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Yfirlýsing 

 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af 

mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

________________________________________ 

Bergey Erna Sigurðardóttir 
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf og hegðun íslenskra bakpokaferðamanna í 

Suðaustur-Asíu og hvort þeir séu ábyrgir ferðamenn. Áhersla er á samfélags og hagræn áhrif. 

Við gagnaöflun var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir og byggjast niðurstöður á 

viðtölum við fjóra Íslendinga sem hafa farið í bakpokaferðalag til Suðaustur-Asíu.  

Niðurstöður rannsókna sýna að bakpokaferðamenn geta stuðlað bæði að neikvæðum og 

jákvæðum áhrifum á samfélagið. Hægt er að skipta þeim í tvo hópa: þeir sem hegða sér á 

ábyrgan hátt gagnvart samfélaginu og þeir sem hegða sér á óábyrgan. Viðmælendur 

rannsóknarinnar hegðuðu sér almennt á ábyrgan hátt en töluðu um að stór hópur 

bakpokaferðamanna hegða sér á óábyrgan hátt. Öll lögðu þau áherslu á að versla við 

heimamenn og voru meðvituð um mikilvægi þess að styrkja efnahag heimamanna í stað 

þess að versla við alþjóðafyrirtæki. Þau lögðu af stað í ferðalagið með áhuga á að kynnast 

löndum, nýrri menningu og heimamönnum. Þau höfðu gaman af því að kynnast 

heimamönnum og voru meðvituð um að það væri mikilvægt að koma vel fram við 

heimamenn. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að siðarreglur bakpokaferðalangsins getur 

verið mikilvægt skref í átt að sjálfbærri þróun í ferðaþjónustunni. Þeim er hægt að miðla 

á ýmsan hátt, t.d. vefsíðum og í bæklingum og sú leið sem virkar líklega best á 

bakpokaferðalanga eru ferðahandbækur líkt og Lonely Planet.  Viðmælendur 

rannsóknarinnar studdust allir við ferðahandbækur  og leituðu þar upplýsinga um hvað 

væri viðeigandi hegðun og hvað ekki.  

Lykilorð: bakpokaferðamennska, ábyrg ferðamennska, íslenskir bakpokaferðamenn, 

bakpokaferðamennska í Suðaustur-Asíu 
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Abstract 

The goal of this research is to explore the attitude and mannerism of Icelandic 

backpackers in Southeast-Asia and see whether or not they are responsible tourists. The 

focus point will be on the social- and economic influences. 

Research shows that backpackers can contribute both negative and positive effects in the 

community. They can be divided into two groups: Those who behave in a responsible 

manner toward the community, and those who act irresponsibly. The interviewees 

generally behaved in a responsible way, but mentioned that a large group of backpackers 

acted in an irresponsible manner. Each of them concentrated on buying from the locals 

and they were all conscious about the importance of strengthening the local economy, 

and not buying from the international chains. They enjoyed getting to know the locals 

and how important it was to treat them with respect. Results also showed that the 

backpacker’s codes of conduct can be an important step towards a sustainable 

development in the tourism industry. These codes can easily be distributed through web 

sites and brochures, but the most effective way would probably be through guide books, 

such as Lonely Planet.  The interviewees all looked to guidebooks for information about 

what constitutes acceptable and unacceptable behaviors in each area. 

Keywords: backpacker tourism, responsible tourism, Icelandic backpackers, backpacker 

tourism in Southeast-Asia  
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1 Inngangur 

„Ferðamennska er eins og eldur, þú getur notað hana til þess að elda súpu, en 

sömuleiðis getur hún brennt niður húsið þitt" (Goodwin, 2010, 1).  

Þetta orðatiltæki er oft notað til þess að lýsa ferðamennskunni í Asíu. Hún getur verið 

gott tækifæri fyrir svæði og lönd í þróunarheiminum, en hafa þarf í huga að hún er ekki 

án neikvæðra áhrifa. Ef hún er ekki stunduð á ábyrgan hátt getur hún þróast í mjög 

neikvæða átt, líkt og orðatiltækið lýsir. Eftir að menn fóru að taka eftir þeim neikvæðu 

áhrifum sem ferðamennskan hafði fóru að myndast nýjar áherslur og stefnur. Ábyrg 

ferðamennska (e. responsible tourism) er ein af þeim en hún er skilgreind sem sú 

ferðamennska sem leitast við að hámarka jákvæð áhrif og draga úr þeim neikvæðu, þar 

sem allir hagsmunaaðilar ferðaþjónustunnar taka þátt í að byggja upp sjálfbæra 

ferðaþjónustu (The Responsible Tourism Partnership, 2002). Ef ferðamennskan er þróuð 

á ábyrgan hátt getur hún stuðlað að jákvæðum áhrifum á; efnahag, samfélag og jafnvel 

valdið litlum skaða á náttúruumhverfi.  

Ferðamennska í þróunarlöndunum hefur farið ört vaxandi síðustu áratugi og þá 

sérstaklega í Asíu, en árið 2010 var koma erlendra ferðamanna 15% meiri en árið áður 

(World Tourism Organisation, 2011a). Hún hefur þó ekki verið án neikvæðra áhrifa, 

sérstaklega með vaxandi fjöldaferðamennsku og lúxusferðamennsku.  

Bakpokaferðamennska hefur verið nokkuð vinsæl í þróunarlöndunum, og þá sérstaklega 

Suðaustur Asíu en hún er talin vera vinsælasti heimshluti bakpokaferðamennsku. Hún er rík af 

auðlindum og dregur að sér ferðamenn allstaðar úr heiminum. Vinsælustu leiðirnar í dag eru á 

Indónesíuskaganum, þar sem eru Taíland, Kambódía, Víetnam og Laos. Taíland hefur ávallt 

verið vinsælasta landið og helsta gátt  í Suðaustur Asíu. Talið er að um 1.0 til 1.3 milljón 

bakpokaferðamanna ferðist um Suðaustur Asíu á ári (Yakushiji, 2010). 

Skilgreiningin á bakpokaferðmennsku er að hún er sjálfstæð ferðamennska, þar sem 

einstaklingur eða litlir hópar ferðast saman. Hún hefur þá tilhneigingu að vera 

sveigjanleg, ferðamenn eyða litlum peningi á ferðalagi sínu og hafa með sér lítinn 

farangur. Bakpokaferðamenn hafa oft verið taldir andstæðan við hinn venjulega 

ferðamann, þó hafa þeir á síðustu árum verið að færast í áttina að líkjast hinni dæmigerðu 
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fjöldaferðamennsku, þar sem að þeir eiga það til að fara eftir sömu ferðaáætlun (Smith & 

Macleod, 2010). 

Í þessari ritgerð verður fjallað um bakpokaferðamennsku í þróunarlöndunum með áherslu 

Suðaustur-Asíu. Einnig verður fjallað um ábyrga ferðamennsku. Markmið rannsóknar-

innar er að kanna viðhorf og hegðun íslenskra bakpokaferðamanna í Suðaustur-Asíu og 

hvort þeir séu ábyrgir ferðamenn. Áhersla er á samfélags og hagræn áhrif. 

Leitast verður við að svara þremur rannsóknarspurningum.  

 Eru bakpokaferðamenn ábyrgir ferðamenn? 

 Hvert er viðhorf bakpokaferðalanga til áfangastaðarins og heimamanna?  

 Hver er hegðun bakpokaferðalanga á ferðalögum? 
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2  Fræðileg nálgun 

Hér verður farið í helstu kenningar, rannsóknir og umræður um ferðamennsku í 

þróunarlöndunum, bakpokaferðamennsku og ábyrga ferðamennsku.  

2.1 Ferðamennska í þróunarlöndunum 

Ferðaþjónustan er talin vera ein stærsta atvinnugrein í heiminum í dag. Ár eftir ár heldur 

hún áfram að vaxa og samkvæmt World Tourism Organisation (WTO) var fjöldi alþjóð-

legra ferðamanna á heimsvísu 935 milljónir árið 2010. Reiknað er með áframhaldandi 

fjölgun og er áætlað að fjöldi ferðamanna árið 2020 verði 1.6 milljarður á heimsvísu 

(World Tourism Organisation, 2011b). Evrópa er vinsælust meðal ferðamanna, en þar er 

fjöldi erlendra ferðamanna um 471 milljónir á ári. Ferðamennska í þróunarlöndunum er 

að verða vinsælli með hverju ári og vex hraðar en í Evrópa. Fjöldi ferðamanna í Asíu 

2010 var um 204 milljónir. Árið 2010 var koma erlendra ferðamanna 15%  meiri en árið 

áður í Asíu, 6% í Afríku, 8% í Ameríku en aðeins 3% í Evrópu (World Tourism 

Organisation, 2011a). Ef staðið er rétt að þróuninni á þessum áframhaldandi vexti 

ferðamanna getur það boðið upp á mikið af tækifærum í þróunarlöndum. 

2.1.1 Jákvæð áhrif ferðamennsku 

Ferðaþjónustan er mikilvæg fyrir efnahag margra ríkja í þróunarlöndunum, þá 

sérstaklega á svæðum þar sem að fátækt er mikil. Litið hefur verið á hana sem tækifæri 

til þess að skapa atvinnu og hagvöxt og sumar ríkisstjórnir reyna að nota hana til þess að 

berjast gegn fátækt (Mitchell & Ashley, 2010). Hún er mikilvægt tækifæri til þess að 

auka fjölbreytni í staðbundnum hagkerfum. Auðvelt er að þróa ferðamennsku og þá 

sérstaklega á fátækum jaðarsvæðum. Þau eru oft rík af auðlindum sem laða að 

ferðamenn, hafa hlýtt loftslag, framandi menningu og arfleifð og óspillt umhverfi. Einnig 

bíður hún upp á tækifæri á menntun og þjálfun á sviði ferðamennskunnar, aðgang að 

betri heilsugæslu og heilbrigðara lífserni (Fleischer & Felsenstein, 2000). Harrison 

(2001) talaði um að hægt væri að líta á ferðamennsku sem ákveðin mynd af 

nútímavæðingu. Hún er leið til þess að flytja fjármagn, hún dregur að sér þekkingu og 

tækni á svæðin og nútíma gildi Vesturlandanna til þróunarlanda.  
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2.1.2 Neikvæð áhrif ferðamennsku 

Þó svo að ferðamennskan hafi marga kosti, hefur hún líka galla. Gagnrýnt hefur verið 

fyrir hversu mikil neikvæð áhrif hún getur haft á efnahag, umhverfi, samfélag og 

menningu ríkja í þróunarlöndunum. Eitt stærsta vandamálið sem þróunarlöndin glíma við 

er efnahagsleki í ferðaþjónustunni, en talið er að um 85% af áætluðum efnahagslegum 

ávinningi af ferðamennskunni leki frá þróunarlöndunum (Mitchell & Ashley, 2010). 

Samfélagslegu áhrifin eru ekki síðri, þó vilja þau oft gleymast. Ferðamennska hefur verið 

gagnrýnt fyrir að vera árstíðarbundin og bjóða upp á láglauna störf. (Ritcher, 2001). 

Umhverfisáhrifin geta einnig verið mikil (Gössling, Hansson, & Saggel, 2002; Becken, 

Simmons, & Frampton, 2003) en í þessu verkefni er áherslan á  efnahags og 

samfélagsáhrif. 

Á 7. og 8. áratug síðustu aldar höfðu ferðaþjónustuaðilar  tilhneigingu til að hunsa 

neikvæð áhrif ferðaþjónustunnar. Lítil athygli beindist að því að þau gætu haft neikvæð 

áhrif á náttúruauðlindir og sérkenni samfélaga sem voru að laða ferðamenn að (Shah & 

Gupta, 2000). Menn fóru þó að átta sig á þessum neikvæðu áhrifum og mynduðust nýjar 

áherslur og stefnur í ferðamennsku sem leituðust við að minnka neikvæðu áhrifin og 

auka jákvæðu áhrifin. Ein af fyrstu stefnum sem komu fram var vænleg ferðamennska (e. 

alternative tourism) sem var oft talin mótsvar við fjöldaferðamennsku og þeim 

neikvæðum áhrifum sem hún hafði á áfangastaði (Scheyvens, 2002a). Frá henni hafa 

þróast fleiri stefnur, líkt og sjálfbær ferðamennska (e. sustainable tourism) (Swarbrook, 

2002), ferðamennska í þágu fátækra (e. pro poor tourism) (Ashley, Boyd & Goodwin, 

2000), vistvæn ferðamennska (e. eco tourism) (Weaver, 2001)  og  ábyrg ferðamennska 

(e. responsible tourism ) (The Responsible Tourism Partnership, 2002), sem verður nánar 

tekin fyrir í þessu verkefni. Þessar stefnur eiga það sameiginlegt að reyna að leiða 

ferðamennsku í jákvæða átt 

Margar tegundir af ferðamönnum eru einnig að finna í ferðamennskunni í dag . Sú 

tegund af ferðamönnum sem tekin verður fyrir í þessari ritgerð eru bakpokaferðamenn.  

2.2 Bakpokaferðamennska  

Bakpokaferðamennska hefur verið þekkt fyrirbæri í ferðaskrifum síðan á áttunda 

áratugnum, en rannsóknir á henni hófust seinna (Ritchards & Willson, 2004). Almenn 

skilgreining á bakpokaferðmennsku er að hún er sjálfstæð ferðamennska, þar sem 

einstaklingur eða litlir hópar ferðast saman. Bakpokaferðamenn hafa tilhneigingu til að 
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vera sveigjanlegir, ferðast í langan tíma, eyða litlum peningi á ferðalagi sínu og hafa með 

sér lítinn farangur. Því notast þeir við ódýrar gistingar og samgöngur (Smith & Macleod, 

2010). Hvati bakpokaferðalanga er oftast talinn vera að kanna menningu áfangastaðanna 

og upplifa eitthvað ekta og ósvikið (e. authentic) (Poon, 1993 í Yakushiji, 2010). 

Richards og Willson (2004) tala um að helstu hvatar bakpokaferðamanna séu að þeir fari 

til þess að læra um menningu og siði, reyna að finna sjálfan sig, forvitni, leita eftir 

breytingum/nýjungum og til að slappa af.  Noy (2004) lýsti þeim sem ferðamönnum sem 

einblína á áreiðanleika (e. authenticity) og vilja upplifa eitthvað ekta. Ferðamenn sem 

leita eftir ekta upplifun og nýjum áfangastöðum. Þeir ferðast á marga staði á löngum tíma 

og þeim er oft lýst sem andstæðu við hinn venjulega ferðamann (Smith & Macleod, 

2010) og líta þeir á sig sem ferðamanna elítu (Noy, 2004). Flestir bakpokaferðamenn eru 

ungir ferðamenn á aldrinum 18-35 ára frá vesturlöndum, og þá sérstaklega  

engilsaxnesku löndunum. Talið er að bakpokaferðamenn séu allt að  10% af heildarfjölda 

allra ferðamanna í heiminum (Butcher, 2003).  

Uriely (2009) talar um að hægt sé að  greina bakpokaferðamennsku sem form og  gerð.  

Form bakpokaferðamennsku einkennist af  ýmsum venjum  og fyrirkomulagi ferðarinnar, 

svo sem hvernig ferðamenn skipuleggja ferð sína,  lengd ferðarinnar, sveigjanleiki 

ferðaáætlunar, hvaða áfangastaðir eru heimsóttir og hvert er  aðdráttarafl þeirra, 

ferðamáti og gisting og samskipti við heimamenn. Tegund bakpokaferðamennsku snýst 

um viðhorf  og hvata ferðamanna, sálræna hluti sem eru óáþreifanlegir, svosem viðhorf 

og gildi í þeirra eigin samfélagi, hvata ferðalagsins og merkingu sem þeir leggja í 

upplifun og reynslu. Því má segja að form bakpokaferðamanna væri að þeir ferðist í 

langan tíma, með óskipulagða ferðaáætlun, gista á ódýrum gististöðum o.s.frv. (Smith & 

Macleod, 2010). Gerð þeirra væri að þeir ferðast til þess að upplifa nýja menningu og 

siði, finna sjálfan sig o.s.frv (Ritchard & Willson, 2004) .  

Cohen (1972) skilgreindi á sínum tíma bakpokaferðamenn sem könnuði eða flakkara og 

að þeir væru þeir ferðamenn sem reyndu að forðast „ferðabóluna“ . Skilgreining hans á 

könnuði er ferðamenn sem ferðast einir og reyna eins og þeir geta að ferðast út fyrir 

ferðaslóðina. Þeir eru djarfir í því að fara út fyrir sína eigin ferðaáætlun, en samt nógu 

gætnir svo að auðvelt sé að fara til baka ef hlutirnir fara að verða erfiðir, og þeir leitast 

eftir þægilegri gistingu og áreiðanlegum samgöngum. Flakkara skilgreinir hann sem 

ferðamenn sem ferðast fjær alfaraleið og reyna að forðast öll samskipti við 

ferðaskrifstofur. Þeir líta á hefðbundna ferðamennsku sem falska og hafa ekki ákveðna 
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ferðaáætlun, tímaáætlun, né ákveðið markmið með því að ferðast. Í lífstíma kúrfu  

Butler´s um þróun áfangastaða segir að þeir sem uppgötva nýja áfangastaði séu flakkarar 

eða könnuðir eins og bakpokaferðamenn (Butler, 1980 í Yakushiji, 2010).  

Undir lok tuttugustu aldarinnar urðu breytingar í bakpokaferðamennsku og með komu 

internetsins, kreditkortunum og lágfargjalda flugfélaga fór að verða mun auðveldara að 

fara í bakpokaferðalag. Einkenni bakpokaferðamennskunnar eru því að breytast. 

Bakpokaferðmenn eru farnir að fara í ferðalag sér til skemmtunar og fer 

bakpokaferðamennska að líkjast meira hefðbundnari fjöldaferðamennsku (Shaw & 

Williams, 2004). Cohen (2003) talar um að þótt þeir séu sjálfstæðir ferðamenn, þá hafi 

þeir tilhneigingu til þess að fara troðnar slóðir, þar sem þeir leitast við að hitta aðra 

bakpokaferðalanga og eiga því oft á tíðum meiri samskipti við þá heldur en heimamenn. 

Bakpokaferðalangar eiga það til að hópast saman á ákveðnum griða stöðum (e. enclaves) 

og eru þeir taldir spila mikilvægt hlutverk í vel heppnaðri bakpokaferðamennsku. Það eru 

staðir eins og  Khao San Road í Bangkok og Kho Phang Ngang, báðir staðir staðsettir í 

hinum vinsæla bakpokaáfangastað Taílandi. Þar koma margir bakpokaferðamenn saman 

til þess að djamma og kynnast hvor öðrum (Yakushiji, 2010). Hampton (2009a) efast um 

þessa nýju týpu af bakpokaferðamönnum og vill jafnvel meina að í stað þess að vera 

bakpokaferðamenn þá séu þeir ákveðin týpa af ungum ferðamönnum (e. youth tourists), 

þar sem margir þeirra hópa sig saman, klæddir í nýjum tískufötum og ferðast á milli 

bakpokagriðastaða á einkar rútu (e. VIP mini bus). Þar hópast þeir saman og horfa á 

nýjustu kvikmyndirnar á DVD.  

2.3 Bakpokaferðamennska í Suðaustur-Asíu  

Suðaustur-Asía er talin vera vinsælasti heimshluti bakpokaferðamennsku. Hún er rík af 

auðlindum og dregur að sér ferðamenn allstaðar úr heiminum (Yakushiji, 2010). Hér eftir 

verður talað um Suðaustur-Asíu sem SAA. SAA hefur uppá margt að bjóða fyrir 

bakpokaferðamenn.  Í heimshlutanum eru  öll þau innviði sem nauðsynleg eru fyrir 

bakpokaferðamennsku, svo sem farfuglaheimili og gistihús, rútuferðir fyrir 

bakpokaferðalanga og bakpoka griðastaði (e. enclaves) sem draga að sér fólk á öllum 

aldri (Yakushiji, 2010). Vinsælustu leiðirnar í dag eru á Indónesíu skaganum þar sem eru 

Taíland, Kambódía, Víetnam og Laos. Áður fyrr var Malay skaginn vinsælastur (Taíland-

Malasía-Singapúr). Taíland hefur ávallt haldið vinsældum sínum og er vinsælasta landið í 

SAA og helsta gátt (Hampton, 2009b). Hampton (2009b) talar um að bakpokaferðamenn 
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í SAA séu um 1.0 til 1.3 milljón hvert ár. 70-80% af heildarfjölda bakpokaferðamanna í 

SAA eru frá Evrópu, þá aðallega frá Bretlandi, Þýskalandi, Hollandi og Skandinavíu og 

flestir eru á aldrinum 20-29 ára, eða um 70-80%.   

2.4 Áhrif bakpokaferðamennsku 

Eins og almennt með ferðamennsku, þá hefur bakpokaferðamennska áhrif á efnahag, 

samfélag og umhverfi áfangastaða. Hér verður farið nánar í efnahags og samfélagsleg 

áhrif bakpokaferðamennsku í þróunarlöndunum.  

2.4.1 Efnahagsleg áhrif  

Hampton (1998) og Scheyvens (2002a og b) horfa á bakpokaferðamennsku sem 

mikilvægan þátt í jákvæðum efnahagsumbótum grasrótarinnar í þróunarlöndunum. 

Vegna þess að bakpokaferðamenn eru að ferðast sparlega eru þeir líklegri til þess að nota 

innlendar vörur frekar en innfluttar vörur sem eru oftast dýrari. Þessir tveir höfundar líta 

á bakpokaferðamennsku sem framlag til þess að draga úr fátækt á áfangastöðum. Einnig 

skapast góð tækifæri fyrir lítil og smá fyrirtæki í ferðaþjónustu sem þjónusta 

bakpokaferðamenn eins og farfuglaheimili, veitingastaði og markaði. Lítil fyrirtæki þurfa 

hvorki stofnfjárfestingu né faglega þjálfun því bakpokaferðamenn gera ekki kröfur um 

hágæða þjónustu. Kjörið tækifæri er því fyrir fyrirtæki, sem starfa á fátækari svæðum og 

þar sem heimamenn sem skortir faglega kunnáttu  í ferðaþjónustu, að einblína á 

bakpokaferðamennsku (Scheyvens, 2002a, 2002b). Í þessu samhengi má segja að 

bakpokaferðamennska stuðli að því að draga úr fátækt. Bakpokaferðamenn hafa einnig  

tilhneigingu til að kaupa allskyns minjagripi og vörur frá heimamönnum og dvelja lengur 

í samanburði við aðra ferðamenn. Meðalútgjöld á dag meðal ferðamanna sem telja sig 

vera bakpokaferðamenn   eru oftast lægri en meðal hins "venjulega" ferðamanns. Þrátt 

fyrir það eru þeir taldir hafa meiri jákvæðari áhrif á efnahag samfélaganna sökum þess að 

útgjöldin eru líklegri til þess að haldast í samfélaginu, frekar en að leka út til annarra 

svæða, sérstakalega til vestræna ríkja (Scheyvens, 2002b). Einnig er eftirtektarvert 

hvernig bakpokaferðamenn hátta ferðalagi sínu. Þeir dreifast á stærra svæði, þar á meðal 

jarðasvæði eins og fjöll og eyjar og dvelja lengur í landinu og því dreifist hagnaður þeirra 

á fleiri en eitt svæði (Yakushiji, 2010).  

Eitt af helstu vandamálum ferðaþjónustunnar er að ferðalög eru árstíðarbundin og á það ekki 

síður við bakpokaferðamennsku. Á tímum þegar lítið er um ferðamenn eru tekjur litlar og 

sveiflurnar mestar á þeim svæðum þar sem efnahagurinn er bundinn við ferðamennsku. 
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Ferðaþjónustufyrirtæki, ferðahandbækur og veraldarvefurinn getur einnig haft mikil áhrif á 

hvenær fólk ferðast á svæði, þar sem auglýst er "hvenær er best að fara" o.s.frv. á áfangastaði. 

Þetta getur haft mikil áhrif á hegðun bakpokaferðalanga (Yakushiji, 2010). 

Þrátt fyrir að bakpokaferðamennska sé talin stuðla að jákvæðum tækifærum fyrir 

grasrótafyrirtæki og minni efnahagsleka þá eiga ríkistjórnir oft til að hunsa þessa 

ferðamennsku og leggja meiri áherslu á fjöldaferðamennsku. Oft er aðeins horft á 

bakpokaferðamenn sem ferðamenn sem lifa á ódýran máta, en það sem vill oftast 

gleymast í umræðunni er að þeir eru lengur á svæðinu heldur en til dæmis ferðamenn 

sem eru hluti af fjöldaferðamennskunni og að meiri líkur eru á því að eyðsla þeirra 

haldist innan samfélagsins (Hampton, 1998; Scheyvens, 2002a).  

2.4.2 Samfélags og menningaráhrif  

Á meðan bakpokaferðamennska virðist hafa jákvæð áhrif á efnahag fátækra svæða hefur 

hún verið mikið gagnrýnd fyrir neikvæð áhrif á samfélag og menningu. Bakpokaferða-

langar hafa verið gagnrýndir fyrir hegðun sína þar sem helstu vandamálin tengjast 

áfengis og eiturlyfjamisnotkun og opinskáu kynlífi. Þessi hegðun getur haft neikvæðar 

afleiðingar, og jafnvel umturnað heilu samfélögunum. Þrátt fyrir þessa neikvæðu 

gagnrýni, líta bakpokaferðamenn oftast á sig sem ferðamenn sem stuðla að jákvæðum 

áhrifum á áfangastaðina (Yakushiji, 2010). 

Í rannsóknum á ferðamennsku bendir margt til þess að ferðaþjónusta og vændi tengist 

vel. Svokölluð kynlífsferðamennska hefur myndast, þar sem hvati ferðamanna er 

viðskiptatengt kynlíf og heimamenn sinna þeirri eftirspurn (Hitchocock, King & 

Parnwell, 2009). Berger  (2007 í Yakushiji, 2010) talar um að af ein af ástæðum þess sem 

vestrænir bakpokaferðamenn ferðist til Taílands sé til þess að stunda kynlífsferða-

mennsku. Greiður aðgangur er að kynlífi í Taílandi og hefur fólk þar ekki sama viðhorf 

til kynlífs og í mörgum öðrum löndum. Kynlíf hefur orðið aðdráttar afl fyrir Taíland. 

Algengt er að á ferðalagi séu ferðamenn tilbúnir til þess að gera hluti sem þeir myndu 

aldrei gera í heimalandi sínu.  

 Í könnun sem gerð var á meðal bakpokaferðamanna í Kho Phi Ph, í Suður Taílandi, um 

hvað þeir teldu vera mikilvægasta að upplifa á staðnum sögðu 32% kynlíf og 12% nefndu 

neyslu eiturlyfja. Það þýðir að einn af hverjum þremur bakpokaferðamönnum í Kho Phi 

Phi lítur á kynlíf sem mikilvæga upplifun á ferðalaginu og einn af hverjum átta telur að 
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neysla ólöglegra efna sé mikilvæg. Einnig töldu 61%  bakpokaferðamanna í Kho Phi Phi 

skemmtanalífið, að drekka og djamma, mikilvægt (Yakushiji, 2010). 

Að prútta á mörkuðum er mjög vinsælt meðal bakpokaferðamanna og hafa þeir verið mikið 

gagnrýndir fyrir aðferðir sínar, þar sem þeir reyna að prútta hluti eins mikið og þeir geta. Þeir 

líta á það sem skemmtun en veldur vonbrigðum og reiði hjá heimamönnum, sem fá lítið í sinn 

vasa. Sumir bakpokaferðamenn þrífast einnig á því að eyða sem minnst á ferðalagi sínu og hafa 

það sem áhugmál að "njóta fátæktar". Það vill  oft mynda slæm samskipti á milli þeirra og 

heimamanna. Samkvæmt Butcher (2003) er hegðun þeirra sem eru að "njóta fátæktar" knúin af 

stjórnleysi og fáránlegu viðhorfi þeirra gagnvart heiminum, sérstaklega gagnvart 

þróunarlöndunum. Mynd 1 sýnir skopmynd af tveimur bakpokaferðamönnum á fátæku svæði, 

en þar ræða ferðamennirnir um hvað þeir elska landið því það er svo óspillt, einfalt og ódýrt og 

vona þeir að það haldi áfram að vera fátækt. 

Mynd 1. Bakpokaferðamenn „njóta fátæktar“(Polyp,2010) 

Ekki fara allir bakpokaferðamenn með þetta hugarfar í ferð sína en jafnvel þeir sem reyna 

að hegða sér af virðingu við samfélagið geta verið óvissir um hvernig á að haga sér á 

ábyrgan hátt gagnvart umhverfinu (menningu og vistkerfi). Einnig getur það gerst, að 

þrátt fyrir að þeir hegði sér á ábyrgan hátt, þá er hegðun þeirra ekki alltaf vel tekið af 

heimamönnum vegna mismunandi menningargilda (Shaw & Williams, 2002).  

2.5 Ábyrg ferðamennska  

Umfjöllun um mikilvægi þess að hegðun ferðamannsins sé ábyrg hófst í fræðilegum 

skrifum af Krippendorf árið 1987 (Yakushiji, 2010). Þar sem neikvæð áhrif á 
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fjöldaferðamennsku fór vaxandi hélt Krippendorf því fram að hver einstaklingur sem 

ferðast sé að byggja upp, eða eyðileggja manngildin á ferðamannastöðunum. Ekki hafði 

verið lögð jafnmikil áhersla á ábyrgð ferðamanna líkt og ábyrg allra hagsmunaaðilanna 

(Krippendorf, 1987 í Yakushiji, 2010). Goodwin (2002 ) taldi að ábyrg ferðamennska 

væri nýja hreyfingin og hvatti alla ferðamenn til ábyrgra ferðalaga. Hann vildi meina að 

ferðamenn ættu langt í land að átta sig á því að þeir væru hluti af vandamálinu en væru 

þó líklegri til að vera hluti af lausninni ef ferðamenn gætu notið ferðalagsins og ferðast 

með þeim hætti að draga úr neikvæðum áhrifum og hámarka þau jákvæðu.   

Árið 2002  var haldin ráðstefna um ábyrga ferðamennsku í Jóhannesarborg. Hún var 

haldin samhliða ráðstefnu um Sjálfbæra þróun. Þar komu saman 280 aðilar frá 20 

löndum. Ráðstefnan var á vegum Samtaka Ábyrgrar Ferðamennsku (Responsible 

Tourism Partnership)  og  ferðaþjónustu samtaka Vestur Höfða í Suður-Afríku (Western 

Cape Tourism). Þar var sett saman leiðarvísir sem innheldur upplýsingar um ábyrga 

ferðamennsku og hvernig  áfangastaðir og ferðaþjónustuaðilar geti nýtt sér þessa stefnu 

(The Responsible Tourism Partnership, 2002).  

Ábyrg ferðamennska byggist á því að þróa ferðamennsku á sjálfbæran hátt  og byggist 

hún því á sömu áherslum og sjálfbær þróun, sem leggur áherslur á þrjár meginstoðir, þ.e. 

efnahagsvöxt, félagslega velferð og jöfnuð og vernd umhverfisins (Umhverfisráðuneytið, 

2002).  Ábyrg ferðamennska getur verið misjöfn og tekið á sig mörg form. Staðir og 

hagsmunaaðilar hafa misjafna forgangsröðun og til þess að þróa þessa stefnu á hverjum 

stað þarf hún að fara í gegnum alla hagsmunaaðila sem koma að ferðaþjónustunni.  Í 

leiðarvísinum um ábyrga ferðamennsku voru settar upp hagnýtar leiðbeiningar og 

hvatning fyrir þjóðir, stofnanir, áfangastaði og fyrirtæki, til þess að axla ábyrgð svo hægt 

væri að ná markmiðum sjálfbærra ferðaþjónustu og til að móta betri stað fyrir fólk að búa 

á og heimsækja (The Responsible Tourism Partnership, 2002).   

2.5.1 Ábyrg hegðun hjá bakpokaferðamönnum  

Bakpokaferðamenn hafa oft dregið að sér neikvæða umfjöllun og hefur það verið talið 

hálf kaldhæðnislegt að þeir telja sig vera „alvöru“ ferðamenn og horfa niður á 

fjöldaferðamennsku (Yakushiji, 2010). Ef um neikvæð áhrif er að ræða af hegðun 

bakpokaferðalanga í þróunarlöndunum er nauðsynlegt að skilja hvaða hegðun það er sem 

stuðlar að neikvæðninni og reyna að koma í veg fyrir hana.  
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Varðandi hvað telst ábyrg og óábyrg hegðun hjá bakpokaferðamönnum þarf að svara. 

Ábyrg ferðamennska er almennt skilgreint sem form ferðaþjónustu sem hámarkar jákvæð 

áhrif og dregur úr þeim neikvæðu, þar sem allir hagsmunaaðilar ferðaþjónustunnar verða 

að taka þátt (The Responsible Tourism Partnership, 2002) en skilgreiningin á ábyrgum 

ferðamanni hefur aftur á móti lítið verið könnuð í fræðilegri umfjöllun. Mikilvægt er þó 

að gera grein fyrir því hvað það þýðir að vera ábyrgur ferðamaður svo hægt sé að ætlast 

til þess að ferðamenn taki þátt í því að hegða sér á ábyrgan hátt. Hafa þarf einnig í huga 

að ábyrg hegðun er mismunandi á hverjum stað fyrir sig.   

2.5.2 Siðareglur bakpokaferðalangsins 

Þó ekki sé til mikið af fræðilegri umfjöllun um hvernig ábyrgur ferðamaður á að hegða sér þá 

hafa ýmis fyrirtæki og stofnanir í ferðaþjónustunni tekið sig saman og sett fram lista með 

siðarreglum fyrir ferðamenn (e. codes of conduct).  Þar geta ferðamenn farið eftir 

leiðarvísum sem gefa upplýsingar um hvernig á/er hægt að haga sér á ábyrgan hátt þannig að 

þeir geti stuðlað að jákvæðri ferðamennsku. Siðareglurnar hafa þó verið gagnrýndar fyrir að 

hafa ekki fræðilegan bakgrunn, en þó eru sumir sammála því að þær veita góða leiðbeiningu 

fyrir hegðunarvanda sem finna má hjá bakpokaferðamönnum (Fennell, 2006). Því má segja 

að siðareglur fyrir ábyrgan ferðamann séu ákveðið skref í átt að sjálfbærri þróun í 

ferðaþjónustu. Það má horfa á þetta sem góða leið til þess að miðla mikilvægum 

upplýsingum til þeirra sem hafa lítið kynnt sér staðina áður en haldið er í ferðalag.  

Í mörgum tilvikum er ástæða óábyrgrar hegðunar bakpokaferðalanga í þróunarlöndunum 

þekkingar skortur um viðeigandi hegðun í ólíkum menningarheimum. Það getur leitt til þess 

að ferðalangar hagi sér á óábyrgan hátt án þess að vera meðvitaðir um það.  Oft er klæðnaður 

bakpokaferðalanga gagnrýndur og sagður óviðeigandi. Þeir átta sig ekki alltaf á því þar sem 

hann telst eðlilegur klæðnaður á heimaslóðum þeirra (Yakushiji, 2010). Ef þeir hefðu vitað 

það þá hefðu þeir eflaust klætt sig eftir aðstæðum. Því geta siðareglur, eða siðaleiðarvísar 

verið leið fyrir ferðamenn að afla sér upplýsinga á auðveldan máta. Tourism Concern hefur 

sett saman leiðarvísir fyrir bakpokaferðamenn um hvernig þeir geti hegðað sér á ábyrgan hátt 

(sjá Töflu 1.). Sá listi er settur saman til þess að miðla upplýsingum um mikilvægi þess að 

ferðast á ábyrgan hátt. Í honum er að finna upplýsingar um hvað bakpokaferðalangar ættu að 

hafa í huga þegar þeir ferðast á svæðum líkt og í Suðaustur-Asíu og gefur þeim tækifæri til 

þess að afla sér upplýsingar á auðveldan hátt um hvernig er viðeigandi að hegða sér á 

ferðalaginu. Siðarreglum fyrir ferðamenn getur verið miðlað á ýmsan hátt, t.d. , á vefsíðum 
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og í bæklingum. Sú leið sem virkar líklega best á bakpokaferðalanga eru ferðahandbækur líkt 

og Lonely Planet. Talið er að 84% bakpokaferðamenn noti ferðahandbækur Lonely Planet  

sér til stuðnings á ferðalagi og eru þær því tilvalinn vettvangur til þess að miðla upplýsingum 

til bakpokaferðalanga (Yakushiji, 2010). Á fyrstu blaðsíðum í nýjustu Suðaustur-Asíu Lonely 

Planet ferðahandbókinni, Southeast Asia on a Shoestring, má sjá lista þar sem settar hafa upp 

siðareglur um hvernig eigi að haga sér á ábyrgan hátt (Williams o.fl., 2010). 

Tafla 1. Hvernig á að vera ábyrgur ferðamaður 

1. Fræddu þig um land og samfélag svo þú getur verið meðvitaður um hver er 

viðeigandi klæðaburður og venjur er á svæðinu. Berðu virðingu fyrir menningu og 

gildismati annars fólks. 

2. Ekki vera með fordóma. Gagnrýni eða fordómi gagnvart venjum heimamanna svosem, 

hefðum, menningu og trúarbrögðum mun leiða til árekstra milli þín og heimamanna, 

einkum þeirra sem  taka siðum sínum alvarlega. Mundu að þeir siðir sem þrífast á þeim 

slóðum sem þú heimsækir er sjaldan eins og í þínu eigin umhverfi. 

3. Að kynnast heimamönnum getur hjálpað þér að koma í veg fyrir óþarfar hættur á því 

svæði sem ferðast er á, gerir þér kleyft að skilja ákveðin atriði sem eru byggð á fölskum 

grunni og auðveldar þér að skiptast á hugmyndum sem hagnast báðum aðilum.  

4. Verslaðu innlendar vörur. Ef þú kaupir flösku af Coke eða Pepsi ertu að styrkja 

alþjóðleg fyrirtæki. Ef keyptur er t.d. ferskur ávaxtasafi rennur peningurinn 

óskertur til heimamanna. Íhugaðu að gefa frjáls framlög til styrktar 

samfélagslegum verkefnum heimamanna. 

5. Borgaðu sanngjarnt verð þegar þú verslar við heimamenn. Hafðu það í huga að ef 

þú ert að prútta verð mikið niður þýðir það láglaunastarf fyrir framleiðendur. 

6. Spurðu um leyfi áður en þú tekur ljósmyndir, jafnvel þó myndefni sé lítil börn. 

7. Þegar þú ert að panta þér ferðir á svæðinu aflaðu þér upplýsingar um  hver er að 

sjá um ferðirnar og hver hagnast. Gakktu úr skugga um að leiðsögumennirnir hafi 

leyfi til þess að heimsækja samfélög, og að þeir vinni náið með heimamönnum og 

borga sanngjarnt verð. 

8. Reyndu að meta þá auðlegð að sjá nýja hluti og taktu þátt í því sem eru ólíkt 

þínum lífsháttum. Ekki festast í því fari að gera sömu hlutina og þú gerir heima 

hjá þér 

9. Mundu það að sum samfélög vilja ekki gesti/ferðamenn. Ef þú ert í vafa, slepptu 

því þá.       

Heimild: Tourism Concern 2000, í Scheyvens (2002) 
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2.5.3 Áhrifaþættir ábyrgrar hegðunar 

Fleira en upplýsingar um ábyrga ferðamennsku hefur áhrif á það hvort bakpokaferðamenn hagi 

sér á ábyrgan hátt. Rannsóknir hafa sýnt að hegðunin geti verið mismunandi eftir kyni. Í 

rannsókn  Starr (2009) voru ábyrgir ferðamenn líklegri til að vera kvenmenn frekar en 

karlmenn. Aldur getur einnig skipt sköpum og í rannsóknum er bent á að eldri neytendur eru 

líklegri til þess að neyta á ábyrgari hátt heldur en yngri neytendur. Einnig getur það haft áhrif á 

hegðun í hvaða samfélagsstétt ferðamaðurinn er og er þá horft til atvinnu, menntunar og tekna. 

Ábyrgir neytendur eru líklegri til þess að vera menntaðir og með háar tekjur. Hversu lengi er 

ferðast og fjárhagur hefur einnig áhrif. Bakpokaferðalangar eru til dæmis lengur á ferð og reyna 

því að gera fjárhagsáætlun þannig að þeir eyði minna á hverjum degi og eru þá líklegri til að 

versla innlendar vörur þar sem að þær eru ódýrari. Fyrri reynsla af bakpokaferðalagi getur 

einnig haft áhrif á ábyrga hegðun. Þeir sem hafa farið áður í slíkt ferðalag vita betur hvernig á 

að hegða sér á ábyrgan hátt í þróunarlöndunum. Einnig hefur það áhrif með hverjum er ferðast, 

t.d. ein/einn, með vini, kærustu/kærasta eða í hópi. Bakpokaferðamenn sem eru áhugasamir um 

að upplifa menningu og ævintýri áfangastaðarins hafa þá tilhneigingu að ferðast í smærri 

hópum. Þeir eru líklegri til þess að vera ábyrgir á ferðalagi en þeir bakpokaferðamenn sem 

ferðast í stærri hópum og fara út til þess að skemmta sér (Yakushiji, 2010). 
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3 Gögn og aðferðir  

Í þessum hluta er farið í þær aðferðir sem notaðar voru við undirbúning, framkvæmd , 

gagnaöflun og úrvinnslu.  Eining verður fjallað um val á viðmælendum, hvenær þeir 

ferðuðust og hvert.   

3.1 Aðferðafræði  

Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir.  Með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er leitast við að skilja og fá innsýn í hinn félagslega heim. Þær gefa 

einstaklingum tækifæri til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og 

rannsakandinn sjálfur er ekki hlutlaus. Eigindlegar rannsóknir eiga m.a. við þegar þú 

veist ekki fyrirfram hvað þú gætir fundið, þú vilt dýpri skilning en megindlegar aðferðir 

veita, þú vilt skoða hlutina í eðlilegu umhverfi, þú vilt skoða tímaröðun atburða og fl. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru sveigjanlegar og byggjast á lifandi gögnum 

(Esterberg, 2002).   

Í rannsókninni var notast við hálf-stöðluð viðtöl. Viðtöl eru algengasta aðferð eigindlega 

rannsóknar. Viðtölin veita innsýn í hugsanir og tilfinningar fólks. Rannsakandinn taldi 

það bestu leiðina til þess að fá dýpri skilning á hegðun og hugsun bakpokaferðamanns á 

ferðalagi sínu. Ókosturinn getur þó verið að fólk segir eitt og gerir annað. Rannsakandinn 

fór því í gagnagreiningu með það bakvið eyrað. Í viðtölunum var viðfangsefnið var 

skoðað opinskátt og viðmælendur fengu að nota sín eigin orð og skilning. Með því er 

reynt að öðlast skilning á því hvernig aðrir upplifa og skynja (Esterberg, 2002). 

Viðtalsrammi var notaður í viðtalinu (sjá viðauka).  

3.2 Framkvæmd, val og aðgengi 

Undirbúningur hófst með því að kanna fyrri rannsóknir á efninu og sjá hvað aðrir höfðu 

verið að gera. Mest öll vinnan var unnin  erlendis þar sem rannsakandi var staddur í 

skiptinámi í Englandi. Rannsakandinn átti leið til Íslands í apríl og var reynt að nýta þann 

tíma vel og voru tekin viðtöl við fjóra einstaklinga. Ekki gafst tími til þess að taka fleiri 

viðtöl á Íslandi í ferðinni. Rannsakandinn sendi einnig spurninga list til einn aðila í 

tölvupósti, en ákveðið var að nota ekki það efni í rannsókninni.  
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Val á þáttakenndum var gert með markvissu úrtaki. Markviss hópur sem fellur inn í 

rannsóknina var valinn, þ.e. fólk sem hefur farið í bakpokaferðalag til Suðaustur-Asíu. Í 

upphafi setti rannsakandinn sig í samband við viðmælanda sem hann þekkti til og eftir 

það var notast við veltiúrtak (e. snowballing) þar sem viðmælendur bentu á aðra sem 

höfðu farið í slíkt ferðalag.  

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 14. til 19. apríl  á  kaffihúsi og heimahúsum og gengu þau 

vel fyrir sig. Viðmælendur höfðu mjög gaman af því að ræða um ferðasögu sína. Gætt er 

fyllsta trúnaðar og hefur því viðmælendum verið gefið svokölluð gervinöfn.  

Viðmælendur voru: 

Viðmælandi 1: Guðrún Aradóttir. Hún fór í bakpokaferðalag í 4 mánuði í mars 2007. 

Hún fór í heimsreisu og ferðaðist til Suðaustur Asíu og Norður Ameríku. Löndin sem 

hún ferðaðist um í Suðaustur-Asíu voru Taíland og Malasía. Viðtalið fór fram í 

heimahúsi þann14 apríl frá kl. 14:00-15:15.  

Viðmælandi 2: Helgi Guðjónsson. Hann fór í ferðalag um Taíland í 6 vikur í júní 2010. 

Hans uppruni er í Taílandi en hann hefur búið á Íslandi síðan hann var 18 mánaðar 

gamall. Hann ferðaðist með tveimur öðrum, bróður sínum og kærustu hans. Viðtalið fór 

fram á kaffihúsi þann 16 apríl frá kl. 15:00-15:45. 

Viðmælandi 3: Ásdís Guðjónsdóttir. Hún fór í bakpokaferðlag í mars 2007. Hún ferðaðist  

um Sauðaustur-Asíu. Löndin sem hún ferðaðist um voru Taíland, Kambódía, Laos og 

Víetnam. Viðtalið fór fram í heimahúsi þann 19 apríl frá kl. 14:30-15:50. 

Viðmælandi 4: Anna Árnadóttir. Hún fór í bakpokaferðlag í desember 2010. Hún byrjaði 

í sjálfboðavinnu í Taílandi og fór í síðan í ferðalag um Suðaustur-Asíu og ferðaðist um 

Taíland, Kambódíu, Laos og Víetnam. Viðalið fór fram í heimahúsi þann 19 apríl frá 

14:00-15:00. 

Mikilvægt er að greina gögn eins fljótt og hægt er í eiginlegum rannsóknaraðferðum. Þá 

er auðvelt að fara aftur og spyrja útí óljósa hluti, sníða viðtölin að nýjum uppgvötunum 

og þróa nýjar spurningar. Því afritaði rannsakandinn og greindi viðtölin jafnóðum 

(Esterberg, 2002).  
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4 Niðurstöður  

Hér verður farið yfir niðurstöður sem fengust úr viðtölum við viðmælendur og þeim skipt 

í fjórar þemu. Í fyrsta þema er farið í hvata ferðalagsins og hver þekking þeirra var áður 

en farið var af stað í ferðalagið. Í öðru þemanu er farið yfir ferðamáta, gistingu og 

verslun á bakpokaferðalaginu.  Þriðja þemað fjallar um samskipti og viðhorf til heima-

manna. Í fjórðu er farið yfir upplifun og viðhorf bakpokaferðalangana á ósviknum/ekta 

(e. authentic) ferðamannastöðum og griðastöðum fyrir bakpokaferðalanga.   

4.1 Hvati og þekking 

Hvati 

Hvatinn að bakpokaferðalagi viðmælenda var þráin að ferðast á fjarlægðar slóðir og 

upplifa eitthvað nýtt, ævintýraþrá. Ásta hafi árið áður búið á Kúbu í 6 mánuði ásamt því 

að ferðast um Mið-Ameríku. Eftir að hún kom heim frá Kúbu fór hún strax að safna fyrir 

næstu ferð. Það má því segja að ævintýraþrá hennar, að ferðast um heiminn, hafi byrjað 

þegar hún var á Kúbu. Hún talaði einnig um að hún hafi farið í þeim tilgangi að reyna að 

„finna sjálfa sig“. Guðrúnu hafði dreymt um að fara til Taílands síðan hún var 5 ára 

gömul. Þá hafði hún séð bók sem fjallaði um munka í Taílandi og ákvað hún þá að einn 

daginn myndi hún ferðast til Taílands. Því hafði hún verið með Taíland í huga í mörg ár. 

Loks kom að því að hún lét verða af því og það sem ýtti henni loks út var að hún hafði 

misst vinnuna og sagðist hafa verið komin með nóg af lífi sínu heima og vildi breyta til:  

„Þetta var gamall draumur, og í rauninni fékk ég bara ógeð af lífinu hérna 

heima. Ég missti vinnuna mína og nennti þessu ekki lengur.“  

Anna fór einnig í bakpokaferðalag útaf ævintýraþrá. Hana hafði langað til þess að skoða 

heiminn í langan tíma, og ætlaði í upphafi að fara strax eftir 10. bekkinn. Þá stoppuðu 

foreldrar hennar hana og því frestaðist ferðin þangað til hún var búin með háskólann. 

Helgi talaði um að honum hafi lengi langað að taka sér gott frí í vinnunni til þess að fara í 

ferðalag og eftir að hafa loks safnað sér ágætis pening fór hann í ferðalagið. Einnig hafði 

hann lengi viljað ferðast og kynnast upprunalandi sínu og heimsækja skyldfólk sitt, þar á 

meðal ömmu sína sem hann hafði ekki séð í mörg ár: 
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„ Ástæðan var eiginlega að ég á ömmu þar og vildi fara og segja hæ. Var ekki 

búinn að sjá hana í 10 ár. Ég vissi í raun ekki hvort hún væri enn á lífi, hún á 

ekki síma eða neitt. En ég mundi eftir því hvar hún ætti heima, man það með 

sjónminni. Einnig var það aðallega til að ferðast, en ég þurfti auðvitað líka að 

hitta ömmu.“ 

Þekking 

Viðmælendur voru spurðir  útí það hvort þeir hefðu kynnt sér land og menningu 

áfangastaðanna í Sauðaustur-Asíu áður en haldið var af stað. Flestir höfðu kynnt sér 

eitthvað smá, aðallega almennt um löndin sjálf og hvert þau vildu fara og studdust mikið 

við ferðahandbækur sem gaf þeim mikilvægar upplýsingar um hvað væri viðeigandi að 

gera og hvað væri bannað. Guðrún talaði um að hún hafi kynnt sér löndin áður en hún fór 

út en ekki mikið þar sem að hún var í raun ekki með skipulagða ferðaáætlun: 

„Áður en ég fór þá kynnti ég mér hvað var bannað að gera og hvað var gott að 

gera...ég vissi í raun ekkert hvað ég var að fara að gera. Ég var ekki með 

eitthvað ákveðið skipulag, plan.“ 

Hún studdist þó við ferðahandbækur á ferðalagi sínu sem hún sagði að hafa hjálpað sér mikið. 

Ásta talaði um að hún hafi ekki aflað sér mikilla upplýsinga um löndin, en studdist þó við 

Lonely Planet ferðahandbókina sem gaf henni mikilvægustu upplýsingarnar. Helgi talaði um 

að hann hafi ekki mikið kynnt sér landið áður en hann fór út, en hafði þó einhverja hugmynd 

frá því þegar hann fór áður, 14 ára gamall, til Taílands. Einnig studdist hann við ferðahandbók 

á ferðalagi sínu. Anna sagðist ekki hafa kynnt sér mikið áður en hún fór út. Hún bjó þó til 

ferðaáætlun, sem hún sagði að hefði breyst mikið þegar hún kom út, og kynnti sér þá staði sem 

hana langaði að heimsækja. Siði og venjur kynntu hún sér vel og vandlega í Lonely Planet 

meðan á ferðalaginu stóð. Hún sagðist hafa verið dugleg að skoða í henni og kynna sér vel 

staðina áður en hún kom þangað: 

“Ég lasí henni hvað væri sniðugt að skoða. Eins og með  að ekki vera með 

tærnar uppá borðinu, virtu eldra fólk. Hneigðu þig og allt þetta. Við vorum 

búnar að kynna okkur það. Við vildum koma vel fram og vildum ekki móðga 

fólk.“ 
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4.2 Ferðamáti, gisting og verslun  

Ferðamáti 

Það sem skipti mestu máli hjá viðmælendum var að ferðast á ódýran máta. Það var bæði 

partur af að upplifa eitthvað öðruvísi, eitthvað sem þrífst ekki á Ísland og að ferðast 

sparlega. Stelpurnar þrjár notuðust við alla ódýru kostina sem Suðaustur-Asía hefur uppá 

að bjóða, þar á meðal lestir, næturlestir (þá er hægt að spara sér nótt á gistiheimili), 

hægan bát (e. slow boat) og margt fleira. Helgi notaði ekki alltaf allra ódýrasta 

ferðamátann. Hann nýtti sér þó lestir og þegar hann fór lengri leiðir nýttu hann, bróðir 

hans og vinkona, sér það að geta leigt bíl. Það hentaði þeim betur þar sem að þau vildu 

vera aðeins frjálsari og gátu því auðveldlega heimsótt ættingja. Á  áfangastöðunum 

notuðust þau við alla tegundir af ferðamáta, leigubíl, vespu og Tuk Tuk.  

Anna talaði einmitt um eina sögu sem stóð uppúr hjá henni þegar hún og vinkona hennar 

ákváðu að fara ódýrari leiðina: 

„Við ákváðum að taka Pick up trukk í stað VIP rútu þar sem að við ætluðum að 

reyna aðeins að spara. Við héldum einmitt að við værum einar á honum en það 

var algjör misskilningur. Eftir að hafa keyrt um svona 50 metra frá rútustöðinni 

þá var stoppað. Þá kom kona um borð með veit ekki hvað margar körfur af 

úldnu grænmeti. Þeim var troðið upp á þakið og undir sætið okkar og við 

kúguðumst bara. Síða var alltaf bætt í trukkinn og komið fullt af krökkum. 

Enduðum með að vera 21 aftan á pallinum, sem venjulega tæki 8 eða eitthvað. 

Það var því mjög þröngt. Fólk sat í fanginu á hvor öðru, síðan var fólk með 

hænur líka....það var einhver 50 kall íslenskar á mann sem við spöruðum, 

aldeilis að spara.“ 

Gisting 

Eins og sönnum bakpokaferðalanga sæmi þá nýttu viðmælendur sér ódýrar gistingar á 

ferðalaginu, gistiheimili og farfuglaheimili, sem þau töldu að væru oftast í eigu 

heimamanna. Það var mjög greinlegt að gistingin spilaði stórann þátt í upplifun 

ferðarinnar og gaf þeim oft tækifæri til þess að kynnast heimamönnum. Það var einnig 

mjög stór partur af ferðasögu þeirra allra og þurfti ekki að spyrjast sérstaklega fyrir um 

hvar þau gistu. Hjá Ástu var upplifun á gistingu í Suðaustur-Asíu stór partur af 

ferðasögunni. Hún sagði að hún hafi alltaf gist hjá heimamönnum og oft voru þetta 
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hálfgerðar heimagistingar, þar sem að fjölskyldan bjó á sama stað. Það gaf henni því oft 

tækifæri til þess að kynnast heimamönnum: 

„Það var alveg yndisleg fjölskylda sem við vorum hjá í Phnom Penh [höfuðborg 

Kambódíu]. Þetta var gistiheimi þeirra og þau bjuggu þar einnig. Var þannig 

að þú hoppaðir upp til þess að borða morgunmatinn með þeim og þar lá 

pabbinn, í svörtum netabola, í hengirúminu að horfa á Thai box. Mamman í 

eldhúsinu að elda.“ 

Anna og vinkona hennar ákváðu snemma í ferðinni  að borga aðeins meira fyrir betri 

gistingu sem þó munaði oft ekki nema í mestalagi 200 krónur á nótt. Þeim fannst ekki 

mikið heillandi að þurfa að sofa þar sem rúmpöddur og fleiri skordýr væri að finna. Þær 

gistu þó oftast á stöðum sem voru í eigu heimamanna. Guðrún gisti einnig á ódýrum 

gistiheimilum sem oft reyndust vera mjög ósmekkleg: 

„...ég var á einhverju ógeðslegu hóteli, og án gríns ég fann bara flær í rúminu  

og þetta var ógeðslegasta hótel sem ég lenti í úti.“  

Hún notaðist þó við fínni gististaði  þegar hún fékk heimþrá. Sem dæmi, eftir langt 

ferðalag í Malasíu þar sem allt gekk á afturfótum, þá ákvað hún að skella sér á 5 stjörnu 

hótel þar sem heimþráin var orðin mikil og hún jafnvel farin að pæla í að snúa aftur til 

Íslands. Það var þó aðeins í um tvær nætur og kom hún endurnærð til baka eftir að hafa 

verið  „prinsessa“ í smá tíma. Almennt var hún nokkuð viss um það að flestir staðirnir 

væru í eigu heimamanna. Helgi nýtti sér nokkuð ódýrar gistingar á ferðalaginu. Hann fór 

oft milliveginn, ekki of dýrt og ekki of ódýrt og reyndi helst að gista á gististöðum sem 

voru fyrir utan helstu ferðamannasvæðin: 

„Við vorum meira frá ströndinni þar sem mest allt fólkið var. En við leigðum 

okkur skúter [vespu] svo við gætum farið þangað stundum, þar voru 

verslunarmiðstöðvarnar. Meira local people [heimamenn] þar sem við vorum.“ 

[Gistiaðstaða í Phuket Taílandi] 

Verslun (matur og minjagripir) 

Eftir þemagreiningu viðtalanna var greinilegt að viðmælendur voru meðvituð um 

mikilvægi þess að versla við heimamenn. Anna nefndi í viðtali sínu að hún hafi reynt að 
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versla sem oftast við heimamenn. Hún talaði um að stundum hafi hún reiknað verðin í  

íslenskri mynt sem leiddi til þess að hún fór að eyða meira en hún var búin að áætla þar 

sem hún áttaði sig betur á því hvað allt var ódýrt. Þrátt fyrir meiri eyðslu leit hún á það 

sem jákvætt:  

„...en þegar allt kemur til alls þá erum við bara að styrkja efnahaginn hjá fólkinu.“ 

Anna talaði einnig um að hún hafi verð dugleg að kaupa minjagripi af heimamönnum og sagði 

frá því þegar hún keypti muni sem fatlaðir og fórnalömb stríðs höfðu gert og rann það þá beint 

til þeirra. Guðrún lagði einnig mikla áherslu á það að versla við heimamenn og hafði hún 

sterkar skoðun á stórum keðjum líkt og McDonald‘s og fleiri vestrænum keðjum:  

„...einmitt með þessa McDonald‘s menningu, ég þoli hana ekki...Og einmitt að 

sjá að ef maður er með McDonald‘s á einu horni og heimamann að selja mat á 

bás á hinu horninu, auðvitað áttu að fara og versla við hann.“ 

Ásta var sömuleiðis dugleg að versla við heimamenn. Hún keypti þó ekki mikið af 

minjagripum en hún átti þó einn sem var henni mjög sérstakur og skemmtileg saga á 

bakvið hann. Hún hafði þá keypt minjagripinn frá ungum strák sem var í stuðnings 

verkefni eftir skóla þar sem krakkar máluðu myndir og seldu ferðamönnum og lærðu 

ensku í leiðinni. Þetta verkefni var sett upp til þessa að sporna við vandamáli sem var að 

vaxa á því svæði, það að börn væru að betla pening af ferðamönnum. Helgi lagði einnig 

mikið upp úr að versla við heimamenn. Hann hafði unun af því að borða taílenska rétti og 

var  duglegur að fara á markaði og prútta við heimamenn. Hann sagðist hafa vitað 

nákvæmlega hvað væri sanngjarnt verð fyrir hlutina: 

„Það er alltaf 100% álagning hjá þessu fólki, þannig að þú átt alltaf að kötta 

helming af verðinu. Til dæmis jakki sem kostaði 2000 bath, ég fékk hann á 500 

bath sem er um 2000 íslenskar krónur.“ [Bath, gjaldmiðill Taílands] 

Helgi var spurður útí það hvort hann hefði fengi einhver fríðindi því hann væri taílenskur 

og hann talaði um að hann hafi stundum getað „svindlað“ því þeir áttuðu sig ekki alltaf á 

því að hann væri alinn upp á vesturlöndum. Hann talaði einnig um það hvað hann var 

hneykslaður af því að sjá fólk af öðru þjóðerni reyna að selja ferðamönnum allskyns 

munað og mat:  
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„Ég var meira í viðskiptum við heimamenn. Var ekki alveg að fíla það að t.d. 

Pakistanar útum allt voru að lokka mann að sér til að selja manni eitthvað, 

meira ókurteist lið. Frekar óþægilegt. Og hérna ég var meira svona fyrir local, 

enn þeir voru samt alveg ókurteisir líka. Meina voru svona að setja verðið of 

hátt. En mér var alveg sama, munaði kannski 10-20 bötum.“  

Viðmælendur voru einnig oft hneyksluð á því hvernig aðrir bakpokaferðalangar hegðuðu 

sér í Suðaustur-Asíu. Anna talaði til dæmis um þegar hún varð vitni að sumum 

bakpokaferðalöngum vera á mörkuðum að prútta: 

„Sumir voru sko að prútta niður í drep. Sko auðvitað prúttar maður eitthvað. 

Það er bara partur af skemmtuninni, en að prútta niður í drep að þá er fólkið er 

ekkert að græða á því sjálft. Þau ber ekki virðingu fyrir því. Þetta endar kannski 

bara í nokkur krónum fyrir þau!“ 

Helgi nefndi einnig að hann og bróðir hans hafi styrkt ömmu sína og fjölskyldu með 

peningagjöf. „Alltaf þegar við förum þangað [Taílendingar sem búa á vesturlöndunum] 

þá skiljum við eftir pening, bara þannig hefð að skilja pening svo þau lifi af.“  

Samskipti og viðhorf til heimamanna 

Viðmælendurnir fjórir fóru öll af stað í ferðalagið með áhuga á að kynnast 

heimamönnum. Anna talaði um að hún hafði mikinn áhuga á að kynnast nýrri menningu 

og komast í kynni við heimamenn. Það gekk þó misvel og fannst henni stundum mjög 

erfitt að ná einhverjum tengslum þar sem að hún fann mikið fyrir því að heimamenn 

höfðu engan áhuga. Eins og hún sjálf orðaði það þá sáu þeir hana í raun sem: „bara 

túristi“.  Þó náði hún sterkum tengslum við heimamenn þegar hún var í 

sjálfboðavinnunni:  

„Ég vildi fara þarna út til þess að kynnast nýrri menningu og allt það. Það tókst 

kannski best í Taílandi því þá var ég að vinna með fólkinu [í Tiger Temple]. En 

síðan annarstaðar þá var maður  bara túristi.“ 

Hún kynntist þó konu sem var að sauma á þau föt í Hoi An í Víetnam: 

„Þegar konan var að sauma föt á okkur að þá bauð hún okkur t.d. í hádegismat 

og þar voru við alveg að spyrja hana um menninguna hjá þeim og allt það.“ 
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Ásta hafði gott viðhorf gagnvart heimamönnum og var hún sérstaklega ánægð með 

gestrisnina. Hún lýsti oft samskiptum sem hún átti við  heimamenn og hafði hún mjög 

gaman af því að kynnast ólíku fólki. Allt frá fólki sem hún gisti hjá til ungra taílenskra 

kvenna á karlaveiðum á bar í Kho Phang Ngang. Það þurfti í raun ekki að spyrja 

Guðrúnu útí það hvort hún hafði haft einhver samskipti við heimamenn, þar sem að hún 

átti fullt af skemmtilegum sögum þar sem hún komst í tengsl við heimamenn: 

„Ég kynntist yndislegu fólki þarna. Það var einmitt einu sinni þegar ég ætlaði 

að fara að fá mér eitthvað að borða það voru eiginlega engir túristastaðir 

þarna og einu túristastaðirnir voru bara einhverjir hamborgarastaðir..og ég 

labbaði aðeins lengra og sá einhverja kalla vera að borða þannig að ég bara 

fór til þeirra og spurði hvort ég mætti ekki bara borða með þeim, og þau bara 

jújú.. buðu mér að borða skrítnasta taílenska mat sem ég hef smakkað. Og 

nánast óætt. Svo voru voru froskar allt í kringum okkur og þeir voru að sýna 

mér hvernig að hægt væri að láta þá sitja og liggja og svona.“ 

Helgi var af öðrum ástæðum á ferðalagi sínu, þar sem að ástæða ferðarinnar  var einnig 

að heimsækja ættingja. Fyrir utan þá sagðist hann ekki hafa kynnst mikið af 

heimamönnum og var í sjálfu sér ekkert  með það í huga þegar hann var að ferðast. Hann 

minntist aðeins á það að hann hefði viljað kynnast ferðalöngum allstaðar úr heiminum. 

Þar sem að hann var ekki mikið á  þessum helstu bakpokaferðamannastöðum þá náði 

hann ekki að upplifa það.  

Viðhorf þeirra var almennt jákvætt gagnvart heimamönnum. Þó ekki alveg laus við 

neikvætt viðhorf. Anna talaði t.d. um áreiti sem hún lenti í í Kambódíu þar sem 

heimamenn kepptust við að selja ferðamönnum muni og þrátt fyrir að segja margoft nei 

takk, þá var enn haldið áfram að reyna að selja þeim. Hún sagði það hafa orðið frekar 

þreytandi í lokin. Guðrún talaði um að það snerti hana mest að sjá hvernig börnin voru að 

taka þátt í ferðamennskunni og sagði að það hafi haft mikil áhrif á ferðalag sitt. Hún gat 

ekki hætt að hugsa um hvað þetta væri rangt. Helgi talaði um hvað það hafi sett svartan 

blett á ferð sína þegar hann fór til Pattaya í Taílandi. Þá varð hann vitni að 

kynlífsferðamennskunni sem fer fram þar. Hann talaði um að hann hefði alls ekki búist 

við því að þetta væri svona slæmt:  
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„Það voru svona þrjú hundruð hórur, frá enda strandarinnar...gleðikonur sem 

maður sá og vissi alveg hvað var í gangi. Þetta var svona 300 manns í röð. 

Þetta var viðbjóður. Þetta var ekki það sem mig langaði að sjá. Og þetta var 

eiginlega versti hlutinn að sjá þessar konur selja sig.“ 

Ásta talaði lítið um neikvæð atriði á ferðalaginu og þegar hún var spurð nánar útí það þá 

talaði hún um að hún hafi upplifað löndin og fólkið almennt mjög jákvætt.  

Viðmælendur voru spurðir útí hvort viðhorf þeirra hafi breyst eftir ferðina og hvort þau 

hefðu viljað gera eitthvað öðruvísi þegar þau hugsa til baka. Helgi talaði um að hann 

hefði helst viljað kynnast fleira fólki, og þá sérstaklega öðrum ferðamönnum. Hann hafði 

þá í huga að hann vildi upplýsa þá betur um hvað væri rétt að gera og hvað rangt og gæti 

jafnvel miðlað sinni reynslu til þeirra: 

„ Ég vildi samt að ég hefði kynnst fleira fólki, kannski að kenna þeim hvernig á 

að fara á ýmsa staði, passa hvað þeir mega gera og hvað má ekki gera, passa 

uppá spillinguna sem er þarna, það er ógeðsleg spilling þarna.“ 

Ásta talaði um að hún myndi reyna að forðast staði þar sem mikið væri af ferðamönnum. Hún 

vildi reyna að finna eitthvað raunverulegra. Skoða fleiri frumskóga og afskekkt þorp. Hún talað 

einnig um að hún vildi halda áfram að styrkja þjóðfélagið, og versla við heimamenn í stað þess 

að versla við stórar erlendar keðjur: „Finna eitthvað meira raunverulegt. Ekki sem er búið að 

sníða að okkar þörfum,vestrænna menningar.“. Anna talaði um að hana langaði helst að skoða 

fleiri lönd og einnig langaði hana að fara í sjálfboðastarf með börnum. Guðrún nefndi að ferð 

hennar hafi í raun gefið henni góða lífsýn og hafi mikið breytt lífi hennar. Ferðalagið gaf henni 

hugmyndir um hvað hún gæti gert í framtíðinni þannig að ef hún fer aftur þá væri það meira í 

tengslum við viðskiptatækifæri: 

„Það svona gaf mér, að kannski er business í þessu i framtíðinni. Það eru 

kannski ekkert allir sem fara með því hugafari að ætla að gera eitthvað ævistarf 

í þessu, en mér fannst þetta fyrir mig.“ 

4.3 Hið ósvikna og bakpoka griðastaðir  

Í frásögnum viðmælenda upplifðu þau bæði ósvikna staði í Suðaustur-Asíu og 

ferðamannastaði sem voru yfirfullir af bakpokaferðamönnum, oft kallað griðastaðir 

bakpokaferðalanga. 
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Hið ósvikna 

Viðmælendur  höfðu gaman af því að ferðast á afskekkta staði, þar sem fáir ferðamenn 

voru.  Guðrún talaði mikið um það  hvað henni fannst mikið skemmtilegra að fara á 

afskekkta staði og reyndi sem mest að forðast staði sem voru yfirfullir af ferðamönnum. 

Ásta talaði einnig um að hún hafði meira gaman af afskekktum stöðum, staði sem höfðu 

uppá alvöru Suðaustur-Asíu að bjóða og talaði um að það væri meira fyrir hana: 

„Það er líka svo æðislegt, eins og í Laos það er ekki búið að vera ferðamenn 

það lengi og þetta er ennþá real.“ 

Anna var einnig að leitast eftir einhverju sem var útfyrir ferðamanna slóðina:  

„Mér fannst persónulega best að vera þar sem við vorum ekki í kringum aðra 

bakpokaferðalanga, gaman að hitta þá inná milli, en svo vildi ég að við færum á 

afskekkta staði.“ 

Hún sagði einnig frá því að þegar henni og vinkonu hennar bauðst að fara í heimsókn í 

þorp í fjöllum Norður-Taílands. Staður sem er ekki ferðamannastaður. Hún talaði um að 

það hafi verið hápunktur ferðarinnar og sagði frá skemmtilegri sögum hvað allt hafi verið 

yndislegt. Hún talaði um að það hafi verið tekið á móti þeim eins og einni af 

fjölskyldunni, dekrað við þær með mat og þær fengu að kynnast alvöru lífi fjallaþorps í 

Taílandi. Þessi lífsreynsla var hápunkturinn á ferðalaginu hennar: 

„Okkur var tekið svo vel. Við vorum teknar inn eins og bara einar af 

fjölskyldunni. Við gistum í tjöldum, ekki útaf því það var ekki pláss inni hjá 

þeim, heldur  vildu þau gera þetta að meiri upplifun fyrir okkur. Þau elduðu 

fyrir okkur góðan mat, það var eiginlega bara besti matur sem ég fékk þarna. 

Síðan komu konur úr þorpinu, alveg 6 eða 8 og dönsuðu fyrir okkur í 

þjóðbúninginum og fengu síðan okkur til að dansa með þeim. Þetta gaf manni 

alveg rosalega mikið.“ 

Yfirfullir ferðamannastaðir/bakpoka griðastaðir   

Viðmælendurnir nefndu að þau hafi oft verið þreytt á stöðum sem voru yfirfullir af 

ferðamönnum. Þar upplifðu þau neikvæðu hliðina af ferðamennskunni í Suðaustur-Asíu. 

Þau voru spurð nánar útí hvert þeirra álit væri á þeim stöðum. Anna talaði um að hún 
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hafði alveg gaman af stöðum eins og Kho Phang Ngang, sem er þekktur bakpoka 

griðastaður í Taílandi, en var fljótt komin með nóg af þeim og djamminu. Ásta talaði um 

þegar hún fór til Kho Samui í Taílandi. Hún var eiginlega hálf sjokkeruð þegar hún kom 

á svæðið þar sem allt var orðið svo vestrænt:  

„Kho Samui, hún var ógeð. Ó guð minn góður Þú ert með Burger King, þú ert 

með McDonald´s þú ert með stóru klúbbana...þetta er bara partý eyja, gengur 

bara útá það.“ 

Hún talaði um að hún hefði alveg eins getað verið á ferðalagi á Spáni. Einnig nefnir hún 

hvað hún var sjokkeruð yfir hvað greinilegt væri að ferðamenn stunduðu villt kynlíf á 

ferðalagi sínu. Hvort sem að það var við heimamenn eða aðra bakpokaferðamenn:  

„...og við fórum inní apótek því við urðum eitthvað slöpp. Við urðum mjög hissa 

þar inni. Það var semsagt heill veggur með morning after pill. Við stóðum 

þarna bara, já okay þetta lýsir eyjunni fullkomlega.“ 

Einnig varð hún mikið var við kynlífsferðamennskuna þar sem hún rakst á marga staði 

þar sem konur voru að selja sig. Guðrún hafði mjög neikvætt viðhorf til yfirfullra 

ferðamannastaði og ekki síst neikvætt viðhorf á ferðamennina og þeirra hegðun á 

svæðinu þegar spurt var um það: 

„Það var náttúrulega bara rosalega misjafnt. Eins misjafnt og fólk er almennt. 

Enn já ég veit ekki hvernig ég á að svara þessu án þess að vera eitthvað 

dónaleg, en já ég er kannski með ákveðna fordóma yfir ákveðnum tegundum af 

túristum. Mér finnst t.d. fólk sem að fer út og þú veist t.d. eins og vinur minn 

sagði að ef mér langar að vera með hvítu fólki, borða hvítan mat og gera hvíta 

hluti þá get ég alveg eins verið bara heima hjá mér. Og í rauninni mér finnst 

þetta vera einmitt akkúrat attitúde sem fólk gleymir dálítið oft. Og það kemur og 

langar bara að vera með sínum vinum og er í raun ekkert að spá í fólkinu i 

kringum sig, langar bara að borða Mcdonald´s og geri nákvæmlega sömu hluti 

og það gerir heima hjá sér. Og það er eitthvað sem heillar mig alls ekki.“ 

Hún taldi einnig að þeir bakpokaferðamenn sem haga sér ekki með virðingu gagnvart heima-

mönnum, menningu og svæðinu gæti verið með ákveðna fordóma gagnvart fólkinu í Asíu: 
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„Mér finnst þetta vera einmitt ákveðnir fordómar. Og eins og við erum oft að 

tala um í Kínverskutímunum okkar, að guli maðurinn, oft eru rosalega margir 

sem líta á hann sem óæðri og að þeirra menning er óæðri okkar og þess vegna 

ættu þau frekar að hlusta á okkur og gera eins og við gerum heldur en að við 

tökum eitthvað úr þeirra menningu og nýta það í okkar.“ 
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5 Túlkun og umræður 

Í upphafi ritgerðar var sett það markmið að kanna viðhorf og hegðun íslenskra 

bakpokaferðamenn í Suðaustur-Asíu og hvort þeir séu ábyrgir ferðamenn og settar fram 

þrjár rannsóknarspurningar: Eru bakpokaferðamenn ábyrgir ferðamenn?  Hvert er viðhorf  

bakpokaferðalanga til áfangastaðarins og heimamanna? Hver er hegðun bakpoka-

ferðalanga á ferðalögum?  

Niðurstöður rannsókna sýna að bakpokaferðamenn geta stuðlað bæði að neikvæðum og 

jákvæðum áhrifum á samfélagið. Hægt er að skipta þeim í tvo hópa: þeir sem hegða sér á 

ábyrgan hátt gagnvart samfélaginu og þeir sem hegða sér á óábyrgan. Viðmælendur 

rannsóknarinnar hegðuð sér almennt á ábyrgan hátt en töluðu um að stór hópur 

bakpokaferðamanna hegða sér á óábyrgan hátt.  

Bakpokaferðamenn hafa almennt jákvæð áhrif á efnahag samfélaganna. Þeir haga 

ferðamáta, gistingu og verslun á ábyrgan hátt. Smith og Macleod (2010) tala um í bók 

sinni að bakpokaferðalangar eigi það til að leita í ódýrari gistingar og samgöngur. 

Viðmælendurnir fjórir notuðust allir við ódýrara gistingar og samgöngur sem voru í eigu 

heimamanna. Samgöngur fólust í lestar og rútuferðum og hægum bátum (e. slow boat). 

Samgöngumáti sem bæði heimamenn og bakpokaferðamenn notuðust við. Þau gistu á 

ódýrum gistiheimilum og farfuglaheimilum. Öll töluðu þau um að gistiheimilin hafi 

ávallt verið í eigu heimamanna. Oft var gist á afskekktum stöðum þar sem gæðin voru 

lítil. Það styður það sem Hampton (1998) og Scheyvens (2002a og b) tala um í 

rannsóknum sínum. En þau telja að bakpokaferðamennska sé mikilvægur þáttur í 

jákvæðum efnahagsumbótum grasrótarinnar í þróunarlöndunum. Þar sem bakpokaferða-

menn ferðast sparlega og gera litlar kröfur um gæði er tilvalið fyrir samfélög á fátækum 

og afskekktum svæðum að einblína á bakpokaferðamenn. Þar sem lítil krafa er gerð um 

gæði þurfa fyrirtæki hvorki stofnfjárfestingu né faglega þjálfun. Tækifæri sem annars 

hefði jafnvel verið ómögulegt án erlendra fjárfesta (Scheyvens, 2002a, 2002b).   

Viðmælendurnir fjórir töluðu einnig um það að þeir hafi lagt mikla áherslu á að versla 

við heimamenn og voru meðvituð um mikilvægi þess að styrkja efnahag heimamanna í 

stað þess að versla við alþjóðafyrirtæki. Scheyvens (2002a og b) talar um að vegna þess 

að bakpokaferðamenn ferðist sparlega eru þeir líklegri til þess að nota innlendar vörur 
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frekar en innfluttar vörur sem eru oftast dýrari. Það stuðlar að minni efnahagsleka, sem er 

talin vera eitt helsta vandamál ferðamennskunnar í þróunarlöndunum (Mitchell og 

Ashley, 2010). Rannsóknir hafa einnig  leitt í ljós að eyðsla bakpokaferðamanna hefur 

meiri jákvæð áhrif á efnahag samfélaganna heldur en eyðsla annarra ferðamanna. Ástæða 

þess er að meiri líkur eru á að eyðsla haldist í samfélaginu, frekar en að leka út til annarra 

svæða. Sérstaklega vestrænna ríkja (Yakushiji, 2010).  

Á meðan bakpokaferðamennsku hafa almennt jákvæð áhrif á efnahag svæða í þróunar-

löndunum virðist  hún hafa neikvæð samfélagsáhrif. Niðurstöður þessara rannsókna sýna 

þó að hægt er að skipta hegðun bakpokaferðamanna í tvo hópa; þeir sem haga sér á 

óábyrgan hátt og þeir sem haga sér á ábyrgan hátt. Umræðan virðist þó oftast vera á 

neikvæðu nótunum en hafa þarf í huga að ferðamennska er aldrei án neikvæðra áhrifa. 

Mikilvægt er að vita hver neikvæðu áhrifin eru svo hægt sé að koma í veg fyrir þau.  

Bakpokaferðamenn hafa helst verið gagnrýndir fyrir hegðun sem tengist misnotkun 

áfengis og eiturlyfja og opinskáu kynlífi. Líkt og kemur fram í rannsóknarverkefni 

Yakushiji (2010) þá getur þessi hegðun haft neikvæðar afleiðingar, og jafnvel umturnað 

heilu samfélögunum. Einnig hefur hugsunarháttur bakpokaferðalanga verið gagnrýndur, 

þar sem vinsælt virðist vera að þeir fari út til þess að „njóta fátæktar“. Hugsunarhættinum 

er  lýst sem fáránlegum viðhorfum gagnvart heiminum, sem leiðir oft til slæmra 

samskipta á milli þeirra og heimamanna (Butcher, 2003). Þó fara ekki allir með þessu 

hugarfari og ekki hægt að alhæfa að allir bakpokaferðamenn hagi sér á óábyrgan hátt. 

Viðmælendur í þessari rannsókn höfðu tilhneigingu til að hegða sér á ábyrgan hátt. Þau 

lögðu af stað með áhuga á að kynnast löndum, nýrri menningu og heimamönnum. Þau 

höfðu gaman af því að kynnast heimamönnum og voru meðvituð um að það væri 

mikilvægt að koma vel fram við heimamenn. Viðhorf þeirra var því almennt mjög 

jákvætt til heimamanna og var það oft hápunktur ferðarinnar þegar þau komust í náin 

tengsli við þá sem skilaði sér í jákvæðu viðhorfi hjá  báðum aðilum. Áberandi í 

frásögnum viðmælanda voru þó neikvæð áhrif sem bakpokaferðamennskan hefur og var 

þeim oft ofboðið af óábyrgri hegðun bakpokaferðalanga og samfélagsáhrifum hennar. 

Ásta nefndi að hún hafi fengið hálfpartinn áfall þegar hún varð vitni af því 

kynlífsferðamennskunni í Taílandi og hversu augljóst var að bakpokaferðalangar 

stunduðu opinskátt kynlíf, en samkvæmt niðurstöðum úr könnun frá Berger þá kom í ljós 

að ein af ástæðum þess að vestrænir bakpokaferðamenn ferðist til Taílands sé að versla 

sér kynlíf (Berger í Yakushiji, 2010). Einnig var gerð könnun á meðal 
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bakpokaferðamanna í Kho Phi Phi í Suður Tælandi, en þar töldu 32% að kynlíf væri 

mikilvægast að upplifa á staðnum (Yakushiji, 2010). Anna var mjög hneyksluð á því 

hvernig sumir bakpokaferðamenn höguðu sér í prútti  á mörkuðum. Yakushiji (2010) 

talar um í rannsóknarverkefni sínu að prútt á meðal bakpokaferðamanna sé mikið 

gagnrýnt. Bakpokaferðamenn eru gagnrýndir fyrir aðferðir sínar, þar sem þeir reyna að 

prútta hlutina eins mikið og þeir geta. Þeir líta á þetta sem skemmtun en þetta veldur 

vonbrigðum og reiði hjá heimamönnum, sem fá lítið í sinn vasa.   

Ábyrg ferðamennska er almennt skilgreind sem form ferðaþjónustu sem hámarkar 

jákvæð áhrif og dregur úr þeim neikvæðu, þar sem allir hagsmunaaðilar ferða-

þjónustunnar verða að taka þátt (The Responsible Tourism Partnership, 2002). Lítið 

hefur verið fjallað um hinsvegar ábyrga hegðun ferðamannsins í fræðilegum skrifum. 

Mikilvægt er að gera grein fyrir því hvað það þýðir að vera ábyrgur ferðamaður ef ætlast 

er til að ferðamenn hegði sér á ábyrgan hátt. Ferðamenn sem fara með það hugarfar að 

hegða sér af virðingu við samfélagið geta í raun verið að hegða sér á óábyrgan hátt án 

þess að vita af því. Þar komum við að mikilvægi þess að ferðamenn séu vel upplýstir um 

hvað sé viðeigandi á hverju menningarsvæði. Siðarreglur bakpokaferðalangsins getur 

verið mikilvægt skref í átt að sjálfbærri þróun í ferðaþjónustunni. Þeim er hægt að miðla 

á ýmsan hátt, t.d. vefsíðum og í bæklingum og sú leið sem virkar líklega best á 

bakpokaferðalanga eru ferðahandbækur líkt og Lonely Planet en samkvæmt rannsóknum 

notast 84% bakpokaferðamanna við ferðahandbækur á ferðlagi sínu (Yakushiji, 2010). 

Viðmælendur rannsóknarinnar studdust allir við ferðahandbækur og leituðu þar 

upplýsinga um hvað væri viðeigandi hegðun og hvað ekki. Því má segja að það sé 

ákveðin ábyrgð hjá framleiðendum þessara bóka og ljóst að þeir geta haft mikil áhrif á 

hvernig bakpokaferðamenn hegði sér á ferðalögum í framtíðinni.  
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Viðauki 

Hvert var ferðast og hvati bakpokaferðar 

 Fá stutta ferðasögu. 

 Einn á ferðalagi eða fleiri?  

 Ástæða þess að velja bakpokaferðalag til Suðaustur Asíu.  

o (Spurning um áfangastað og form ferðalags) 

Ferðamáti, gisting og verslun 

 Hvernig samgöngur notaðar?  

 Hvernig gistiaðstaða var notuð og val á gististöðum 

 Ef gist var á afmörkuðum bakpokaferðamannastöðum, hvar komstu að því 

 Viðhorf til þannig staða (enclaves)  

o Hegðun bakpokaferðalanga, 

o  Tengsl og skortur á tengslum við heimamenn;  

o Munur á því að dvelja á þessum afmörkuðum bakpokaferðamannastöðum 

og öðrum stað sem dvalið var á 

 Viðskipti við heimamenn. Reyndir þú frekar að versla við heimamenn/infædda? 

o Matur, minjagripir, gisting, leiðsögn 

Samskipti og viðhorf til heimamanna 

 Kynntistu einhverjum heimamönnum á ferðalagi þínu? 

 Hvert er viðhorf þitt gagnvart heimamönnum? 

 Hvernig upplifðirðu viðhorf þeirra gagnvart ferðamönnum? 

 Þekking á landi og menningu áfangataða áður en farið var í ferðina 

Viðhorf og reynsla almennt 

 Eitthvað sem stendur uppúr: jákvæð og neikvæð reynsla? 

 Ef þú færir aftur í bakpokaferðalag, er eitthvað sem þú myndir gera öðruvísi? 


