ætterni og 

uppruna. Hann segir að margir haldi því fram að Afríkumenn séu eðlisfræðilega öðruvísi en 

hvítir. Landnemarnir á nýlendutímanum héldu því ekki fram að þeir væru æðri en Afríkumenn 

sökum erfða heldur var það tvöþúsund ára saga Bretlands sem gaf þeim, sem hvítum, þann 

rétt að ráða ríkjum í Kenýa (2010: 513).  

Á nýlendutímanum í Kenýa átti sér stað minniháttar bókmenntafyrirbæri eins og C. J. 

D. Duder (1991) kallar það, Kenýabókmenntir (e. Kenya novels) fóru að birtast í breskum 

bókabúðum. Frá árinu 1890 höfðu breskir rithöfundar leitað að framandi staðsetningu fyrir 

rómantískar sögur sínar. Bækurnar voru flestar skrifaðar af breskum konum fyrir breskar 

konur og fjölluðu um ástarævintýri hvítra landnema á framandi stað. Vinsældirnar byrjuðu 

með Florence Riddel og bók hennar sem kom út árið 1924, Kenya Mist. Riddel skrifaði átta 

bækur sem flokkuðust undir Kenýa bókmenntir og fleiri rithöfundar fylgdu í kjölfarið. Þessar 

bækur voru fyrir tíma Karen Blixen, sem einnig skrifaði um tíma sinn í Kenýa og þykja 

hennar bækur töluvert betri. Þessar bækur voru þó þær einu á þessum tíma sem gáfu fólki 

ímynd um hvíta Kenýa, þessi ímynd var oft á tíðum mjög röng og sýndi samskipti 

siðmenntaðra og villimanna. Rithöfundarnir notuðu bækur sínar til að koma á framfæri 

skoðun sinni á Kenýa. Duder segir að í bókunum hafi heimamönnum verið lýst sem vondum, 

heimskum, lötum, skítugum, óþakklátum og framandi. Þessar lýsingar voru einnig klassískar 

lýsingar hvítra landnema á heimamönnum (1991: 428-30, 432, 437).  

 Jane Hill (1998) telur að fáfræði um kynþætti sé hægt að tengja við kynþáttafordóma 

þar sem fáfræði virðist oft á tíðum vera nokkuð rökrétt. Hana er að finna út um allt, hún er 

umvafin í sögunni, í hefðunum og virkar sem mikilvæg regla pólitískra stofnanna. 

Kynþáttafordómar eru ekkert öðruvísi, þeir eru ákveðin heimssýn eða reglukerfi sem er byggt 

upp af pólitískum, efnahagslegum og félagslegum veruleika fólks (1998: 680). Robert Peake 

(1989) telur að ákveðið óréttlæti ríki enn meðal Kenýabúa og Evrópumanna og það er sýnilegt 

í ferðaiðnaðinum þar sem Kenýa er ferðaáfangastaður Vesturlandabúa. Margir Kenýabúar eru 
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undrandi á því að staða ferðamanna í þeirra eigin heimalöndum er ekki hærri en þeirra, samt 

sem áður eru þeir efnaðir og geta ferðast. Heimamönnum finnst oft sem ferðamenn álíti að 

þeir séu frá æðri menningarheimi þar sem þeir haga sér eins og þeir vilja, drekka óhóflega, 

klæða sig óviðeigandi og sýna menningu og trúarbrögðum ekki virðingu (1989: 217). 

 Anne-Marie d.Hauteserre (2004) telur ferðamennsku og nýlenduhyggju (e. 

colonialism) snúast að miklu leyti um það sama, ‘framandleika’ (e. exoticism), ferðamenn 

leita eftir framandleika þegar þeir ferðast til fyrrum nýlenda. Þróun ferðaiðnaðarins viðheldur 

viðhorfum nýlendutímans að mati d.Hauteserre þegar kemur að þriðja heims áfangastöðum. 

Það sést helst í samskiptum ferðamanna og heimamanna þar sem heimaðurinn er talinn 

framandi og því óæðri. Framandi áfangastöðum er stjórnað af Vesturlöndum með því að þeir 

eru gerðir vestrænir svo að ferðamanninum líði vel og hann getur samsamað sig umhverfinu. 

Samkvæmt d.Hauteserre endurskipuleggja ferðamenn heiminn með því að hagræða og hafa 

stjórn yfir ímyndum, orðum og framkvæmdum á sama hátt og nýlendustjórnir áður fyrr 

stjórnuðu löndunum sem þeir tóku yfir (2004: 237, 242).  

2.6 Kenýa - Hin nýja Paradís   

Kenýa er eitt af þeim löndum í Afríku sem aldrei hefur fengið að vera í friði en breskir 

landnemar og ferðamenn byrjuðu að sækja landið heim í kringum aldamótin 1900. 

Sagnfræðingurinn David Anderson (2005) telur fyrstu landnemana hafa komið til Kenýa árið 

1902, þeir lögðu undir sig landið, yfirtóku auðlindirnar og kúguðu fólkið, allt til ársins 1963 

þegar Kenýa fékk sjálfstæði eftir marga blóðuga bardaga við nýlendustjórnina (2005: 3, 334). 

Ágreiningur Kenýa og annara Afríkuríkja við Evrópu var hafinn. Ngũgĩ wa Thiong’o (2005) 

segir í bók sinni Decolonizing the Mind að ágreiningur Evrópu og Afríku eigi sér upphaf í 

Berlín árið 1884. Afríka var þá teiknuð upp og henni skipt niður í nýlendur þar sem evrópskt 

vald myndi ráða ríkjum (2005: 5). Samkvæmt William Easterly (2007) fengu evrópskir 

nýlenduherrar hver sína sneið af afrísku kökunni og markmið þeirra var að kenna innfæddum 

siðmenningu og að byggja upp samfélög þeirra eftir vestrænni fyrirmynd (2007: 20).  

Kenýa á sér langa sögu sem áfangastaður ferðamanna eins og fram hefur komið. 

Wanjohi Kibicho (2009) telur að á nýlendutímanum hafi það verið veiðiferðir (e. hunting 

safaris) sem lokkuðu nokkur hundruð ferðamenn til Kenýa ár hvert. Veiðiferðirnar þóttu 

rómantískar og þær spiluðu mikilvægt hlutverk í að búa til ímynd hvíta fólksins í Afríku. Á 

þessum tíma voru það landnemar sem stjórnuðu að mestu allri efnahagslegri starfsemi, þar á 

meðal ferðaiðnaðinum. Heimamenn voru aðeins ráðnir í þrif og þjónustustörf, sem 
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öryggisverðir, garðyrkjumenn, þjónar og skemmtikraftar. Kibicho segir ferðaiðnaðinn í Kenýa 

á þessum tíma sýna skýrt yfirmaður-undirmaður samband (e. master-servant relationship) 

landnema og heimamanna en ferðaiðnaðurinn þróaðist með landnemunum og fyrir þá (2009: 

59, 62-3).  

Strönd, safarí, viðskipti og menning eru þeir fjórir flokkar sem Kibicho telur að hægt 

sé að nota til þess að flokka ferðaiðnaðinn í Kenýa. Samkvæmt tölum síðan árið 2004 koma 

flestir ferðamenn til Kenýa frá Bretlandi, þar á eftir koma Þjóðverjar, Bandaríkjamenn og 

Ísraelar. Samkvæmt tölum frá árunum 2004 og 2006 er strand-ferðamennska (e. beach 

tourism) vinsælust hjá Þjóðverjum, safaríferðir eru vinsælastar hjá Ameríkönum og Bretar 

leiða ferðir sökum viðskipta (e. business tourism) (Kibichi, 2009: 57, 60-61). Ferðaiðnaðurinn 

í Kenýa hefur síðustu áratugi verið mjög mikilvægur þáttur í efnahagslegri upprisu landsins 

og verður stöðugt vinsælli meðal ferðamanna (Akama og Kieti, 2007: 735-6). Kibicho telur 

að á áttunda áratugnum hafi það verið ferðaiðnaðurinn í Kenýa sem kom með mestan gróða 

inn í landið og tók þar fram úr, í fyrsta skiptið, aðal útflutningsvörum Kenýa, te og kaffi. 

Ferðaiðnaðurinn hélt áfram að vaxa og dafna og á  níunda og tíunda áratugnum var Kenýa 

orðið að aðal áfangastað ferðamanna sem í Austur-Afríku. Árið 2005 kom ferðaiðnaðurinn 

með 12% af heildargróða inn í landið og skapaði 400.000 störf í Kenýa og í kringum 550.000 

störf á heimsvísu (Kibicho, 2009: 59-60).  

Á fyrstu blaðsíðu Lonely Planet ferðahandbókarinnar frá árinu 2012 lýsir 

rithöfundurinn Anthony Ham Kenýa á þennan hátt: „Kenýa er sú Afríka sem þig hefur alltaf 

dreymt um. Þetta er land víðáttumikilla landssvæða, villtra dýrahjarða og fólks sem er stolt af 

hefðum sínum, sem lifir á þeirri jörð þar sem mannkynið fæddist“ (Ham, Butler og Starnes, 

2012: 3). Samkvæmt John S. Akama og Damiannah Kieti (2007) er Mombasa sú borg í 

Austur-Afríku sem leggur mesta áherslu á ferðaiðnaðinn. Borgin er leiðandi í starfsemi sem 

snýr að ferðaiðnaðinum, hótelgistingu, verslunarmiðstöðum og annari slíkri starfsemi. Þrátt 

fyrir þetta er staðreyndin sú að yfir fimmtíu prósent íbúa Mombasa lifa undir fátæktarmörkum 

sem þýðir að það hefur ekki efni á mat, gistingu eða heilsugæslu né hefur aðgang að hreinu 

vatni. Þessi mikla fátækt gerir það að verkum að samfélagsleg vandamál verða mikil og 

óöryggi myndast í samfélaginu. Þjófnaðir, fíkniefnaneysla, vændi, hungur, ofbeldi, há 

dánartíðni og barnaþrælkun einkenna samfélagið í Mombasa. Samkvæmt Akama og Kieti á 

þróun í ferðaiðnaðinum að vera partur af stærri ramma sem er hannaður til þess að koma á 

varanlegu sjálfbæru samfélagi, ferðaiðnaðurinn á ekki að vera lausnin við fátækt heldur á 

hann að vera partur af lausninni ásamt öðrum aðferðum sem skapa þróun. Mikil áhersla er 
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lögð á ferðaiðnaðinn þar sem hann hefur verið mikilvægur í efnahagslegri þróun Kenýa. Það 

er þó staðreynd að þróun í ferðiðnaðinum hefur ekki dregið úr fátækt í landinu né hefur hún 

styrkt stöðu heimamanna eins og ferðaiðnaðurinn ætti í raun og veru að gera þar sem hann 

skapar atvinnutækifæri (2007: 736-7).  

Með því að skoða kynlífsferðamennsku í tengslum við kenningarlega umfjöllun um 

rými, samtvinnun, nýlenduhyggju og ímynd, og með því að skoða það sem aðrir hafa skrifað 

um kynlífsferðamennsku kemst ég nær markmiði rannsóknar minnar. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða hvers vegna vestrænar konur finna fyrir þörf til þess að leita sér 

að félagsskap í öðru landi. Einnig skoðaði ég hvernig konurnar sjá kynlífsferðamennsku og 

hvort að þær telji sig vera kynlífsferðamenn. Til að ná markmiði mínu taldi ég mikilvægt að 

spyrja konurnar út í peningagreiðslur og út í samband þeirra við strákana, hversu lengi þau 

hefðu verið saman og hversu vel þau þekktust í raun og veru. Einnig tel ég mikilvægt að 

skoða hvers vegna þriðji heimurinn er orðinn að vinsælli kynlífsparadís fyrir vestrænar konur. 

Virðist það vera sem svo að þar gildi aðrar reglur, ferðamenn mega gera það sem þeir vilja ef 

landið er nógu langt í burtu.  
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3 Aðferðafræði 

Hér verður fjallað um etnógrafískar rannsóknaraðferðir og þær aðferðir sem ég hafði að 

leiðarljósi við rannsókn mína, ég fjalla um vettvanginn, framkvæmd rannsóknarinnar og 

þátttakendur rannsóknarinnar. Í kaflanum ræði ég einnig hvernig mér gekk að notfæra mér 

aðferðir þátttökuathugunar við gerð rannsóknar minnar og hvernig það gekk fyrir óreyndan 

rannsakanda að framkvæma rannsókn á framandi stað, langt frá heimahögum. Ég fer yfir 

greiningu gagna minna og hvaða aðferðum ég beitti við greiningu viðtala minna.  

 Á vettvangi safnaði ég gögnum með viðtölum við konur sem áttu kenýska kærasta, ég 

talaði við ferðamenn, hóteleigendur og starfsmenn hótela. Ég fylgdist með samskiptum fólks á 

ströndinni, í hótelgörðum, á kaffihúsum og á skemmtistöðum. Það var auðvelt að safna 

gögnum á vettvangi þar sem kynlífsferðamennska er sýnileg í Mombasa. Hvar sem ég var gat 

ég fylgst með samskiptum kynlífsferðamanna og heimamanna. 

 

Samtal milli mín og Pako, strandastráks:  

Pako: … and how are you gona speek to the women? 

Ásrún: I’ll walk up to them 

Pako: you speek German? 

Ásrún: no 

Pako: (brosir) good luck 

 

3.1 Etnógrafískar rannsóknaraðferðir 

Til þess að finna svör við spurningum mínum notaðist ég við etnógrafíska rannsóknaraðferð, 

aðferð sem hefur síðan snemma á tuttugustu öldinni verið aðal rannsóknaraðferð 

mannfræðinnar. Samkvæmt Martyn Hammersley og Paul Atkinson (2007) á etnógrafía (e. 

ethnography) sér langa sögu í mannfræði, allt aftur til nítjándu aldar. Etnógrafía var tengd við 

vestræna mannfræði þar sem skoðuð voru samfélög og menningarheimar sem ekki tilheyrðu 

því sem kallað var vestrið. Etnógrafía var séð sem viðbót við þjóðfræði (e. ethnology) sem 

skoðaði sögu óvestrænna samfélaga og bar saman. Þjóðfræðin var séð sem þungamiðja 

mannfræðinnar og byggði á etnógrafískum frásögnum ferðamanna og trúboða. Með tímanum 

losuðu mannfræðingar sig við hugtakið þjóðfræði því þeir fóru að gera sínar eigin 

vettvangsrannsóknir. Hugtakið etnógrafía tók yfir innan mannfræðinnar og lýsti bæði 
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rannsókninni sjálfri, kenningalegri túlkun og samanburði á samfélögum og menningu (2007: 

1). 

Hammersley og Atkinson (2007) telja að etnógrafísk vettvangsvinna (e. ethnographic 

fieldwork) hafi síðan snemma á tuttugustu öldinni orðið einskonar inntökuskilyrði inn í heim 

mannfræðinnar. Vettvangsvinnan snérist um að búa með hópi fólks í ákveðin tíma og skoða 

og túlka lífshætti, trú og gildi þeirra. Í gegnum tíðina hefur verið erfitt að finna góða 

útskýringu á hugtakinu etnógrafía. Hugtakið á sér langa og flókna sögu þar sem það hefur 

verið tekið úr samhengi og endurtúlkað á marga vegu fyrir mismunandi nálganir. Hugtakið 

hefur verið notað innan mismunandi fræða og tengt við mismunandi aðferðafræðilegar 

nálganir og kenningarlegar hugmyndir eins og mannfræðilega og félagsfræðilega 

virknishyggju (e. functionalism), heimspekilegt raunsæi (e. pragmatism) og táknfræðileg 

samskipti (e. interactionism). Hugtakið hefur einnig verið tengt við Marxisma, fyrirbærafræði 

(e. phenomenology), túlkunarfræði (e. hermeneutics), strúktúralisma, femínisma, 

byggingarfræði (e. constructionalism), post-strúktúralisma og post-módernisma. Etnógrafía 

hefur í meira mæli verið tengd við rannsóknir sem byggja á viðtölum, þjóðhagslegri-sögulegri 

greiningu (e. macro-historical analysis), sál-félagslegri greiningu, pólitískum efnahag, 

samræðum og umræðum (2007: 1-2). 

 Bernard og Spencer (1996) telja etnógrafíu (e. etnography) vera eitt horn mannfræði 

þríhyrningsins ásamt samanburði (e. comparison) og samhengi (e. contextualization). Saman 

mynda þessi hugtök kerfið sem mannfræðingar nota við etnógrafíska vinnu sína. Bernard og 

Spencer segja að etnógrafíu sé hægt að skilja á tvo vegu, sem afurð (e. product) og sem ferli 

(e. process). Þegar talað er um etnógrafíu sem afurð er átt við skrif mannfræðinga, bækur og 

greinar um ákveðna hópa fólks, tíma og stað þar sem markmiðið er að útskýra hópinn fyrir 

öðrum. Etnógrafískt ferli er þegar þátttökuathugun er framkvæmd. Hópur fólks eða 

staðsetning er valin með það í huga að svara ákveðnum spurningum eða leysa ákveðin 

vandamál með mannfræðilegar kenningar til hliðsjónar (1996: 193-5). Karen O’reilly (2005) 

segir að með þátttökuaðferð er lögð áhersla á að líf fólks sé skoðað út frá þeirra eigin 

sjónarhorni, rannsakandinn fær dýpri sýn á sjónarhorn fólksins með þátttöku í daglegu lífi 

þess, samtölum og athugunum (2005: 84).   

Etnógrafarar (e. ethnographers) eru ekki sammála um notkun þátttökuathugana og 

hversu mikla þekkingu við fáum út úr henni. Þátttökuathugun er fyrir marga leið til þess að 

afla upplýsinga með því að fylgjast með, taka viðtöl, ná í tölfræðileg gögn og fleira. Fyrir aðra 

snýst þátttökuathugun um að tilheyra og vera þátttakandi í því samfélagi og þeirri menningu 
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sem verið er að rannsaka. Oft getur það farið eftir rannsókninni sjálfri að mati O’reilly hversu 

mikið þú vilt vera sýnilegur sem þátttakandi eða rannsakandi. Við sem rannsakendur að mati 

O’reilly þurfum að sýna samúð og jafnvægi í verki, útiloka og taka í sátt mismunandi 

skoðanir (O’reilly, 2005: 108-9).   

Mismunandi raddir heyrast innan mannfræðinnar þegar rannsóknir í þriðja heims 

löndum eru á dagskrá. Á meðan sumir segja að rannsóknir í þriðja heiminum eigi að forðast 

þar sem valdamunur rannsakanda og þeirra sem rannakaðir eru sé of mikill, segja aðrir að 

með því að einblína of mikið á neikvæðar hliðar nærveru okkar sem rannsakendur eigum við í 

hættu á að hunsa þann ávinning sem hægt er að fá út úr því að rannsaka aðstæður sem annars 

eru hunsaðar. Þátttökuaðferð snýst bæði um fræðslu og framkvæmd og er ætluð til þess að 

snúa við valdatengslum og virkja þátttakendur rannsóknarinnar (Finnis, 2004: 43, 46). Ég 

notaðist við aðferðir þátttökuathugunar við gerð rannsóknar minnar þar sem ég var á staðnum, 

talaði við fólk og fylgdist með. Rannsóknin var gerð á fimm vikna tímabili milli nóvember og 

desember 2012. Ég varði tíma mínum í Mombasa Kenýa, á ströndinni, í hótelgörðum, á 

kaffihúsum, veitingastöðum og skemmtistöðum þar sem ég fylgdist með samskiptum eldri 

kvenna og ungra manna. Ég tók viðtöl við fimm konur sem allar áttu kenýska kærasta og við 

annað fólk sem tengist ferðaiðnaðinum í Mombasa á einhvern hátt; ferðamenn, barþjóna, 

öryggisverði og annað starfsfólk á hótelum og hostelum. Ég tók hálf-stöðluð viðtöl (e. semi-

structured interview), viðtöl sem eru meira eins og samræður tveggja einstaklinga. Ég vildi 

hafa viðtalið frjálsara en staðlað viðtal (e. structured interview) þar sem farið er eftir 

ákveðnum spurningaramma (O’reilly, 2005: 116). Ég var með ákveðnar spurningar sem ég 

vildi fá svör við en einnig vildi ég að viðtalið yrði í samræðustíl þar sem viðmælandi gæti 

talað um hvað sem er. Karen O’reilly (2005) telur að viðtöl í etnógrafískum rannsóknum séu 

oftast óformleg og þau séu sérstaklega óformleg ef viðtölin eru tækifæris-viðtöl (e. 

opportunistic) (2005: 134). Öll mín viðtöl voru tækifæris-viðtöl þar sem ég gekk upp að fólki 

og spurði hvort það væri til í að tala við mig.  

 Málefnin sem ég reyndi að fá konurnar til þess að tala við mig um sneru að ást, 

peningasendingum, tengslum milli kynlífsferðamennsku og rómantískrar ferðamennsku og 

samband þeirra við kenýska menn. Ég vildi vita hvort þær hefðu komið áður, hversu lengi þær 

höfðu verið í sambandi við kenýska menn, hvort þær væru ástfangnar og hvort þær töldu sig 

vera þátttakendur í rómantískri ferðamennsku.  
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3.2  Undirbúningur og val á vettvangi   

Samkvæmt Karen O’reilly (2005) þarf rannsakandi að nálgast vettvanginn með opnum hug, 

sýna fólki áhuga og virðingu. Rannsakandi þarf að sýna fólkinu sem hann hefur áhuga á að 

skoða, vilja til þess að fræðast um það frá þeirra sjónarhorni. Aðgangur að vettvangi er stór 

þáttur í rannsókn þar sem það er þar sem fólk ákveður hvað það vill sýna rannskanda, hvað 

ekki og frá hverju það vill segja (2005: 90). Hammersley og Atkinson (2007) telja að 

aðgangur að vettvangi einkennist ekki einungis af leyfi til þess að vera á ákveðnum stað 

heldur felur aðgangur einnig í sér fólkið sem rannsakandi vill tala við. Með aðgangi er því 

ekki þar með sagt að allir vilji tala við rannsakandan og að honum sé leyfilegt að fylgjast með 

öllu sem fram fer. Aðgangi að vettvangi fylgja samningaviðræður, rannsakandi þarf að sýna 

þolinmæði, nærgætni og oft á tíðum dirfsku í samskiptum við viðmælendur (2007: 61-2).  

Staðirnir sem ég varði tíma mínum á í von um viðtöl voru að mestu almenningstaðir; 

staðir sem ég þurfti ekki að biðja um leyfi til þess að vera á. Hótelgarðarnir voru margir ekki 

opnir hverjum sem er og þurfti utanaðkomandi fólk að borga til þess að fá að vera á staðnum. 

Ég var aldrei spurð hvort ég tilheyrði þeim hótelum sem ég varði tíma mínum á, ég ímynda 

mér að ég hafi fallið ansi vel inni í þann hóp sem á hótelunum voru, hvít með sólbrennt andlit. 

Hammersley og Atkinson segja að þó að einstaklingar sem rannskandi hafi áhuga á að tala við 

séu á almenningsstað sé ekki þar með sagt að þeir séu opnir fyrir því að tala við 

rannskandann. Oft þarf rannskandinn að hafa heppnina með sér þegar kemur að því að fá 

aðgang að viðmælanda (Hammersley og Atkinson, 2007: 45). Þessu er ég sammála, mín 

viðtöl einkenndust mikið af heppni og að grípa tækifærið.  

Kynlífsferðamennska vestrænna kvenna er ört vaxandi fyrirbæri í heiminum og þá 

sérstaklega í Norður Ameríku og í Afríku. Mér þótti mikilvægt að rannsóknin færi fram á stað 

þar sem kynlífsferðamennska er sýnileg og þar sem möguleiki væri á að ná viðtölum við fólk 

sem tengdist kynlífsferðamennsku á einhvern hátt. Wanjohi Kibicho (2009: 81) telur að aðal 

áfangastaðir kynlífsferðamanna sem fara til Afríku séu Gambía, Kenýa, Morokkó og Suður 

Afríka. Eins og fram kom í inngangi ritgerðarinnar hef ég tengsl við Kenýa, ég hef komið 

þangað áður og þekki þar fólk sem ég taldi að gæti aðstoðað mig við leit að 

heimildarmönnum. Tengslanet mitt í Kenýa hafði því áhrif á val mitt á Kenýa sem vettvang 

rannsóknar minnar. Einnig hafði það áhrif á val á vettvangi að í Kenýa er töluð enska og því 

stæði ég þar vel að vígi. Ég dembdi mér í heimildaleit og sá að af öllum þeim aragrúa af 

heimildum sem hægt er að finna varðandi kynlífsferðamennsku kvenna og karla var lítið að 

finna um kynlífsferðamennsku kvenna í Kenýa. Eins og áður hefur komið fram telur Wanjohi 
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Kibicho að það megi rekja lítið umfang rannsókna á kynlífsiðnaðinum í Kenýa, til þess að 

kynlífsumræðan er ekki opinská í landinu (Kibicho, 2009: 79).  

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Við framkvæmd rannsóknar minnar hélt ég dagbók, var alltaf með glósubók á mér og var 

dugleg að skrifa niður punkta sem mér þóttu áhugaverðir. Ég fór á hverjum degi annað hvort á 

ströndina eða á kaffihús til þess að fylgjast með fólki. Ég fór nokkrum sinnum á skemmtistaði 

þar sem ég reyndi að fylgjast með fólki en það var ekki mikið um vestrænar eldri konur á 

skemmtistöðunum, aðallega eldri karlar og ungt fólk. Ég eyddi einni helgi á suðurströnd 

Mombasa sem heitir Diani og er mjög vinsæll ferðamannastaður. Samkvæmt Lonely Planet 

Kenya ferðahandbókinni er Diani ströndin einn af þeim stöðum sem eru vinsælir áfangastaðir 

kynlífsferðamanna. Ásamt Diani ströndinni eru Bamburi ströndin, Shanzu, Malindi og 

Mtwapa vinsælir áfangastaðir kynlífsferðamanna (Ham, Butler og Starnes, 2012). Á Diani 

ströndinni sá ég mikið af vestrænum konum með ungum kenýskum strákum. Ég reyndi að ná 

tali af einni konu í eldri kantinum, ég sá þær ekki mikið eldri, hún var ein af þeim sem 

öryggisvörður á hóteli á Diani kallaði ‘mamas’. Ég giska á að hún hafi verið í kringum sjötugt 

og með henni var ungur maður, hann var örugglega um þrítugt, þau kysstust og létu vel að 

hvort öðru. Ég reyndi að fá þau til að tala við mig, konan var bresk og sagði að hún væri til í 

það ef hann vildi. Hann tók ekki vel í samræður og sagði mér að þau væru bara að reyna að 

slaka á í friði. Ég varði mestum tíma á Bamburi ströndinni og á Nyali ströndinni, flest viðtölin 

sem ég tók við vestrænar konur voru tekin á Nyali ströndinni.   

Ég fann oft að það var erfitt að komast að því að spyrja ákveðna spurninga sem ég 

vildi fá svör við. Oft reyndi ég að nota hversu hvít eða sólbrennd ég var til þess að létta á 

samræðunum. Það gekk oft vel og undruðu þær sig oft á því hversu hvít ég var, búin að vera í 

sólinni í þetta langan tíma. Hammersley og Atkinson (2007) telja að gildi félagslegrar hæfni 

ætti ekki að vanmeta sem leið til þess að byggja traust. Rannsakandinn þarf oft að finna leið 

til þess að koma á venjulegum samræðum, finna hlutlausan vettvang þar sem hægt er að 

spjalla um hvað sem er, ekki endilega um viðfangsefni rannsóknarinnar. Viðmælendum getur 

fundist þeim ógnað ef sífellt er verið að ýta á þá um mál sem tengjast rannsóknarefninu (2007: 

70).  

Kyn (e.  gender) skiptir máli í rannsókn, það er óumflýjanlegt að mati Hammersley og 

Atkinson. Þeir telja mesta áhyggjuefnið sem konur á vettvangi hafa þurft að glíma við sé 

aðgangur að ákveðnum aðstæðum, aðstæðum sem aðeins eru opnar karlmönnum. En rétt eins 
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og vettvangur sem aðeins er opinn karlmönnum er hægt að finna vettvang sem aðeins konur 

hafa aðgang að. Konur innan mannfræðinnar hafa í gegnum tíðina þurft að skrifa um aðrar 

konur, börn og gamalmenni, það hefur verið kallað þeirra þema innan mannfræðinnar. Fleiri 

þættir en kyn geta haft áhrif á aðgang að vettvangi eins og kynþáttur, þjóðerni, trú og aldur 

(Hammerlsey og Atkonson, 2007: 73, 75). Ég tel að kyn rannsakanda hafi skipt máli í minni 

rannsókn, ég tel að sem kona gat ég sýnt konunum meiri skilning og þær treystu mér. Það sem 

gæti þó hafa dregið á einhvern hátt úr trausti kvennanna á mér er aldur minn, ég er töluvert 

yngri en konurnar sem ég talaði við og ég fékk oft að heyra frá þeim að ég væri ung, “you are 

young” sögðu þær og taldi ein kvennanna mig ekki geta skilið hvernig það væri að vera kona í 

Þýskalandi, þar sem karlmenn gera miklar útlitslegar kröfur til kvenna. Ég fékk oft á 

tilfinninguna að þeim fyndist ég ekki geta sett mig í þeirra spor vegna aldursmunar.  

3.4 þátttakendur  

Maggie Walter (2009) telur að það séu þeir sem rannsakaðir eru sem eru hvatamenn 

rannsóknar frekar en rannsakandinn sjálfur og það sé ekki hægt að greina vandamálin utanfrá, 

rannsakandinn þarf að vera á staðnum og taka þátt. Þátttökunálgun hefur verið gagnrýnd fyrir 

það hvernig hliðar þátttöku, lýðræðis og ytra eignarhalds geta dregið verulega úr gildi 

rannsóknarinnar. Aðferðirnar sem notaðar eru hafa verið sagðar stirðar og spurningar um það 

hvort þátttökuaðferðir leiði til góðra, vísindalegra, gilda, áreiðanlegra og nothæfra 

rannsóknarniðurstaðna hafa vaknað (2009: 2-3, 6). Án þátttakenda minna hefði rannsókn mín 

ekki getað orðið að veruleika, ég á konunum sem töluðu við mig því mikið að þakka fyrir að 

hafa gefið mér af tíma sínum og fyrir það að vera viljugar til þess að svara þeim spurningum 

sem ég lagði fyrir þær. 

Þátttakendur rannsóknar minnar voru fimm konur á aldrinum 40 til 60 ára. Þær voru 

frá Þýskalandi og Svíþjóð. Flestar konurnar sem ég reyndi að ná sambandi við en fékk 

annaðhvort neitun eða átti í tungumálaerfiðleikum við voru frá Þýskalandi. Það var mitt mat 

að flestir ferðamennirnir sem voru á hótelunum, á ströndinni og á kaffihúsunum sem ég fór á 

voru frá Bretlandi og svo þar á eftir komu þýskir ferðamenn. Konurnar sem ég talaði við 

töluðu ágæta ensku og voru viljugar að tala við mig. Þær voru allar einar á ferð að heimsækja 

kærasta sem þær höfðu kynnst í fyrri ferðum. Þær voru allar ástfangnar og þegar ég spurði 

þær hvort þær sæju samasemmerki með rómantískri ferðamennsku og kynlífsferðamennsku 

sögðu þær allar að það væri ekki sami hluturinn og töldu sig tilheyra hvorugum flokknum. 
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 Ég valdi að leitast við að tala við konur á ströndinni eða í hótelgörðum því mér þótti 

það þægilegra en að labba upp að þeim á kaffihúsum eða veitingastöðum. Á ströndinni og í 

hótelgörðunum voru þær að slaka á í rólegheitum og fannst mér auðveldara að taka frá þeim 

tíma svoleiðis. Einnig þótti mér sú tilhugsun að ég gæti farið í flýti ef ég myndi móðga þær 

huggandi. Ég þurfti aldrei að fara í flýti því þær tóku allar vel í það þegar ég gekk upp að 

þeim og þegar þær neituðu var það þó alltaf með bros á vör. Ég passaði mig ávallt á því að 

útskýra vel hver ég væri og hvað ég væri að gera svo að enginn misskilningur kæmi upp.  

 Ég talaði við aðra ferðamenn sem gistu á hótelum þar sem kynlífsferðamennska var 

sýnileg. Þeir höfðu flestir svipaðar sögur að segja, vorkenndu konunum, bæði þeim sem 

mættu á hótelið með strandastráka upp á arminn og svo konunum sem hvítu karlarnir komu 

með upp á hótel. Konur voru séðar sem fórnarlömb, hvort sem þær voru þolendur eða 

gerendur. Ég talaði við hótelstarfsfólk, barþjóna, öruggisverði og móttökufólk, það hafði 

mismunandi sögur að segja. Móttökustjóri á einu af fínni hótelunum við Bamburi ströndina 

sagði að þar ríkti mjög ströng regla um enga auka gesti, flest hótelin á bæði Nyali ströndinni 

og Bamburi ströndinni höfðu þá reglu að borga þyrfti fyrir auka gesti sem kæmu inn á hótelið.  

 Mér þótti mikilvægt að fá sýn bæði ferðamanna og hótelstarfsfólks til þess að skilja 

betur almennt viðhorf til kvenna sem eiga unga kenýska kærasta. Almennt var starfsfólk 

hótela opnara fyrir kynlífsferðamennsku en ferðamennirnir sem gistu á hótelunum. Ég tel 

hluta ástæðunnar vera að starfsfólk hótela er vanara kynlífsferðamennsku en ferðamenn sem 

eru að koma til Mombasa í fyrsta skiptið og hefur ekki orðið vitni að kynlífsferðamennsku 

áður. 

3.5 Siðferðileg álitamál - Viðkvæmur hópur?  

Samkvæmt Hammersley og Atkinson (2007) er markmið rannsókna að framleiða þekkingu en 

það er ekki þar með sagt að þekkingu skuli náð með hvaða aðferð sem er. Siðfræðileg 

vandamál fylgja félagsfræðilegum rannsóknum, rétt eins og flestum öðrum mannlegum 

athöfnum. Það sem á að vera rétt og æskilegt er mismunandi eftir stað og stund. Daglegt líf er 

fullt af þeim sömu vandamálum og rannskandi þarf að takast á við, óvissa, ágreiningur, 

mismunandi skoðanir og hagsmunaárekstrar. Hammerlsey og Atkinson segja að það eina sem 

hægt er að krefjast af rannsakanda er að hann hafi þessi siðfræðilegu vandamál í huga og leysi 

úr þeim eftir bestu getu (2007: 207, 228). 

Eru konurnar sem ég talaði við viðkvæmur hópur? Ég þurfti oft að spyrja mig að 

þessari spurningu vegna þess að hvernig getur hópur eldri kvenna sem eiga unga kenýska 
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kærasta verið viðkvæmur hópur í rannsókn? Eftir miklar vangaveltur ákvað ég að svara 

spurningu minni játandi, þær eru viðkvæmur hópur. Þær eru viðkvæmur hópur vegna þess að 

ég þarf að ná trausti kvennanna svo að upplýsingarnar sem þær veita verði sem næstar 

raunveruleikanum. Hammersley og Atkinson (2007) telja að það að vera rannsakaður getur 

kallað fram stress og kvíða, sérstaklega þegar sá sem rannsakaður er telur rannsakandann vera 

að meta líf þeirra. Traust getur af þessum sökum takmarkast mjög eða jafnvel horfið (2007: 

214). Karen O’reilly (2005) telur að í viðtali sé mikilvægt að viðmælanda finnist spyrjandinn 

ekki vita of mikið, því þá hefur hann ekkert að segja. O’reilly segir að best sé að sýna að þú 

sem rannsakandi hafir þekkingu á efninu en vitir lítið og sért svolítið barnalegur (e. naïve) um 

nákvæmlega það efni sem þú vilt að viðmælandinn segi þér frá (2005: 149). Mér þótti 

mikilvægt að konunum þætti þeim ekki vera ógnað svo ég sagði þeim alltaf að ég væri að 

skoða rómantíska ferðamennsku (e. romance tourism) og spurði hvort þær væru til í að spjalla 

við mig um þess konar ferðamennsku hér í Kenýa. Mér bar skylda til að upplýsa einstaklinga 

um tilgang rannsóknar minnar og gerði ég það. Ég ákvað að sleppa því að nota orðið 

kynlífsferðamennska (e. sex tourism) þó svo ég hafi í viðtölunum beðið þær að bera þetta 

tvennt saman. Ég var hrædd um að konurnar myndu ekki vilja tala við mig ef ég myndi nota 

orðið kynlífsferðamennska.  

Í daglegu lífi þarf fólk oft á tíðum að bæla niður eða gera lítið úr persónulegum 

skoðunum sínum, þetta er atriði sem rannsakendur þurfa oft að hugsa út í. Hammerley og 

Atkinson (2007) telja að bæling á persónulegum skoðunum þurfi ekki að vera lygi en Harvey 

Sacks segir hins vegar: “Everyone has to lie” (2007: 72). Virðing er ákveðið siðferðilegt 

álitamál í rannsóknum. Áður en ég fór út til þess að framkvæma rannsókn mína hélt ég að mér 

myndi þykja erfitt að skilja skoðun mína eftir heima, það var þó ekki raunin. Það kom mér á 

óvart hversu hlutlaus ég gat verið, ég gerði mér grein fyrir því að ég var ekki í aðstöðu til þess 

að dæma. Konurnar sem ég talaði við eiga rétt á sínu einkalífi og það sem þær gera er ekki á 

minni ábyrgð. Ég fékk að skyggnast inn í þeirra líf og því sýndi ég þeim, skoðunum þeirra og 

gildum virðingu. Rannsakanda ber skylda til þess að virða rannóknarefni sitt, viðföng og þær 

upplýsingar sem hann aflar. O’reilly og einnig Hammerley og Atkinson segja að siðfræði 

snúist um að rannskandinn valdi eins litlum skaða og mögulegt er á bæði rannsókn og 

þátttakendum og sé var um þau áhrif sem hann getur haft á þátttakendur og gögn. Rannsókn 

hefur mismunandi áhrif á þátttakendur, þeir geta haft gaman af þátttöku í rannsókn eða þeim 

getur fundist vera brotið á sér. O’reilly segir að þegar viðkvæmar spurningar koma upp sé best 

að minna fólk á samþykki og að það hafi þann kost að bakka út úr rannsókninni ef það vill 
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(O’reilly, 2005: 63, Hammersley og Atkinson, 2007: 225). Spurningar sem ég bar að mínum 

viðmælendum voru oft viðkvæmar, konurnar bökkuðu aldrei út úr viðtölunum en það var 

augljóst að þegar sumar spurningar komu upp, spurningar sem hægt er að telja viðkvæmar, 

snéru konurnar út úr spurningunni og fóru að tala um vestræna karlmenn í 

kynlífsferðamennsku.  

 Viðtölin í rannsókn minni eru trúnaðarmál og upplýsti ég viðföng mín um það að 

enginn nema ég fengi að hlusta á upptökurnar sem ég tók upp. Öllum viðmælendum mínum 

gaf ég upplýsingar um hvernig hægt væri að ná í mig ef vilji væri fyrir því. Karen O’reilly 

(2005) telur að við sem rannsakendur eigum að reyna eftir bestu getu að vernda réttindi allra 

sem koma að rannsóknarverkefninu. Rannsakandinn þarf að hafa í huga að það getur verið 

mjög erfitt og stundum er ekki hægt að vernda alla eins vel. Leiðbeiningar og reglur eru 

hjálplegar að mati O’reilly þegar málefni eru viðkvæm. Siðferðileg álitamál eiga ekki að vera 

ástæða fyrir því að rannsókn er ekki framkvæmd heldur eiga þau að gera okkur sjálfsrýnin og 

gagnrýnin við gerð rannsókna (2005: 60). Það er mitt mat að við þessa rannsókn var reglum 

um trúnað fylgt eftir og passað var upp á réttindi allra viðmælenda. Áður en rannsóknin var 

gerð hafði ég kynnt mér vel reglur og leiðbeiningar sem snúa að viðtalstækni og 

þátttakendum. Ég taldi þátttakendur mína tilheyra viðkvæmum hóp en ekki á þann hátt að það 

væri siðferðilega rangt að taka viðtöl við hópinn heldur á þann veg að ég þurfti að vera 

traustsins verðug til þess að fá hópinn til þess að vilja tala við mig.  

3.6 Greining gagna 

Á vettvangi aflaði ég gagna með því að halda dagbók og skrifa niður allt sem mér þótti 

áhugavert og gæti skipt máli fyrir rannsókn mína og tók viðtöl eins og fram hefur komið. Ég 

hlustaði á öll viðtölin mín aftur og afritaði þau og las yfir dagbókarfærslur og aðrar 

vettvangsglósur þegar heim var komið. Samkvæmt Karen O’reilly (2005) fer greining á 

gögnum fram samhliða gagnasöfnuninni, gögnin eru þó að mestu greind þegar söfnun þeirra 

er lokið. Gögnin eru greind svo að hægt sé að skilja þau og hægt sé að sýna almenningi 

þýðingu þeirra (2005: 176-7). Það er engin ein rétt leið til þess að greina gögn, það eru aðeins 

til leiðbeiningar sem benda á góðar leiðir sem hjálpa við greiningu (Hammersley og Atkinson, 

2007:158, O’reilly, 2005: 178). Til þess að greina viðtölin mín og finna svör við þeim 

spurningum sem ég hafði reynt að ná fram í viðtölunum notaðist ég við leiðbeiningar Mike 

Crang og Ian Cook (2007). Þeir mæla með greiningaraðferð grundaðrar kenningar (e. 

grounded theory). Samkvæmt Roy Suddaby (2006) er grunduð kenning rannsóknaraðferð sem 
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hjálpar rannskanda að skilja flókin félagsferli (e. social process), aðferðin byggist á stöðugum 

samanburði og söfnun gagna. Suddaby telur að aðferðir grundaðrar kenningar henti ekki 

öllum rannsóknum en aðferðir kenningarinnar er gott að nota þegar skoðað er sjónarhorn 

viðmælenda og lögð er áhersla á að skoða hvernig þeir skilja heiminn sem þeir lifa í (2006: 

634, 638).     

Ég notaðist við þemagreiningu sem kallast kóðun, sum þemu hafði ég ákveðið 

fyrirfram í tengslum við viðtalsspurningar mínar og önnur komu í ljós þegar farið var yfir 

viðtölin aftur. Þegar viðtöl eru kóðuð er svipuðum atburðum, sjónarhornum eða tilfinningum 

gefin ákveðin merking til dæmis með mismunandi litum, við mína kóðun notaði ég liti. Kóðar 

geta verið ákveðin orð eða orðasambönd, jafnvel heilar setningar, og ein setning getur 

innifalið fleiri en einn kóða. Þemu eru fundin á kerfisbundinn hátt með kóðun, þemunum er 

svo fækkað niður þar sem mörg þeirra eru svipuð eða þau tengjast á einhvern hátt. 

Mikilvægustu þemun eru svo valin og þau tengd við kenningalegar hugmyndir um 

viðfangsefnið (Crang og Cook, 2007: 133, 138-9). Þegar ég var búin að litagreina viðtölin 

mín og fara yfir þau fram og til baka hafði ég fundið 34 þemu. Ég gat svo flokkað þemun mín 

og fækkað þeim niður í tíu þemu og síðan niður í fimm aðal þemu sem eru ást, 

kynlífsferðamennska, rými, peningar og strandastrákar. Undir þemað strandastrákar set ég 

það sem kom út úr viðtölum mínum við strandastráka og einnig það sem kom út úr viðtölum 

mínum við konurnar og það sem þær höfðu að segja um þá. Í rannsókninni lagði ég áherslu á 

konur í kynlífsferðamennsku, ég taldi mestu máli skipta að fá þeirra innsýn svo ég lagði ekki 

mikla áherslu á sýn strandastrákanna. Eftir á tel ég að það hafi verið mistök og sé ég eftir að 

hafa ekki talað við fleiri strandastráka og fengið betri innsýn inn í líf þeirra.   

Þegar greining á viðtölum hófst voru þau mér enn nokkuð fersk í minni en þrátt fyrir 

það komu ákveðnir hlutir mér á óvart og þemun voru fleiri en ég átti von á. Það kom mér til 

dæmis á óvart hversu fljótar konurnar voru að afsaka peningasendingu sína til strákanna með 

því að segja hversu erfitt lífið í Kenýa væri fyrir flest fólk. Einnig kom það mér á óvart að 

þegar spurningar varðandi kynlífsferðamennsku kvenna komu upp snéru þær umræðunni strax 

að karlmönnum í kynlífsferðmennsku.  
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4 Niðurstaða  

Kynlífsferðamennska kvenna í Mombasa Kenýa, er sýnileg, hún er ekki falin eða talin 

skammarleg og það er auðvelt að finna konurnar bæði á ströndinni, í hótelgörðunum og á 

kaffihúsum. Þær konur sem ég talaði við vildu tala við mig og voru ófeimnar við að láta í ljós 

aðdáun sína á landinu og kenýskum karlmönnum. Ég hugsa að þeim hafi fundist þægilegra að 

tala við mig en mér þótti að tala við þær. Ég hélt það yrði auðvelt að finna viðmælendur, en sú 

varð ekki raunin, ég fékk oft neitun og var þá oft um að kenna tungumálaerfiðleikum þar sem 

ég talaði ekki þýsku og konurnar skildu ekki ensku. Þrátt fyrir þessa erfiðleika náði ég 

viðtölum við fimm konur sem allar áttu margt sameiginlegt hver með annarri.  

 Niðurstaða rannsóknar minnar byggir á viðtölum við konurnar sem ég tók á tímabilinu 

nóvember til desember 2012, viðtölum við fólk sem tengist ferðaiðnaðinum og á gögnum sem 

ég safnaði á meðan á dvöl minni stóð. Ég vildi vita hvernig samböndum kvennanna og 

strákanna væri háttað, hvernig þau kynntust, voru þær ástfangnar, gerðu þær sér grein fyrir 

peninga- eða gjafaskiptum og þeirra sýn á kynlífsferðamennsku kvenna. Svör þeirra komu 

mér nær markmiði mínu, að komast að því hvers vegna konur eru tengdar við rómantíska 

ferðamennsku en ekki kynlífsferðamennsku og hvernig konurnar líta á tilgang ferðar sinnar.  

 

 

Ásrún: Do you think it is different when women come to Kenya for relationships and then 

when men do it? 

Kirsten: … it’s a good question, it is very difficult to give you an answer because I think 

there are also women that do it, they have much money and they search young boys but I 

think it is a little with a heart, men they don’t always do so 

Ásrún: they come for sex, basically 

Kirsten: not all but many, altso much more than women, I think so 

 

4.1 Upphaf ferðar  

Brottför til Mombasa var ákveðin, miðinn var keyptur og bakpokinn fylltur, upptökutæki, 

tölva, myndavél og nóg af glósubókum tóku mesta plássið í pokanum. Ég var stressuð en fyrir 

utan að hafa aldrei gert rannsókn áður var ég svo sannarlega að henda mér út fyrir 

þægindahring minn. Það eitt að tala við ókunnugt fólk gaf mér aukinn hjartslátt og ekki var ég 
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aðeins að fara að tala við ókunnugt fólk heldur var ég að fara að tala við ókunnugt fólk um 

ást, félagsskap og jafnvel um kynlíf. Einnig gerði það mig stressaða þegar ég heyrði af því í 

apríl 2012 að ferðamenn voru varaðir við ferðum til Mombasa vegna hryðjuverkaárása á 

borgina og vegna þess að ræningjar höfðu numið á brott ferðamenn á árinu. Vinir mínir í 

Kenýa tjáðu mér að töluverð fækkun væri á ferðamönnum til landsins vegna ástandsins en 

stjórnvöld væru að ná tökum á því. Ég vonaði að ástandið myndi lagast á þeim mánuðum sem 

eftir voru að brottför og fylgdist vel með fréttum. Áður en ég vissi af var kominn tími til þess 

að stíga upp í flugvélina og leggja af stað á framandi slóðir, þó ekki á ókunnum stað. Ástandið 

hafði lagast í landinu og ferðamenn ekki lengur varaðir við Kenýa. Nóvember er sá tími í 

Kenýa þar sem fjöldi ferðamanna er mestur. Fólk innan ferðaiðnaðarins sem ég talaði við í 

Mombasa tók eftir mikilli fækkun ferðamanna frá árinu áður, ég ákvað að láta þessar fréttir 

ekki á mig fá og halda áfram með rannsókn mína.  

Ég stóð mig að því í fluginu frá Frankfurt í Þýskalandi til Mombasa í Kenýa að leita 

eftir konum sem gætu verið að ferðast einar í ákveðnum tilgangi, ég fann þær nokkrar og 

ímyndaði mér strax að þær væru á leið til kynlífsparadísar með aðeins eitt í huga, að finna sér 

strandastrák. Ég tók svo eftir því þegar ég var lent á flugvellinum að ég hafði ekkert athugað 

með menn sem voru einir á ferð, svo ákveðin var ég að finna konurnar. 

  Ég hafði sett mig í samband við gamla vini sem bjuggu eða höfðu búið í Kenýa áður 

en ég fór út. Ég útskýrði fyrir þeim rannsókn mína og bað þá um aðstoð. Ég spurði þá hvort 

þeir þekktu sjálfir til eða gætu bent mér á einstaklinga sem þekktu til kynlífsferðamennsku. 

Mér þótti erfitt að biðja fólk um aðstoð, fólk sem ég hafði ekki haft samband við í langan tíma 

og hafði á tilfinningunni að svörin yrðu fá. Það var ekki rétt hjá mér því nánast allir sem ég 

hafði samband við svöruðu mér og sögðust ætla að athuga málið og koma með betri svör 

síðar. Þau svör létu þó bíða eftir sér í nokkuð langan tíma eða þangað til ég fór að ýta á eftir 

þeim. Ég fékk svo loks póst um að tengiliður væri kominn, hann heitir Peter1 og hafði búið í 

Mombasa og unnið í ferðaiðnaðinum og væri meira en til í að aðstoða mig við það sem ég 

þyrfti aðstoð með. Ég fékk númerið hans, setti mig í samband við hann og tók hann vel í það 

að vera partur af rannsókn minni. Við ákváðum að hittast þegar ég væri komin til Kenýa, 

eitthvað fór það þó framhjá okkur í sms samskiptum okkar að hann var staðsettur í Nairobi og 
                                                        

 

 

 
1 Dulnefni 
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ég í Mombasa. Hann benti mér því á tvo einstaklinga sem ég gæti haft samband við, annar 

svaraði en þegar það kom að því að hittast stóð hann aldrei við það. Ég gafst því upp á honum 

og ákvað að það myndi ekki ganga annað en að ég færi að byrja á þessari rannsókn minni sem 

ég var hingað komin til þess að gera.  

4.2 Kynlífsferðamaðurinn 

Ég gisti á hosteli í Mombasa og deildi ég gjarnan ástæðu ferðar minnar til Mombasa með 

öðrum ferðamönnum. Kynlífsferðamennska vestrænna kvenna var eitthvað sem kom fólki 

mjög á óvart, flestir sögðu mér að þeir höfðu aldrei heyrt talað um slíkt og sögðust ekki geta 

ímyndað sér konur sem slíka ferðamenn. Sú mynd sem fólkið sem ég talaði við hafði af 

hinum týpíska kynlífsferðamanni var einmitt staðalmyndin af kynlífsferðamanni; gamall, 

feitur, hvítur maður. Einn slíkur var tíður gestur á hostelinu, hann var kunningi eiganda 

hostelsins og hét Lennard og var frá Flórída. Við spjölluðum oft saman um 

kynlífsferðamennsku og hann hafði áhuga á því sem ég var að rannsaka. Hann bauðst meira 

að segja til að fara með mér á ströndina að spjalla við kynlífsferðamenn en ekkert varð úr því. 

Hann var mjög opinn með það að hann ætti margar kærustur í Kenýa og taldi þær upp fyrir 

mig, eina átti hann í Nairobi, aðra í Kisumu og tvær í Mombasa. Einn daginn kallaði hann á 

mig þegar ég var að gera mig tilbúna til að fara af stað út í daginn. Hann bað mig að koma og 

sjá svolítið sem hann var með í tölvunni sinni, ég fór til hans og hann byrjaði að leita að 

myndum, myndum af kærustunum sínum. Myndirnar voru teknar af honum sjálfum, ímynda 

ég mér, og sýndu þær stelpurnar hans, “my girls” eins og hann kallaði þær. Ég veit ekki hvort 

hann hafi ekki gert sér grein fyrir því þegar hann leitaði að myndunum að ég gat séð margar af 

þeim myndum sem hann hafði í tölvunni sinni, myndir af fáklæddum konum í kynferðislegum 

stellingum. Ég verð að viðurkenna að á þessum tímapunkti missti ég hluta af þeirri virðingu 

sem ég hafði fyrir annars ágætum manni. Lennard var hin týpíska staðalímynd 

kynlífsferðamanns, hann var feitur, gamall, hvítur karl, það stoltur af ávinning sínum, 

stúlkunum sínum, að hann fann fyrir þörf til þess að sýna mér myndir af þeim, öllum fjórum.  

 Ég sá mjög mikið af kynlífsferðamönnum í Mombasa, körlum og konum. Á 

veitingastöðum og kaffihúsum var algengara að sjá karlmenn með ungum fallegum kenýskum 

konum, oftar en ekki voru þeir að taka myndir af stúlkunum. Auðvelt var að finna vestrænu 

konurnar sem gengu stoltar með unga kenýska myndarlega menn upp á arminn, þær voru 

mikið á kaffihúsum en auðveldara þótti mér að finna þær á ströndinni og á hótelgörðunum. 

Það kom mér á óvart hversu undrandi ferðamenn urðu þegar ég spurði þá út í 
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kynlífsferðamennsku kvenna, fólkið á hostelinu mínu var farið að segja mér frá því þegar það 

hafði séð vestræna konu með strandastrák, ég fékk að heyra setningar eins og „Hei! Ég sá eina 

í dag“ og „þær eru allstaðar, þú ert búin að skemma ást fyrir mér“. Fólkið á hostelinu virtist 

ekki hafa séð konurnar til að byrja með en það gæti verið vegna þess að lítið hefur verið 

fjallað um kynlífsferðamennsku kvenna, staðalímyndin er karlmaður, ekki kvenmaður. Einnig 

gæti ástæðan verið sú að auðvelt er að týna konunum því vestrænir karlmenn með kenýskum 

stúlkum eru út um allt í Mombasa.  

4.3 Sýnileiki 

Fyrstu dagana var ég dugleg að fylgjast með fólki á ströndinni, á hótelgörðum, á kaffihúsum 

og í verslunum. Ég sá kynlífsferðamennsku hvert sem ég leit og mér blöskraði. Allstaðar sem 

ég leit voru gamlir karlar með ungum konum, ég reyndi að segja sjálfri mér að hugsanlega 

væri um að ræða samskipti sem ekki fælu í sér kynlíf en það var erfitt. Ég leyfði í raun og 

veru engri annarri hugsun að koma fram, ég var búin að ákveða að ég myndi sjá vændi og það 

var það sem ég sá. Ég gerði mér þó grein fyrir því að oft á tíðum var ég eflaust að horfa á fólk 

sem ekki var tengt vændi eða barnaníði en þegar ég sá hvítan eldri mann mata ungu svörtu 

stúlkuna sem hann var með, fór um mig hrollur, ég var á réttum stað. Vestrænar konur með 

ungum mönnum voru einnig mjög sjáanlegar og var ég fljót að dæma þær sem 

kynlífsferðamenn. Ég er ekki sammála Wanjohi Kibicho sem segir að Kenýa sem 

kynlífsferðastaður sé nú vinsælli hjá konum en körlum (Kibicho, 2009: 75). Að mínu mati 

týnast konurnar í karla-hafi kynlífsferðamennskunar í Mombasa.  

Á ströndinni var auðvelt að finna strandastrákana (e. beach boys) og ef ég var ekki að 

ganga með neinum var yfirleitt einhver kominn mér við hlið og hann byrjaður að spjalla um 

daginn og veginn og spyrjandi hvaðan ég væri, hvað ég væri að gera og hvort hann mætti 

eyða tíma með mér. Ég gat aldrei labbað ein og það fór oft í taugarnar á mér, sérstaklega ef ég 

ætlaði mér að ganga upp að vestrænum konum í von um viðtal. Hún var mér sterkt í minni, 

heimsókn mín til Mombasa árið 2011 þegar ég ætlaði að sýna systur minni ströndina, við 

vorum rétt búnar að stíga öðrum fæti í hvítan sandinn þegar tveir strandastrákar höfðu séð 

okkur og komu til okkar. Við vorum þreyttar eftir mikla göngu og höfðum í huga að slappa 

aðeins af á ströndinni, það varð ekkert úr því þar sem ágengni strandastákanna gerði okkur 

pirraðar og við enduðum á að rétt stinga tánum í Indlandshafið áður en við hlupum í skjól upp 

á hótelgarð. Strandastákar voru þarna ekki ofarlega á vinsældarlista mínum.  
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Fyrsta konan sem ég sá með hugsanlegum strandastrák hafði ég séð áður í flugvélinni 

á leiðinni til Mombasa, strandastrákurinn var ungur og vel klæddur, hann hélt á sandölunum 

hennar og þau leiddust. Ég talaði ekki við hana, ég þorði það ekki. Ég sá svo aðra konu sitja á 

ströndinni, við hlið hennar sat ungur maður með dredda (e. dreadlocks) og voru þau að drekka 

bjór, ég fylgist með þeim í stutta stund eða á meðan ég mana sjálfa mig upp í að fara að tala 

við þau. Eftir stuttu stund nær konan í veskið sitt, dregur upp pening, lætur strákinn hafa og 

hann fer upp á eitt hótelið sem er við ströndina. Eftir stutta stund kemur hann með fleiri bjóra 

handa þeim. Ég stend upp og rölti yfir til þeirra, kynni mig og segi þeim hvað ég sé að gera 

hér í Kenýa. Konan segir mér að hún heiti Ivone og sé frá Svíþjóð. Viðtalið við Ivone var 

mjög stutt, ég tók það ekki upp á upptökutæki og ég gleymdi nánast öllum mínum 

spurningum. Ég komst þó að því að drengurinn var kærastinn hennar, kærasti sem hún vissi 

hvorki hversu gamall var né við hvað hann starfaði.   

 Í byrjun gekk vel, á tveimur dögum fékk ég þrjú viðtöl við konur, nokkrum dögum 

síðar það fjórða. Að því loknu lenti ég á einskonar vegg; ég fékk engin viðtöl í fleiri daga og 

ég var orðin stressuð. Konurnar sögðu nei við mig og það var erfitt, sérstaklega var erfitt að 

leita að konum til að tala við eftir að hafa ítrekað fengið neitun. Í flest skiptin sem neitun kom 

var það vegna tungumálaerfiðleika, þær skildu mig ekki. Ég blótaði sjálfri mér fyrir að hafa 

ekki tekið betur eftir í menntaskólaþýskunni. Konurnar skildu mig ekki, ég skildi þær ekki og 

strákarnir sem með þeim voru töluðu ekki heldur þýsku svo þeir gátu ekki þýtt fyrir mig. Ég 

furðaði mig á því hvernig þau töluðu saman, hvernig þeirra samskipti væru eiginlega. Ég 

komst að þeirri niðurstöðu að allir hlytu að kunna tungumál ástarinnar, þar skipti greinilega 

engu máli frá hvaða heimsálfu þú værir. Síðasta viðtalið við konu sem átti kenýskan kærasta 

kom í lokin, tveimur dögum fyrir heimför.  

Þegar ekkert gekk að ná tali af konum tók ég viðtöl við strandastáka, ferðamenn, 

barþjóna, öryggisverði og annað starfsfólk hótela. Allir höfðu eitthvað að segja um 

kynlífsferðamenn og einnig voru allir fljótir að snúa umræðu minni um vestrænar konur sem 

stunduðu kynlífsferðamennsku yfir í vestræna karla sem stunduðu kynlífsferðamennsku. Allir 

vissu um hvað ég var að tala og höfðu séð vestrænar konur með ungum kenýskum mönnum 

en það var mjög misjafnt hvað fólk hafði um þetta að segja. Á meðan flest starfsfólk 

hótelanna lét kynlífsferðamennsku ekki á sig fá og var nokkuð sama um hana voru vestrænir 

ferðamenn ekki á sama máli. Tvær systur frá Austurríki sem hafa komið reglulega til Kenýa í 

yfir tuttugu ár sögðu mér að þær sæju mikla aukningu í kynlífsferðamennsku með hverju 

árinu. Að þeirra mati þyrftu stjórnvöld að gera eitthvað í málunum því þessi þróun væri ekki 
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af hinu góða. Þær sögðu einnig að bæði starfsfólk hótela og aðrir heimamenn hefðu breyst 

mikið á þessum stutta tíma, þegar þær komu fyrst þorði fólk varla að tala við þær en í dag eru 

margir heimamenn mjög ágengir og starfsfólkið málglatt. Þær sögðu að hægt hafi verið að 

ganga á ströndinni óáreittur í þá tíð, það er ekki hægt í dag.  

4.4  Hvað sögðu konurnar 

Rannsókn mín byggist á viðtölum við fimm konur, upphaflega ætlaði ég fleiri viðtöl en eins 

og áður sagði gekk það ekki upp. Fjórar kvennanna voru frá Þýskalandi; þær Kirsten2, 

Jeanett3, Petra og Sylvía, og ein var frá Svíþjóð, Ivone. Fyrsta viðtalið var við Ivone, hún er 

fimmtug og leigir íbúð með kærastanum í Mombasa. Hún er ekki að koma í fyrsta skiptið til 

þess að hitta kærastann sinn sem hún hitti á ströndinni í fyrra, hún veit ekki hversu gamall 

hann er né við hvað hann vinnur. Kærastinn hennar sat hjá henni, hann er ungur, með dredda í 

hárinu og hlustaði á ipod á meðan við töluðum saman. Hann hafði engan áhuga á að tala við 

mig.  

Kirsten er fjörutíu ára og er að koma í þriðja skiptið til Mombasa síðan árið 2010. Árið 

2011 kynntist hún kærastanum sínum, hann talar góða þýsku og er töluvert yngri en hún. 

Hann er mjög vel vaxinn og með sítt fléttað hár og lítur út eins og masai maður. Ég hafði 

tekið eftir Kirsten nokkrum dögum áður þar sem hún var á gangi á ströndinni með 

kærastanum sínum, hann hafði lítinn áhuga á að tala við mig og hlustaði á ipodinn sinn eins 

og kærasti Ivone.  

Jeanett var sú elsta sem ég talaði við, hún vildi tala við mig en var mjög hrokafull í 

svörum. Hún er búin að vera með sama kærastanum í nokkur ár, hann vinnur á hóteli og er 

mikið yngri en hún, Jeanett var mikið í vörn þegar ég spurði hana spurninga varðandi 

kærastann. 

                                                        

 

 

 
2 dulnefni 
3 dulnefni 
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 Petra er fimmtíu ára og kynntist kærastanum sínum í fyrra, hún afsakaði sig meira en 

hinar konurnar og sagði mér sífellt að þetta samband hafi ekki verið planað. Kærastinn hennar 

er þrjátíu ára og vinnur á hóteli, henni þykir aldursmunurinn erfiður.  

Sylvía er fjörutíu og fimm ára og kærastinn hennar er 28 ára. Þegar ég tók viðtalið við 

hana og var að kveikja á upptökutækinu segir hún við hann “you’re 28”. Ég veit ekki hvort 

þetta var spurning eða hvort hún hafi verið að segja honum hvað hann væri gamall. Af 

konunum fimm var Sylvía sú sem mest talaði um hvað kærastinn hennar væri góður og klár 

strákur.  

4.4.1 Ást 

Öll leitum við að ást og öll viljum við vera elskuð, ást er það sem lífið snýst um, það er 

allavega það sem samfélagið segir okkur með stöðugum auglýsingum, sjónvarpsefni og 

blaðagreinum um hvernig eigi að finna hina fullkomnu ást. Meira að segja Ghandi sagði að 

„þar sem er ást þar er líf “. Konur og menn hafa í gegnum tíðina farið í ferðalög, farið á vit 

ævintýranna í leit að ást, félagskap eða spennu. Lífið heima við er ekki spennandi svo fólk 

leitar annað, leitar jafnvel að hinum fullkomna félaga í því landi sem það ferðast til vegna 

þess að hann er ekki að finna í heimalandinu. Kenýa er eitt þeirra landa sem fólk ferðast til, til 

þess að finna ástina eða aðeins félagsskap í stuttan tíma. Stundum kemur ástin á óvart, án þess 

að hafa gert sér vonir um að verða ástfangin á ferðalagi þá kemur draumaprinsinn eða 

draumaprinsessan, bankar á öxlina á ferðamanninum og býður honum í safarí. Sú var raunin 

með þær konur sem ég talaði við, ástin bankaði á dyrnar á ströndinni fyrir allar nema eina sem 

kynntist kærastanum sínum í gegnum sameiginlega vinkonu. Allar konurnar sögðu mér að 

þær ættu kærasta, engin þeirra var að koma í fyrsta skiptið heldur voru þær að koma í annað 

eða þriðja skiptið eða búnar að vera að koma í nokkur ár. Konurnar halda sambandi við 

kærastana sína í gegnum síma, internet og með bréfaskrifum. Petra lýsir því svona: 

Við sendum sms og hringjum í hvort annað og sendum tölvupóst stundum (hlær) og ég 

trúði því ekki og hann var svo ánægður þegar ég hafði samband aftur og gleymdi því 

ekki, auðvitað, og nú er tækifæri fyrir hann að taka stærra skref í lífinu og hann er ekki 
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einhver sem, einhver sagði að svartir menn væru bara að reyna að koma með til 

Þýskalands en ég held að flestir geri það ekki, þeir elska landið sitt.4 

 

Símtöl og sms skilaboð virðast algengasta samskiptaformið meðal kvennanna, mennirnir hafa 

ekki allir aðgang að tölvum, tvær kvennanna tóku það fram að þeir ættu ekki tölvu sjálfir svo 

tölvusamskipti voru ekki í boði. Stundum fá þær send bréf, Kirsten fær send ástarbréf frá 

sínum kærasta og finnst það dásamlegt.  

Allar konurnar svöruðu því játandi þegar ég spurði hvort þær væru ástfangnar. Ein 

þeirra, Jeanett, sagði að það hefði tekið hana nokkur ár að byggja upp traust og verða 

ástfangin af núverandi kærasta. Þegar ég spurði Sylvíu, svaraði kærasti hennar spurningunni 

svona: 

Þetta eru tilfinningar sem þú getur ekki útskýrt, þetta er náttúrulegt, við urðum ekki 

ástfangin þegar við sáum hvort annað í fyrsta skiptið, þetta gerðist ekki yfir langan tíma, 

þetta er góð tilfinning.5 

 

Sylvía sagði að þau væru góðir vinir og ættu góða vináttu, þegar kærasti hennar hafði svarað 

spurningu minni sagði hún:  

Við njótum þess líka, þú getur ekki sagt hversu langt eitthvað er en okkur finnst þetta vera 

gott samband og hann bjó til lag handa mér, já (segir hún hátt og er spennt), ég á mitt lag, 

allt í lagi.6 

 

Í framhaldinu segir Sylvía:  

                                                        

 

 

 
4 “we send sms and call sometime and email send sometimes (hlær) yes and I couldn’t belive it and he was 
happy because I keep in touch again and don’t forget ofcourse and now very big chance for him to make a bigger 
step in his life and  he’s not, a someone said black men would only come with you to Germany and I think the 
most of them not, they love their country” 
5 “This is feelings you cant say how you know, this is natural, not that we fall in love for the first time we saw 
someone, not that this happen for a long time this is a good feel”  
6 “we enjoy this too and you can never say how long is something but we think this is a good relationship and he 
make for me a song, yes (segir hún hátt og er spennt) I have my own song, all okey”  
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Þetta er ekki þannig --- það er erfitt að eignast góðan mann, ég veit ekki með í Bretlandi 

en í Þýskalandi er það ekki auðvelt, þýskir menn eru með háar, þeim finnst þú þurfa að 

vera falleg, þú verður að vera, þú verður að eiga nóg af peningum, þú þarft að hafa allt 

þetta en þeir eiga ekki neitt (hlær). Þeir geta ekki gefið þér neitt, ekkert hjarta, ekkert og 

hér þekki ég marga afríska menn en ég get ekki, ég get ekki verið með öllum hér, þú getur 

séð þetta, ég held ég hafi góða tilfinningu fyrir fólki.7 

 

Þrjár kvennanna komu fyrst til Kenýa árið 2011, ein árið 2012 og ein hefur verið tíður gestur í 

mörg ár. Allar sögðu þær að það hafi ekki verið planið hjá þeim að hitta menn og hafa gaman 

með þeim. Kirsten sagði: „planið var bara frí og að fara í safarí, já og mér fannst það notalegt 

en áður vildi ég bara menn í Þýskalandi (hlær)“.8 Petra hafði svipað að segja: 

Þetta var ekki planað, ég myndi ekki, ég hóf ferðina til Kenýa og einhver heima sagði, þú 

veist að margar konur ferðast einar til Kenýa og leita að strandastrákum, fátækum 

strákum, svörtum strákum --- ég sagði, ég er það ekki, ég gæti það ekki --- þetta kemur 

eins og það kemur.9 

 

Allar konurnar voru hamingjusamar og að njóta lífsins með kærastanum, allar sögðu 

mér að planið væri að koma aftur sem fyrst, á næsta ári. Konurnar virtust allar mjög 

ástfangnar og það var mitt mat að þeim leið vel með kærastanum sínum. Engin kvennanna 

hafði farið með kærastann í heimsókn til heimalands síns, þær töluðu um að það væri erfitt og 

flókið en það virtist ekki vera vandamál. Konunum líður vel í Mombasa.    

                                                        

 

 

 
7 “This is not so --- this is heavy to have a good man, I don’t know in great Britain I think in Germany this is not 
easy, the german men have high, they think you must be very pretty, you must be, you must have enough money, 
you must have all this but they have nothing (hlær). They can not give you nothing, not heart, not nothing and 
here I know a lot of African men but I can not, I can not be together with all here, you can see this, I think I have 
a good feeling for the people”  
8 “the plan was only holiday and to make safari, yes and I find it very nice but before I only want men in 
Germany (hlær)” 
9 “It was not planned and I don’t,, I wouldn’t, I start to Kenya and someone at home said you know many women 
who travel alone to Kenya looks for beach boy, poor boy, black boy --- I said no im not, I could not --- it come 
like it come” 
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4.4.2 Við erum ekki kynlífsferðamenn en þeir eru það! 

Staðalímynd kynlífsferðamanns er eins og áður hefur komið fram, hvítur, eldri karlmaður. 

Staðalímynd kynlífsferðakonu er hvít, eldri kona. Mig langaði að vita hvernig konur sem 

hugsanlega væru kynlífsferðamenn sæju fyrir sér kynlífsferðamennsku og hvað þeim þætti um 

hana. Eftir að hafa lesið mikið af heimildum varðandi efnið vissi ég að engin kvennanna sem 

ég myndi tala við væri að fara að segja mér að hún væri kynlífsferðamaður, þær sjá sig ekki 

sem slíka. Það er ekki hægt að flokka allar konur sem eiga kenýska kærasta í einn og sama 

flokkinn og skíra hann kynlífsferðamaður. Ég var fljót að sjá það þegar ég fór að tala við 

konurnar, hugmyndin um kvenkyns kynlífsferðamanninn varð óljósari og óljósari með 

tímanum. Hvað voru eiginlega þessar konur sem ég var að tala við og hvernig átti ég að 

flokka þær?  

Engin kvennanna sem ég talaði við sá sig sem kynlífsferðamann, þær eignuðust allar 

kærasta óvænt, í fríi, þegar þær voru ekki að leita. Allar konurnar eru sammála um það að það 

er munur á karlmönnum og kvenmönnum sem koma til Kenýa í leit að félagsskap. Engin 

kvennanna sér sig sem rómantískan ferðamann eða kynlífsferðamann en þær eru fljótar að 

tengja karlmenn við kynlífsferðamennsku. Þegar ég spyr Sylvíu hvort það sé munur á 

kynlífsferðamennsku kvenna og karla segir hún:  

Mér finnst það, ég held að konan eigi vin, þetta er ekki aðeins fyrir kynlíf, þetta er --- ég 

held að þetta gefi, konur gefi, en ég held að flestar konur komi ekki fyrir þetta en 

mennirnir, það sem hvítu mennirnir segja um konur eins og mig þegar þeir eru hér, þeir 

segja, þú heimska kona, þú ríður ungum manni og hann vill bara peningana þína og allt 

þetta en þessir menn fara með ungum konum, ungum svörtum konum í rúmið á nóttunni, 

án þess að nota smokk, fyrir 1000 kenýska shillings.10 

 

Hún heldur áfram og segir: 

                                                        

 

 

 
10 “I think so I think that the women they have a friend this is not only for the sex, this is --- I think it gives, it is 
women gives, but I think the most come not for this but the men, what the muzungu men (white men) speek 
about this women like me, this is every time they are there, they say you stupid woman, you fuck a young man 
and he wants to have only your money and all of this, but these men go with young women, young black women 
for 1000 kenyan shillings in the night in the bed, without condom” 
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Ég hef heyrt að mikið af fólki kemur hingað aðeins til þess að --- aaa --- stunda kynlíf 

með ungu fólki, menn og konur en ég þekki mikið af konum sem hafa átt í samböndum í 

mörg ár.11 

 

Þegar ég spyr Kirsten hvað henni finnist um kynlífsferðamennsku segir hún: 

Ahh þetta er erfitt, erfiður hlutur, ég hef heyrt um fólk á Bahari beach hótelinu, þau koma 

aðeins fyrir þetta, menn frá austur Þýskalandi, þeir koma í tvo til þrjá mánuði, taka stelpur 

af ströndinni fyrir tíu evrur eða svo --- þetta er ekki eitthvað sem ég vil heyra um.12 

 

Þegar ég spyr hana hvort henni finnist munur á konum og körlum í kynlífsferðamennsku segir 

hún:  

Ekki --- munur, tja --- defrage (?) --- þetta er góð spurning, það er mjög erfitt að gefa þér 

svar af því að ég held að konur geri þetta líka, þær eiga mikinn pening og þær leita að 

ungum strákum en ég held að þær geri þetta með hjartanu, menn gera það ekki alltaf. 13 

 

Ég spyr hana í framhaldinu hvort henni finnist karlmenn einungis koma fyrir kynlíf og hún 

svarar: „Ekki allir en margir, allavega miklu fleiri en konur, ég held það.“14 

 Petra er á sama máli og Sylvía og Kerstin varðandi muninn á konum og körlum í 

kynlífsferðamennsku, hún segir: 

Nei þetta er öðruvísi fyrir mér, þetta er ekki kynlífsferðamennska fyrir mér og mér finnst 

þetta ekki vera það sama og margar hvítar konur sjá þetta þannig --- ég held að þetta sé 

                                                        

 

 

 
11 “I have heard a lot of people comes here only for --- a a a --- sex with young people, the mens and the womans 
but I know a lot of woman who have relationships for long years”  
12 “Ahh its difficult, difficult thing, I have heard people in Bahari beach hotel they only come for this, men from 
the east of Germany, they come here for two to three months, take the girls from the beach, for ten euro or so --- 
its not so what I want to hear”  
13 “Not --- a difference, tja --- defrage (?) --- it’s a good question, it is very difficult to give you an answer 
because I think there are also women that do it, they have much money and they search young boys but I think it 
is a little a with a heart, men they don’t always do so” 
14 “Not all but many, altso much more than women, I think so” 
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meira kynlífsferðamennska fyrir menn, en aðeins suma held ég. Ég veit að sumar ungar 

svartar konur vilja eiga hvíta menn vegna þess að þær halda að hann sé betri en svartur 

maður, þær virða þá meira og viðurkenna en það er ekki rétt.15 

 

Þegar ég spyr hana hvað henni finnist um vestrænar konur sem koma hingað til þess að hitta 

unga menn segir hún:  

Þetta er ekki einnar nætur gaman fyrir mig, þetta er ekki mín skoðun (?) og --- ég veit 

ekki hvernig þetta mun, ef þetta á sér framtíð en umm ég mun koma aftur og umm hann 

er nokkrum árum yngri en ég, eins og þeir flestir, hann veit það, ég veit það, en --- já af 

hverju ekki, segi ég.16 

 

Petra telur að það sé auðvelt fyrir konur að finna hér kærasta ef það er það sem konur 

leita að, hún segir: „Ég held að ef þú ert að leita að þeim þá er auðvelt að finna bara 

einhvern.“17 Þegar ég spyr Ivone hvað henni finnist um rómantíska ferðamennsku segist hún 

ekki skilja hvernig konur og menn geti komið til Mombasa fyrir ungar konur eða menn, hún 

snýr umræðunni að sænskum karlmönnum og segir mér frá því að margir þeirra fari til 

Tælands til þess að stunda vændi. Hún segir: „Stundum finnst mér þetta ógeðslegt.“18 og á þar 

við bæði konur og menn í kynlífsferðamennsku.  

 Í svörum kvennanna er hægt að sjá að þær eru allar sammála um að karlar stunda 

frekar en konur kynlífsferðamennsku. Þrátt fyrir að vera sammála um þátttöku bæði karla og 

kvenna í kynlífsferðamennsku, segja þær að það sé öðruvísi þegar konur gera þetta, eins og 

Kirsten segir, þær gera þetta meira með hjartanu. Þetta var algeng sýn hjá fleira fólki sem ég 

talaði við í Mombasa, margir, bæði ferðamenn og starfsfólk hótelanna vorkenna vestrænum 
                                                        

 

 

 
15 “No it’s different for me, it’s no sex tourism for me and I think I’ts not the same and many of the the white 
women see it so --- for men I think it is more sex tourism, but only someone I think. I know that some black 
young women would like to have a white man because they think they will be better than the black man, they 
respect more and accept but it is not right” 
16  “It’s not a one night stand for me, this is not my opinion (?) and --- I don’t know how it will, if it has a future 
but umm I will come again and umm he is some years younger, like the most of them, he know it, I know it, but -
-- yes, why not I say” 
17 “I think if you’re only looking for them it is easy to find anyone” 
18 “Sometimes i think it is disgusting” 
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konum sem koma til Mombasa í leit að félagsskap, eldri kenýskur maður sagði: „Við álösum 

ekki þessum konum af því að hver annar á að elska þær“.19 Systurnar frá Austurríki sögðu að 

þær vorkenndu konunum vegna þess að þær væru ekki að kynnast kærastanum sínum á réttum 

forsendum, þetta snerist um peninga.  

4.4.3 Þeirra rými, þeirra paradís  

Margir kannast við það að þurfa að komast burt, burt frá vinnu, skóla, daglegu lífi og fólkinu í 

kringum sig til þess að fá smá frið, anda að sér fersku lofti og koma til baka endurnærður. 

Sumarbústaðaferðir, ferðalög út á land og til annarra landa eru leiðir til þess að komast burt, 

stinga af í smá tíma og fá að vera í friði. Konurnar sem ég talaði við falla undir þetta, þær eru 

í fríi, langt frá heimahögum og eru að hlaða batteríin. Konurnar eru einar á ferð og það var 

nokkuð ljóst í svörum þeirra að þær vilja koma einar, Mombasa er þeirra staður. Þegar ég spyr 

Sylvíu hvort vinir hennar komi með henni segir hún:  

Nei, ekki, nei ég kem ein vegna þess að þetta er minn heimur, þau segja öll, ahh við 

komum með þér, en ég vil ekki hafa það, vinir mínir hafa Þýskaland og þetta er minn 

heimur, þetta er minn staður og börnin mín segja það líka, þau segja mér að fara ekki með 

öðrum, þetta er þinn staður og þetta er þinn tími.20  

 

Fyrir Sylvíu er Mombasa hennar heimur, hennar staður. Petra hefur svipað að segja: „það 

skilja þetta ekki allir og --- en þetta er mitt eigið“.21 Fjölskyldur Petru, Sylvíu og Kerstin vita 

af því að þær eiga kærasta í Kenýa, engin þeirra hefur kynnt kærastann fyrir 

fjölskyldumeðlimum og engin kvennanna hefur boðið kærastanum með heim til síns lands.  

 Konurnar kunna vel við sig í Mombasa og hafa margt gott um staðinn að segja. Ivone 

sagðist hafa fallið fyrir landinu og segist elska ströndina, sólina og hitann. Petra sagði: „ég hef 

                                                        

 

 

 
19 “We don’t blame these women because who else is gonna love them” 
20 “no not no I come only alone because this is my world they all say, ahh I come with you, but I must not have 
this, my friends have Germany and this is my world, this is my place and my children say this too, they say don’t 
go with other, this is your place and this is your time” 
21 “not everybody understand this and --- but it is my own thing” 
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gaman að tónlistinni, melódíu landsins, en einnig er lífið melódía þessa lands fyrir mig“22 

Kerstin lýsir Mombasa sem sinni paradís, hún segir:  

Ég segi að þetta sé paradís, fyrir mig er þetta paradís, fyrir fólkið er þetta aðeins erfiðara 

en fyrir mig er þetta paradís. Sjórinn, þetta er æðislegt. Þetta er gott frí, alltaf gott frí, það 

er hlýtt, sól, þetta er yndislegt og fólkið er vinalegt. 23 

  

Mombasa er þeirra rými þar sem þær geta verið og hagað sér eins og þær vilja, þær eru í burtu 

frá fjölskyldu og vinum og eyða tíma sínum með kærastanum. Þegar ég spyr Kirsten hvort 

aldursmunurinn sé eitthvað vandamál, hvort henni finnist hún dæmd vegna þess að hún á 

yngri kærasta segir hún: „nei það er ekkert vandamál, ekkert vandamál fyrir mig, ég, við 

gerum það sem ég vil, það er ekki mitt vandamál ef fólk sér eitthvað athugavert við þetta, ef 

þau gera það geta þau gert það (hlær)“.24 Petra segir að henni finnist óþægilegt að það sé 20 

ára aldursmunur og tekur fram að í Þýskalandi myndi fólk dæma hana. Fyrir Sylvíu var 

aldursmunurinn einnig vandamál, hún segir:  

Nei í byrjun var ég með miklar, þetta var skrítið, hann hafði áhuga á mér og umm ég 

sagði nei þetta er ómögulegt, við getum ekki, má ég segja þetta? (spyr kærastann), þetta 

er, þú ert mjög ungur maður, þú getur verið sonur minn og við hittumst og okkur líður vel 

saman og höfum gaman.25 

 
Mombasa er annað rými kvennanna, rými þar sem þær geta hagað sér og gert það 

sem þær vilja, átt unga kenýska kærasta og öllum er sama. Peter26 sagði mér að ástæðan 

fyrir því að margir ferðamenn kæmu til Mombasa væri vegna þess að þar er allt 
                                                        

 

 

 
22 “I like the music, the melody of this country, but also the life is the melody of this country for me” 
23 “I say it is a paradise, for me it is a paradise, for the people it is a little more difficult but for me paradise. The 
ocean, it’s wonderful. It’s a good holiday, always good holiday, it’s warm, i’ts sun, i’ts lovely and friendly 
people”  
24 “no it’s no problem, no problem for me no, I, we do what I want, it’s not my problem if people have problem 
they can have problem (hlær)” 
25 “No to the beginning I have very, it was very strange, he had interest on me and umm I say no this is 
impossible we cant, I can say this? (spyr kærastan), this is, you are very young man you can be my son and we 
meet us and we feel we have a good feel together and we have a lot of fun together” 
26 Tengiliður í Kenýa, vann í ferðaiðnaðinum 
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leyfilegt, fólk getur hagað sér eins og það vill og engin er dæmdur, í Mombasa er 

óskrifuð regla um að allt megi. Mombasa er rými fyrir kynlífsferðamenn og aðra 

ferðamenn, það sem gerist í Mombasa fer ekki lengra. Í Mombasa eru nokkrar strendur, 

ég talaði við flestar konurnar á Nyali ströndinni, en einnig fór ég á Bamburi ströndina 

og Diani. Eins og áður hefur komið fram er kynlífsferðamennska mikil á Bamburi 

ströndinni og á Diani ströndinni. Mtwapa ströndin er einnig rómuð fyrir 

kynlífsferðamennsku en aðeins ein kvennanna fór þangað, það var Sylvía en hún og 

kærastinn hennar leigja þar íbúð. Peter og annar strákur sem heitir Paul sögðu mér að 

Mtwapa væri kölluð Sin City eða Las Vegas, Kenýa. Þeir segja að þar þrífist 

kynlífsferðamennska mest, allir vita hvað er að gerast og allir taka þátt. Paul segir: 

„Kynlífsferðamennska er í loftinu í Mtwapa.“27 Peter er sammála og segir Mtwapa vera: 

„staðinn þar sem slæmir hlutir gerast.“28   

 Ég veit ekki hvort konurnar séu að gera eitthvað slæmt og samkvæmt viðtölum mínum 

við þær eru þær í fríi með kærustunum sínum en það er nokkuð ljóst að Mombasa er rými sem 

fólk notar til þess að haga sér á annan hátt en það gerir heima hjá sér.  

4.4.4 Peningar 

Ég hafði mikin áhuga á að vita hvort konurnar væru að senda kærustunum sínum peninga og 

hvernig það væri þegar þau færu út að borða eða gerðu eitthvað saman, hver það væri sem sæi 

um að borga. Peningar tengjast oft valdi og nýtingu á valdi. Það var mjög misjafnt hvernig 

konurnar töluðu um kærasta sína en allar töluðu þær um að þeir væru blankir og töluðu um að 

ástandið í Kenýa væri öðruvísi en annarstaðar, í Kenýa er erfitt fyrir ungt fólk að fóta sig í 

lífinu og erfitt að fá góða vinnu. Kærastar Petru og Jeanett eru að vinna á hóteli, kærasti 

Sylvíu er tónlistarmaður og kærasti Kirsten vinnur við að selja safarí- og köfunarferðir. Ivone 

vissi ekki við hvað kærasti sinn var að vinna. Allar borga þær fyrir mat og skemmtun með 

kærasta sínum á meðan þær eru hér. Kirsten segir þegar ég spyr hana hvort hún sendi honum 

peninga: „smá stundum, ef það er vandamál, þá já.“29 Petra og Jeanett sögðu báðar að laun 

                                                        

 

 

 
27 “In Mtwapa, Sex Tourism is in the air” 
28 “the place were dark things happen” 
29 “A little sometimes, if it’s a big problem then yes” 
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kærasta sinna væru ekki nóg og þess vegna borguðu þær fyrir allt á meðan á dvöl þeirra stæði. 

Jeanett sagðist oft senda peninga en alltaf bara smá í einu. Petra sendir kærastanum sínum 

ekki peninga, þau hafa þekkst í þrjá mánuði. Þegar ég spyr hana hvernig það sé þegar þau eru 

saman, hvort hún borgi eða þau bæði segir hún: „Ég borga en hann --- af því að hann á engan 

pening, ekki mikið, hann lítur ekki út fyrir það en hann er það.“30 Þegar ég spyr hana hvort 

hún myndi senda kærastanum peninga ef hann bæði hana um það segir hún: „Nei ég myndi 

kannski borga skólagjöldin en nei og ég held að það sé ekki gott.“31 Kærasti Petru þénar um 

130 evrur á mánuði sem eru í kringum 20 þúsund íslenskar krónur. Hún segir það ekki vera 

nóg fyrir hann til þess að lifa af.  

 Ivone, Sylvía og Petra leigja íbúðir með kærustunum sínum, þær eru ekki á hótelunum 

þar sem flestir ferðamennirnir eru. Kerstin og Jeanett eru hóteli á Nyali ströndinni þar sem ég 

sá fleiri vestrænar konur sem áttu kenýska kærasta sem voru yngri en þær. Barþjónn á hóteli á 

Nyali ströndinni sagði við mig að flest hótel væru komin með “no guest’s allowed” reglu sem 

segir að allir gestir hótelsins þurfi að borga fyrir þá auka gesti sem þeir koma með inn á 

hótelin. Sum hótel eru mjög ströng og gestum er ekki leyft að taka með eða borga fyrir 

aukagesti.  

Sylvía var sú sem mest talaði um framtíðina og sá fyrir sér að þetta samband væri til 

langtíma, hún segir: 

Við erum með íbúð saman og höfum verið þar í ár. Ég þarf alltaf að fara til Þýskalands og 

svo kem ég aftur, hann býr þá þar aleinn. Ég segi að við getum leigt gott hús fyrir mína 

peninga og hann vill vera orðin stjarna innan tveggja ára og þá getur hann byggt hús og 

átt kjúklinga (hlær).32 

 

Konurnar borga og það virðist vera þannig að þau bæði vita það, konurnar komu með þá 

afsökun að þeir fá lítið útborgað, eru fátækir eða að í Kenýa sé erfitt að lifa. Það er vel hægt 

                                                        

 

 

 
30 “I pay but he --- because he don’t have no money, not much, he look not so but he is so” 
31 “No, I would only sponser his school perhaps but not and I think it’s not good”  
32 “We have apartment together and we live there one year but I must everytime go to Germany and the I come 
back. He lives then in this time alone there. I say we can rent for my money a very good house and he like to be 
a star in two years and then he build a house and he have kinder chickens”    



62 

að ímynda sér að samböndin snúist á einhvern hátt um peninga, á meðan á dvöl kvennanna 

stendur fá kærastar þeirra frítt fæði og uppihald. Þau gista saman á hótelherbergi eða í íbúð 

sem konan leigir og hún borgar fyrir mat og drykk. Kærastarnir fara með þær út á lífið og 

halda þeim félagsskap.  

4.4.5 Strandastrákar 

Ég kynntist nokkrum strandastrákum í Mombasa, aðallega á Nyali ströndinni en einnig á 

Bamburi ströndinni. Þeir voru fljótlega farnir að þekkja mig þar sem ég labbaði oft á 

ströndinni, þeir voru þrír sem komu alltaf og spjölluðu við mig þegar ég var á gangi, spurðu 

mig um daginn og veginn og hvernig rannsókn mín gengi. Ég talaði mest við strák sem heitir 

Pako, hann er 28 ára og vinnur á ströndinni en er að reyna að fá vinnu á einhverju af 

hótelunum á ströndinni en segir það erfitt þar sem yfirleitt þarf fólk að þekkja ákveðið fólk til 

þess að fá þess konar vinnu. Pako reynir að selja fólki köfunar- eða safaríferðir og fer þá með 

fólkið til einstaklinga sem sjá um þessar ferðir og fær borgað fyrir. Pako telur að 

strandastrákar komi frá fátækum fjölskyldum, hann segir enga ríka stráka vinna á ströndinni. 

Pako segir mér að hann hafi átt hvítar kærustur og segir mér brosandi að hann væri til í aðra. 

Pako var ekki fyrsti strákurinn sem sýndi mér áhuga á ströndinni, áður en ég hitti Pako 

kynntist ég Allan, hann var ungur og spurði mig hvort hann mætti ganga með mér, mjög 

algeng spurning sem ég fékk ef ég var ein á ströndinni. Allan sagði mér að hann væri að vinna 

á bát og benti mér á hann. Þegar ég sagði honum hvað ég væri að gera fannst honum það 

sniðugt og hló, eins og Pako átti eftir að gera. Hann sagði mér að hann væri ekki í neinu 

sambandi núna en væri að leita að sambandi þar sem hann hafði áður verið í sambandi með 

ferðamönnum sem komu til Mombasa í frí. Áður en við kvöddumst sagðist hann vera að leita 

að: „Kannski einhverri eins og þér.“33 Richard var sá yngsti sem ég talaði við, hann var 24 ára 

en virkaði yngri. Hann var fimleikamaður og var með sýningar á hótelunum með 

fimleikahópnum sínum. Richard reyndi ítrekað að fá mig til þess að hitta sig seinna og spurði 

mig oft hvernig hann gæti náð í mig, hann sagði mér einnig að hann þyrfti einhvern til þess að 

styrkja sig. Richard sagði að þeir strandastrákarnir héldu sig saman í hóp og þekktu hvern 

                                                        

 

 

 
33 “Maybe someone like you” 
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annan, hann sagði að það væri alltaf einhver í hópnum sem væri tilbúinn að vera með eldri 

manni eða konu. 

Það var erfitt að reyna að vera ein eða fá frið á ströndinni, það var alltaf einhver 

mættur mér við hlið, stundum átti ég erfitt með að vera kurteis og fékk það yfirleitt í höfuðið 

og mér sagt að ég væri ókurteis og dónaleg. Ég heyrði oft að ég gæti ekki labbað ein vegna 

þess að ég væri falleg kona og þær mættu ekki labba einar. Ég leyfði oft strákum að labba 

með mér á ströndinni og þeir sögðu mér oft áhugaverðar sögur, einn sagði mér frá því að á 

einu hótelinu á Nyali ströndinni hefðu komið tvær konur, þær höfðu verið í tvær vikur og eftir 

eina viku voru þær komnar með kærasta, búnar að senda þá í HIV próf og hótelið búið að 

halda tvöfalda brúðkaupsveislu, strákarnir flugu svo heim með konunum. Svona sögur heyrði 

ég oft bæði frá heimamönnum og ferðamönnum sem séð höfðu slík brúðkaup. 

 Þeir strandastrákar sem ég talaði við voru ekki í samböndum en höfðu átt vestrænar 

kærustur. Þeir voru stoltir af samböndunum og voru að leita eftir öðru slíku sambandi. Þeir 

strákar sem ég talaði við áttu það sameiginlegt að vera fátækir, voru ekki í skóla og reyndu að 

vinna fyrir sér með vinnu sem tengdist ferðaiðnaðinum. Peter vann í ferðaiðnaðinum í fimm 

ár, frá 2000 til 2005. Hann segir Mombasa þá hafa verið í blóma og ferðaiðnaðurinn í mikilli 

uppbyggingu. Peter segir að strandastrákar vinni innan vændisiðnaðarins og segir suma þeirra 

vera heppna, þeir fara til Evrópu. Peter segist hafa kynnst mörgum strandastrákum í gegnum 

vinnu sína og hafa orðið vinur þeirra margra, hann trúir því ekki að um sé að ræða ást, 

samböndin snúast um peninga og um að komast burt í betra líf. Peter segist ekki hafa verið 

strandastrákur en hann var leigubílstjóri hjá einu hótelanna. Hann segir kynlífsferðamennsku 

slæma en segir hana ekki muni minnka og að stjórnvöld muni ekki reyna að laga ástandið á 

meðan ferðamenn koma með peninga inn í landið. Peter segir að hann skilji vel hversvegna 

strandastrákar velja ströndina sem atvinnutækifæri, það þurfa allir að sjá fyrir sér.  

 Allir strákarnir voru fljótir að reyna að fá upplýsingar um það hvernig væri best að ná í 

mig, ég gaf þeim vefpóstinn minn, einum gaf ég símanúmerið mitt, það voru mistök þar sem 

hann hringdi og sendi mér skilaboð oft á dag í nokkra daga eða þangað til ég hætti að svara. 

Peter spurði mig mikið hversu auðvelt væri fyrir fólk frá Kenýa að komast til Íslands og gaf 

oft í skyn að við ættum kannski að skrá okkur í samvist, þá væri mögulega auðveldara fyrir 

hann að koma ef hann fengi boð. Hann tók það fram að við þyrftum samt ekkert að gifta 

okkur.  
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Það voru ýmsir þættir í viðtölunum sem bentu til þess að konurnar hefðu hugsanlega 

komið til Mombasa með það í huga að kynnast kenýskum karlmönnum. Allar höfðu heyrt um 

kynlífsferðamennsku og voru því meðvitaðar um strandastráka og hegðun þeirra. Ég fékk á 

tilfinninguna þegar ég talaði við Petru að hún vissi nákvæmlega út í hvað hún var að fara 

þegar hún kom fyrst til Mombasa, hún sagði til dæmis að kærastinn hennar væri yngri en hún, 

eins og þeir flestir væru. Einnig sagði hún að kærastinn sinn hafði orðið svo ánægður þegar 

hún hafði samband við hann aftur því nú væru meiri möguleikar á betra lífi fyrir hann. Ivone 

var ástfangin af kærasta sínum þrátt fyrir að vita nánast ekkert um hann. Kerstin sagðist vona 

að kærastinn sinn væri ekki að hitta aðrar konur þegar hún væri ekki með honum þar sem hún 

hittir engan í sínu heimalandi. Sylvía talaði mest um það hversu frábær, góður og duglegur 

sinn kærasti væri, hún hældi honum mikið á meðan hinar konurnar töluðu ekki mikið um 

persónuleika kærasta sinna. Ég varð vitni að því þegar Ivone, Kerstin og Jeanett létu kærasta 

sína hafa pening til þess að fara á barinn fyrir þær. Konurnar gerðu sér grein fyrir peningahlið 

sambandsins, þær sáu um að borga þar sem kærastinn væri fátækur.  
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5 Umræður  

Malcolm Crick (1989) telur ferðamanninn vera áhugavert mannfræðiefni og ég er sammála 

honum, mannfræðingar þurfa að halda áfram að skoða ferðamanninn og kynlífsferðamanninn, 

hegðun þeirra í öðru menningarumhverfi en þeir eru vanir að vera í er verðugt mannfræðiefni. 

Það er áhugavert að skoða hvers vegna fólk getur breytt um gildi og persónuleika þegar það er 

staðsett í öðru rými þar sem eru aðrar reglur. Hegðun sem ekki á við í heimalandinu á allt í 

einu rétt á sér í öðru landi, ferðamaðurinn getur í takmarkaðan tíma verið annar en hann er eða 

í raun og veru sýnt sitt rétta andlit, á stað þar sem hann getur það. Samband ferðamanna við 

heimamenn er ákveðið valdasamaband sem einkennist af nýtingu, valdasamband sem Robert 

Peake (1989) telur minna á samband verkastéttarinnar og frístundastéttarinnar, þar sem 

ferðamaðurinn notfærir sér stöðu heimamanna til þess að njóta lífsins. Það er hægt að segja að 

ferðamaðurinn verði fyrir ákveðinni valdanýtingu líka þar sem ferðaiðnaðurinn notfærir sér 

þrá ferðamannsins eftir einhverju nýju og spennandi til þess að selja honum hugmyndina um 

draumaáfangastaðinn þar sem allt er framandi, spennandi og ólíkt öllu öðru. Ferðaiðnaðurinn 

gerir áfangastaði sína meira heillandi með því að notfæra sér fortíðarþrá ferðamanna og tengja 

við nýlendutímann sem einkennist af andstæðum og því sem er framandi og öðruvísi. 

Ferðamaðurinn ætlast þannig til þess að það sem er auglýst verði á staðnum en raunin er sú að 

áfangastaðir ná oft ekki að standa undir væntingum ferðamanna. Ferðaiðnaðurinn er 

gagnrýndur og það með réttu, ferðaiðnaðurinn í þriðja heims löndum í dag einkennist af 

hugmyndum nýlenduhyggju, við erum í raun og veru enn að níðast á heimamanninum. 

Ferðaiðnaðurinn gerir meira slæmt en gott segir Malcolm Crick, stórfyrirtæki græða, 

vestrænar hótelkeðjur spretta upp eins og gorkúlur við strendur Kenýa, þeir ríku græða og þeir 

fátæku verða fátækari. Robert Peake hefur rétt fyrir sér þegar hann segir að nútíma 

ferðaþjónusta standi fyrir yfirvaldi vestursins; hverjir eru það sem heimsækja strendur Kenýa í 

dag? Ríkir Vesturlandabúar.   

 Það er staðreynd að kynlífsferðamennska er að þróast og hefur verið að gera það í 

langan tíma. Frá því að farið var að leggja áherslu á þróun í ferðaiðaðinum í Kenýa, þróaðist 

kynlífsiðnaðurinn í Kenýa í kjölfarið, með aukningu ferðamanna varð aukning í komu 

kynlífsferðamanna til landsins. Kynlífsiðnaðurinn í Kenýa hefur vaxið og fengið að dafna 

með aðstoð óskýrra laga og reglna. Kynlífsferðamennska hefur verið skilgreind sem 

ferðamennska sem hefur þann tilgang fyrir ferðamanninn að hann tekur þátt í viðskiptum í 

kynferðislegum tilgangi. Ég er sammála Wanjohi Kibicho (2009) sem telur að þessi 
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skilgreining sé mikil einföldun þar sem ástæðan sem liggur að baki hegðun ferðamannsins er 

ekki skoðuð. Gert er ráð fyrir því að kynlífsferðamaðurinn sé hvítur eldri karlmaður og þessi 

staðalímynd er sterk í fólki, kynlífsferðakonan gleymist í þessari umræðu. Lennard sýndi mér 

hina fullkomnu staðalímynd kynlífsferðamanns, hvítur, gamall, feitur karl sem er stoltur af 

því að eiga unga fallega kærustu eða eins og í hans tilfelli, margar ungar og fallegar kærustur.  

 Kynlífsferðamennskan er sýnileg, hún er út um allt í Mombasa, allir vita að hún er til 

staðar og enginn segir neitt, viðmælendur mínir tjáðu mér að stjórnvöld myndu ekki taka á 

kynlífsferðamennsku í nánustu framtíð þar sem kynlífsferðamenn eins og aðrir ferðamenn 

koma með peninga inn í landið. Wanjohi Kibicho (2009) og Akosua Adomako Ampofo 

(2001) eru þessu sammála og segja að á meðan að hagnaður kemur inn í landið í tengslum við 

kynlífsiðnaðinn loka stjórnvöld augunum. Strendur Mombasa eru ákveðin rými þar sem engar 

reglur gilda, vestrænar kynlífsferðakonur geta hagað sér eins og þær vilja og engin segir neitt, 

hugsanlega fá þær illt auga en þær taka ekki eftir því, þær eru hamingjusamar á draumastað. 

Kibicho telur að í Mombasa sé meira um kynlífsferðamennsku kvenna en karla en ég er ekki 

sammála honum, ég sá töluvert fleiri karla með ungar kenýskar konur upp á arminn en konur 

með ungum kenýskum mönnum, þær voru þó svo sannarlega til staðar og það var auðvelt að 

finna þær.   

 Konurnar sem ég tók viðtöl við áttu kenýska kærasta sem áttu það sameiginlegt að 

vera allir yngri en þær , voru í vinnu tengdri ferðaiðnaðinum og þeir kynntust flestir kærustum 

sínum á ströndinni. Eftir viðtölin og veru mína í Mombasa var ég ekki viss um að ég hefði 

verið að tala við kynlífsferðamenn, hvað voru þessar konur sem ég talaði við ef þær voru ekki 

kynlífsferðamenn? Voru þær rómantískir ferðamenn? Ég missti sjónar á því sem ég hafði 

farið út til þess að rannsaka. Hvernig gat ég sagt að þessar konur væru kynlífsferðamenn ef 

þær töldu sig ekki sjálfar vera það. Svarið var einfalt, það viðurkennir nánast enginn að hann 

sé kynlífsferðamaður, það þarf að skoða aðra þætti sem tengir fólk við kynlífsferðamennsku 

og lesa í viðtölin við konurnar. Klaus de Albuquerque kom með flokkun á 

kynlífsferðakonunni, flokkarnir eru fjórir, það eru þær sem eru að koma í fyrsta skiptið, þær 

sem grípa tækifærið ef það býðst, þær gamalreyndu sem koma fyrir kynlífið og svo þær sem 

koma endurtekið til þess að hitta sama félagann sem þær kynntust í síðustu ferð. Konurnar 

sem ég talaði við falla undir síðasta flokkinn, þær höfðu allar komið áður, einu sinni eða oftar, 

þær voru að hitta sama félaga og síðast. Þær sögðu þá vera kærasta sína, þau héldu sambandi 

og þær voru ástfangnar. Viðmælendur mínir pössuðu við það sem aðrir hafa skrifað um 

vestrænar kynlífsferðakonur; þær eru á miðjum aldri og leita eftir spennu og þrá, í Kenýa eru 
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þær viðurkenndar og elskaðar. Deborah Pruitt og Suzanne LaFont (1995) telja að vestrænar 

konur leiti eftir nýrri ímynd þegar þær eru á ferðalagi, frjálsar frá höftum samfélagsins og á 

nýjum stað fá þær tækifæri til þess að prófa nýja hluti. Konurnar töluðu um það hvað þeim 

líði vel í Mombasa, Sylvía talaði um karlmennina í heimalandi sínu, hvernig þeir vildu að 

konur hefðu allt, væru vel stæðar og fallegar á meðan þeir þyrftu ekki að hafa neitt með sér. 

Konurnar áttu ekki maka í heimalandinu og komu endurtekið til þess að hitta sama kærastann 

í Mombasa. Samkvæmt Pruitt, LaFont og Kibicho eru konurnar að leita eftir athygli sem þær 

fá ekki í heimalandinu.  

Jessica Jacobs segir að markmið ferðaskrifstofa með því að auglýsa áfangastaði sína 

sem fantasia-staði þar sem draumar rætast, geri það að verkum að áfangastaðirnir verða að 

endurkomustöðum. Slíkt hefur gerst í Mombasa, konurnar eru að koma aftur og aftur. 

Jonathan Benthall (1988) telur að félagsleg staða kvennanna sé hærri í Mombasa en þegar þær 

eru í heimalandinu. Konurnar eru ágætlega vel stæðar, eiga uppkomin börn og eru í stöðugri 

vinnu. Í Mombasa njóta þær lífsins, þær eiga unga kærasta sem þær halda uppi á meðan á 

dvöl þeirra stendur, þær leigja íbúð eða hótelherbergi fyrir sig og kærastann og borga fyrir 

mat, drykk og skemmtun meðan á dvölinni stendur.  

 Eins og fram hefur komið töldu viðmælendur mínir sig ekki vera kynlífsferðamenn, 

þær komu ekki í kynferðislegum tilgangi eða til þess að hitta einhvern. Það gerðist óvart og 

það var ekki einungis einnar nætur gaman. Konurnar höfðu allar heyrt um 

kynlífsferðamennsku kvenna en þegar þær voru spurðar út í kynlífsferðamennsku fóru þær 

strax að tala um karlmenn, allar þekktu þær sögur af karlmönnum í sínu heimalandi sem fara 

til Tælands og kaupa vændi. Konurnar telja sig heldur ekki vera rómantíska ferðamenn og þær 

gera lítinn mun á hugtökunum tveimur. Konurnar eru allar sammála um það að karlar stunda 

frekar kynlífsferðamennsku en konur og þær konur sem stunda slíka ferðamennsku gera það 

með hjartanu, ekki einungis fyrir kynlífið. Samkvæmt Pruitt og LaFont tilheyra konur frekar 

rómantískri ferðamennsku heldur en karlar, að þeirra mati er það í eðli konunar að stofna til 

sambanda og því sé kynlífsferðamennska þeirra byggð á vináttu og leitinni að félagsskap. Það 

eru ekki allir á eitt sammála um þetta; Jacqueline Sánchez Taylor (2001) telur að konum í 

kynlífsferðamennsku séu sífellt gefin forréttindi fyrir það eitt að vera konur í heimi 

karlmanna. Samkvæmt Taylor liggur vandamálið með þessi tvö hugtök, rómantísk 

ferðamennska og kynlífsferðamennska, í því að litlar sannanir eru til um kynferðislega 

hegðun kvenkyns ferðamanna. Taylor telur gögnin sem til eru um kynlífsferðamennsku 

kvenna vera veik þar sem þau leggja áherslu á kynjað vald, það gerir það að verkum að 
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auðvelt er að gera mismun á kynlífsferðamennsku kvenna og karla. Í heimi sem stöðugt glímir 

við ójafnrétti kynjanna og berst fyrir jafnrétti, er ekki hægt að veita konum forréttindi í jafn 

alvarlegu máli og kynlífsferðamennska er. Chris Ryan og Michael Hall (2001) telja að 

kynlífsferðamennska byggist á einbeittum vilja, það þarf vilja til þess að fara yfir mörk þess 

sem er löglegt, fólk tekur þær ákvarðanir sjálft hvort það sé tilbúið til þess eða ekki. Það er 

mjög þunn lína á milli kynlífsferðamennsku og vændis, sumir vilja flokka þetta tvennt í einn 

og sama flokkinn á meðan aðrir segja þetta tvennt ólíkt. Vændi er ólöglegt en hvernig 

flokkarðu kynlífsferðamennsku þar sem engar beinar peningagreiðslur eru til staðar, aðeins 

uppihald og peningagjafir? Kynlífsferðamennska og vændi eiga það sameiginlegt að 

valdasambönd og neyð spila aðalhlutverkin í hvoru tveggja, það er því hægt að setja þetta 

tvennt undir einn flokk.  

 Kynlífsferðamennska fær að lifa og dafna í landi sem má ekki við því að 

peningastreymið hætti og er upp á aðra komið, fyrrum nýlenda sem er orðin að vinsælli 

ferðaparadís, Kenýa. Jessica Jacobs (2010) telur að þriðja heims áfangastaðir séu ákveðin 

rými utan raunveruleikans, áfangastöðunum er lýst sem fornum, tímalausum og fyrir tíma 

menningar, ferðamenn fara á þessa staði til þess að sleppa frá raunveruleikanum. 

Viðmælendur mínir töluðu um Mombasa sem sitt eigið rými, þeirra staður þar sem þær vilja 

fá að vera einar í fríi, þeirra paradís eins og Kerstin kallar Mombasa. Orvar Löfgren (2002) 

talar um ferðarými, þar sem fólk býr til sitt eigið rými, ímyndað eða raunverulegt, úr 

minningum og myndum og tengja við frelsi frá raunveruleikanum. Ferðarýmin þróast í takt 

við það umhverfi sem við lifum og hrærumst í, Mombasa er ferðarými kvennanna, þær tengja 

þann stað við frelsi frá raunveruleikanum, vinnu, áhyggjum, lögum og reglum. Rými 

kvennanna er framandi og það eru kærastar kvennanna einnig. Edward Said (1995) telur að 

við búum til landfræðilega aðgreiningu á okkur og hinum í huganum. Allt sem er út fyrir það 

sem við teljum vera okkar er framandi, konurnar eru á framandi stað með framandi fólki sem 

er langt frá þeirra venjulega raunverulega lífi. Kynlífsferðamennska á sér stað innan ákveðins 

kynlífsrýmis sem byggir á valdi á milli kynþátta, aldursbila, kyni, stétt og þjóðerni. Alison 

Symington (2004) kemur með kenninguna um samtvinnun, þar sem kyn í sameiningu við aðra 

þætti eins og kynþátt, húðlit, stétt og þjóðerni stuðlar að annaðhvort kúgun eða foréttindum. 

Samkvæmt Symington erum við öll þátttakendur í fleiri en einu samfélagi, sem þýðir að á 

meðan við finnum fyrir kúgun í einu samfélagi getum við fundið fyrir forréttindum í öðru. 

Viðmælendur mínir voru allar mjög hamingjusamar í Mombasa og vildu allar koma sem fyrst 

aftur, það er mitt mat að þær séu hamingjusamari í Mombasa en í heimalandi sínu.   
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 Viðmælendur mínir gerðu sér allar grein fyrir því að samböndum þeirra fylgdi ákveðin 

hlið sem tengist peningum. Konurnar borga allt á meðan að dvöl þeirra stendur og fjórar 

þeirra senda strákunum peninga þegar þær eru í heimalandi sínu. Konurnar töluðu um að 

efnahagsleg staða strákanna væri veik og að erfitt væri að fá góða vinnu í Mombasa. 

Strákarnir vinna í tengslum við ferðaiðnaðinn og er það í samrými við það sem aðrir hafa 

skrifað um kynlífsferðamennsku og strandastráka. Þrátt fyrir að Kenýa hafi eitt sinn haft á sér 

þá ímynd að vera efnahagslegt kraftaverk, land sem önnur lönd í Afríku ættu að feta í fótspor 

á, hangir skuggi nýlenduhyggjunnar stöðugt yfir landinu. Kenýa er þriðja heims land, fyrrum 

nýlenda sem líkt og margar fyrrum nýlendur, er háð Vesturlöndum sem enn reyna að hafa 

áhrif á stjórnarhætti landsins. 

 Strandastrákar vinna á ströndinni vegna þess að þeir eru fátækir, þeir efnuðu velja ekki 

að vera strandastrákar, strákarnir velja ströndina til þess að sjá fyrir sér og jafnvel öðrum. 

Strandastrákarnir vilja eignast kærustur sem geta séð um þá, sent þeim peninga og haldið 

þeim uppi. Peter telur strandastráka vinna innan kynlífsiðnaðarins, Ampofo og Kibicho eru 

sammála þessu og telja strandastráka það sama og vændiskarla. Peter segist skilja hvers vegna 

strandastrákarnir velji þessa leið, þetta er leið til þess að komast af. Fræðimenn virðast líkt og 

með kynlífsferðamennsku vs. rómantíska ferðamennsku skiptast í tvær fylkingar þegar kemur 

að strandastrákum. Annars vegar eru þeir taldir lævísir svikarar sem spila á veikleika 

kvennanna og vilja stjórna þeim, eða þeim er vorkennt og rannsakendur öðlast samúð með 

þeim. Þeir eru einungis að reyna að lifa af í landi þar sem efnahagslegir erfiðleikar eru daglegt 

brauð fyrir flesta. Strandastrákarnir eru séðir, líkt og kynlífsiðnaðurinn allur, sem slæm þróun 

í ferðaiðnaðinum. Boð og bönn hafa verið reynd, en illa gengur að hafa hemil á einhverju sem 

ekki er vitað hvort sé leyfilegt eða ekki. Þeir sem starfa innan kynlífsiðnaðarins vita 

nákvæmlega hvernig forðast á að komast í kast við lögin. Það sem þarf eru skýrari lög og 

reglur og samfélagið þarf að ákveða hvoru megin það ætlar að standa þegar kemur að 

einhverju sem er óljóst hvort er löglegt eða ólöglegt. Það var mín sýn að strandastrákarnir 

vildu eignast vestrænar kærustur fyrst og fremst í efnahagslegum tilgangi.  
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6 Lokaorð 

Það var ýmislegt í viðtölum mínum við vestrænu konurnar sem benti til þess að þær væru 

kynlífsferðamenn og komu til þess að hitta strandastráka. Þær höfðu allar komið áður og 

kynnst ungum kærasta sínum á ströndinni þar sem hann gekk upp að þeim og bauð þeim 

safaríferð eða snorklferð. Þær halda kærustunum sínum uppi á meðan á dvöl þeirra stendur og 

senda sumar peninga til þeirra þegar þær eru í heimalandi sínu. Þær afsaka sig í svörum sínum 

og voru fljótar að snúa samræðunum upp í karlmenn í kynlífsferðamennsku og allar telja þær 

minna um að konur séu kynlífsferðamenn. Konurnar sem ég talaði við telja þær konur sem 

stunda kynlífsferðamennsku vera með hjartað á réttum stað, annað en karlmenn sem koma 

aðallega fyrir kynlífið. Konur eru almennt ekki taldar vera kynlífsferðamenn og 

strandastrákarnir sem þær eiga í samböndum við eru taldir vera að notfæra sér þær. Þeir eru að 

vissu leyti að notfæra sér stöðu kvennanna vegna þess að þeir þurfa að gera það, til þess að 

lifa af. Umræðan er enn mjög kynjuð þar sem konur eru fórnarlömb og karlmenn eru 

gerendur.   

Til þess að betri sýn fáist á kynlífsferðamennsku kvenna þarf breiðari fræðilegan 

ramma líkt og Amalia L. Cabezas (2004) hefur skrifað um, ég er sammála því að skýrari 

aðferðafræði þarfnist til þess að ýta undir skilning okkar á kynferðislegri hegðun kvenna og 

karla. Gamlar hugmyndir eru enn á sveimi sem segja að þeir sem kaupa vændi geta einungis 

verið karlmenn og þeir sem selja sig eru konur og samkynhneigðir karlmenn. Það þarf opnari 

umræðu á kynlífsferðamennsku þar sem konur eru jafn miklir gerendur og karlmenn þegar 

kemur að því flokka þann sem er kynlífsferðamaður. Ég er einnig sammála Oppermann 

(1999) sem segir að á meðan félagsleg og efnahagsleg staða kvenna í heiminum eykst má 

búast við aukningu kvenkyns kynlífsferðamanna. Konur líkt og karlmenn vita hvenær farið er 

yfir mörk þess löglega, þrátt fyrir að hjartað ráði að einhverju leiti för, í tilviki beggja.  

 Kynlífsferðamennsku þarf að skoða út frá fleiri hliðum en aðeins út frá tengslum 

kynlífs og peninga. Það þarf að skoða kynlífsferðamennsku í tengslum við samtvinnun þar 

sem margir eiginleikar geta gert það að verkum að fólk ákveður að taka þátt í kynferðislegum 

viðskiptum á ferðalagi. Kynlífsferðamennsku þarf að skoða í tengslum við kyn, kynþátt, 

aldur, stöðu, landfræðilega staðsetningu, pólitík, efnahag, sögu og menningu þar sem allir 

þessir þættir gefa betri innsýn í hvað það er sem veldur því að ferðamenn velja að taka þátt í 

kynlífsferðamennsku. Kenýa er land þar sem kynlífsferðamennska þrífst, hún þrífst vegna 

margra samverkandi þátta, ímynd landsins og nýlenduhyggja spila þar stórt hlutverk þar sem 
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ferðamenn telja Kenýa vera ákveðið rými þar sem ákveðnir hlutir mega gerast. Saga landsins 

og fortíð hafa áhrif á það hvernig landið er kynnt fyrir ferðamönnum, ferðamenn sækjast í það 

sem er nýtt og framandi, það sem er ólíkt öllu öðru. Vestrænar konur sem fara til Mombasa 

fyrir kynlífsferðamennsku telja sig ekki vera part af kynlífsferðamennsku þar sem samfélagið 

hefur gefið leyfi fyrir tilveru kynlífsferðamennskunar. Kynlífsferðamennska er aðeins ein hlið 

á stórum teningi kynlífsiðnaðarins og það þarf skýrari reglur og lög til þess að það verði tekið 

á því samfélagslega vandamáli sem kynlífsferðamennska og kynlífsiðnaðurinn í Kenýa er. Eru 

vestrænar kynlífsferðakonur sólbrúnir skemmdarvargar menningar? Já, ásamt mörgu öðru 

sem samfélagið og sjórnvöld landsins hafa ákveðið að loka augum fyrir í nafni gróða.  

Ég tel mikilvægt að kynlífsferðamennska kvenna sé rannsökuð á sama hátt og 

kynlífsferðamennska karla. Það þarf að skoða konur sem gerendur í kynlífsferðamennsku en 

ekki sem fórnarlömb aðstæðna þar sem ungir drengir nýta sér þær til þess að lifa betra lífi.  
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