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Ágrip 

Nær allir upplifa ferðaþjónustu og ferðamennsku að einhverju leyti, annaðhvort sem 

ferðamenn eða sem heimamenn á ferðamannastöðum og margir aðilar reiða sig nú á 

ferðaþjónustu til að ýta undir efnahagsbata þróunarlanda, sérstaklega í Karabíska hafinu og 

Rómönsku Ameríku.  

Kynlífsferðamennska er ein tegund sæluferðamennsku sem stunduð er í Karabíska 

hafinu og víðar og er eðli hennar mjög mismunandi eftir því hver á í hlut og með hvaða 

viðhorfi hún er skoðuð. Mest hefur verið skrifað um vændi í tengslum við 

kynlífsferðamennsku en umræðan um kvenkyns kynlífsferðamennsku verður æ vinsælli 

meðal fræðimanna og velta margir þeirra fyrir sér hvort hún sé rómantísks eðlis eða 

einfaldlega vændi. En hvað felst í kynlífsferðamennsku, hvernig taka konur þátt og hvert er 

viðhorf heimamanna á þeim ferðamannastöðum þar sem slík ferðamennska er hvað 

algengust? 

Til þess að varpa ljósi á viðhorf heimamanna voru tekin viðtöl við fimm heimamenn 

á Barbados. Einnig voru skoðaðar fræðigreinar og rannsóknir sem skrifaðar hafa verið um 

efnið. Í ljós kom að engin leið er að alhæfa um eiginleika kvenkyns kynlífsferðamennsku. 

Hvort um ræðir rómantík eða vændi er mjög einstaklingsbundið en algengara er þó að 

konur líti á sambönd sín við heimamenn sem rómantísk. Til þess að skilja þetta betur þarf 

að skoða mismunandi sjónarhorn og reyna að skilja viðhorf þeirra einstaklinga sem að eiga 

í hlut.  



 

 

Abstract 

Female Sex Tourism  
Relationships between Tourists and Locals in the Caribbean 

 
Almost everyone experiences tourism in daily life, whether they are tourists or locals. 

Many countries now depend on tourism as their main economic source, especially in poor 

countries in the Caribbean and Latin America.  

 Sex tourism is on type of tourism one can find in the Caribbean and its nature varies 

significantly between participants and researchers perspective. Most research on sex 

tourism is based on prostitution but research on female sex tourism has become more 

popular in the last two decades. Researchers try to figure out if female sex tourism is based 

on romance or prostitution but they are still arguing and those two perspectives are the 

most common ones in the debate. But what constitutes female sex tourism? How do 

women participate and what is the local’s perspective on the matter? 

 To better understand the local’s perspective the author based her conclusions on 

interviews with 5 local males in Barbados as well as former research on the matter. There 

is no way to determine whether female sex tourism is based on romance or prostitution. It 

depends on each and everyone’s perspective. It is more common though that the women 

perspective is more towards the romantic end. To better understand this one has to view 

different angles and try to understand the participant’s perspective.   
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1 Inngangur 

Síðustu áratugi hefur fjölbreytni í ferðamennsku aukist mikið og ferðaþjónusta er núna 

einn af þeim efnahagslegu þáttum sem vaxa hvað hraðast í heiminum. Í dag er þróun stór 

þáttur í ferðaþjónustu og fjöldi nýrra ferðamannastaða eykst stöðugt. Það hefur hjálpað til 

við að gera ferðaþjónustu að lykilatriði í félags- og efnahagslegum framförum. 

Ferðaþjónusta er nú orðin jafn stór eða stærri viðskiptaþáttur en útflutningur olíu, 

matarframleiðsla og bílaiðnaður. Hún er jafnframt orðin stór þáttur í alþjóðaviðskiptum og 

er ein helsta tekjulind margra þróunarlanda. Þessi vöxtur ferðaþjónustunnar á síðustu 

áratugum hefur ýtt undir meiri fjölbreytni og samkeppni á milli áfangastaða (UNWTO, 

á.á.). Nær allir upplifa ferðaþjónustu og ferðamennsku að einhverju leyti, annaðhvort sem 

ferðamenn eða sem heimamenn á ferðamannastöðum og margir aðilar reiða sig nú á 

ferðaþjónustu til að ýta undir efnahagsbata þróunarlanda, sérstaklega í Karabíska hafinu og 

Rómönsku Ameríku (Puccia, 2009). 

Ýmsar tegundir ferðamennsku hafa verið skilgreindar og fer það eftir áhuga og hvata 

hvers og eins til að ferðast um hvers kyns ferðamennsku ræðir. Í Karabíska hafinu og 

Rómönsku Ameríku má skilgreina fjórar megintegundir ferðamennsku og eru þær: vistvæn 

ferðamennska, menningartengd ferðamennska, sæluferðamennska (e. pleasure tourism) og 

kynlífsferðamennska. Sæluferðamennska er algeng á eyjum í Karabíska hafinu og má þar 

nefna Jamaíku, Barbados, Bresku Jómfrúreyjarnar (e. British Virgin Islands) og Dóminíska 

Lýðveldið. Sæluferðamenn eru þeir sem ferðast til dæmis með þann tilgang að liggja á 

ströndinni og njóta alls þess sem að flottir dvalarstaðir eða heilsulindir bjóða upp á. 

Kynlífsferðamennska er í raun ein tegund sæluferðamennsku og finnst hún á fjölmörgum 

blómstrandi ferðamannastöðum um allt Karabíska hafið (Puccia, 2009). Hér á eftir verður 

fjallað nánar um þessa tegund ferðamennsku.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hlutverk kvenna í kynlífsferðamennsku 

og varpa ljósi á fjölbreyttan grundvöll hennar. Jafnframt var leitast við að skilja viðhorf 

heimamanna á Barbados til kynlífsferðamennsku, kvenkyns ferðamanna og sambandi sínu 

við þær. Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með voru unnar út frá einni stórri 

spurningu: Hvað er kynlífsferðamennska?  

Þar sem kynlífsferðamennska er mjög vítt hugtak voru mótaðar þrjár minni 

spurningar til að afmarka rannsóknina og eru þær eftirfarandi: Er til kvenkyns 

kynlífsferðamennska og ef svo er, hvað fær konur til að iðka kynlífsferðamennsku? Hvert 

er viðhorf heimamanna til kvenkyns kynlífsferðamennsku, eru þeir meðvitaðir um þátttöku 

sína í kynlífsferðamennsku eða ekki? Er kvenkyns kynlífsferðamennska byggð á rómantík 

eða vændi? Leitað verður svara við þessum spurningum með því að skoða fræðilega 

umræðu og með því að túlka viðtöl við heimamenn á Barbados. 

Fyrst verður fjallað um kynlífsferðamennsku, upphaf hennar og þróun. 

Kynlífsferðamennska, eins og við sjáum hana í dag, á rætur sínar að miklu leyti að rekja til 

vændiskaupa hermanna á 20. öldinni og verður í öðrum kafla fjallað nánar um þessi tengsl 

kynlífsferðamennsku og vændis og hvernig má tengja þau við vændiskaup hermannanna. 

Í þriðja kafla ræðir höfundur eiginleika kynlífsferðamennsku síðustu tvo áratugi. 

Miklar breytingar áttu sér stað upp úr 1990 þegar konur urðu enn sjálfstæðari en áður og 

fóru að stunda ferðalög jafn mikið, ef ekki meira en karlar. Hegðun þeirra á ferðalögum 

braut í bága við þær hugmyndir sem fræðimenn höfðu áður um kynlífsferðamennsku og til 

varð ný útfærsla á hugtakinu, þ.e. kvenkyns kynlífsferðamennska. Áður höfðu fræðimenn 
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velt fyrir sér peningagreiðslum karla til vændiskvenna en þeir áttu erfitt með að átta sig á 

kynferðislegu sambandi kvenkyns ferðamanna og heimamanna, þar sem engin eiginleg 

greiðsla átti sér stað. Úr varð mikil umræða meðal fræðimanna og veltu m.a. Pruitt og 

LaFont (1995) upp hugtakinu rómantíkurferðamennska, sem þeim fannst eiga betur við um 

hegðun kvenkyns kynlífsferðamanna. Í fjórða kafla er fjallað um kvenkyns 

kynlífsferðamennsku, hvernig hún er frábrugðin karlkyns kynlífsferðamennsku og greint er 

frá mismunandi sjónarhorni fræðimanna á þessi tvö tilbrigði. Þar sem mörg sambönd 

kvenkyns ferðamanna við heimamenn byggja á samböndum þeirra við svokallaða 

strandstráka, verður einnig fjallað talsvert um þau sambönd og eiginleika strandstráka í 

fjórða kafla. 

Í fimmta kafla leiðir höfundur umræðuna örlítið að Karabíska hafinu og þeirri 

kynferðislegu ímynd sem það hefur hlotið. Einnig verður í stuttum kafla greint frá 

Barbados, en þaðan eru allir þeir sem talað var við í tengslum við rannsóknina.  Í lokin 

verða viðtöl við fimm heimamenn á Barbados greind og sýn þeirra á kynlífsferðamennsku 

borin saman við aðrar rannsóknir og kenningar í fræðilegri umræðu.  
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2 Kynlífsferðamennska í tímans rás  

Sæluferðamenn taka þátt í alls kyns athöfnum á ferðalögum sínum og út frá þessum 

athöfnum er hægt að flokka þá. Puccia (2009) flokkar kynlífsferðamanninn sem einstakling 

sem ferðast á ákveðinn stað utan heimasvæðis síns í leit að sælu og hefur samfarir við 

innfædda eða aðflutta í frítíma sínum. Það skiptir ekki máli hvort fólk fari til landsins með 

það í huga að stunda kynlíf eða hvort sá möguleiki kemur í spilið eftir að á staðinn er 

komið. Jafnvel þótt fólk ákveði ekki fyrirfram að stunda kynlíf í fríi sínu þá leiða 

rómantískar/kynlífstengdar hugmyndir þeirra um framandi dvalarstaðinn og fólkið sem þar 

býr, oft til kynlífsferðamennsku. Fólk sem stundar kynlíf með innfæddri eða aðfluttri 

manneskju á staðnum sem það heimsækir, tekur þátt í þeim athöfnum sem móta 

kynlífsferðamennsku, hvort sem borgað er fyrir kynlífið eða ekki (Puccia, 2009). 

Þrátt fyrir aukna athygli stjórnvalda í heiminum og sívaxandi áhuga fræðimanna á 

kynlífsferðamennsku, er enn erfitt að skilgreina hana. Staðalímynd kynlífsferðamanns er 

vestrænn maður sem ferðast til Asíu, oftast Taílands eða Filippseyja, í þeim tilgangi að 

borga fyrir kynlíf með vændiskonum (Sanchez Taylor, 2001). Jafnvel þó að fólk líti fram 

hjá staðalímyndinni er kynlífsferðamennska oftar en ekki tengd við karlmenn sem ferðast 

til þróunarlanda, með það að markmiði að stunda kynlíf með vændiskonum þar. Flestir 

fræðimenn sem hafa rannsakað kynlífsferðamennsku hafa einblínt á sambönd milli 

ferðamanna og vændiskvenna, með áherslu á valdamun milli þessara tveggja hópa (Herold, 

2001). Femínistar hafa sérstaklega tilhneigingu til að líta á kynlífsferðamennsku þannig að 

hún feli í sér karlmenn sem ferðast erlendis í þeim tilgangi að eiga stutt og mjög vöruvædd 

skipti á kynlífi, fyrir peninga eða önnur hlunnindi við vændiskonur eða börn (Sanchez 

Taylor, 2001) og hefur mikil áhersla verið lögð á umfjöllun um vændi í ótal myndum, 

meðal annars sölu barna til vændis (Puccia, 2009). Fræðimenn sem líta svona á 

kynlífsferðamennsku horfa í raun aðeins á eina hlið hennar, þ.e. vændisferðamennsku sem 

í öllum tilfellum felur í sér kaup karla á kynlífsþjónustu kvenna/karla á þeim stað sem 

ferðast er til. Einnig horfa þeir fyrst og fremst á kynlífsferðamennsku og vændi sem 

tjáningu æðra valds karla og valdaleysis kvenna og gera skilgreiningar þeirra því ekki ráð 

fyrir að kvenkyns kynlífsferðamennska sé til (Sanchez Taylor, 2001).  

Eins og margir fræðimenn (Puccia, 2009; Herold, 2001; Sanchez Taylor, 2001) hafa 

greint frá verður sífellt algengara að þátttaka kvenna í kynlífsferðamennsku sé rannsökuð 

og viðurkennd. Fjallað verður nánar um kvenkyns kynlífsferðamennsku og tilvist hennar 

hér á eftir, en fyrst verður fjallað um upphaf kynlífsferðamennsku, sem á rætur sínar í 

vændi og fjölþætta þróun hennar.  

2.1 Upphaf kynlífsferðamennsku 

Frá því fólk byrjaði að ferðast á milli staða hefur það átt í rómantískum og kynferðislegum 

samböndum af ýmsum toga á ferðalögum sínum. Kynferðislegar athafnir í ferðamennsku 

geta átt undirstöður sínar í gestrisni, félagsskap, vændi eða nauðgunum. Af öllum þessum 

þáttum hefur vændi á ferðamannastöðum verið rannsakað hvað mest (Puccia, 2009). Sú 

umfjöllun sem kynlífsferðamennska hefur hlotið í tengslum við vændi er vissulega góð til 
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að vekja fólk til vitundar um neikvæð áhrif hennar. Það er þó mun meira til í 

kynlífsferðamennsku og hefur hún ekki alltaf þær neikvæðu afleiðingar sem vændi hefur. 

Tengsl ferðalaga og kynlífs eða rómantíkur eru ekki ný á nálinni. Á 18. og 19. öld 

fóru margir ungir enskir herramenn í ferðalög, þekkt sem „The Grand Tour“. Þeir höfðu þá 

lokið menntun og fóru í ferð um Evrópu til að öðlast menntun og fágun sem talið var að 

eingöngu væri hægt að nálgast á meginlandi Evrópu. Á ferðalaginu kynntust þeir ólíkri 

menningu og gert var ráð fyrir að kynferðislegum þörfum þeirra væri mætt og byggði 

ferðaáætlun þeirra meðal annars á tillögum um staði þar sem tækifæri væru til að sinna 

þessum þörfum. Það leikur því enginn vafi á að kynlíf hefur alltaf verið tengt hreyfanleika 

mannanna (Bauer, 2009).  

2.2 Vændi verður viðurkennt 

Vændi hefur sennilega verið til lengur en nokkurn grunar, en marka má skil í umræðu um 

efnið með tilkomu vændiskaupa hermanna á 20. öldinni. Vændi tengt hermönnum var 

mikilvægasti þáttur iðn- og hnattvæðingar þess á seinni hluta 20. aldar. Herstjórar mjög 

iðnvæddra herja 20. aldarinnar ályktuðu að vændi væri nauðsynlegt fyrir viðbúnað hersins 

og var karlkyns hermönnum útvegaður skipulagður, auðveldur, ódýr og öruggur aðgangur 

að vændiskonum. Rökin fyrir því voru meðal annars þau að vernda hermenn fyrir 

kynsjúkdómum og koma í veg fyrir að þeir féllu í freistni og byrjuðu að stunda kynlíf með 

körlum. Þá þótti öruggara að safna saman öruggum vændiskonum sem þeir gætu fengið 

útrás fyrir kynþörf sína með.  

Vændiskonunum var rænt eða þær keyptar frá foreldrum sínum í Kóreu, Kína og 

öðrum fátækum löndum eða nýlendum fyrir japönsk hervændishús fjórða áratugarins 

(Jeffreys, 2009). Konurnar voru fluttar á staði sem herirnir voru og mætti því segja að 

vændiskonurnar hafi verið ferðamennirnir í þeim tilfellum. Það er nauðsynlegt að hafa í 

huga að vændisferðamennska felur ekki aðeins í sér að fólk ferðist til fátækra landa til að 

kaupa kynlíf af heimamönnum, heldur eru það einnig mjög oft vændiskonurnar sjálfar sem 

ferðast langar vegalengdir, sjálfviljugar eða ekki, til þess að stunda vændi eða vinna sem 

nektardansarar (Oppermann, 1999). Hér hefur þó verið ákveðið að greina kynferðisleg 

sambönd ferðamanna við heimamenn og áhrif þessara sambanda á heimamenn og því 

verður ekki fjallað nánar um ferðalög vændiskvenna (Jeffreys, 2009).  

Samskonar aðferðir voru notaðar í öðrum löndum þar sem hermenn voru og er þetta 

talið hafa mótað grunn fyrir gríðarlega stóran og hnattvæddan kynlífsiðnað nútímans og 

það mannsal sem hefur þróast í Kóreu, á Taílandi og Filippseyjum. Þrátt fyrir 

óhjákvæmileg neikvæð áhrif á heimalönd vændiskvennanna, varð vændi mikilvægt fyrir 

efnahag landanna og var það sá jákvæði þáttur sem ýtti undir áframhaldandi sölu vændis í 

þessum löndum. Þar sem íbúar í vestri voru almennt ríkari en fólk í Suður og Austur Asíu 

þróaðist það mynstur sem við þekkjum í dag, að vestrænir menn notfæri sér auðveldan 

aðgang að vændiskonum í Asíu (Jeffreys, 2009). 

Kynlífshegðun hermanna í Asíu hefur spilað stóran þátt í þróun vændisferðamennsku 

í álfunni, sem hefur verið mjög hröð frá því um 1970. Vændisferðamennska átti upphaf sitt 

á svæðum umhverfis herstöðvar þar sem vændi var hluti af afþreyingu hermanna, til dæmis 

í Taílandi, á Filippseyjum og í Kóreu og í þessum löndum varð vændi stór hluti af 

þjóðarframleiðslunni. Í kjölfar þess hafa stjórnvöld fátækari ríkja ýtt undir þróun 

ýmiskonar kynlífsferðamennsku, í von um að fá aukinn gjaldmiðill inn í landið. Þrátt fyrir 

að kynlífsferðamennska og þá sérstaklega vændisferðamennska sé einna þekktust í 

fátækum löndum Asíu hefur hún þróast samhliða á mörgum öðrum svæðum í heiminum. 
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Til dæmis laða lönd eins og Eistland og Jamaíka og borgir á borð við Amsterdam og 

Havana til sín kynlífsferðamenn hvaðanæva að úr heiminum og orsakast það af samspili 

margra hnattrænna þátta. Hröð þróun ferðaþjónustu í heiminum og vaxandi þáttur neyslu í 

efnahag heimsins, eru dæmi um þætti sem hafa ýtt undir frekari þróun 

kynlífsferðamennsku (Jeffreys, 2009).  
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3 Kynlífsferðamennska nútímans  

Fyrrgreind atriði hafa fræðimenn notað til að skýra þróun kynlífsferðamennsku, en slík 

ferðamennska er svo nýlegt og víðtækt fyrirbæri að erfitt er að setja fram einhverja eina 

haldbæra skýringu á tilvist hennar. Það virðist þó vera orðið ljóst að kynlífsferðamennska 

er ein hlið ferðamennsku sem þróast óumflýjanlega, samfara hraðri þróun ferðamennsku í 

heiminum. Hún er nú rannsökuð og kennd sem réttmætur hluti afþreyingar á ferðalögum 

(Jeffreys, 2009). 

Sum lönd eru þekktari en önnur þegar kemur að umræðunni um vöruvædda 

kynlífsferðamennsku (vændisferðamennsku) en í raun er kynlífsferðamennsku að finna 

allsstaðar í heiminum. Hvort sem litið er til Evrópu, Norður Ameríku, í Karabíska hafið, 

rómönsku Ameríku, Asíu, Afríku eða Eyjaálfu má finna merki kynlífferðamennsku. 

Vændisferðamennska er aðeins ein tegund kynlífsferðamennsku eins og áður greinir frá, en 

mikil og hávær umræða um hana hefur gert það að verkum að aðrar hliðar 

kynlífsferðamennsku hafa verið minna ræddar (Jeffreys, 2009). 

Fyrst ber að nefna að meirihluti þeirra karla sem nota vændiskonur til að uppfylla 

kynlífsþrá sína, ferðast ekki gagngert til þess að komast í kynni við vændiskonur. Í 

mörgum tilfellum er kynlíf með vændiskonu aðeins aukaatriði, frekar en að vera aðal- eða 

eini tilgangur ferðarinnar. Til dæmis eru margir viðskiptaferðamenn og 

ráðstefnuferðamenn sem nýta sér vændiskonur þegar þeir ferðast, þótt það sé engan veginn 

megintilgangur ferðarinnar (Oppermann, 1999). Þó svo ekki sé um beina 

vændisferðamennsku að ræða hér, þá eru þessi tilfelli hluti af þeirri tegund ferðamennsku, 

þar sem enn ræðir um karla sem borga vændiskonum fyrir kynlíf. Kynlífsferðamennska 

sem ekki felur í sér peningaviðskipti er alveg jafn mikilvægur þáttur og tekur yfir mun 

víðara svið en vændisferðamennska.  

Allmargir ferðamenn upplifa ánægju kynferðislegs sambands á ferðalagi, án þess að 

leita til vændiskvenna. Eins og áður segir er megintilgangur ferðar og viðfangsefni sjaldan 

eða aldrei eini tilgangurinn og ferðamenn taka þátt í fleiri athöfnum en fyrirfram ákveðinn 

tilgangur ferðarinnar sagði til um. Til dæmis gætu menningarferðamenn einbeitt sér að 

menningarlegu aðdráttarafli og haft meiri áhuga á menningu áfangastaðarins en aðrir 

ferðamenn. Það útilokar samt ekki að þeir njóti landslagsins eða, þar sem það á við, baði 

sig í sjónum og njóti sólarinnar og strandarinnar. Fólk sem ferðast saman hefur oft ólík 

áhugamál og bjóða flestir áfangastaðir upp á að allir í hópnum geti stundað afþreyingu við 

sitt hæfi á staðnum (Oppermann, 1999). 

Þessi marghliða tilgangur og marghliða gjörðir í ferðamennsku gefa til kynna að 

kynlífsferðamaðurinn þurfi ekki að vera einhver sem ferðast eingöngu fyrir kynlíf og að sá 

sem ferðast með það að markmiði að stunda kynlíf geti ekki haft fleira en kynlíf í huga. 

Með öðrum orðum eru kynlífsferðamenn aðeins þeir ferðamenn sem hafa meiri 

tilhneigingu en aðrir ferðamenn til að sækjast eftir kynlífsreynslu. Þetta býður upp á mun 

víðari túlkun á því hver er kynlífsferðamaður, sem gerir fræðimönnum enn erfiðara fyrir að 

skilgreina slíkan ferðamann (Oppermann, 1999). 

Margir ferðamenn upplifa kynferðislegt samband einfaldlega vegna þess að tækifæri 

gefst eða þá að þeir hitta einstakling með svipað hugarfar. Aðrir eru einfaldlega einmana 

og kynlífssveltir og nýta sér það tækifæri að vera aðkomumaður, til að kaupa 

kynlífsþjónustu eða stunda kynlíf með annarri manneskju, án greiðslu. Enn aðrir stunda 



 

8 

kynlíf í ferðalaginu, en myndu ekki segja að þeir væru kynlífsferðamenn ef þeir væru 

spurðir, þó svo að í raun séu þeir kynlífsferðamenn þar sem þeir stunduðu kynlíf í 

ferðalaginu og jafnvel með ókunnugum (Oppermann, 1999).  

Með þetta í huga má spyrja að hvaða marki þarf ætlunin að stunda kynlíf í ferðalagi 

að vera fyrir hendi til að flokka einstakling sem kynlífsferðamann? Þarf kynlífið að vera 

fyrirfram ákveðið? Eða er nóg að einstaklingurinn sé einfaldlega opinn fyrir 

möguleikanum? Hvernig myndum við flokka þá sem dragast að áfangastað í gegnum 

auglýsingar sem gefa til kynna að auðvelt sé að komast í kynferðislegt samband á staðnum, 

þótt þeir stundi síðan kannski ekkert kynlíf þegar á staðinn er komið? Eru allir 

kynlífsferðamenn sem eru opnir fyrir kynferðislegu sambandi á ferðalagi, eða þarf 

ásetningurinn sem og raunveruleg athöfnin að vera til staðar til að hægt sé að flokka 

ferðamann sem kynlífsferðamann? Athyglisvert er að á meðan margir ferðamenn stunda 

kynlíf á einhverjum tímapunkti í ferðalaginu, myndu fæstir þeirra segja að þeir væru 

kynlífsferðamenn, jafnvel þótt þeir hafi nýtt sér þjónustu vændiskvenna í fríinu og ekki séu 

til augljósari kynlífsferðamenn en einmitt þeir sem kaupa þjónustu vændiskvenna eða 

sveina (Oppermann, 1999; Pruitt & LaFont, 1995). Ástæða þess er líklegast sú neikvæða 

umræða sem kynlífsferðamennska hefur fengið, en spurning er hvort opna þurfi huga fólks 

og sýna fram á að kynlífsferðamennska er ekki endilega alltaf neikvæð.  

Önnur ástæða þess að fólk segir sig ekki vera kynlífsferðamenn, þótt raunin sé önnur, 

er sú að kynlífsferðamenn hafa oft annað viðhorf til sambanda sinna, sérstaklega við 

vændiskonur, en fræðimenn sem skrifa um efnið (Pruitt & LaFont, 1995). Sá tími sem 

einstaklingur eyðir með sömu vændiskonunni er mikilvægur þáttur í mótun viðhorfs 

ferðamannsins (Sanchez Taylor, 2001). Vændiskonur fá viðskiptavini sína til að borga, en 

eðli viðskipana eru oft sett í aðrar umbúðir, til dæmis sem fjárhagslegur stuðningur til 

menntunar fyrir vændiskonurnar og systkini þeirra, eða sem styrkur fyrir sjúkrahúskostnað. 

Það hjálpar ferðamanninum að friða samviskuna og ýtir undir þá ímynd að þeir séu með 

vini frekar en vændiskonu. Vændiskonunum finnst þetta líka oft betra fyrirkomulag og 

báðir aðilar geta túlkað sambandið á fleiri en eina vegu. Kynlífsferðamenn sjá sjálfa sig 

ýmist sem ástfanginn einstakling eða einhvern sem nýtur félagsskaps vinar á ferðalagi sínu. 

Vændiskonurnar sjá þá sjálfar sig í föstu sambandi við menn og vill svo einkennilega til að 

þeir borga reikningana þeirra og styðja við fjölskyldur þeirra (Oppermann, 1999).  

Þeir sem vonast eftir kynferðislegu sambandi eiga erfitt með að uppfylla þarfir sínar 

og langanir, ef þeir telja sér ekki trú um að þeir séu í raunverulegu ástarsambandi. Þeir 

eyða oft mörgum dögum eða jafnvel vikum með sama aðilanum og eru gjarnir á að fela 

efnahagslegan grunn sambandsins fyrir sjálfum sér. Oft hefst sambandið á því að 

viðskiptavinur kaupir kynlífsþjónustu af viðkomandi aðila, sem þróast svo yfir í fast 

samband og jafnvel hjónaband. Sambandið getur haldið áfram að þróast eftir að 

ferðamaðurinn kemur heim til sín og fer að skrifa aðilanum sem hann keypti 

kynlífsþjónustuna af. Þegar ferðamaðurinn fer svo aftur á áfangastaðinn, taka þau aftur upp 

þráðinn og halda sambandinu áfram (Oppermann, 1999). Þar sem samböndin eiga oft við 

vestræna karlmenn og konur úr þróunarlöndum, þá er karlinn ríkari og heldur áfram að 

styðja konuna fjárhagslega.  

Með auknu sjálfstæði kvenna er æ algengara að kynhlutverkunum sé snúið við. 

Fjöldi fylgdarsveina fer vaxandi og þjónustar að stórum hluta kvenkyns 

viðskiptaferðamenn (Pruitt & LaFont, 1995). Pruitt og LaFont gáfu til kynna að konur njóti 

þess hversu mikið vald peningar geta gefið þeim yfir mönnum. 

 
Þessum konum er kleift að athuga meira ríkjandi hlutverk í samböndum 

í ferðamennsku. Sú efnahagslega og félagslega viðurkenning sem 

konurnar njóta veitir þeim öryggi og sjálfstæðistilfinningu sem 
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yfirfærist í vald og stjórn í sambandinu. Sumar konur njóta þeirrar 

stjórnunar sem þær hafa í þessum samböndum og kjósa að mennirnir 

séu háðir þeim. Það tryggir að hann verði fullkomlega tiltækur til að 

sinna þörfum hennar og verði ekki annars hugar eða upptekinn við 

eitthvað annað líkt og karlar í samfélaginu hennar, sem hún hafði áður 

átt í samböndum við (1995, 427). 

 

Á meðan konur auka efnahagslegt og félagslegt sjálfstæði sitt í heiminum má  búast við 

fleiri og fleiri kvenkyns kynlífsferðamönnum og í kjölfar þess fleiri fylgisveinum til að 

þjónusta þær konur. Konur sem ferðast með samstarfsfélögum leita oft til þeirra þegar þær 

eru komnar út úr sínu venjulega umhverfi og býður ferðalagið upp á að konan íhugi kynlíf 

með aðila sem hún hefur ekki viljað stunda kynlíf með áður (Oppermann, 1999).  

Allt sem hefur verið nefnt hér á undan tengist kynlífsferðamennsku á einn eða annan 

hátt en kvenkyns kynlífsferðamennska er frekar nýtt fyrirbæri sem vert er að skoða betur.  
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4 Kvenkyns kynlífsferðamennska 

Kynlífsferðamennska felur ekki endilega í sér vændi, eins og komið hefur fram, heldur 

getur hún haft víðari merkingu. Hugtakið getur einnig verið notað til að skýra hegðun 

ferðamanna sem búast við kynlífsreynslu með öðrum ferðamönnum eða eiga í 

kynferðislegu sambandi við heimamenn, án þess að nokkur viðskipti felist í sambandinu. 

Konur ferðast til dæmis oft með væntingar um ævintýralegt kynlíf með öðrum 

ferðamönnum í pakkaferðum. Sumar konur, sem ekki eru endilega mótfallnar rómantík í 

fríinu, öðlast kynlífsreynslu sem þær áttu ekki von á og vildu ekki endilega, en fannst þær 

bara ekki geta neitað. Það gæti því þurft að finna fleiri hugtök en kynlífsferðamennsku til 

að lýsa kynferðislegum samböndum á ferðalagi, til að ná yfir vítt svið mismunandi 

upplifana. Vændisferðamennska, sem fjallað var um hér á undan, er hugtak sem hefur verið 

þróað í tengslum við karlmenn sem ferðast sérstaklega til að stunda kynlíf og borga fyrir 

það, en öll önnur ferðamennska sem felur í sér kynlíf er einfaldlega flokkuð sem 

kynlífsferðamennska. Hugtakið kynlífsferðamennsku mætti takmarka við það samansafn 

ferðamennsku þar sem konur og karlar ferðast með væntingar um kynferðislegt samband, 

sem ekki er viðskiptalegs eðlis (Jeffreys, 2003).  

Þó svo að margir líti fram hjá því að konur eru líka þátttakendur þegar kemur að 

kynlífsferðamennsku, þá er raunin önnur. Ekki er langt síðan það var viðurkennt að 

markaður fyrir kvenkyns kynlífsferðamennsku væri til staðar. Vinsælast hefur verið að 

rannsaka í þessu samhengi konur frá Ameríku og Evrópu sem fara í frí til minna þróaðra 

landa á suðurhveli og eiga þar kynferðislegt samband við heimamenn. Í Karabíska hafinu 

og víðar eru þessir heimamenn oft svokallaðir strandstrákar (e. beach boys) og hafa 

fræðimenn meðal annars fjallað um sambönd þeirra við ferðamenn á Jamaíka og Barbados, 

í Ekvador, Gambíu og á Grikklandi (Herold o.fl., 2001; Pruitt & LaFont, 1995).  

4.1 Sambönd kvenkyns ferðamanna og 

strandstráka 

Athyglisvert er að á 8. og 9. áratugnum stunduðu strandstrákar aðallega kynlíf með 

karlmönnum, í skiptum fyrir peninga. Um 1990 voru aftur á móti svo margar konur farnar 

að ferðast um Karabíska hafið, sem voru tilbúnar að gefa strákunum pening, að þeir þurftu 

ekki lengur að leita til karlmannanna. Þeir strandstrákar sem sváfu hjá karlmönnum í 

skiptum fyrir peninga fundu fyrir meiri skömm en þeir sem sváfu hjá konum og því stunda 

flestir strandstrákar aðeins kynlíf með kvenkyns ferðamönnum í dag. Auk þess að losna við 

skömmina fengu þeir meiri pening frá konum heldur en körlum (Herold o.fl. (2001).  

Það er engin tilviljun að upp úr 1990 jókst áhugi fræðimanna á kvenkyns 

kynlífsferðamennsku. Það var á þessum tíma sem konur voru farnar að öðlast meira 

sjálfstæði og vilja sumir fræðimenn meina að margar þeirra sem áttu í kynferðislegu 

sambandi við heimamenn á þessum tíma hafi notfært sér að vera af æðri stétt og kynþætti 

(Jeffreys, 2003; Pruitt & LaFont, 1995). Þessir sömu fræðimenn héldu því fram að konur 

væru ekki kynlífsferðamenn eins og karlar, heldur gerðu þær eitthvað ólíkt sem þeir kusu 

að kalla rómantíkurferðamennsku. Aðrir fræðimenn sem viðurkenna að það sé munur á 
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hegðun kvenkyns og karlkyns kynlífsferðamanna, telja þrátt fyrir það að hegðun 

kvennanna eigi heima í flokki kynlífsferðamennsku, en ekki sér flokki eins og 

rómantíkurferðamennsku (Sanchez Taylor, 2001). Þessir fræðimenn nota tilvist kvenkyns 

kynlífsferðamennsku til að færa rök fyrir því að konur geti verið alveg jafn djarfar og 

karlar og að það sé jafnvel ekkert endilega neitt kynbundið við vændi. Það er, ef ekki væri 

fyrir þær hindranir sem valdamunur kynjanna hefur sett hingað til, þá væru konur alveg 

jafn líklegar til að nota karla og konur í gegnum vændi eins og karlmenn gera. Þessi nálgun 

gerir vændi hlutlaust með tilliti til kyns (Jeffreys, 2003).  

Í fyrri rannsóknum um sambönd kvenkyns ferðamanna og strandstráka í Karabíska 

hafinu, hafa þau verið skilgreind sem sambönd sem fela í sér annað hvort kynlífs- eða 

rómantíkur ferðamennsku. Erfitt er að aðskilja eiginleika þessara þátta og frekar en að 

útskýra þá sem tvær ólíkar tegundir ferðamennsku hafa þeir verið skilgreindir sem tveir 

ólíkir þættir annars svipaðrar ferðamennsku. Það virðist vera munur milli kynjanna þegar 

kemur að því að skilgreina hvata ferðamanna í tengslum við sambönd við heimamenn og 

upplifa konur samböndin oftar sem rómantísk á meðan karlar tengja þau frekar við kynlíf 

(Herold o.fl., 2001).  

Rómantíkurferðamennska er þannig eitt þeirra hugtaka sem hafa verið þróuð í 

tengslum við ólíkar myndir kynlífsferðamennsku og hafa Pruitt og LaFont skrifað mest um 

það hugtak. Í umfjöllun sinni um sambönd kvenna og strand stráka segja þeir: 
 

Hugtakið „rómantíkurferðamennska“ er notað til að skilja þessi 

sambönd frá dæmigerðum kynlífsferðamennsku samböndum. […] 

Það er verulega algengt að hvorugur aðilinn telji samskiptin fela í 

sér vændi, jafnvel þó aðrir gætu stimplað þau sem slík. 

Einstaklingarnir leggja áherslu á tilhugalíf frekar en skipti á kynlífi 

fyrir pening (1995, 423). 

 

Aðgreiningu sambanda kvenkyns ferðamanna og strandstráka annarsvegar og karla og 

vændiskvenna hinsvegar, telja Pruitt og LaFont mikilvæga vegna þess að: 

 
Þessi samskipti byggja á rómantík og langtíma samböndum sem 

fela í sér tilfinningar sem eru yfirleitt ekki til staðar í 

kynlífsferðamennsku (1995, 423). 

 

Dahles og Bras (1999) rannsökuðu strandstráka í Indónesíu og eru sammála Pruitt og 

LaFont að því leyti að hugmyndin um vændi gefi ekki nægilega vel til kynna þá merkingu 

sem felst í samböndum á milli kvenkyns ferðamanna og heimamanna. Dahles og Bras bæta 

því hinsvegar við að samböndin feli heldur ekki í sér ást, svo að ástarsamband er heldur 

ekki rétta hugtakið. Þær lögðu því til að heimamennirnir yrðu kallaðir „rómantískir 

frumkvöðlar“ (Dahles & Bras, 1999) og spurning er hvort það hugtak eigi betur við um 

heimamenn og strandstráka víðar í heiminum.  

Sanchez Taylor er hinsvegar ósammála báðum aðilum og gagnrýnir þá fyrir að eiga 

svona erfitt með að telja konur með öðrum kynlífsferðamönnum, af því þeir séu fastir í 

hefðbundnum hugmyndum um mikilvægi kynbundinnar ímyndar. Þeir sjái því kvenkyns 

ferðamanninn sem hlutlausan og saklausan. Sanchez Taylor (2001) gagnrýnir jafnframt 

hugmyndir um kynbundið vændi og segir að útrýma þurfi misvísandi staðalímyndum um 

kynlífsferðamenn. Fræðimenn þurfi að hætta að fara með kynlífsferðamennsku og vændi 

eins og það feli aðeins í sér tengsl valdamikilla karla og veikgeðja kvenna. Vændi er því 

ekki kynbundið, samkvæmt Sanchez Taylor, og því er kynlífsferðamennska ekki heldur 
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kynbundin. Kvenkyns kynlífferðamennska er því sönnun fyrir því að konur taki líka þátt í 

að kaupa vændi. 

Það má því sjá að fræðimenn eru ekki sammála um eðli sambanda kvenkyns 

ferðamanna og heimamanna (strandstráka) og sennilega er það vegna þess að samböndin 

eru mjög misjöfn í eðli sínu og hægt er að líta á hvert og eitt samband frá mismunandi 

sjónarhorni. Þó svo algengt sé að konur stundi kynlíf með strandstrákum þegar þær eru á 

ferðalagi, eru þeir strákar eins mismunandi og þeir eru margir. Herold o.fl. (2001), Dahles 

og Bras (1999) og Bauer (2007; 2009) hafa öll fjallað um strandstráka á mismunandi 

stöðum í heiminum. Herold o.fl. skrifuðu um strandstráka í Karabíska hafinu (Jamaíka), 

Dahles og Bras um strandstráka í Indónesíu og Bauer um strandstráka í Cuzco í Perú. Og 

þó svo lýsingar þessara fræðimanna á strákunum séu áþekkar, er einnig talsverður munur.  

4.2 Einkenni strandstráka  

Samkvæmt Herold o.fl. eru strandstrákar á Jamaíka vanalega ungir og í góðu líkamlegu 

formi. Oftast eru þeir á aldrinum 17-25 ára, en sjaldgæft að strákar yfir 25 ára séu 

strandstrákar. Þeir strandstrákar sem njóta mestrar velgengni eiga oft auðvelt með að læra 

ný tungumál, sem hjálpar þeim að eiga skynsamlegar samræður á fleiri en einu tungumáli. 

Þetta er mjög mikilvægt til að mynda tengsl við ferðamenn frá mismunandi löndum. 

Margir strandstrákar vinna störf sem færa þá nær ferðamönnum til dæmis eru þeir oft 

leiðsögumenn, vinna á ströndinni við að leigja út vatnaíþróttabúnað, þjóna á 

veitingastöðum eða börum eða afgreiða í ferðamannaverslunum. Þessi störf veita gilda 

ástæðu til að nálgast kvenkyns ferðamenn og gera strandstrákum auðvelt að koma af stað 

samskiptum við þær. Á Jamaíka og víðar í Karabíska hafinu eru nær allir strandstrákar 

svartir. Þeir telja að það auki aðdráttarafl fyrir ferðamennina og að ólíkur húðlitur geri 

reynslu kvennanna meira framandi (Herold o.fl., 2001). Í rannsókn Herold o.fl. (2001) kom 

í ljós að flestar konur sem komu til Jamaíka og áttu í kynferðislegu sambandi við 

heimamenn höfðu aldrei áður verið með svörtum manni, sem gerði reynsluna ennþá meira 

spennandi fyrir þær.  

Í Kuta á Bali, Indónesíu, þar sem Dahles og Bras framkvæmdu sína rannsókn, eru 

strandstrákar kallaðir vondir strákar, Kuta kúrekar, gigolóar eða leiðsögumenn og er það 

síðastnefnda, hugtak sem þeir nota til að lýsa sjálfum sér, en hin þrjú hugtökin eru frekar 

notuð af öðrum. Þessir strákar hanga á ferðamannastöðum eins og ströndinni, börum, 

veitingastöðum og hótelum þar sem þeir lifa og hrærast í umhverfi ferðamanna. Vörumerki 

þeirra er svalt og hættulegt útlit. Þeir eru með sítt svart hár og klæðast vanalega þröngum, 

svörtum gallabuxum, víðum fráhnepptum skyrtum og eru með dökk sólgleraugu sem 

endurspegla strandlífið. Þeir spila á gítar líkt og Hendrix, syngja Bob Marley lög og dansa 

eins og Michael Jackson og gera út á afslappað viðhorf sitt þegar kemur að samskiptum við 

kvenkyns ferðamenn. Sjálfsmynd strákanna er samtvinnuð almennum hugmyndum um 

karlmennsku og hafa margir þeirra þá hugmynd að vestrænar konur komi til Bali til að geta 

barn með heimamanni, þar sem þeir gefi betra sæði. Með því að sofa hjá eins mörgum 

ferðamönum og þeir geta, styrkja þeir stöðu sína gagnvart vinum sínum og til styttri tíma er 

markmiðið að ná í endalaust margar hvítar kærustur. Til lengri tíma litið virðast þeir þó 

allir hafa það að markmiði að komast í fast samband með konu sem muni taka þá með sér 

til síns heimalands, þar sem þeir öðlist betra líf. Rómantísk og kynferðisleg hegðun 

strákana er hluti af frumkvöðlastefnu þeirra til að afla tekna og tryggja þeim góða framtíð. 

Þar sem rómantísk tengsl við ferðamenn virðist vera helsta efnahagsáætlun þessara stráka, 
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segja Dahles og Bras að þá megi stimpla sem rómantíska frumkvöðla (Dahles & Bras, 

1999).  

Í greinum Bauer (2007; 2009) er ekki fjallað um strandstráka sem slíka. Hún tekur 

fram að einkenni flestra staða þar sem sambönd kvenkyns ferðamanna og heimamanna eru 

rannsökuð séu þau sömu. Strönd, sól, heitar og rakar nætur, gleðileg tónlist, framandi og 

vingjarnlegt fólk og léttur klæðnaður sem sýnir dökka, vöðvastælta líkama vel, eru allt 

dæmigerð einkenni þessara staða (Bauer, 2009). Þessa ímynd er ekki hægt að tengja við 

Cuzco í Perú, þar sem Bauer framkvæmdi rannsóknir sínar, en kalt loftslagið býður aðeins 

upp á síðar buxur, gönguskó og húfur, sem telst varla tælandi klæðnaður. Kvenkyns 

ferðamenn laðast samt að karlmönnunum í Cuzco, líkt og á hinum stöðunum, vegna þess 

að þeir eru framandi í útliti. Þeir karlmenn sem konurnar komast helst í kynni við, svipa til 

strandstráka. Þeir eru vissulega framandi í útliti og vestrænum konum finnst þeir mjög 

myndarlegir. Þeir eru með sítt svart hár, Inka útlit, tala Quechua mál, spila á flautur og eru 

villtir. Margir þeirra eru atvinnulausir tónlistarmenn eða myndlistamenn og hafa því nægan 

tíma til að sinna kvenkyns ferðamönnum sem verða á vegi þeirra (Bauer, 2007).   

Heimamenn í Cuzco taka vanalega ekki greiðslu fyrir að veita kvenkyns 

ferðamönnum félagsskap og kynferðislegt samband, en þegar öllu var á botninn hvolft 

komst Bauer að því að í flestum tilfellum héldu konurnar þeim uppi á meðan þær voru í 

sambandi við þá. Þær borguðu fyrir máltíðir og fleira, sem þeim fannst sjálfsagt að gera af 

því þær áttu meiri pening og voru betur staddar en þessir menn. Athyglisvert er að Bauer 

talaði líka við konur frá Cuzco og voru þær flestar sammála um að þeir menn sem 

kvenkyns ferðamennirnir ættu í sambandi við væru ekki heillandi í þeirra augum. Þeir væru 

frekar ljótir og of stjórnsamir, en það virðist ekki skipta máli í samböndunum, því ólíkt 

útlit virðist vera nógu mikið aðdráttarafl fyrir ferðamennina. Cuzco er þekkt fyrir að 

auðvelt er þar að ná sér í heimamenn og konur sem ferðast þangað vita yfirleitt af því. 

Sumar þeirra hafa áætlað fyrirfram að komast í kynni við heimamann, en aðrar hafa 

ákveðið að þær vilji ekki sofa hjá þeim. Þetta snýst þó oft við og þær konur sem ekki 

ætluðu að eiga í sambandi við heimamenn hitta allt í einu einhvern sem heillar þær og 

byrja að eiga í sambandi við þann mann. Það byrjar oft á skemmtistað þar sem áfengi er 

við hönd og saklaus skemmtistaðakoss leiðir að frekara sambandi. Mismunandi er hversu 

löng samböndin eru, en algeng eru stutt sambönd, aðeins á meðan að á fríinu stendur, líkt 

og algengt er í samböndum kvenkynsferðamanna og strandstráka (Bauer, 2007).  

4.3 Hvatinn á bakvið samböndin 

Fyrir marga strandstráka, sérstaklega þá yngri, skiptir kynferðislegur ávinningur 

ferðamannsins af sambandinu miklu máli. Þrátt fyrir það hefur komið í ljós í mörgum 

rannsóknum að meginhvati atvinnu strandstráka, til að komast í tengsl við ferðamenn, er 

efnahagslegur. Slíkur ávinningur strandstrákana getur í upphafi og til styttri tíma falist í 

fríum máltíðum og skemmtunum, að geta keyrt flottan bílaleigubíl og keypt ný föt og 

skartgripi. Á millistigi getur ávinningurinn verið að útvega sér pening fyrir 

samgöngutækjum á borð við mótorhjól eða jafnvel að útvega sér nægan pening til að stofna 

lítið fyrirtæki. Til lengri tíma getur sambandið leitt til tækifæra á borð við ferðalög til 

Evrópu eða Norður Ameríku og í þeim tilfellum sem sambandið leiðir til hjónabands getur 

það falið í sér tækifæri til að búa og starfa á þessum svæðum (Herold o.fl., 2001).  

Fyrir kvenkyns ferðamennina er tilgangur sambandsins tvískiptur og felur yfirleitt 

annað hvort í sér löngun til að eiga í rómantísku ástarsambandi (Pruitt & LaFont, 1995) eða 

löngun í spennandi kynferðislegar nýjungar (Sanchez Taylor, 2001). Herold o.fl. (2001) 



 

15 

komust að því að yfirleitt tvinnuðust þessar langanir saman og að konurnar vilja fyrst og 

fremst rómantískt samband sem getur falið í sér kynlíf, án þess þó að kynlíf sé þeim efst í 

huga þegar þær byrja sambandið. Athyglisvert er þó að í sömu rannsókn kom í ljós að bæði 

konurnar og strandstrákarnir, sem þær áttu í sambandi við, sögðu að kvenkyns ferðamenn 

verði yfirleitt ekki mjög nánir strandstrákunum. Þrátt fyrir það finnst þeim að þær geti 

treyst strákunum og að þeir hafi hag þeirra fyrir brjósti, en oft er framkoma strandstrákana 

aðeins svona heillandi vegna þess að þeir hafa frekari hagsmuna að gæta og þurfa að láta 

konunum líða eins og þær geti treyst þeim. Ef að konurnar treysta þeim er líklegra að 

strákarnir fái frá þeim meiri pening.    

4.4 Vændi eða rómantík? 

Eins og greint er frá hér að framan geta sambönd kvenkyns ferðamanna og strandstráka 

verið mjög flókin. Þeir strandstrákar sem hafa það að atvinnu að eiga í sambandi við 

kvenkyns ferðamenn, treysta á að þeir fái greiðslu í einhverju formi, fyrir tímann sem þau 

verja saman. Flestir strandstrákar segja að þeir biðji aldrei um ákveðna upphæð, ólíkt 

vændiskonum, heldur nota þeir ýmsar aðrar aðferðir til að gefa í skyn að þeir eigi lítinn 

pening, til að fá konuna til að bjóðist til að borga fyrir t.d. drykki, mat, leigubíla og fleira 

(Herold o.fl., 2001). Þetta gefur konunni stjórn yfir aðstæðunum, stjórn sem henni finnst 

gott að hafa, eins og fram hefur komið (Pruitt & LaFont, 1995). Strandstrákar þurfa því 

aldrei að biðja um pening, heldur bíða eftir að konan leggi til að hún borgi fyrir hitt og 

þetta. Í lok frísins gefur konan líka oft pening til að strandstrákurinn geti nú lifað af næstu 

daga, en sjaldan eða aldrei lítur konan svo á að hún hafi verið að borga stráknum fyrir að 

vera með henni. Í raun er þetta ekkert öðruvísi en þegar karlar borga vændiskonum fyrir 

kynlíf, heldur lítur þetta bara öðruvísi út, vegna þess hversu miklum tíma strandstrákar og 

konur eyða saman og vegna rómantísks eðlis sambandsins (Herold o.fl., 2001).  

Sanchez Taylor (2001) telur að sú rómantíska ímynd sem fólk hefur af samböndum 

strandstráka og kvenkyns ferðamanna, geri það að verkum að fólk hugsi ekki um þau 

sambönd sem vændiskaup. Af hverju fólk hefur þessa rómantísku hugmynd er hinsvegar 

ráðgáta og kemur sennilega til af því að konurnar eyða oft löngum tíma með sama 

manninum þegar þær eru í fríi. Karlar sem eiga í kynferðislegu sambandi við konur á 

dvalarstaðnum eiga hinsvegar oftar í kynferðislegu sambandi sem ekki getur verið ruglað 

saman við rómantík, vegna þess hversu stutt sambandið er. Það getur varað í klukkutíma 

eða í mesta lagi eitt kvöld og er nær eingöngu byggt á kynlífi. Ólíkt kvenkyns 

ferðamönnum fara karlkyns ferðamenn ekki í skoðunarferðir og annað slíkt með 

kynlífsfélaga sínum, þó svo að örfáir menn þrói vissulega langtíma ástarsamband með 

konunni sem þeir áttu upphaflega bara í kynferðislegu sambandi við (Herold o.fl., 2001).  

Konur sem eiga í sambandi við ferðamenn haga sér einnig meira eins og 

vændiskonur og hafa ekki öðlast þá ímynd sem strandstrákar hafa gert. Strandstrákar eru 

þekktir fyrir að reyna við ferðamenn, á meðan að konurnar hafa ekki þennan sama stimpil. 

Fæstar þeirra reyna líka að komast í tengsl við ferðamenn í von um betra líf í öðru landi, 

líkt og strandstrákarnir gera, heldur eru þær að vinna fyrir sér, eins og skýrt kemur fram 

þegar þær rukka karla fyrir þjónustuna (Herold o.fl., 2001). Þrátt fyrir að Sanchez Taylor 

(2001) vilji meina að gjörðir kvenkyns ferðamanna svipi jafn mikið til vændis og gjörðir 

karlkyns ferðamanna, þá er auðvelt að sjá hvers vegna aðrir fræðimenn sjá samböndin sem 

tvennt ólíkt. Það er án efa rómantískt yfirbragð í samböndum kvenkyns ferðamanna og 

strandstráka, þrátt fyrir að markmið strandstrákanna sé oft hið sama og vændiskvennanna.  
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5 Karabíska hafið og kynferðisleg 
ímynd þess 

Kynlíf hefur mikið efnahagslegt gildi í Karabíska hafinu og hefur verið notað í baráttu við 

fátækt og útilokun (Sanchez Taylor, 2006). Karabísk kyneinkenni eru mjög sýnileg, en um 

leið hulin og óskýr. Þau eru þekkt sem mikilvæg einkenni félagslífs í Karabíska hafinu og 

notuð til að laða að ferðamenn, en um leið hulin í þagmælsku og skömm (Kempadoo, 

2009). Með tilkomu kynlífs- og vændisferðamennsku fóru fleiri og fleiri heimamenn í 

Karabíska hafinu að sjá hag í að selja sig ferðamönnum. Sú aukning hefur meðal annars 

skapað þá ímynd sem ferðamenn hafa af eyjum í Karabíska hafinu, að þær séu 

„kynlífsparadísir“ eða „draumaeyjar“, staðir þar sem kynferðislegir draumar verða að 

veruleika (Sanchez Taylor, 2006). Það má segja að kynferðisleg ímynd Karabíska hafsins 

hafi styrkst til muna með aukinni kynlífsferðamennsku og að orðið hafi til keðjuverkandi 

áhrif milli kynferðislegrar ímyndar og aukningu í kynlífsferðamennsku.  

 Karabíska hafið býður upp á léttan klæðnað sem sýnir vel líkamann og er það ein 

ástæða þess að það hefur hlotið þá kynferðislega ímynd sem fólk hefur af svæðinu í dag. 

Það sem ýtir svo enn fremur undir þessa ímynd, þá sérstaklega hjá vestrænu hvítu fólki, er 

sú staðreynd  að margir heimamenn í Karabíska hafinu eru svartir og því framandi í útliti. 

Kvikmynda-, tónlistar og tískuiðnaður í vestrænum löndum hefur svo styrkt þessa ímynd 

og notar svarta líkama í auglýsingum til að ná betur til áhorfenda. Svartir líkamar kvenna 

og karla hafa því orðið tákn hreysti, villimennsku, hrárra tónlistarhæfileika, framandi 

fegurðar, kynferðislegs máttar og svo framvegis. Afleiðing þess er að margir hvítir 

Vesturlandabúar sjá svart hörund sem eitthvað sem er svalt og æsandi og í stað þess að 

óttast svarta líkama eins og margir Vesturlandabúar gerðu áður fyrr, þrá þeir að fá að 

komast í kynni við svartar konur eða karla (Sanchez Taylor, 2006).  

5.1 Barbados 

Megináhersla rannsóknarinnar er á Barbados, en þaðan eru allir viðmælendur sem talað var 

við, til að fá innsýn inn í hugarheim heimamanna sem eiga í samböndum við kvenkyns 

ferðamenn.  

Barbados liggur austast af öllum eyjum Karabíska hafsins og er á mörkum Karabíska 

hafsins og Atlantshafsins. Hún er kóraleyja og því eru engin eldfjöll sjáanleg á eynni 

lengur. Flatt landslag, kóralrif og hvítar strendur sem teygja sig eftir blágrænum sjónum 

eru meginaðdráttarafl Barbados og einkennist veðurfar á eynni af mildu hitabeltisloftslagi. 

Barbados þykir mjög falleg og hefur ýmislegt að bjóða ferðamönnum, t.d. listir, næturlíf, 

tónlist og góða veitingastaði. Það er þó aðeins hluti þeirrar ástæðu að gestir koma aftur og 

aftur á staðinn, því heimamenn virðist spila stóran þátt í aðdráttarafli Barbados 

(Barbados.org, á.á.).  
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Á Barbados búa um það bil 

285.000 manns á 430 km
2
 

svæði. Eyjan var bresk nýlenda 

þar til árið 1966, en þá hlaut 

hún sjálfstæði. Bretar höfðu 

með sér marga þræla af 

afrískum uppruna og í dag eru 

um 93% íbúa svartir. Enska er 

opinbert tungumál og gerir það 

ferðamönnum auðveldara fyrir, 

þegar þeir heimsækja eyjuna 

(CIA, 2011). Heimamenn eru 

kallaðir Bajar og eru þekktir 

fyrir hlýlegt og vinalegt viðmót. Margir ferðamenn koma aftur til Barbados vegna þess að 

þeim líður vel í kringum fólkið þar. Barbados eru vissulega engin undantekning þegar 

kemur að ofangreindum eiginleikum eyja Karabíska hafsins og byggir efnahagurinn 

mestmegnis á ferðaþjónustu (Barbados.org, á.á.). 

 

 

 

 

 

 
Mynd 1: Lega Barbados í Karabíska hafinu (CIA, 2011). 
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6 Aðferðir og gögn 

6.1 Aðferðafræði 

Í rannsókninni var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Slíkar rannsóknir byggja á 

aðleiðslu, þar sem helsta verkfærið er rannsakandinn sjálfur. Aðleiðsla hefst með gagnaöflun, í 

þessu tilfelli með viðtölum þar sem leitast er svara við fyrirfram mótuðum spurningum 

rannsakanda. Á meðan og eftir að gögnum er aflað er ráðist í að greina þau og móta tilgátur 

eða kenningar sem byggjast á því sem í gögnunum finnst (Esterberg, 2002). 

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru hluti þess að framkvæma félagslegar rannsóknir sem 

byggja fyrst og fremst á túlkun einstaklings á félagslegum veruleika sínum. Félagslegir 

rannsakendur leitast því við að rannsaka og varpa ljósi á hvernig menn móta félagslegan 

veruleika og skilja þá merkingu sem fólk leggur í þær félagslegu athafnir sem það tekur þátt í 

(Esterberg, 2002).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru túlkandi og byggja á kenningum um að veruleikinn 

sé félagslega skapaður. Þær einkennast af því að leitað er skilnings á upplifun og tilfinningum 

fólks. Þetta er gert með því að setja sig í spor fólks og reyna að skilja sjónarhorn þeirra. 

Rannsakandi getur haft áhrif á niðurstöður, gæti hann þess ekki að fylgja eftir því ferli sem 

eigindlegar rannsóknaraðferðir krefjast (Taylor & Bogdan, 1998). 

6.2 Framkvæmd rannsóknar og þátttakendur 

Við upphaf rannsóknar var sett saman rannsóknaráætlun, þar sem rannsóknarspurningar og 

markmið voru mótuð. Fyrirliggjandi gögnum var svo safnað saman úr bókum, skýrslum og 

fræðigreinum, til að leita betri skilnings á efninu. Frumgagna var aflað í gegnum viðtöl við 

heimamenn á Barbados. Auk viðatalanna voru fengnar að láni myndir frá einum 

viðmælanda, til þess að varpa frekara ljósi á menningu heimamanna og tengslum þeirra við 

ferðamenn í sínu daglega lífi.  

Upphaflega áttu viðtölin að vera opin, en vegna fjarlægðar rannsakanda frá 

viðmælendum og tungumálaörðuleika, var ákveðið að framkvæma viðtölin skriflega í 

gegnum tölvupóst. Ekki höfðu allir viðmælendur góðan aðgang að interneti svo að á 

endanum ákvað rannsakandi, í samráði við tengilið á Barbados, að viðtalsramminn skyldi 

prentaður út og viðmælendur myndu handskrifa svör sín. Tengiliðurinn skannaði svo 

svörin inn í tölvu og sendi rannsakanda í tölvupósti. Viðtalsramminn var sendur í lok mars 

2011 og svör komin til baka, miðvikudaginn 6. Apríl 2011. Viðmælendurnir fengu 2-3 

daga til að svara spurningunum en flestir kusu að svara strax. Svörin voru því yfirleitt ekki 

fyrirfram mótuð, heldur skrifuðu viðmælendur niður það sem fyrst kom upp í hugann.  

 Þessi framkvæmd lokaði að vissu leyti á möguleika til frekari eftirfylgni, en um leið 

gaf hún rannsakanda betra yfirlit yfir skoðanir heimamanna, þar sem hópur viðmælenda 

varð fjölbreyttari fyrir vikið. Ef aðeins hefðu verið tekin viðtöl við heimamenn með 

internetaðgang, hefðu niðurstöður ekki náð yfir jafn víðan hóp og ekki fengist sjónarmið 

atvinnu strandstráks, sem fékkst með þeirri aðferð sem notuð var.   

 Gallinn er sá að viðtölin voru ekki lengur opin og mikil áhætta fólst í 

framkvæmdinni. Margt gat komið upp á þar sem að rannsakandi var ekki sjálfur í beinum 
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tengslum við viðmælendur og hefði átt erfitt með að leita svara við frekari spurningum. 

Þegar upp var staðið fékk rannsakandi góð svör við spurningum sínum, nægilega góð til að 

svara rannsóknarspurningum sínum. Spurningunum var svarað af mikilli hreinskilni og í 

raun fékk rannsakandi mun ítarlegri svör en hann hafði átt von á. Eftir að rannsakandi hafði 

fengið öll svör, voru greind þemu í viðtölunum og niðurstöður unnar út frá þeim þemum.  

Hugmyndin að framkvæmd rannsóknarinnar kviknaði upphaflega vegna þess að 

rannsakandi hafði kynnt sér töluvert sambönd heimamanna og ferðamanna, sérstaklega 

með tilliti til strandstráka í Karabíska hafinu. Einnig þekkir rannsakandi ungan mann sem 

er fæddur og uppalinn á Barbados og býr þar enn. Við upphaf rannsóknar var því talað við 

hann og féllst hann á að aðstoða rannsakanda við að finna þátttakendur. Úrtakið var því 

veltiúrtak, þar sem rannsakandi talaði fyrst við einn heimamann sem benti á annan, sem 

benti á næsta, o.s.frv. Úrtakið takmarkaðist því við það að allir viðmælendur voru vinir eða 

kunningjar þessa tengiliðar. Þeir eru allir karlkyns, af sama kynþætti (Afrísk-Amerískir 

Bajar) og á svipuðum aldri. Það er engin tilviljun, þar sem rannsakandi hafði áhuga á að fá 

sjónarhorn þessara manna á kynlífsferðamennsku, þar sem hann hafði vitneskju um að þeir 

væru flæktir í hana að einu eða öðru leyti. Við vitum að konur stunda 

kynlífsferðamennsku, en rannsakandi vildi vita hvað heimamönnum fyndist um það og af 

hverju þeir taka þátt. 

Fimm manns svöruðu spurningum rannsakanda og eru niðurstöður rannsóknarinnar 

því engan veginn algildar, enda er rannsóknin eigindleg og snýst því eingöngu um að leita 

skilnings á viðhorfi þess hóps sem málið snertir. Viðmælendur kusu að koma ekki fram 

undir nafni og hafa því verið notuð dulnöfn til að greina á milli viðmælenda. Hér er greint 

frá þessum fimm einstaklingum, aldri þeirra og við hvað þeir starfa. Mikilvægt er að greina 

frá starfi hvers og eins, til þess að átta sig á því hversu mikilvægar tekjur frá ferðamönnum 

eru þeim.  

 

Viðmælendur: 

 

1. Jordan, 32 ára. Vinnur fulla vinnu hjá símafyrirtæki.  

2. Tito, 30 ára. Vinnur í hótelbransanum. 

3. Ryan, 29 ára. Vinnur hlutastarf á ótilgreindum stað.  

4. Junior, 32 ára. Vinnur fulla vinnu hjá símafyrirtæki. 

5. Will, 28 ára. Vinnur ekki, heldur er atvinnu strandstrákur.  
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla greinir frá niðurstöðum sem fengust úr viðtölum við heimamenn á 

Barbados. Niðurstöðurnar eru ekki tæmandi og ekki hægt að alhæfa að þær eigi við alla 

heimamenn á Barbados, heldur endurspegla þær fyrst og fremst viðhorf þeirra stráka sem 

talað var við. Út frá niðurstöðum úr viðtölunum fann rannsakandi þrjú þemu sem viðtölin 

voru greind eftir, en fyrst verður greint almennt viðhorf viðmælenda til 

kynlífsferðamennsku.  

7.1 Viðhorf heimamanna til 

kynlífsferðamennsku 

Í byrjun voru viðmælendur spurðir hvort þeir teldu sig á einhvern hátt viðriðna 

ferðaþjónustu á Barbados og voru nánast allir sammála um að það væru þeir ekki. Tito var 

sá eini sem svaraði spurningunni játandi hann vinnur í hótelbransanum og tók það fram að 

hann elskaði að sjá hvernig fólk frá mismunandi menningarheimum lifir og hagar sér. 

 Til þess að athuga hvort viðmælendur greindu á milli kynlífsferðamennsku og 

rómantíkurferðamennsku, voru þeir beðnir um að skrifa niður það fyrsta sem kæmi upp í 

hugann þegar þeir heyrðu hugtökin. Niðurstöðurnar voru mjög mismunandi og Will, 

strandstrákur, svaraði báðum spurningunum svona:  

 
„Kynlíf fyrir pening, alltaf í þessu fyrir peninginn“ (Will, 2011).  

 

Tito minntist ekki á peninginn, en sagði kynlífsferðamennsku vera þegar ferðamenn koma 

til að stunda kynlíf. Rómantíkurferðamennskuna sagði hann vera kynlíf á ströndinni eða á 

rómantískum stað og tengdi því bæði hugtökin við kynlíf, eins og ekkert annað kæmi til 

greina. Ryan var sammála Will og Tito, í sambandi við kynlífsferðamennskuna, en hann 

túlkaði rómantíkurferðamennskuna öðruvísi. Hana sagði hann fela í sér rómantískt 

samband milli ferðamanna og heimamanna, sem aldrei gegni upp.  

 Svör Junior og Jordan voru dálítið frábrugðin svörum hinna þriggja viðmælendanna 

og lögðu þeir áherslu á áfangastaðinn og markaðssetningu hans í tengslum við kynlífs- og 

rómantíkurferðamennsku. Er þeir voru spurðir hvað kæmi upp í hugann þegar þeir heyrðu 

talað um kynlífsferðamennsku sagði Junior það vera konur sem kæmu til að hafa gaman 

með heimamanni, í landi sem væri þekkt sem svoleiðis áfangastaður. Jordan sagði aftur að 

það sem kæmi upp í hugann væri markaðssetning á áfangastað þar sem aðal áherslan væri 

kynferðisleg. Rómantíkurferðamennsku sögðu þeir báðir fela í sér að markaðssetja stað 

sem rómantíska paradís þar sem allt getur gerst.  
 

„Það er að markaðssetja stað sem paradís þar sem hægt er að finna 

rómantík og ást. Fullkominn vettvangur fyrir ný pör“ (Jordan, 2011). 

 

Almennt fannst strákunum því kynlífsferðamennska tengjast kynlífi og 

rómantíkurferðamennska tengjast rómantík, eins og hugtökin kunna að gefa í skyn. Junior 

og Jordan voru báðir mjög uppteknir af því að ræða þá rómantík sem ferðamenn ættu oft 
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með heimamönnum og í sambandi við það sýndi Jordan mér mynd sem honum fannst 

sjálfum undirstrika umræðuna.  

 

 
Mynd 2: Rómantísk reynsla Jordan með fyrrverandi kærustu sinni (Jordan, 2011). 

 

 

Athyglisvert er viðhorf Wills, sem að tengir bæði hugtökin við pening. Því verður 

sjónarhorn hans rætt næst. 

7.2 Kynlíf fyrir pening 

Will er eini atvinnu strandstrákurinn sem vildi svara spurningum rannsakanda. Eins og fyrr 

frá greinir tengir hann bæði kynlífsferðamennsku og rómantíkurferðamennsku við kynlíf 

fyrir pening. Will sagði frá því að hann hefur ekki unnið í þrjú ár; hann þurfi þess ekki. 

Hann kemst í tengsl við kvenkyns ferðamenn í hverri viku og oft oftar en einu sinni í viku; 

það fer eftir því hversu lengi ferðamennirnir dvelja á eyjunni, eftir að hann hittir þá.  

  Hann sagðist aldrei biðja konurnar sem hann hitti strax um pening, en það sem hann 

vonaðist helst eftir væri kynferðislegt samband með peningalegum skilmálum. Oftast 

leiddu samböndin til ástarsambands og var hann ekki par sáttur með það. Þó svo að 

samböndin þróist út í ástarsambönd þá hlýtur hann samt yfirleitt fjárhagslegan ágóða út úr 

þeim. Það verður óbeinna og felur frekar í sér að konan borgi fyrir máltíðir, Will gisti hjá 

henni á hótelinu og hún bjóði honum með sér í ýmsar ferðir og þess háttar. Það sem heldur 

honum á lífi séu hinsvegar þær konur sem annaðhvort bjóðast strax til að borga, sem gerist 

ekki oft, eða þær sem: 

 
„Vorkenna mér svo mikið að þær lauma að mér smá pening áður en 

þær fara heim“ (Will, 2011). 

 

Hann segist halda að konurnar séu ekki að borga honum fyrir einhverja þjónustu eins og í 

vændi, heldur vilji þær frekar tryggja að hann hafi það gott af því þeim þyki vænt um hann 
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eða elski hann. Margar kvennanna sem Will á í sambandi við koma aftur til Barbados. Þá 

hafa þær samband við hann og ætlast til þess að taka upp þráðinn þar sem frá var horfið. 

Will segir það vera hentugast þegar sömu konurnar koma aftur og aftur, þá þarf hann ekki 

alltaf að útskýra að hann eigi lítinn pening, heldur bjóðast þær strax til að borga allt um 

leið og þær koma.  

 Enginn hinna fjögurra strákanna vildu meina að þeir fengju nokkurn tíma pening frá 

konum sem þeir kynntust og sögðu að þeir væru ekki að sækjast eftir því. Þeir voru allir 

sammála um að þeir vinguðust ekki við ferðamenn af því þær ættu pening, eða af því þeir 

vonuðust eftir einhverju sérstöku frá þeim, heldur bara af því þeim fyndist þær aðlaðandi 

og langaði að eiga einnar nætur gaman, eða lengra samband með þeim.  

 

7.3 Aðdráttaraflið og hvatinn á bakvið 

samböndin 

Hvað dregur heimamenn að ferðamönnum? Af hverju vingast þeir við kvenkyns 

ferðamenn frekar en samlöndur sínar? 

 Útlitið virðist skipta öllu máli þegar kemur að vali heimamanna á kvenkyns 

ferðamönnum. Þrír strákanna sögðu að húðliturinn væri mesta aðdráttaraflið og Jordan 

minntist einnig á að hann bara gæti ekki staðist hreiminn, sérstaklega ef stelpan væri frá 

Frakklandi eða frönskumælandi Kanada. Hann sagði einnig að þeim mun erfiðara sem það 

væri að ná í stelpuna, þeim mun meira aðlaðandi væri hún. Flestum líkar vel að vera í 

félagsskap kvenkyns ferðamannanna og halda mikið uppá þann lífsstíl sem þær lifa meðan 

þær eru í fríi, þær séu opnar, skemmtilegar og: 

 
„Til í hvað sem er!!!“ (Ryan 2011; Jordan 2011).  

 

 
Mynd 3: Crop Over hátíðin. Villtar stelpur út um allt (Jordan, 2011). 
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Það sem þeim finnst hins vegar ekki heillandi við stelpurnar er ef þær eru mjög feitar eða 

tilgerðarlegar.  

 
„Stærðin skiptir máli“ (Will, 2011). 

 

Allir tala þeir líka um að ef stelpurnar eru of fullar þá sé ekkert varið í þær. En þar sem 

stelpurnar drekka mikið í fríinu sé það oft óhjákvæmilegt að þær verði á einhverjum 

tímapunkti mjög drukknar. 
 

„Mér finnst fráhrindandi þegar þær eru mjög fullar og háværar“ (Junior, 

2011).  

 

„Hversu drukknar þær eru oft. Það er fráhrindandi“ (Ryan, 2011). 

 

„Neikvæðar stelpur eru ljótar, sérstaklega þegar þær verða of fullar“ 

(Tito, 2011). 

7.3.1 Væntingar heimamanna 

Þegar strákarnir hefja samband við kvenkyns ferðamann, vonast þeir allir fyrst og fremst 

eftir kynlífi og er það oft meginhvatinn á bakvið fyrstu kynni. Tito, Junior og Jordan sögðu 

þó allir að það færi eftir manneskjunni. Stundum vildu þeir bara einnar nætur gaman, en 

stundum vildu þeir meira ef þeir kynntust góðri stelpu. Einnig fælu tengslin ekki alltaf í sér 

rómantík eða kynlíf, heldur oft væri bara um vináttu að ræða. Allir þrír sögðust þeir eiga 

fullt af vinkonum sem þeir hefðu aldrei gengið neitt lengra með. Þrátt fyrir að flestir væru 

opnir fyrir rómantík, þá endaði sambandið yfirleitt með því að vera eingöngu kynferðislegt 

eða vináttusamband, en sjaldan ást.  

 
„Þetta endar alltaf bara í kynlífi eða vináttu. Aldrei ást, því túristar 

kunna ekki að greina á milli ástar og losta. Um leið og lostinn er 

horfinn föttum við alltaf að við eigum ekkert sameiginlegt“ (Jordan 

2011). 

 

Will var sá eini sem sagðist yfirleitt enda með að eiga í ástarsambandi þegar hann vonaðist 

bara eftir kynlífi, helst í skiptum fyrir peninga. Ryan virtist einstaklega bitur og vildi meina 

að ástarsambönd við ferðamenn gengu aldrei upp. Hann sagðist hafa reynt þetta svo oft að 

hann væri hættur að gera sér vonir um eitthvað meira en kynlíf eða stutt rómantískt 

samband.  

7.3.2 Væntingar kvenkyns ferðamanna 

Aðspurðir hvað þeir héldu að stelpur leituðu að, þegar þær kæmu til Barbados og hvort þeir 

héldu að þær vonuðust eftir sambandi við heimamenn, sögðu strákarnir flestir að þeir héldu 

að þær vissu ekki út í hvað þær væru að fara. Will, Tito og Jordan sögðu allir að þær væru 

ekki að leita að neinu sérstöku og vissu ekki endilega að þær vildu kynlíf eða samband með 

heimamanni, fyrr en þær kæmu á staðinn. Þær leituðu bara eftir einhverju frábrugðnu frá 

daglegu lífi og enduðu svo margar með því að eiga í kynferðislegu sambandi við 

heimamann. Tito sagði einnig að eftir að þær fyndu sér kynlífsfélaga yrðu þær skotnar og 

flestar enduðu með að finna ástina í lífi sínu. 
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Junior og Ryan voru á öðru máli og sögðust halda að þær byggjust við líkamlegu, 

kynferðislegu sambandi, en þegar upp væri staðið yrðu tilfinningar þeirra of miklar og þær 

vildu eitthvað meira. Sumar fyndu ástina en aðrar yrðu fyrir ástarsorg.  

7.4 Kynlífsparadísin Barbados! 

„Allar hvítar stelpur sem koma til Barbados geta náð sér í gæja, að 

minnsta kosti í eitt kvöld. Ef ekki þá er bara eitthvað mikið að. Þær 

gætu þurft að sætta sig við strandstrák, en þær að minnsta kosti geta 

pottþétt reddað sér einhverjum til að ríða“ (Jordan, 2011). 

 

Barbados og allt Karabíska hafið er þekkt kynlífsparadís. Það er viss kynferðisleg spenna í 

loftinu og hlýtt veðurfar og langar strendur bjóða upp á að sína mikið hold. Allir voru 

strákarnir sammála um þetta. Rannsakanda lék þó forvitni á að vita hvernig þessi ímynd á 

Karabíska hafinu hefði áhrif á daglegt líf á Barbados, ef hún hefði á annað borð einhver 

áhrif. 

 Will var sá eini sem sagði þessa ímynd ekki hafa nein áhrif. Allir hinir fjórir sögðu 

að kynferðisleg ímynd Karabíska hafsins hefði mikil áhrif á lífið á Barbados. Ryan sagði 

að hún hefði neikvæð áhrif á þann hátt að þegar stelpur lentu í ástarsorg þá töluðu þær illa 

um staðinn og vinir þeirra kæmu ekki. Hann var þó einn um þessa skoðun. Tito sagði 

ímyndina setja pressu á heimamenn. Þar sem að ferðaþjónusta væri þeirra helsta 

atvinnugrein og veitti þeim mestar tekjur þá þyrftu þeir að vera vingjarnlegri við 

ferðamenn og láta þeim líða vel. Það leiddi til þess að fleiri og fleiri heimamenn á 

Barbados reyni að eiga samskipti við ferðamenn og sumir verði of uppteknir af því.  

 Bæði Junior og Jordan voru frekar ósáttir við ímyndina að því leyti að margir ungir 

strákar sérstaklega, litu á strandstrákalífið sem auðvelda leið út. Engin ábyrgð fylgdi því og 

þeir reyndu aldrei að komast neitt hærra í lífinu, heldur festust í þessu líferni. Þeir teldu að 

ef ekki kæmu svona margir ferðamenn í leit að kynlífi þá myndi þetta ekki gerast jafn oft. 

Enginn vildi þó breyta neinu, nema Ryan sem sagðist vilja breyta viðhorfi fólks gagnvart 

heimamönnum á Barbados: 

 
„Ég vil breyta þeirri staðreynd að sumt fólk sér þennan lífsstíl sem 

eitthvað slæmt. Það er ekkert hægt að gera, svona er okkar líf, þannig er 

það bara“ (Ryan, 2011). 

 

 



 

26 



 

27 

8 Umræður og ályktanir 

Í þessum kafla leitast rannsakandi við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var 

upp með í byrjun, með því að túlka fræðilega umræðu og tengsl hennar við niðurstöður út 

viðtölum. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: Hvað er kynlífsferðamennska? Er til 

kvenkyns kynlífsferðamennska og ef svo er, hvað fær konur til að iðka 

kynlífsferðamennsku? Hvert er viðhorf heimamanna til kvenkyns kynlífsferðamennsku, 

eru þeir meðvitaðir um þátttöku sína eða ekki? Er kvenkyns kynlífsferðamennska byggð á 

rómantík eða vændi? 

 Kynlífsferðamennska er ein tegund sæluferðamennsku og er eðli hennar mjög 

mismunandi eftir því hver á í hlut og með hvaða viðhorfi hún er skoðuð. Mest hefur verið 

skrifað um vændi í tengslum við kynlífsferðamennsku, en mikilvægari finnst rannsakanda 

umræðan um alla kynlífsferðamennsku sem ekki er tengd vændi. Hana er mjög erfitt að 

skilgreina og sennilega væri hægt að búa til 10 ný hugtök, hvert og eitt fyrir mismunandi 

myndir kynlífsferðamennsku. Rómantíkurferðamennska er eitt þeirra hugtaka sem þegar 

hefur verið sett fram af Pruitt og LaFont (1995), en fræðimenn deila enn um það hugtak 

þar sem rómantíkurferðamennska verður nær aldrei til án þess að kynlíf sé einnig í spilinu. 

Oft eru einnig óljós skil á milli rómantíkur og vændis og sést það augljóslega í samskiptum 

ferðamanna og strandstráka, þar sem oft eiga sér stað greiðslur án þess þó að konan geri sér 

grein fyrir því. Margir ferðamenn njóta þó aðeins félagsskapar hvors annars eða 

heimamanna og félagaferðamennska er hugtak sem höfundur myndi vilja nota í þeim 

tilfellum, en oft er þessum ferðamönnum ruglað saman við rómantíkurferðamenn. 

 Í þessari ritgerð var sjónum beint að kvenkyns kynlífsferðamennsku og út frá 

fræðilegri umfjöllun og viðtölum við heimamenn á Barbados má álykta að hún sé til og sé í 

sífelldum vexti. Konur hafa í dag öðlast mun meira sjálfstæði en fyrir nokkrum árum og 

það virðist vera að það gefi þeim vald sem leyfir þeim að iðka kynlífsferðamennsku. Pruitt 

og LaFont (1995) segja meðal annars að vestrænum konum finnist gott að hafa það vald 

sem þær hafa yfir heimamönnum í fátækari löndum. Vestrænar konur eru vanar að búa á 

stað þar sem karlar eru almennt jafnir þeim eða valdameiri og þeim líkar því vel að koma í 

umhverfi þar sem þær geta haft stjórnina. Einnig finnst þeim gaman að koma í umhverfi 

þar sem þær fá mikla athygli frá framandi mönnum, en í hinum vestræna heimi hafa 

karlarnir oft ekki tíma til að sýna þeim sömu athygli. Eins og fram kemur í fræðilegri 

umræðu er athygli heimamannanna oft sprottin af því að þeir hafa tekjur sínar af 

vestrænum konum og sýna þeim þess vegna svona mikinn áhuga og gefa þeim svona mikið 

af tíma sínum. Herold ofl. (2001) fjalla til dæmis um efnahagslegan ávinning heimamanna 

og telja meginhvata heimamanna til að eiga í sambandi við ferðamenn vera uppruninn í 

þeim efnahagslega ávinningi sem samböndin fela í sér.  

 Heimamenn hafa þó oft aðrar ástæður en fjárhagslegar fyrir því að vera í sambandi 

við kvenkyns ferðamenn. Hvítar vestrænar konur virðast vera alveg jafn framandi fyrir 

þeim eins og svartir suðrænir menn eru fyrir konunum. Margir viðmælenda höfðu orð á því 

hversu heillandi húðlitur ferðamannanna væri og að hreimur þeirra ómótstæðilegur. Í 

rannsóknum Bauer (2007; 2009) kom einnig fram að heimamönnum fyndist styrkja stöðu 

þeirra gagnvart öðrum í samfélaginu að vera með hvíta stelpu upp á arminn. Það er svipað í 

samfélaginu á Barbados. Það getur verið flott að eiga hvítar kærustur, en hinsvegar líta þeir 

strákar sem ekki eru strandstrákar svolítið niður á stráka sem eru það. Í viðtölunum kom 
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fram að tveimur viðmælendum finnst sú kynferðislega ímynd sem Karabíska hafið hefur, 

vera neikvæð fyrir samfélagið á Barbados, vegna þess að margir festust í strandstrákalífinu 

og reyndu aldrei að stefna hærra og komast lengra. Það þykir því ekki mjög flott að vera 

strandstrákur; maður þarf að vera í vinnu og hafa sitt á hreinu, þá má maður eiga eins 

margar hvítar kærustur og maður getur.  

 Þó svo að skilningur viðmælendanna fimm á kynlífsferðamennsku og 

rómantíkurferðamennsku sé mjög misjafn, eru þeir almennt meðvitaðir um þátttöku sína í 

hvoru tveggja. Þeir gera sér grein fyrir því að konur koma oft til Barbados til að komast í 

kynni við heimamenn og jafnframt að þær komist oft í kynni við heimamenn, án þess að 

hafa ætlað sér það í byrjun. Þeir reyna ekki að koma í veg fyrir það og finnst gaman að 

vera í sambandi við ferðamenn. Þeir sjá þó almennt ekki mikla framtíð í því og 

endurspegluðu ekki viðhorf heimamanna í rannsókn Dahles og Bras (1999) í Indónesíu. 

Heimamenn þar dreymdi um að flytja til betra lands með ferðamönnum. Strákar á 

Barbados virðast hinsvegar vera sáttir með líf sitt og meðvitaðir um hversu ólík menning 

þeirra og ferðamannanna er. Fæstir virtust sjá framtíð í ástarsamböndum við ferðamenn, en 

augljóst var að allir þeirra hafa reynt að láta slíkt samband endast, án árangurs.  

 Spurningin sem margir fræðimenn leitast enn við að svara er hvort kvenkyns 

kynlífsferðamennska byggi á rómantík eða vændi. Þar sem vændi eru yfirleitt fyrirfram 

ákveðin kaup á þjónustu annars einstaklingsins, er ekki beint hægt að segja að um sé að 

ræða vændi, þegar kvenkyns ferðamaður kemst í kynni við heimamann. Herold o.fl. (2001) 

segja að flestir strandstrákar segi að þeir biðji aldrei um ákveðna upphæð, ólíkt 

vændiskonum, heldur nota þeir ýmsar aðrar aðferðir til að gefa í skyn að þeir eigi lítinn 

pening, til að fá konuna til að borga fyrir drykki, mat, leigubíla og fleira. Sama niðurstaða 

fékkst úr viðtölunum í þessari rannsókn, þar sem fram kom að jafnvel þótt meginhvati 

strandstráka sé efnahagslegur, þá biðja þeir konur ekki beint um pening. Sanchez Taylor 

(2001) segir gjörðir kvenkyns ferðamanna svipa jafn mikið til vændis, eins og gjörðir 

karlkyns ferðamanna, en þrátt fyrir það sé auðvelt að sjá hvers vegna aðrir fræðimenn sjá 

samböndin sem tvennt ólíkt. Það er án efa rómantískt yfirbragð í samböndum kvenkyns 

ferðamanna og strandstráka, þrátt fyrir að markmið strandstrákanna sé oft hið sama og 

vændiskvenna. 

Sú staðreynd að oft endar með því að greiðsla fer fram, á einn eða annan hátt, setur 

samböndin á mjög grátt svæði hvað varðar muninn á rómantík og vændi. Viðtölin við 

heimamenn á Barbados undirstrikuðu að samböndin geta verið rómantísks eðlis og ekki 

frábrögðin því sem gerist milli tveggja heimamanna. Heimamennirnir borgi jafn oft fyrir 

mat og drykki og ekkert sé athugavert við sambandið. Hinsvegar er það oft konan sem 

borgar fyrir mat, drykki, föt og annað slíkt og er það þá oftast í þeim tilfellum þar sem 

strandstrákar eiga í sambandi við ferðamenn. Það virðist því vera mjög einstaklingsbundið 

og fer mikið eftir hvata heimamannsins til að eiga í sambandi við ferðamann, hvort 

sambandið er rómantísks eðlis eða ekki. 

 Niðurstaða þessarar rannsóknar er því sú að þegar kemur að strandstrákum á 

Barbados, þá eru sambönd heimamanna og ferðamanna jafn mikið tengd 

vændisferðamennsku og sambönd karla og vændiskvenna eru yfirleitt. Hinsvegar þegar 

kemur að þeim strákum sem ekki eru strandstrákar, er um að ræða svokallaða rómantíkur 

ferðamennsku. Rómantíkurferðamennska er nátengd kynlífsferðamennsku og ekki er hægt 

að aðgreina þessa tvo hluti algjörlega. 
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi 

Hi, my name is Fanney and I´m a student at the University of Iceland. First of all I want to 

thank you for taking some time to answer my questions, it really means a lot to me. I´m 

studying tourism and will be graduating this summer. There for I´m working on my 

Bachelors thesis now where I chose to discuss relationships between tourists and locals in 

the Caribbean. I focus especially on female tourists travelling to the Caribbean and getting 

involved with local males.  

That is why I am interested in getting your answers for the following questions. You´re not 

obligated to answer any of the questions and if any of them don´t apply to you, you can 

skip them. The results are anonymous and only visible to teachers and students at the 

University of Iceland.  

Please answer each question as thoroughly as you can, or at least thoroughly enough for 

your meaning to be clear 

 

Do you in any way consider yourself involved in the tourism industry in Barbados? 

How and why? 

 

What is the first thing that comes to mind when you think of the term „Sex tourism“? 

How come? 

 

What is the first thing that comes to mind when you think of the term „Romance tourism“? 

Why? 

 

Have you ever been involved with a female tourist? 

If yes,  

Do you regularly hook up with female tourists? 

How often? (Once a week or more, a few times a month, a few times each year...) 

Where do you regularly meet female tourists? 

 

What is it you look for in female tourists? 

What attracts you? 

What repels you? 

 

What kind of a relationship do you usually hope for (sexual, romantic, friendship, 

love.....)?  

What kind of a relationship do you usually end up having? 
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Regarding the girls...  

What do you think they are looking for when they come to Barbados? 

Do you think they´re expecting to get some action with a local? 

What kind of a relationship do you think they´re usually looking for (for example the girls 

you´ve been involved with)? 

 

Do you think the sexual image that has been developed in the Caribbean has affected life 

on Barbados in any way? Please explain.  

Is there anything you´d like to change regarding this matter?  

What? 

Why? 

 

 

Again, thank you so much! 

 

 


