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Sammendrag 

Denne oppgaven er basert på en feltarbeid i Nha Trang i sør-Vietnam, og fokuserer på unge 

vietnamesere som arbeider i turistnæringen. Siden doi moi, de økonomiske reformene i 1986, 

har det vietnamesiske kommunispartiet sakte men sikkert gått inn for en åpning av landet 

mot omverdenen. De siste 10 årene har dette resultert i en raskt ekspanderende turistindustri. 

Det var først og fremst de vestlige turistene som var målet for mine informanters 

oppmerksomhet. Disse har med seg tanker, holdninger og livsstiler svært forskjellige fra det 

de fleste vietnamesere har vokst opp med og blitt oppdratt til. 

Mine sentrale forskningsspørsmål er derfor sentrert rundt det pågående møtet mellom 

vietnamesere og vestlige. Dette fører til både gjensidig konstituering og implisitte 

maktforhold. Jeg konsentrerte meg om de unge vietnamesernes hverdagsliv, og hvordan 

kontakten med vestlige påvirker dem. Deres representasjoner av vesten var av et noe abstrakt 

sted preget av egalitet, individualitet og økonomisk velstand. Dette førte til refleksjoner om 

Vietnam som ”tradisjonelt” og vesten som ”moderne, ” samt ulike strategier for å oppnå en 

høyere sosial og økonomisk status forbundet med vestlig levesett. Å tilbringe tid med 

turister, og en appropriering av vestlig livsstil, viste seg imidlertid uforenelig med hva 

foreldre og samfunn kategoriserte som anstendig oppførsel. Dette førte til at de fleste 

forsøkte å forholde seg til to ulike diskurser, mens enkelte tok direkte avstand til hva de anså 

som ”gammeldagse” idealer.  

Videre har jeg fokusert på hvordan mine informanter bruker sine representasjoner av vesten 

til å danne seg tilfredsstillende identiteter. Jeg fant at mange hadde et plastisk forhold til 

utseende, dette var noe de kunne endre og bruke. Det var også en viktig måte for dem å 

uttrykke identitet og tilhørighet. Det samme gjaldt konsum, der det å kunne fremvise nye 

varer ble koblet til modernitet og mestring. Tanker omkring den ideelle partner har også 

endret seg i kulturmøtet, og alle mine informanter ønsket seg en vestlig ektefelle. Jeg viser at 

en vestlig kjæreste både anses som et mer attraktiv kjærlighetsobjekt, og en måte å oppnå det 

som for mange var det ultimate mål: å forlate Vietnam. 
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Kapittel 1: Innledning 

En dag i Nha Trang.. 

Jeg våkner til barnegråt og hundebjeff. Etter en rask dusj er jeg ute av rommet mitt. Jeg 

hilser på min middelaldrende ”landlady,”  hun prøver seg på engelsk og jeg på 

vietnamesisk, med like dårlige resultater. Hun ler, og klasker meg på kinnet. Det store 

lysegrønne huset befinner seg innerst i en smal sidegate. Solen skinner, og jeg føler igjen at 

plastsandalene mine skal smelte av møtet med den glovarme asfalten. I det jeg går nedover 

gaten hilser jeg høflig på de eldre kvinnene som sitter utenfor husene sine i silkepysjamaser. 

Mennene som spiller brettspill i skyggen er for opptatt, og reagerer ikke når jeg passerer. 

Det er stille. Så er jeg ute av sidegaten, stillheten må vike for trafikkstøy, og jeg forbereder 

meg på å krysse den kontinuerlige strømmen av mopeder. Jeg befinner meg nå i 

turiststrøket, som består av tre gater som går parallelt med stranda, og to tverrgater. Her 

finnes alt en turist, eller backpacker, kan ønske seg. Jeg passerer hoteller, flere små barer, 

et dykkerkontor og restauranter som serverer pasta og vårruller. Alle vietnameserne som 

jobber her er unge. De kvinnelige ansatte står gjemt under parasoller, eller under tak, for å 

unngå å at solen skal mørkne huden deres. Innimellom finnes et par butikker beregnet på 

vietnamesere, blant annet en som selger mobiltelefoner og en liten dagligvarebutikk. De er 

små, kaotiske og overfylte, og midt på dagen finner man eierne sovende bak disken. Det blir 

stadig færre av disse. Nå har de to første butikkene med merkeklær, air condition og 

glassdører dukket opp. På den åtte kilometer lange stranda ligger solbrune turister i bikini 

på leide solsenger, mens vietnamesere med maske, hansker og vanter tilbyr massage, frukt, 

postkort og hjemmelagde bakverk. 

Flere timer senere legger mørket seg. Nuddlesuppe selges, studenter drikker fruktshake, og 

menn drikker øl på hundrevis av gatehjørner. I turiststrøket knives det om kundene, og i 

løpet av kort tid mottar man ti flyveblader med lokkende tilbud fra ulike barer og 

restauranter. Musikk pumpes ut overalt. Barn selger fortsatt postkort, mens mødrene selger 

snacks og sigaretter. Prostituerte kjører sakte rundt på mopedene sine, og fra tid til annen 
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passerer også en ladyboy.1 Nærmere midnatt stenger slitne servitører restaurantene, og 

turistene og noen trendy kledde vietnamesere valfarter til australskeide Sailing Club, det 

største utestedet i Nha Trang. Etter flere timers dansing, drikking og flørting kjøper de fleste 

baguetter med ost, solgt av middelaldrende damer som sover i hengekøyer mens de venter 

på kundene. Idet nok en dag gryr i Nha Trang strømmer spreke hvitkledde vietnamesere ned 

mot stranda for å utføre morgengymnastikk, mens turistene kryper til køys. 

Tema og problemstilling 

”As I listened to the voice of Madonna…and saw the enthusiasm with which the 
Vietnamese children were dancing to this foreign music, I perceived just how hungry 
the Vietnamese people were for things that they perceived as symbolizing the 
modern world” (Rambo 2005:30). 

De siste tyve årene har den vietnamesiske regjeringen gått aktivt inn for en åpning av landet 

mot omverdenen og økt deltagelse i internasjonal økonomi. Turisme er blitt en raskt 

ekspanderende industri, som påvirker stadig flere vietnamesere. Denne masteroppgaven 

omhandler unge vietnamesere som jobber i turistnæringen i Nha Trang, og deres 

representasjoner av ”Vesten,” deres forhold til turister og andre vietnamesere, deres 

drømmer og deres strategier for å oppnå et bedre liv. 

Problemstillingen min er derfor følgende: Hvordan lever unge vietnamesere i en 

turismekontekst? Hvordan påvirker dette møtet deres forestilling om det gode liv, og deres 

strategier for å oppnå det? Hvordan blir deres represenstasjoner av vesten del av deres forsøk 

på å skape tilfredsstillende identiteter? Jeg ønsker her å gi et bilde av et utvalg unge 

vietnamesere som jobber i turistindustrien, i et område sterkt preget av dette. Deres liv er 

påvirket av nye ideer om hva som er mulig, hvem de vil være og hva som er et godt liv, 

introdusert gjennom turistene. Hvordan lever disse unge menneskene, i en fersk 

turismekontekst som utgjør et så stort brudd med andre deler av landet, og ikke minst med 

Vietnams tidligere historie?  

For å svare på problemstillingen min er det en rekke spørsmål som krever svar: Først, 

hvordan lever unge vietnamesere med mye kontakt med vestlige? Jeg vil formidle en 

                                                 

1 Mann kledd som kvinne, ofte prostituert. 
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forståelse for mine informanters hverdagsliv, deres arbeid og fritid, hvem de tilbragte tid 

med, og hva de tenkte, sa og gjorde.  

Videre, hvordan påvirker kontakten med vestlige deres identitet? Jeg vil se nærmere på 

hvordan mine informanter utspilte sin identitet i møtet med andre mennesker, og at de var 

svært opptatt av hvordan andre oppfattet dem. Deres status og identitet ble blant annet 

forsøkt kommunisert gjennom konsum og mestring av det de oppfattet som vestlige koder. 

Jeg vil og vise hvordan mine informanter følte en dragning mot turister og det de oppfattet 

som ”vestlig”. 

Til slutt: Hva er deres mål og ønsker for livet, og hva gjør de for å oppnå dette? Både 

forestillingene og strategiene for et bedre liv, med økt økonomisk og sosial status, var 

mange, men ikke alltid i tråd med samfunnets normer for akseptert oppførsel. Dette førte til 

en rollekonflikt. Jeg vil vise at flere av mine informanter både forsøkte leve opp til egne 

ønsker om et bedre liv, samt foreldre og samfunns krav og forventninger. Andre derimot 

klarte ikke, eller ønsket ikke, å oppfylle tradisjonelle roller. Alle uttalte at de ønsket å forlate 

Vietnam. Det er imidlertid viktig å forstå at de ikke kun var økonomisk motivert i sine 

ønsker og handlinger, noe som vil komme fram i løpet av oppgaven. 

Jeg vil understreke at selv om oppgaven fokuserer på turismens innflytelse på en yngre 

lokalbefolkning på ett konkret turiststed, handler den også om elementer av noe større, 

nemlig global innflytelse av vestlig livstil, modernitet, kapitalisme og konsum. Disse er vevd 

inn i hverandre, og det er umulig å si hvor den ene slutter og den andre starter. I denne lokale 

sammenhengen er det likevel turismen som bringer kapitalisme, konsum og vestlig autonomi 

tett innpå folk. Mine informanter jobbet i turistnæringen, og det var dette daglige møtet som 

i størst grad påvirket dem. Jeg vil også argumentere for at selv om mine informanter 

tilsynelatende står i en særstilling er deres generelle levesett, holdninger og strategier 

representative for unge mennesker både i Vietnam og andre steder som relativt nylig har blitt 

populære turistmål. 

De unge menneskene som står i fokus i denne oppgaven har vokst opp som de fleste andre 

vietnamesere, i eller rett utenfor en mellomstor by, uten spesielt god økonomi, men med nok 

til å klare seg. De er blitt oppdratt til tradisjonelle verdier som familien foran individet og 

respekt for ens eldre. Nå jobber de alle i turistnæringen, og har daglig kontakt med vestlige 

reisende. De konfronteres her med holdninger, livsstil og ikke minst økonomi som i mange 
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tilfeller avviker stort fra det de er oppvokst med. Nha Trang har blitt et sted der mennesker 

fra geografisk ulike deler av verden møtes og samhandler, og mening skapes i dette møtet. 

I oppgaven bruker jeg ordet ”vestlig” mye. Dette ordet er muligens problematisk, og smaker 

av klassiske dikotomier antropologifaget prøver å bli kvitt. Jeg vil likevel bruke dette først 

og fremst fordi mine informanter selv gjorde det. ”Vesten” er altså et emisk begrep, og vil 

her bety Europa, Australia og Nord-Amerika. For øvrig ble hvite sør-afrikanere og 

klassifisert som ”vestlige.” Jeg vil også bruke begrepene ”vestlige” og ”turister” litt om 

hverandre. Dette er fordi ikke alle de vestlige var turister, det finnes også en, stadig 

skiftende, gruppe av vestlige som har bosatt seg i Nha Trang, og som i varierende grad 

omgås mine informanter. En annen grunn til at jeg bruker ordene om hverandre er at de 

asiatiske turistene, fra for eksempel Korea og Japan, gjerne valgte å bo utenfor det typiske 

turistområdet. Mine informanter samhandlet dermed sjeldent med dem, og viste heller ikke 

noe større lyst til dette. Asiatiske turister var helt tydelig ikke gjenstand for samme 

oppmerksomhet som de vestlige. 

Gjennom hele oppgaven ønsker jeg å legge vekt på vietnamesernes opplevelser av egen 

situasjon. Jeg vil derfor i stor grad ha et mikroperspektiv, men vil enkelte steder trekke linjer 

til større strukturelle føringer. Jeg vil vise at mine informanter levde i en flerdimensjonell 

virkelighet med mange innflytelser og ulike dominante diskurser. 

Den teoretiske konteksten 

Nha Trang- en ”contact zone” 

Det lille turistområdet i Nha Trang er et sted der mennesker fra ulike deler av verden møtes 

og samhandler. Området er svært påvirket av de vestlige menneskene og deres nærvær. Dette 

gjelder det fysiske rommet, som er skapt for å tilfredsstille deres behov, men også 

vietnameserne som arbeider der. Flere av disse tilegner seg i ulik grad turistenes livsstil, 

utseende og vaner. Jeg velger derfor å se på Nha Trang som en ”contact zone” (Pratt 1992). 

Ifølge Mary Louise Pratt er dette ”the space in which peoples geographically and historically 

separated come into contact with each other and establish ongoing relations..” (Pratt 1992:6). 

”Contact zone” viser altså til møtet mellom lokale og globale relasjoner på ett spesifikt sted. 
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Pratt bruker dette begrepet for å beskrive det koloniale møtet. Jeg vil ikke gå så langt som å 

kalle turismen en kolonisering, men også her er det klart et maktaspekt. Begrepet er nyttig i 

denne sammenhengen først og fremst fordi det vektlegger interaksjonen og meningen som 

skapes i møtet mellom kulturer. ”Contact zones” er det sosiale rommet der ulike kulturer 

møtes, der de forholder seg til hverandre og samhandler, og hvor mennesker konstitueres i 

relasjonen til hverandre: ”..subjects are constituted in and by their relations to each other 

(Pratt 1992:7). Menneskene i en ”contact zone” tillegger hverandre mening, og skaper 

mening i disse nye relasjonene. Dette innebærer gjensidig konstituering, men også et 

implisitt maktforhold, da noen meninger vil anses som viktigere enn andre. 

Hvordan utarter så dette møtet seg? Jeg er opptatt av hvordan de unge vietnameserne 

konstituerer de vestlige i en ”contact zone.” Mange har skrevet om hvordan turistene ser på 

verden, men hvordan ser verden på turistene? 

Et omvendt ”tourist gaze” 

John Urry (1990) har skapt begrepet ”tourist gaze.” Når vi reiser på ferie ser vi på miljøet 

med en spesiell interesse og nysgjerrighet. Vi ikke bare ser, ”..we gaze at what we 

encounter” (Urry 1990:1). Dette blikket er konstruert gjennom forskjell, vi er bevisst at vi 

ser på noe annerledes. Begrepet ”tourist gaze” er altså skapt for å beskrive hvordan turistene 

ser på mennesker og steder når de er på ferie. Jeg vil argumentere for at mine informanter 

har et lignende blikk når de ser på turistene: de har et omvendt ”tourist gaze.” Urry sier 

videre at blikket til en viss grad er sosialt organisert og systematisert. Turistens, eller i dette 

tilfellet vietnameserens, forventninger skapes og opprettholdes gjennom en rekke praksiser, 

slik som tv, film og blader, som konstruerer og styrker ”blikket.” ”..in some cases.. the gaze 

we experience is structured by pre-existing cultural images in which the physical object is 

barely ”seen” at all” (Urry 1990:66). Blikket kan altså være så strukturert på forhånd, og 

forventningene om hva man skal se så sterke, at de overskygger det man faktisk ser. I Nha 

Trang ser vietnameserne på de vestlige turistene med nysgjerrighet og bevissthet om at de 

ser på noe annerledes. Deres blikk er i stor grad konstituert på forhånd, ut i fra media og 

tidligere erfaringer. Når de ser på turistene leter de etter ”tegn” som møter deres 

forventninger. Det de så ser er igjen med på å styrke disse forventningene. Unge vestlige 

mennesker med fritid, penger og autonomi vitner om det gode livet i Vesten, og er med på å 

forme vietnameseres identitet og strategier for fremtiden.   
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Modernitetsdiskurser 

Nha Trang er altså en ”contact zone,” et rom der vietnameserne ser på vestlige turister og 

skaper ny mening i samhandling med dem. Mye av denne meningen, og refleksjonene rundt 

den, er samtidig preget av en pågående modernitetdiskurs i det vietnamesiske samfunnet. 

Siden slutten av 1980-tallet har landet sakte åpnet seg for omverdenen, og nye impulser er nå 

lett tilgjengelig for urban ungdom gjennom tv, internett og møter med turister. Mary Beth 

Mills (1997) tar utgangspunkt i Thailand, der denne prosessen har kommet langt lengre enn i 

Vietnam, og der lokale arenaer i stor grad sammenfaller med globale prosesser av 

kapitalisme og konsum (Mills 1997:3). Dette skjer blant annet gjennom media, og 

hovedsakelig TV, som gir rurale mennesker tilgang til en helt annen verden enn den de selv 

lever i. Såpeoperaer, reportasjer, musikkprogrammer og reklamer skildrer et moderne liv 

preget av urbanitet, autonomi, konsum og skjønnhet. Modernitetsdiskurser gjennomsyrer det 

thailandske samfunn. Unge mennesker ønsker å delta i denne moderniteten, og å være ”up to 

date.” Det samme skjer nå i Vietnam, og for mine informanter ble dette forsterket. De var 

daglig i kontakt med vestlige mennesker, som gjennom media ble fremstilt som å være fra 

”moderne” land. Vietnam blir i denne sammenligningen ”tradisjonelt,” et land der 

utviklingen ikke har kommet så langt, og man har langt færre ressurser. De ønsket også å 

være moderne, og å leve moderne liv. Samtidig understreker Mills at ”tradisjonelle” verdier 

som å være en god datter og hjelpe familien økonomisk fortsatt er idealer for thailandske 

jenter. Dette gjør at mange forsøker å forholde seg til flere ulike diskurser på en gang (Mills 

1997). Mills gir beskrivelser av lokale individers kompromisser, i det hun viser hvordan 

jentene forsøker ivareta de ulike hensynene, noe ikke alle lykkes med. Jeg vil argumentere 

for at det samme skjer i Vietnam, men vil fokusere på både gutter og jenter. 

Et viktig argument er at selv om Vietnam tilsynelatende omfavner moderniteten, finnes det 

også en betydelig motstand mot vestlig innflytelse som gjør seg gjeldene både på 

regjeringsplan så vel som i folk flest (Marr og Rosen 1998). Vietnamesisk nasjonal identitet 

har i stor grad blitt konstruert rundt tema om en evig kamp for selvbestemmelse mot andre 

stormakter, som Kina og Frankrike (Hesting og Prenter 2002:53). Ifølge Marr og Rosen 

(1998) var det vietnamesiske folket preget av optimisme og fremtidstro etter de økonomiske 

reformene på 1980-tallet, og et populært slagord var ”openness.” Ti år senere var mange 

skremt av en tilsynelatende eksplosjon i kriminalitet, vold og kulturelt tap, og en utbredt 

oppfatning var at dette skyldtes utenlanske innflytelser. Dette førte til at den konservative 



 12 

delen av kommunistpartiet i 1995 iverksatte en kampanje for å mobilisere den vietnamesiske 

befolkningen i kampen mot ”sosiale onder,” med spesiell oppmerksomhet rundt narkotika, 

pornografi, prostitusjon, og også diskoteker, reklamer med utenlandske ord og merkenavn, 

og videobutikker. Alle disse representerte ”poisonous culture” og oppfordret til en fordærvet 

vestlig livvstil (Marr og Rosen 1998:149ff). En fascinasjon for, og åpning mot, Vesten 

eksisterer altså side om side med tanker og representasjoner av Vesten som korrumperende 

og truende. Her finnes en klar generasjonsforskjell, der den eldre befolkningen utviser 

sterkere skepsis enn den yngre. Som det vil komme frem i oppgaven var mine informanters 

representasjoner av Vesten i overveidende grad positive, men slik Mills (2003) beskriver fra 

Thailand måtte også mine informanter ta hensyn til ulike dominante diskurser i samfunnet. 

 ”Fantasy of identity” 

Mine informanter forholdt seg altså til flere ulike diskurser samtidig, og forsøkte både å 

oppfylle egne ønsker og samfunnets forventninger til dem. Det er viktig å forstå at dette ikke 

behøver bety et bevisst valg mellom klare og atskilte identiteter. Mills viser i sin studie til 

Henrietta Moore. Moore (1994) argumenterer for at vi alle er ”internally differentiated 

subjects” (Moore 1994:58). Vår identitet er en pågående prosess av forhandling og konflikt 

mellom og innen tilgjengelige subjektposisjoner, som for eksemple ”god datter” eller 

”moderne kvinne.” Moore bygger her videre på Butler (1993), som understreket viktigheten 

av utøvelse. Butler baserer seg på speach-act-theory, og viser hvordan tale og handlinger er 

med på å skape virkeligheten vi lever i. Forskjeller og likheter eksisterer i 

representasjonsskjema, og handlinger bringer dem til live (Butler 1993). Selv om Butler 

fokuserer på kjønn, gjelder det samme for andre typer forskjeller, som etnisitet. 

Ifølge Moore (1994) er ikke individet nødvendigvis bevisst sine alternativer, men velger 

likevel gjennom praksis å investere i ulike subjektposisjoner. Mine informanter var preget av 

samfunnets og foreldrenes krav til dem om å være lojale døtre og sønner, og å oppføre seg 

på en måte kulturelt klassifisert som ”good.” Samtidig forsøkte de å velge de 

subjektposisjonene som kunne gi dem mest tilfredsstillelse og belønning på det personlige 

plan. Disse kan av og til gå på tvers av dominante diskurser, og resultere i sanksjoner 

(Moore 1994:60, 65). Moores forståelse av selv og identitet reflekteres i stor grad i Dorinne 

Kondos bok Crafting Selves (Kondo 1990). Hun argumenterer for at antropologifaget må 

forstå selvet som multiple, og at det både eksisterer motsigelser innen en kultur, men også 
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innen ett enkelt selv. ”It is important to realize that conflict, ambiguities, and multiplicities 

in interpretation, are not simply associated with different positionings in society- though of 

course this is a critically important factor- but exist within a ”single” self” (Kondo 1990:45).  

Moore lanserer begrepet ”fantasy of identity,” en fantasi om hvordan person man ønsker å 

være, og hvordan man ønsker andre skal oppfatte en (Moore 1994:66). Denne fantasien er 

bestemmende for hvilke subjektposisjoner man velger. En fantasi om å leve et moderne liv i 

et vestlig land kan dermed føre til at man investerer i subjektposisjoner som går imot lokale 

dominante diskurser. Et individs ”fantasy of identity” kan også ifølge Kondo (1990) 

innebære flere ulike ting samtidig, og enkelte er kanskje ikke selv sikre på hva de vil. For 

flere av mine informanter var det tydelig vanskelig å skille egne ønsker fra familiens, eller å 

vite hva ens egne ønsker og fantasier faktisk var. 

Så hva var folks identitetsfantasier? Hvordan utspilles og konstitueres ”fantasies of identity,” 

i det sosiale rom, i møtet med turismen? En viktig arena for dette var gjennom konsum. 

Konsum 

Mills (2003) diskuterer hvordan unge thailandske kvinner flytter fra landsbygda til Bangkok 

for å kunne hjelpe foreldrene økonomisk, men like viktig for å leve ut drømmen om et 

moderne liv. De kombinerer altså ulike subjektposisjoner for å leve ut sin ”fantasy of 

identity.” Denne spilles blant annet ut gjennom konsum, som er en viktig del av den 

moderne tilværelsen, og et utvendig bevis på dette. For jentene Mills beskriver er det å 

kunne kjøpe seg klær og sminke, samt spare til dyrere ting som tv, noe av det mest attraktive 

ved å leve i Bangkok. Mills sier: ”In particular, the ownership and display of new 

technologies and consumer commodities are increasingly valued as symbols of modern 

success and social status throughout Thailand” (Mills 2003:15). Å ha økonomisk kjøpekraft 

settes altså i forbindelse med status og suksess. Mills baserer seg på Bourdieu, når hun 

hevder at   



 14 

”..manufactured and purchased commodities in Baan Naa Sakae2  represent not only 
material wealth but also symbolic resources- ”cultural capital” (Bourdieu, 1977, 
184)- with which residents negotiated identity and status within the community” 
(Mills 2003:49). 

De moderne varene representerer altså symbolske ressurser, og å tilegne seg disse utgjør et 

forsøk på å tilegne seg symbolsk kapital. Bourdieu understreker at av denne grunn lever 

gjerne den del av småborgerskapet som er på vei oppover over evne (Bourdieu 1995:133). 

Dette gjenspeilet seg i flere av mine informanter, som helt klart forsøkte å utvise sin 

verdensvanthet og slik oppnå symbolsk kapital. Imidlertid var deres økonomi svært 

begrenset, og mange levde ”over evne” slik Bourdieu (1995) beskriver. Ettersom de fleste 

vietnamesere er økonomisk marginale må de stadig gjøre valg. Slik vil hva du kjøper og eier 

uttrykke mye om din posisjon i samfunnet. I Nha Trang tillegges ulike varer ulik symbolsk 

kapital, og plasseres i et statushierarki. Enkelte varer tillegges klart mer verdi enn andre, og 

verdsettes som tegn på det moderne. Slik får konsumvanene et spesielt vietnamesisk uttrykk. 

Daniel Miller (2001) har i sin studie av shopping i London understreket at identitet er tett 

knyttet opp til konsum. Derfor kan hva en gitt vare representerer være av større betydning 

enn det faktiske innholdet. Videre er hvor man handler, og hvordan man tenker om ulike 

butikker, ofte bestemt av ideologi heller enn faktisk opplevelse (Miller 2001:105). Hva man 

kjøper kan altså være et sterkt uttrykk for tanker omkring klasse, identitet, politikk, helse og 

økologi. Slik brukes kosmopolitisk smak som en basis for klassedifferensiering (2001:118). 

Jeg vil vise hvordan mine informanter brukte konsum i sin dannelse av egen identitet, og 

forsøkte å distansere seg fra andre vietnamesere ved å utvise en slik kosmopolitisk smak. 

Jeg vil nå gi en kort introduksjon til Vietnams historie, med vekt på de aspekter og hendelser 

som er mest aktuelle for oppgavens problemstilling. 

                                                 

2 Landsbyen der Mills gjorde deler av sitt feltarbeid. 
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Den historiske konteksten 

”Tradisjonell vietnamesisk kultur” 

Vietnam er et land med en svært urolig historie, noe som ble klart for hele den vestlige 

verden på 1960- og 1970-tallet. Historien om krig og okkupasjon går derimot mye lenger 

tilbake enn som så. Vietnam var underlagt Kina i over 1000 år, fra 111 f. Kr til 939 e. Kr. 

(Jamieson 1990:8). I denne perioden hadde Kina enorm innflytelse over Vietnam, både når 

det gjaldt kultur, politikk og religion. Det er kulturen som vokste frem i denne perioden og 

århundrende etter som gjerne omtales som ”den tradisjonelle vietnamesiske kultur,” både av 

forskere og vietnameserne selv. Denne besto av elementer fra taoisme, buddhisme, 

konfusciasime, animisme og eldre folketro.  

Et av de viktigste elementene i denne kulturen var filial lydighet og respekt for ens eldre. 

Barn sto i en moralsk gjeld, on, til sine foreldre som var ubetalelig. Kvinner, som fremstiltes 

som sterke og intelligente i utallige myter og legender, skulle først og fremst være gode 

døtre, lojale hustruer og kjærlige mødre. De var underlagt menn i sin natur. Det sosiale 

rammeverket la vekt på roller heller enn personer, og kollektivets beste fremfor individet 

(1990:16ff). Jeg vil vise at denne tradisjonelle vietnamesiske kulturen fremdeles gjør seg 

gjeldene i dag, og at mine informanter måtte ta hensyn til denne samtidig som de gjerne så 

den som en motsetning til det å være ”moderne.” 

Franskmennene kommer 

Vietnam har vært en ”contact zone” flere ganger i løpet av historien. De første europeerne 

kom til Vietnam på 1500-tallet med mål om å drive misjonsvirksomhet og handel, men det 

var frankmennene som skulle kolonisere landet. Området rundt Saigon ble direkte styrt som 

en koloni fra 1859, mens resten av landet ikke ble en del av franske Indokina før 1883. I 

Saigon ble mange, spesielt unge mennesker, trukket mot fransk livsstil og politikk. De følte 

seg misfornøyde med landets tilstand, og satte sin lit til modernisering og vestliggjøring. 

Redaktøren for en populær avis uttrykte i 1932 dette i sterke ordelag: 
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“When the old civilization is brought out and put before our very eyes, we are 
dissatisfied with the result. We can only continue to hope in Western civilization. 
Where that civilization will lead us to we do not know, but our destiny is to travel 
into the unknown, to keep changing and to progress.” (Mores 20.October 1932, i 
Jamieson 1999:1) 

Med andre ord er det ingen ny tendens i Vietnam at unge mennesker ser mot vesten som et 

bedre alternativ. Jamieson beskriver videre hvordan unge, vestligutdannende mennesker i 

Saigon på 1930-tallet fulgte vestlig oppførsel og mote. Foreldre i løse tunika så plutselig sine 

barn i trange klær, jenter brukte sminke, en rekke dansesteder dukket opp og fotball og 

tennis ble populært (1990:101). Imidlertid forsto ungdommene med tiden hvor marginal 

deres posisjon var. Selv med den beste utdannelse gikk alle høyere stillinger av prinsipp til 

franskmenn, som for øvrig tjente flere ganger så mye. De var annenrangs innbyggere i sitt 

eget land. Etterhvert som begrensningene sto klarere for dem begynte stadig flere å føle 

ambivalens, frustrasjon og mindreverd. Mange opplevde også en sterk forvirring, ettersom 

de var lært statushierarki, familieplikt og filialitet i sin barndom, mens de på sin vestlige 

skole fikk innprentet autonomi, ”samvittighet” og uavhengighet. ”They never felt quite 

comfortable, never fit in completely” (Jamieson 1990:171f). Jamiesons beskrivelser fra 

kolonitiden kan brukes til å bedre forstå mine informanter: så godt som alle uttrykte at de 

opplevde sin situasjon som urettferdig, og at de hadde så få muligheter mens turistene hadde 

så mange. Flere, spesielt guttene, hadde tidligere kun fokusert på de positive aspektene, som 

festing og tilfeldige forhold til vestlige jenter, men følte nå en fortvilelse. De så 

begrensningene i sin egen situasjon.  

Borgerkrig og doi moi 

Etter 2. verdenskrig kjempet vietnamesiske tropper for uavhengighet fra Frankrike, noe de 

oppnådde i 1954 (Jamieson 1990:228). Så begynte kampen om styresettet. Vietnam ble delt i 

et kommunistisk nord og et anti-kommunistisk sør. Etter årevis med harde kamper, 

bomberegn og enorme tap på begge sider falt militærjuntaen i Sør-Vietnam 30. april 1975, 

og i juli året etter ble landet formelt gjenforent under navnet ”Socialist Republic of 

Vietnam.” Men vietnamesernes prøvelser var langt fra over. De som hadde jobbet for Sør-

Vietnam ble sendt i ”omskoleringsleire,” tusenvis flyktet sjøveien, og regjeringen innførte en 

planøkonomi som gjorde Vietnam til et av verdens fattigste land. Da regjeringen så bestemte 

seg for å innvandere Kambodsja i 1979 satte de siste spiker i sin egen kiste, og Vietnam ble 

for alvor stengt ute av verdenssamfunnet. USA innførte en total handels- og bistandsblokade, 
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og gjennom sin vetorett sørget de for at Vietnam ikke fikk lån i Verdensbanken, Det 

internasjonale valutafondet eller Den asiatiske utviklingsbank. 

Utover 1980-tallet innså de vietnamesiske lederne at økonomiske reformer måtte til. I 1986 

vedtok kommunistpartiet derfor en økonomisk renovasjonspolitikk kalt doi moi. Målet med 

doi moi var på sikt å få til en fri markedsøkonomi, men fortsatt under en politisk ledelse 

basert på et kommunistisk ettpartisystem. Hovedtrekkene for å oppnå dette var å tillate 

private og utenlandsinvesterte selskaper, samt å få bukt med det enorme svartebørsmarkedet 

(Luong 2003:9). Politikken var vellykket, og brutto nasjonalproduktet økte raskt. 

Omverdenen merket seg også dette, og da Vietnam i 1989 trakk seg ut av Kambodsja var det 

ikke lenger grunnlag for massiv fordømmelse av landet. I 1993 opphevet USA sin vetorett i 

Det internasjonale valutafondet, slik at Vietnam fikk tilgang til sårt trengt lånekapital. I 

tillegg hevet USA sin handlesbarriere i 1994, som første til en strøm av nye varer og 

investormuligheter. I dag er Vietnam fortsatt et jordbruksland, men det er også et land i 

vekst, der endringer skjer raskt. Det er også et stadig mer populært turistmål, og turisme 

forventes i 2007 å stå for 11,2% av brutto nasjonalproduktet og skape 3,5 millioner jobber.3 

Metode  

Nha Trang befinner seg i den sørlige delen av Vietnam, og har en befolkning på ca. 300 000 

mennesker. Grunnet sin lokalitet ved havet har byen fra tidlig av vært en viktig handelsplass 

mellom nord og sør, med en travel havn. Da franskmennene ankom var Nha Trang fortsatt 

en liten fiskeby. Franskmennene så potensialet, og forandret raskt Nha Trang til landets mest 

populære badeby. Under borgerkrigen hadde amerikanerne en viktig millitærbase og flyplass 

her, som nå står ubrukt.  

I dag er stadig flere av Nha Trangs innbyggere ansatt i turistnæringen. Det er blitt dannet et 

lite kjerneområde for turisme, der de fleste barer, restauranter og butikker med turister som 

målgruppe befinner seg. Området består av tre parallelle gater, og to tverrgater. Her holder 

de fleste backpackere til. Alle mine informanter jobbet i turistområdet, og det var her jeg 

bodde og gjorde mitt feltarbeid. Langs kystlinjen går en av byens hovedgater, Tran Phu. En 

                                                 

3 www.wttc.org/eng/WTTC_Research/Tourism_Satellite_Accounting/TSA_Country_Reports/Vietnam_/index.php 
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rekke bedre hoteller er lokalisert her, og flere er under konstruksjon. Disse er i stor grad 

bebodd av middel- og overklasseturister fra Saigonområdet, samt et stigende antall russiske 

turister.  

Oppgaven min er altså basert på et urbant feltabeid, noe som har fått en stadig større plass i 

antropologien (se for eksempel Hannerz 1969, Bourgois 1995, Gregory 1998). Nha Trang 

faller videre innunder kategorien ”komplekst samfunn.” Å gjøre feltarbeid i et komplekst 

samfunn fører med seg en rekke utfordringer i forhold til å gjøre feltarbeid i en liten landsby, 

som tidligere har vært vanlig i antropologi. Frøystad (2003) har pekt på noen av disse. 

Viktigst er kanskje at antropologen kun treffer og hører om et mindretall av befolkningen, og 

at man ikke kan skaffe seg en oversikt over alle innbyggerne og deres gjøremål. En holistisk 

forståelse kan derfor bli vanskelig å oppnå. En annen utfordring er at man må foreta bevisste 

valg på hva som er ens feltunivers. Sist men ikke minst er det vanskelig å generalisere, 

ettersom byer er mer heterogene (Frøystad 2003). Jeg merket også disse utfordringene. 

Allikevel følte jeg at området mittt allerede var avgrenset, ettersom jeg konsentrerte meg om 

turistområdet i byen. Dette var som nevnt svært lite, og dermed enkelt å få oversikt over. Jeg 

traff også, avtalt eller tilfeldig, så godt som alle mine informanter hver dag, om ikke flere 

ganger om dagen. Jeg fikk fulgt dem gjenom de fleste sosiale kontekster, og følte jeg hadde 

god oversikt over deres daglige gjøremål. Jeg var med på hverdagslige ting som handleturer 

og til frisør, besøkte de på jobb og var med hjem til flere av familiene. Jeg fikk også ta del i 

høytider og spesielle anledninger, som Tet,4 bryllup, begravelse og feiring av Buddhas 

bursdag i pagodaen. Av utfordringene nevnt ovenfor var det dermed å generalisere som bød 

på mest vanskeligheter, noe jeg vil komme inn på under avsnittet om representativitet. 

Informanter og tilgang 

Årsaken til at jeg valgte å skrive masteroppgave om nettopp Nha Trang og unge mennesker i 

turistindustrien er at jeg har vært i Vietnam flere ganger tidligere. Jeg har da følt stor 

fascinasjon for både landet og kulturen, som nå er i rask endring. Ettersom jeg hadde vært i 

Nha Trang før hadde jeg allerede et par venner og bekjente der. Disse har vært av enorm 

betydning og hjelp for meg. For å skaffe informanter brukte jeg dermed snøballmetoden, 

                                                 

4 Vietnamesisk nyttår, og årets største begivenhet. 
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disse introduserte meg for sine venner igjen. Forøvrig opplevde jeg det som relativt 

problemfritt å komme i kontakt med folk, da jeg generelt fant vietnamesere å være åpne og 

gjestfrie mennesker. Spesielt de unge er svært interessert i å praktisere engelsk, og er 

nysgjerrige og vitebegjærlige ovenfor vestlige mennesker. Dersom man i tillegg er smilende 

og viser en interesse ovenfor dem tilbake har man raskt en venn, og på denne måten var det 

et relativt lett tilgjengelig felt. 

Jeg hadde imidlertid noen kriterier når det gjaldt valg av informanter. For det første hadde 

jeg bestemt at de måtte de være i alderen 18 til 30 år. Grunnen til dette var at disse befant 

seg i en periode av livet der de sto relativt fritt, de var uetablerte, og hadde drømmer, håp og 

strategier for framtiden. De var også blitt voksne i en på mange måter ny tid for Vietnam. 

Pragmatiske forhold spilte også inn, som at de fleste som arbeidet i turiststrøket uansett var i 

denne alderen, og at jeg tenkte det ville være enklest for aktuelle informanter å relatere seg 

til en på sin alder (jeg var 24 år under feltarbeidet). Utover alderskriteriet måtte de ha en 

jobb som innebar kontakt med vestlige mennesker og også ønske kontakt med disse utover 

arbeidet sitt. Sist men ikke minst måtte de ha gode nok engelskkunnskaper til at vi kunne 

kommunisere på et visst nivå. Informantene mine ble til slutt en gruppe på ca. 15 personer. 

Når jeg sier ”ca.” er dette fordi et par av informantene ikke befant seg i Vietnam under hele 

perioden. Av gruppen på 15 var syv nøkkelinformanter. Det var på mange måter like mye 

snakk om å velge som selv å bli valgt, da man ikke har noe kontroll over andre menneskers 

ønsker og preferanser. Enkelte tok mer kontakt og hadde mer tid enn andre, og et par av de 

jeg trodde ville bli nøkkelinformanter viste seg å skulle bli mer perifere. I tillegg til de 

overnevnte 15 bidro en rekke andre bekjente jeg snakket med så godt som daglig til min 

forståelse av Nha Trang og menneskene der. 

Morsmålet til mine informanter var naturligvis vietnamesisk. Dette er et språk med enkel 

grammatikk, men til gjengjeld seks ulike tonearter, som kan drastisk endre betydningen av et 

ord. For en nordmann er det ofte vanskelig å høre forskjellen på disse. Jeg hadde en svært 

begrenset kjennskap til språket fra før, men lærte noe under feltarbeidet. Jeg kunne etterhvert 

forstå i veldig grove trekk hva en samtale handlet om. De fleste unge mennesker i 

turistområdet snakket heldigvis god engelsk, og ofte snakket de også engelsk seg i mellom 

når jeg var tilstede. Mange var dessuten flinke til å oversette for meg dersom vi var sammen 

med personer som ikke snakket engelsk, og samtalen foregikk på vietnamesisk. Likevel førte 

dette til at jeg gikk glipp av informasjon og muligens viktige nyanser. 
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Representativitet og posisjonering 

Man kan neppe si at mine informanter utgjorde et representativt utvalg av Vietnams 

befolkning. Dette var heller ikke meningen, mitt mål var å undersøke hvordan nettopp disse 

unge menneskene, i en såpass spesiell kontekst, levde. Selv om mine informanter på mange 

måter skilte seg ut fra storsamfunnet var de ingen homogen gruppe. De utviste store 

variasjoner når det gjaldt utdannelse, familieforhold, klesstil, forhold til alkohol og 

religiøsitet. Dette gjorde at jeg fikk bredde og dybde i mine data. Ettersom jeg kjente noen 

av mine informanter fra før var jeg fra første stund definert som ”venn” framfor ”forsker.” 

Dette hadde opplagte fordeler ettersom de slapp meg nær innpå seg og lot meg ta del i de 

fleste aspekter ved deres liv.  

Mange av mine informanter åpnet seg også for meg på et svært personlig plan. Mye har vært 

skrevet om bruk av masker i både Kina og Sørøst-Asia. Med dette menes at menneskene 

ikke viser sine sanne følelser, spesielt emosjoner som sinne og sorg, men holder dette inni 

seg (Randers 2005). Dette kan være en utfordring for antropologen. Jeg opplevde ikke dette 

som et stort problem. For flere av informantene ble jeg en som kunne forstå det 

vietnamesiske venner og familie ikke kunne. Mange følte seg utenfor og annerledes, og 

hadde behov for en å prate med. Det at jeg er jente var en klar fordel her. For mine 

kvinnelige informanter var det akseptert å tilbringe mye tid med meg, uten skade på ryktet. 

Når vi var på tomannshånd tok flere av jentene selv initiativ til å snakke om ømfintlige tema 

som sex, forelskelse eller problemer med foreldrene. Dette var tema de selv så som 

vanskelig å diskutere med vietnamesiske venninner, av frykt for å bli sett på som umoralske 

eller bli offer for sladder. For guttene utgjorde jeg ingen trussel, og flere av disse hadde 

etterhvert følelsesladde samtaler med meg. Jeg var utenfor, men samtidig innenfor nok til å 

forstå. Allikvel vil jeg understreke at de fleste informantene mine var svært opptatt av 

hvordan andre oppfattet dem, og at dette er et viktig tema i oppgaven. 

Hvilke data man får tilgang til er selvsagt preget av hvem man selv er, og som nevnt 

opplevde jeg det som en fordel å være unge jente i dette feltet når det gjaldt tilgang til 

informanter og data. Men det var heller ikke problemsfritt. Et par av guttene tolket min 

interesse som noe mer enn vennskapelig og akademisk. Da jeg ikke gjengjeldte dette viste de 

tydelige tegn til at jeg ikke lenger var så interessant. De inviterte meg ikke lenger med på 

ting og tok mindre initiativ til både å være sammen med meg og å prate med meg. Dette 
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opplevde jeg naturligvis som vanskelig og tungt, både i kraft av å være venn og antropolog. 

Heldigvis varte dette bare en kort periode, før ting normaliserte seg igjen. Jeg tolker dette 

som at jeg først ble kategorisert som kvinnelig turist, men ettersom jeg tilbragte lenger tid 

der endret dette seg, og jeg ble kategorisert som nær venn. 

Når det gjelder etikk informerte jeg selvsagt alle om at jeg var på feltarbeid, og at det de sa 

og gjorde kunne bli skrevet om i min oppgave. Den første tiden forsto likevel de færreste 

hva jeg egentlig drev med. De fleste trodde jeg skulle skrive om den tradisjonelle 

vietnamesiske kulturen, og noen begynte faktisk å le, og si at jeg var sannelig havnet på feil 

sted hvis jeg skulle skrive om kultur. Deres forståelse av vietnamesisk kultur var påvirket av 

hva som ble solgt til turistene, nemlig rismarker med vannbøffler, landsbyer, tradisjonelle 

drakter og et enkelt levesett. Etterhvert forsto de at det faktisk var dem jeg skulle skrive om, 

noe flere i begynnelsen synes var rart. Andre synes derimot det var stor stas, særlig to av 

guttene, og kunne tøyse til nyankomne turister om at jeg ”forsket på dem” og skulle skrive 

bok om livet deres. Under denne tøysingen tror jeg de synes det var godt å være 

betydningsfulle. 

Jeg la aldri skjul på at jeg skrev feltnotater, men i og med at jeg var deres venn føltes det feil 

å notere foran dem. Det ville forstyrret balansen i forholdene våre. Å skrive feltnotater var 

derfor noe jeg foretok meg på formiddagene. Jeg oppdaget raskt at dette ikke var så lett å få 

tid til, ettersom de fleste vennene mine stadig sa dette var noe jeg kunne gjøre ”senere.”  

Faktisk så flere direkte overrasket ut de første gangene de støtte på meg på coffee shop, 

noterende i mine små bøker. Dette er også årsaken til at jeg har så godt som utelukkende 

benyttet meg av deltagende observasjon som metode. De få forsøkene jeg gjorde på intervju 

resulterte i utenomsnakk og mye latter, og det hele føltes så feil at vi raskt ga oss. Hvis jeg 

lurte på noe spesielt forsøkte jeg heller flette dette inn i løpet av samtalene. Jeg må likevel 

innrømme at det heller var dem enn meg som styrte samtalene, spesielt i starten, da de hadde 

så mye på hjertet. 

Ellers har jeg også brukt meg selv som en kilde til informasjon. En antropolog er alltid del 

av egne beskrivelser og analyser, og et verktøy i seg selv. Mine informanters kommentarer i 

forhold til meg, hvordan de brukte meg som legitimering og referanse vil komme fram i 

løpet av oppgaven. Ved kontekstualiserte beskrivelser og å bruke meg selv i teksten følger 

jeg det Haraway kaller ”situated knowledges” (Haraway 1988). Jeg har også noen referanser 
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til media og reklame som jeg opplevde som spesielt illustrerende for miljøet mine 

informanter befant seg i. 

Hovedinformantene 

Jeg vil nå gi en kort presentasjon av mine hovedinformanter: 

Ha: Ha var min nærmeste venn i Nha Trang. Hun var 23 år, naturlig pen og svært spedbygd. 

Ha jobbet på en internettkafe som også organiserte turer og solgte billetter til buss, tog og 

fly. Midtveis i feltarbeidet mitt fikk hun en bedre jobb på en femstjerners resort. Ha snakket 

flytende engelsk, og studerte engelsk, fransk og turisme på høyskolen ved siden av 

heltidsjobben. Hun hadde store ambisjoner i livet, og så seg selv som annerledes enn sine 

kollegaer, som hun omtalte som ”simple girls.” 

Huy: Huy var 29, muskuløs og svært mørkhudet etter vietnamesisk standard. Han jobbet som 

dj på en av turistbarene, under navnet ”Bad Boy.” Huy hadde en vietnamesisk forlovede som 

bodde i Australia med deres 4 år gamle sønn. Både bestevennen og søsteren hadde flyttet til 

henholdsvis Australia og England. Huy kalte seg selv ”professional partyboy,” og var ute og 

festet etter jobb nesten hver kveld. 

Win: Win var 25 år og jobbet på kontoret til et av de største dykkerselskapene i Nha Trang. 

Han var en spøkefugl, men hadde og mye omsorg i seg. Blant de fastboende vestlige var han 

kjent som en notorisk skjørtejeger. Win var ute og festet de fleste kvelder, og startet alltid 

kvelden i bestekameraten Phils bar. 

Phil: Phil var 23 år, og het egentlig Hoa, men knapt noen kalte han dette lenger. Trass sin 

unge alder drev han, og var deleier i, internettkafeen der Ha jobbet. Han hadde nylig startet 

en ny internettkafe med hotell i etasjene over, i tillegg til en bar. Phil bodde selv i et av 

rommene på hotellet, og altså ikke hjemme hos foreldrene, som er uvanlig i Vietnam før man 

gifter seg. Han var Wins ”partner in crime” når det gjaldt både festing og sjarmering av 

kvinnelige turister. 

Giang: Giang var enten 21 eller 22 år, svaret varierte noe. Hun var mørk i huden, og brukte 

sminke, korte skjørt og singletter. Giang var min nabo i seks uker. Hun bodde sammen med 

sin australske kjæreste Steve, og hadde et anstrengt forhold til foreldrene. Rykter om at hun 

tidligere hadde vært taxi girl, eller prostituert, førte stadig til problemer mellom henne og 
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Steve. Giang var student, men avsluttet studiene for å jobbe på en enkel sjømatrestaurant på 

et gatehjørne. 

Thao: Thao var 22 år og svært liten og nett. Hun jobbet som servitrise på en stor og flott bar 

eid av to canadiere. Av mine informanter var hun den mest ”tradisjonelle” i lys av 

holdninger, livsstil og familieforhold. Hun var også den som hadde jobbet i turistnæringen 

kortest, ca. seks måneder. Hun hadde i løpet av den tiden fått kjæreste fra Canada. Thao 

bodde et stykke unna turistområdet. 

Mot: Mot var 23 år, og jobbet første del av mitt feltarbeid på en bar, samt som turguide for 

Phil. Senere fikk han ny jobb som resepsjonist for et hotell med hovedsakelig vietnamesiske 

gjester. Mot var svært forsiktig og sjenert i forhold til de andre mannlige informantene mine. 

Han var heller ikke glad i alkohol eller støyete musikk, og tilbragte derfor mest tid med sine 

vietnamesiske venner. Mot uttrykte likevel at han ønsket seg en vestlig kjæreste for slik å 

komme seg bort fra Vietnam. 

De fleste av mine hovedinformanter var altså mennesker som var godt synlige, og som 

gjorde seg bemerket i lokalsamfunnet. De skilte seg ut, og de ønsket å skille seg ut. Selv om 

enkelte er relativt ekstreme i sine meninger og levesett, vil jeg argumentere for at mange er 

representative for urban vietnamesisk ungdom, eller unge i en turismekontektst. Hvordan så 

da andre på dem? Generelt var flere av mine informanter beundret og misunt, samtidig som 

de hadde egenskaper, og handlet på måter, som ble sett ned på. Dette er et paradoks som jeg 

vil komme nærmere inn på i løpet av oppgaven. Forøvrig hadde de fleste en gjennomsnittlig 

vietnamesisk økonomi, noen relativt fattige, men alle hadde nok til mat, klær og hus.  

Oppgavens oppbygging 

I kapittel to ser jeg nærmere på et dominerende ”tradisjonelt” ideal i det vietnamesiske 

samfunn, nemlig det å være ”good girl” og ”good boy.” Å opprettholde ryktet som 

”skikkelig” samtidig som man tilbringer tid med turistene viser seg å være en utfordring, noe 

mine informanter taklet på svært ulike måter. 

Kapittel tre omhandler utseende og kroppsspråk. Jeg viser her at det vietnamesiske 

skjønnhetsidealet skiller seg fra det vestlige på flere måter. Flere av mine informanter 
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forsøkte å tilpasse seg begge som best de kunne, mens andre tok bevisst avstand fra det 

vietnamesiske. Jeg argumenterer også for at utseende og kroppsspåk brukes bevisst og 

instrumentelt i Vietnam, som noe som kan endres og brukes. 

I kapittel fire diskuterer jeg konsum, og viser hvordan mine informanter plasserer ulike 

gjentander i statushierarkier. Enkelte gjenstander anses som markører på det moderne, og 

hva man kjøper er et utrykk for både din identitet og posisjon i samfunnet. 

Kapittel fem omhandler det faktum at alle mine informanter ønsket seg en vestlig ektefelle. 

Det eneste unntaket var Huy, som allerede hadde en vietnamesisk forlovede i Australia. Jeg 

ser derfor nærmere på deres motivasjoner bak dette ønsket, samt hvilke strategier de benytter 

seg av for å oppnå det. 

I kapittel seks diskuterer jeg mine informanters strategier for å oppnå et bedre liv, med økt 

økonomisk og sosial status. De mest utbredt og diskuterte strategiene var utdannelse, arbeid 

og å flytte.  

Jeg avslutter det hele med en konklusjon, der jeg vil samle trådene fra oppgaven, og gi en 

kort oppsummering av mine viktigste funn i hvert kapittel. Deretter vil jeg se mine funn i 

forhold til hva andre har skrevet om unge vietnamesere og vietnamesere i turistområder, og i 

forhold til de teoretiske begrepene jeg har benyttet meg av i oppgaven. 
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Kapittel 2: “Good girl” og “good boy” som kulturelle 
idealer 

Huy, søsteren Lei, Ngoc, hennes venn Andy fra England og jeg sitter på baren hvor Huy 

jobber som dj. Housemusikk pumpes ut av høytalerne og fyller lokalet som er dekorert i 

mexicansk westernstil. Det er relativt stille i baren i kveld, kun noen få turister og et par 

fastboende vestlige. Guttene drikker øl, mens jentene nipper til drinker. Både Lei og Ngoc er 

gift med engelskmenn og bor i England, de er vietnamese overseas. Ngoc forteller at de 

pleier å møtes  og dra ut på nattklubb sammen hjemme i England. “Vi har det alltid så moro 

når vi er sammen. Jeg liker å gå ut med Lei for hun er en “good girl.”” Litt senere 

kommenterer jeg at Ngoc har så fint skjørt. “Liker du det? Det er ikke for kort. Og toppen 

min er ikke utringa, fordi jeg er “good girl.”” 

Uttrykkene “good girl” og “good boy” er i Vietnam viktige kulturelle kategorier, og for de 

fleste også idealer, som kommer til uttrykk i ungdommers omtale av seg selv, sladder om 

andre, tv-programmer og reklamer. I dette kapittelet vil jeg vise hovedtrekkene av hva det vil 

si å være ”good,” og fokusere på de ulike og nyanserte måtene mine informanter forholdt seg 

til dette. Å være “good” innebærer noe ulike ting for gutter og jenter, men de overordnede 

målene er de samme: å være lojal mot familien, samt å utvise seksuell diskresjon og 

måtehold med alkohol. I en by som Nha Trang blir disse idealene stadig utfordret. Unge 

vestlige mennesker kommer hit for å feriere og feste, og det kan være vanskelig å tilbringe 

tid med disse og samtidig opprettholde ryktet som “good.”  

Et annet spørsmål er om man fortsatt ønsker å opprettholde dette idealet i møtet med 

alternative livvstiler i en ”contact zone” (Pratt 1992)? Mills (2003) beskriver hvordan unge 

thailandske kvinner som flytter fra landsbygda til Bangkok forsøker å leve opp til et ideal 

om slektsbasert moralitet, og samtidig leve et ”moderne” liv med autonomi og konsum. Slik 

kombinere de elementer fra ulike subjektposisjoner (Moore 1994). De fleste unge 

menneskene jeg ble kjent med i Nha Trang forsøkte også å ivareta to ulike idealer, slik Mills 

beskriver. Imidlertid viste det seg vanskelig for enkelte å både være ”good” og å forfølge 

egne ønsker. Dette førte til moralske kvaler og dilemmaer, som ble forsøkt løst på ulike 

individuelle måter. Andre gikk direkte imot idealet om å være ”good.” Å gå mot normen var 
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enten en mer eller mindre uønsket konsekvens av valg de har tatt, eller en aktiv motarbeiding 

av noe som i deres øyne var ”gammeldagse” vietnamesiske verdier.  

I tillegg til Mills (2003) vil jeg støtte meg til Rambo (2005) og Jamiesons (1993) 

beskrivelser av det de omtaler som ”tradisjonell vietnamesisk kultur” for å vise endringer og 

nyanser. Jeg vil argumentere for at grensene for hva som kategorieseres som ”good” kan 

være flytende, og vise at enten man forsøker å tilpasse seg idealet eller motarbeide det, kan 

dette åpne for både konsekvenser og nye muligheter. Jeg har valgt å ta for meg “good girl” 

og “good boy” hver for seg, for slik å kunne beskrive de mer dyptgående. 

Å være “good girl” 

I Vietnam er det et betydelig større press på unge jenter enn unge gutter når det gjelder å 

oppføre seg på en måte kulturelt kategorisert som “good.” For guttene anses det som 

naturlig, som en del av det å bli mann, at de er mer uavhengige, bruker mer penger på seg 

selv og bidrar mindre i huset i denne perioden. Av jentene derimot forventes desto mer. Hva 

som vektlegges og i hvor stor grad vil variere, både med jentas alder og hvor konservativ 

familien hennes er. For at noe skal kunne kategorieseres som ”good” må det jo også være 

noe som er ”bad.” Med andre ord er dette også et alternativ man kan velge. Holt (2000) 

hevder følgende i sin hovedfagsoppgave fra Bangkok:”The presence of young girls in 

service occupations directed towards foreign tourism opens up for manipulation or even 

rejection of the ”good girl” normative, especially as these girls are already extending the 

accepted patterns” (Holt 2000:72). Holt påpeker altså at jentene utfordrer grensene for hva 

som er “skikkelig” oppførsel allerede, i kraft av å jobbe i turistnæringen. Jeg vil i tråd med 

dette vise at ”good” og ”bad” ikke er fastsatte dikotomier, men i hver sin ende av et 

kontinuum. Grensene er flytende, og innholdet av kategoriene kan manipuleres. 

Lojalitet mot familien 

Familien innehar en helt spesiell plass i det vietnamesiske samfunnet. Rambo (2005) 

påpeker at mye klassisk antropologi har skildret den kollektivistisk orienterte kulturen i 

Asia, og sett dette som en dikotomi til den vestlige individualistisk orienterte kulturen. Flere 

antropologer har gått så langt som å hevde at individet i tradisjonell vietnamesisk kultur var 
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så uatskillelig fra familie og landsby at det ikke kjente noe individuell eksistens (Rambo 

2005:72). I dag er det ingen som opprettholder disse påstandene, og man vet at vietnamesere 

har en klar følelse av selv. Familien utgjør likevel en svært viktig, og aktiv, del av de flestes 

liv, og konfusianistisk ideologi der individets behov og ønsker er underordnet familiens er 

fortsatt en viktig påvirkning. Barn skal respektere og adlyde foreldrene (Jamieson 1993:16). 

Familien er en kilde til kjærlighet, støtte og trygghet, samt praktiske ting som mat og 

husrom. Men man har også plikter ovenfor familien.  

De fleste av mine informanter bodde fremdeles hjemme, slik normen tilsier i Vietnam når 

man er ugift. For disse var det spesielt viktig ikke å handle på en måte som satte dem, og 

dermed deres familie, i dårlig lys. Ha og Thao var to unge jenter som hadde klart å finne en 

balanse mellom å leve ut egne ønsker, og å møte foreldrenes forventninger. Begge jobbet i 

turistnæringen, Ha på en internettkafe og Thao på en bar. Slik kunne de bidra økonomisk i 

husholdningen, og oppfylle et av foreldrenes viktige krav til dem. Samtidig kunne de også ha 

kontakt med vestlige mennesker, og spesielt menn. Imidlertid måtte de passe på å ikke 

overskride grensene. Thao hadde jobbet på en canadiskeid bar i turiststrøket et halvt år da 

jeg begynte feltarbeidet mitt, og var dermed den av mine informanter som hadde hatt minst 

kontakt med vestlige. Hun hadde tatt jobben først og fremst for å tjene penger, ettersom 

familien hadde dårlig økonomi. En annen motivasjon var å å lære mer engelsk, som i Nha 

Trang blir stadig viktigere dersom man skal få seg en god jobb. Hos de vestlige i baren så 

Thao daglig en helt annen livsstil enn hun tidligere hadde opplevd. De unge turistene levde 

et liv med penger, fritid og, ettersom de var reisende, en muligens ekstrem autonomi. Møtet 

med noe så annerledes førte til at Thao og endret seg. Etter kort tid fikk hun seg kjæreste fra 

Canada. Mens hun på fridagene tidligere hadde gått og sunget karaoke med vietnamesiske 

venner, ønsket hun nå stadig oftere å gå på utestedene beregnet på turistene. Gjevest var 

selvsagt Sailing Club, et stort flott utested ved stranda, som er det eneste stedet i byen som 

har lov til å være åpent etter klokka ett.  

Thao hadde altså i stor grad endret sine sosiale vaner. Å gå på utestedene i turiststrøket 

representerte i seg selv en viss motarbeiding av det å være ”good,” ettersom det fantes både 

alkohol, menn og prostituerte der. Thao var likevel forsiktig med ryktet sitt, og ofte når hun 

dro ut for å treffe menn hun hadde pratet med i baren ba hun enten meg eller flere av 

kollegaene være med. Thao fortalte meg etter hvert at hun vurderte å gifte seg med en vestlig 

mann, men hun ville ikke gi slipp på å være “good girl” av den grunn. Ved å jobbe i baren 
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kunne hun hjepe familien økonomisk, og samtidig kombinere ønsket om kontakt med 

vestlige mennesker med å ivareta ryktet sitt. 

Seksuell diskresjon 

Som det har gått fram av avsnittene ovenfor er seksuell diskresjon en viktig del av det å være 

“good girl.” Hva innebærer så seksuell diskresjon i Vietnam? Å ha en kjæreste er generelt 

akseptert dersom man er i slutten av tenårene, men man skal ikke vise kjærligheten offentlig. 

Et vanlig syn i Vietnams gatebilde er jenter som leier, og også gutter som holder hender eller 

holder rundt livet på hverandre. Derimot er det sjelden man ser en jente og gutt gjøre det 

samme. Spesielt for jenta ville dette gå på tvers av idealet om å være en “good girl,” noe som 

resonnerer med Mills (2003) data fra Thailand: unge gutter kan gjerne gjøre seksuelle 

fremstøt, men det er jentas ansvar å holde avstanden (Mills 2003:99). Idealet om at jenter 

skal være jomfruer når de gifter seg står og fortsatt høyt. Ut i fra det mine informanter 

fortalte meg virket det som allment akseptert, i det minste blant unge mennesker, å ha sex 

med forloveden sin. Dette var ikke noe man snakket høyt om, og for en kvinne å innrømme 

seksuell lyst var uhørt. Åpenlyse referanser til sex er i så måte tabu. Pornografi er forøvrig 

en av de ”sosiale onder” jeg omtalte i innledningskapittelet, og strengt forbudt. 

En tydelig kontrast til dette er den relativt store gruppen av taxi girls, eller prostituerte, som 

finnes i Nha Trang. Både vestlige og vietnamesiske menn benytter seg av deres tjenester, 

men det er bare en liten gruppe som slipper inn på Sailing Club og slik kan håpe og sjarmere 

en turist. Taxi girls har klart lav status, de fleste av dem er også alenemødre med flere barn, 

noe som ikke ses på med blide øyne. Likevel har deres handlinger en viss legitimitet. De blir 

nemlig satt opp imot de vestlige turistenes handlinger. Flere av mine kvinnelige informanter 

fortalte at en vanlig holdning i det vietnamesiske samfunn var at de prostituerte i det minste 

hadde sex for penger, det var langt verre med turistjentene som bare hadde sex fordi de ville. 

Det er altså ikke pengetransaksjonen som det er moralsk foraktelige, men selve 

seksualhandlingen.  

Disse holdningene til sex og seksualitet hadde klart innvirkning på mine kvinnelige 

informanter. På et eller flere tidspunkt i løpet av mitt feltarbeid uttrykte de alle et ønske om å 

forlate Vietnam. Det var mange årsaker til dette, men til grunn lå ønsket om et bedre liv, 

eller ”noe mer” som mange uttalte. En vestlig kjæreste var klart den enkleste, og for de fleste 
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den eneste, måten å forlate landet på. Å ha en vestlig kjæreste vil også i de fleste tilfeller 

bety å ha sex med denne. Uavhengig av om dette var tilfelle eller ikke ble ofte jenta 

gjenstand for sladder, og skaden på ryktet hennes kunne bli den samme. For jentene 

innebærer denne situasjonen en avveiing. Skal man risikere dårlig rykte og problemer med 

familien for en mulighet til å oppnå det man virkelig vil? Hva om man går på tvers av idealet 

om å være ”good girl,” men likevel ikke når målet?  

Ha uttrykte ved flere, for ikke si de fleste, anledninger at hun ikke var tiltrukket av 

vietnamesiske menn. Da jeg kom til Vietnam var hun forlovet med franske Gregory, og før 

jul hadde hun tilbrakt to måneder i Frankrike med han. Gregory brøt forlovelsen kort etter at 

jeg kom dit. Ha var knust, og i tillegg til kjærlighetssorgen førte bruddet med seg andre 

problemer. Ha fortalte ikke foreldrene om hva som hadde skjedd før flere uker senere. Hun 

var redd de ikke ville forstå, og hun fikk rett. Foreldrene bebreidet henne for at forholdet 

endte, hun måtte ha gjort noe galt for at Gregory skulle gå fra henne. De gjorde det også 

klart at hun hadde brakt skam over hele familien, og at naboer og slekt stadig kom med 

ubehagelige spørsmål. Dessuten var det ikke bare familien som gjorde det vanskelig for Ha. 

En formiddag vi møttes på coffee shop var hun spesielt opprørt. Vi hadde så vidt satt oss, da 

det rant over for henne. ”Kollegaene mine er grusomme!”. Jeg spurte hva som hadde hendt? 

Ha fortalte at de stadig hvisket og sladret om henne, og om Gregory. Av spesiell interesse 

var visst spørsmålet om Ha fortsatt var jomfru eller ikke. ”Jeg orket ikke mer, så jeg bare 

ropte ut at jeg ikke er det, og at jeg ikke bryr meg om hva de tenker!” sa hun, mens hun 

gjorde en avfeiende bevegelse med armen. I det samme hun uttalte dette brast hun i gråt, noe 

som motbeviste det hun nettopp hadde sagt. 

Has rykte som “good girl“ kunne her ha fått en kraftig knekk. Hun hadde satset stort på 

forholdet til Gregory, og det tok slutt. Nå visste alle at hun hadde hatt en kjæreste, en vestlig 

kjæreste, og at hun sannsynligvis ikke lenger var jomfru. Det at hun og Gregory var forlovet 

talte likevel til hennes fordel. Viktigere enn dette var faktumet at det var ingenting ved Ha 

som tilsa at hun ikke var “good.” Hun brukte alltid langbukser og t-skjorte, aldri sminke, hun 

jobbet og studerte, og gikk sjelden ut. Ha hadde også en sterk naturlig integritet. Hun var 

nok den av mine informanter som skilte seg mest ut fra andre vietnamesere jeg traff, ikke i 

utseende, men i tankegang. Hun fortalte ofte at hun tidligere hadde hatt en rekke tanker om 

at hun ikke ville bli i Vietnam og leve et “simple life.” Disse tankene skyldes mye hennes 

person, men var blitt forterket ettersom hun daglig møtte andre holdninger og livsstiler 
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gjennom sitt arbeid i en ”contact zone” (Pratt 1992). I tillegg hadde det å reise til  Frankrike 

virkelig “åpnet sinnet hennes,” som hun uttrykte det. Faktisk var det så åpent at mange anså 

henne som noe arrogant. I kraft av hennes person og autoritet virket det utenkelig at hun på 

noe som helst vis ikke skulle oppføre seg skikkelig. Ha utfordret kravene satt av samfunn og 

familie om hvordan en ”good girl” skulle oppføre seg, men ved å underkommunisere de 

aspektene ved hennes levesett som lett kunne defineres som ”bad,” hadde hun likevel klart å 

operere innenfor de akseptable grensene. Hun var fortsatt skikkelig. 

Festing og drikking 

Hva er det da å ikke oppføre seg skikkelig? Noe en “good girl” desidert ikke gjør er å drikke 

alkohol og gå på bar. Vietnamesiske jenter tilbringer mye av fritiden på coffe shop, eller 

karaoke for litt mer spesielle anledninger. Gjevest av alt er bursdager. Ved disse 

anledningene er det akseptert at jentene drikker en øl, men sjelden mer enn det, og de fleste 

holder seg uansett til mineralvann. Vietnamesere generelt tåler veldig lite alkohol, og blir 

fort beruset. Jentene må derfor være svært forsiktige. En annen grunn til at jenter ikke 

drikker mye øl er at de ser det som fetende og som ødeleggende for huden. Dersom de først 

drikker øl er det spesielt populært med Heineken. Ifølge jentene selv er dette fordi den er så 

mild. Forøvrig finnes det vietnamesisk øl som er like mild, så noe av tiltrekkingen er helt 

klart at den er importert og dyr. En Heineken koster enkelte steder opp til tre ganger så mye 

som en vietnamesisk øl.5 Jentene drikker så ølen forsiktig, ofte med sugerør, da dette blir 

ansett som mer feminint. Tanker om skjønnhet, femininitet, status, og idealet om å være 

”good” er altså alle representert i denne ene ølen. 

I skarp kontrast er jentene som drar på Sailing Club. Giang tilbragte mye tid der, både med 

og uten den australske kjæresten Steve. Da drakk hun Sailing Clubs backpackerdrink, 

populært kalt “bucket.” En ”bucket” er et stort plastglass, nærmest et syltetøyglass, som 

rommer hele 8 desiliter, og det er slik man får mest valuta for pengene på dette relativt dyre 

utestedet. Man velger selv mellom vodka eller rom, samt type blandevann. Ettersom den 

vietnamesiske spriten de bruker i disse er billigere enn blandevannet er de svært sterke, og 

man blir fort beruset. Giangs faste drink var rom og cola. Hun begrunnet sitt valg av drink 

                                                 

5 Som jeg vil vise i denne oppgaven var mine informanter svært opptatt av bildet de gav av seg selv, og hva en gitt vare 
representerte var ofte like viktig som, eller viktigere enn, det faktiske innholdet. 
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med at den var billigere og mindre fetende enn øl. Her er det altså økonomi og skjønnhet 

som spiller inn. Forskjellen mellom en sjelden gang å nippe en drink eller øl med sugerør, og 

flere kvelder i uka drikke nesten en liters drink av en plastbøtte, er enorm. Dette var ikke å 

følge det vietnamesiske idealet for hvordan en skikkelig jente skal oppføre seg. Faktisk var 

de eneste vietnamesiske jentene som drakk “buckets” enten kjærester med vestlige menn, 

som Giang, jenter som hadde flyttet til andre land og var hjemme på ferie, som Lei, eller taxi 

girls. Dette var jenter som allerede var utenfor, eller litt på siden av, kategorien “good girls.” 

For sent å snu?  

På mange måter omhandler alle aspektene ved å være “good girl” til syvende og sist 

lojaliteten til familien, ettersom dine handlinger påvirker dem. Flere av mine informanter 

hadde derfor et anstrengt forhold til sine familier grunnet valg de hadde tatt. Dette gjaldt 

spesielt Giang. Giang hadde en livsstil det var vanskelig, om ikke umulig, for foreldrene å 

akseptere. Hun hadde flyttet hjemmefra og inn til turistområdet da hun var 18 år, og jobbet 

som taxi girl, eller prostituert. Giang selv sa hun kun hadde prostituert seg noen få ganger, 

men ryktet sa hun var taxi girl et par år. Under feltarbeidet mitt bodde hun med den 

australske kjæresten Steve uten å være gift, noe som er relativt uvanlig i Vietnam. Som 

nevnt ovenfor både festet hun og drakk alkohol. Giang skilte seg også ut i klesveien. Hun 

kledde seg nemlig som turistene, med korte shorts og olaskjørt, og trange singletter, noe 

andre vietnamesere betraktet som uanstendig.  

Alt dette førte til at det var umulig for Giang å kalle seg en “good girl.” Selv om grensene 

ikke er fastlangte, og det finnes rom for manipulering av idealet, hadde Giang gått for langt. 

Noen handlinger er dessuten helt utslagsgivende, som det å prostituere seg. Samtidig virket 

det umulig å snu. I både hennes egne og andres øyne var det vanskelig å se hvordan hun 

igjen skulle kunne påberope seg å være “good.” Hun hadde tatt sitt valg, og ved å velge som 

hun gjorde var hun nå svært nær det som var målet til så mange av mine informanter; å flytte 

bort fra Vietnam. Giang skulle være med Steve til Australia. Tilsynelatende virket det heller 

ikke som om hun brydde seg om sitt dårlige rykte. Hun hadde det moro, og det spilte jo 

uansett ingen rolle nå som hun skulle flytte? Flere hendelser sa meg derimot at dette ikke var 

tilfelle. Giang hadde fremdeles et godt forhold til bestemoren sin, som var relativt uvitende 

om hennes nye livsstil. Hun besøkte henne ofte, og dette var de eneste gangene jeg så henne 

i bukse og t-skjorte. Giang utøvde da idealet ”good,” for å opprettholde noe av inntrykket 
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bestemoren satt med fra da hun var yngre. En annen ting som sa meg at Giang brydde seg 

var at hun regelmessig sendte penger hjem slik at den yngre søsteren kunne gå på skole. 

Dette var naturligvis også motivert av omsorg og kjærlighet til søsteren, men det var 

samtidig godt for Giang å vite at hun gjorde noe riktig. Hun overholdt tross alt to svært 

viktige vietnamesiske idealer, nemlig repekt for ens eldre og økonomisk bidrag til husholdet.  

For de fleste vietnamesiske jenter er det å oppføre seg på en måte klassifisert som ”good” et 

viktig ideal som de ønsker å følge. Dette blir vanskeligere når de konfronteres med, og får 

tilgang til, noe annerledes. Ha sa oppgitt til meg en gang at nå var hun lut lei av å være 

“good girl.” Hva hadde hun fått igjen for det? Ingenting! Hun erklærte at nå ville hun bli 

“bad,” bare feste og treffe gutter, ikke bekymre seg så fælt, ikke jobbe så hardt. Allikevel 

skjedde aldri dette. Has utsagn vitner om en spenning i tilværelsen. Selv om en ”bad” livsstil 

til tider kunne virke forlokkende kom den med konsekvenser, hovedsakelig i form av sosial 

kontroll som sladder, dårlig rykte og problemer med familien. Også de jentene som 

tilsynelatende ikke brydde seg om konsekvensene, som hadde nådd sitt mål, viste av og til at 

dette gikk inn på dem. Kondo (1990) argumenterer for at motsigelser eksisterer innen en gitt 

kultur, men også innen ett enkelt selv. Hun hevder at vi alle har ”multiple selves”, som er 

fulle av spenninger og aldri adskilt fra kontekst (Kondo 1990:307f). Jeg vil argumentere for 

at det er disse spenningene mine kvinnelige informanter ga uttrykk for. Seksualitet og 

moralitet er ømfintlige tema, der det ikke er lett å vende ryggen til idealene man er oppvokst 

med, selv om det både fristet og åpnet for nye muligheter. I eksemplet jeg åpnet kapittelet 

med nevnte Ngoc ikke bare én, men to ganger, på samme kveld at hun var “good girl.” Hun 

visste at å være gift med en engelskmann var kilde til misunnelse, men også til sladder og 

mistanker. Å ha en vestlig ektemann representerer ikke nødvendigvis i seg selv en 

motsetning til det å være ”good,” men omstendighetene bak kan gjøre det. Hadde hun møtt 

han fordi hun var prostituert? Eller tilbragt tid på utesteder i uanstendige klær? Ngoc ville 

med kommentarene sine forsikre meg om at hun hadde giftet seg av kjærlighet, at hun ikke 

var prostituert, og at både Lei og hun fortsatt var “good girls.” Selv om hun bodde i England, 

og hadde oppnådd høyere sosial og økonomisk status, ønsket hun fremdeles å leve opp til det 

vietnamesiske idealet. 
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Å være “good boy” 

Heller ikke guttene i Nha Trang levde uten visse idealer for hva det ville si å være “good.” 

For dem, som for jentene, endret forventningene seg med alder og livssituasjon. I mine 

informanters aldersgruppe ble gutten til mann, og både rettighetene og pliktene er 

annerledes. Overordnet alt annet var fortsatt kravet om å ikke handle på en måte som satte 

dem selv, og dermed familien, i dårlig lys. Flere måtte også bidra økonomisk. 

Økonomisk ansvar 

Ifølge Mills (2003) har unge thailandske jenter mer press på seg til å hjelpe foreldrene 

økonomisk enn det gutter har. Unge gutter forventes å ha et visst forbruk på røyk, alkohol, 

gambling og jenter. Mills velger kun å konsentrere seg om jenter, men jeg vil også se på 

guttenes forhold til det å være ”good.” Det faktum at gutter har mindre økonomisk ansvar 

enn jenter ble til en viss grad reflektert blant mine informanter. Penger var på mange 

områder et sårt punkt for de unge mennene jeg ble kjent med. De tilbrakte alle mye tid med 

vestlige turister med atskillig mer penger enn de selv hadde. Samtidig hadde flere et 

forsørgeransvar i forhold til foreldrene.  

Boo kom opprinnelig fra Saigon,6 men hadde bodd i Nha Trang i tre år. Moren hans var 

avhengig av at han sendte penger hjem, og dette hadde også vært hovedmotivasjonen hans 

for å flytte dit. Han begynte med å dele ut flyveblad for en kafe, og var nå manager for 

kameraten Phils bar. Trass denne tittelen besto jobben hans fortsatt hovedsakelig av å dele ut 

flyveblad. Ettersom familien ikke bodde i byen var det å sende penger hjem 

hovedbestanddelen av det å være “good boy” for han. Imidlertid førte livet i Nha Trang til 

endringer i levemåten hans. Han festet mer, drakk alkohol og røyke marihuana, og hadde 

kortvarige forhold til en rekke kvinnelige turister. Dette bød på moralske kvaler for han. En 

formiddag i 12-tiden var jeg på vei til coffee shop for å skrive feltnotater. Solen brant, og 

gatene var nesten folketomme. Turistene var på stranda og vietnameserne hadde lunsj- og 

sovepause. I det jeg rundet hjørnet så jeg en kjent skikkelse sjangle mot meg. Boo var lett å 

kjenne igjen på avstand ettersom han var en av svært få vietnameserne som var høyere enn 

                                                 

6 Årsaken til at jeg sier ”Saigon” fremfor ”Ho Chi Minh City” er at mine informanter (som vietnamesere flest) gjorde det. 
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meg. Da han nærmet seg ropte han ut navnet mitt. Han var tydelig full, den hvite skjorta og 

olabuksa var krøllete, øynene smale. Boo slang en arm over skulderen min og ga meg et 

flyveblad. “Du må komme til baren i kveld, halv pris på alt!”. Jeg spør om det går bra med 

han? Jada, han har drukket siden i går. “Jeg drakk opp alle pengene jeg skulle sende moren 

min,” sa han mens han smålo. Så la han til litt mer alvorlig: “ Jeg er en “bad boy””. Før jeg 

rakk å si noe som helst sa han ”vi sees,” og sjanglet videre. 

Dette var dessverre ikke noe uvanlig syn. Jeg støtte flere ganger på Boo i mindre edru 

tilstand, midt på dagen. Han hadde et betydelig problem når det gjaldt måtehold med ulike 

rusmidler. Likevel var han den av mine mannlige informanter som slet mest med ønsket om 

å være “good boy.” I eksempelet ovenfor tøyset han med at han hadde drukket opp pengene 

han skulle sende moren, men å ikke kunne leve opp til familiens forventninger til han som 

forsørger gnagde på samvittigheten. Han fortalte meg gjentatte ganger under feltarbeidet at 

nå var det slutt på denne utagerende livsstilen. Han skulle sende mer penger hjem, kutte ut 

marihuanaen, og drikke og feste mindre. Dessuten ville han ha en skikkelig vietnamesisk 

kjæreste. Dette pleide å vare et par dager, før jeg igjen møtte han på Sailing Club, sterkt 

beruset, med en vestlig jente på armen. Boo forsøkte å være “good boy” og å leve etter 

idealene han var opplært til, men dette bød på problemer av flere årsaker. Han jobbet i en 

bar, som i seg selv kan gjøre det vanskelig å ikke drikke alkohol. Han omga seg med vestlige 

mennesker som var på ferie, og som levde et forlokkende, bekymringsfritt liv. Dessuten var 

hans beste venn Phil, en som ønsket å være del av vestlig kultur, eller i det minste gi uttrykk 

for at han var det, i den grad at folk ikke engang kjente han ved hans vietnamesiske navn 

Hoa.  

Muligens var Boo noe spesiell, ettersom han kom fra en annen bakgrunn enn de andre jeg 

ble kjent med i Nha Trang. For han var det vanskelig å bruke elementer fra ulike 

subjektposisjoner til å skape seg en identitet han var komfortabel med (Moore 1994). 

Istedenfor å balansere samfunnets krav med livvstilen han møtte i turiststrøket tippet han 

stadig i den ene eller andre retningen. Mine andre mannlige informanter hadde også 

problemer med å oppfylle rollen som “good boy,” men av andre årsaker. 
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”Ladykillers” 

Selv om det av unge gutter forventes visse ”krumspring” når det gjelder det motsatte kjønn, 

finnes det grenser for hva som blir ansett som skikkelig oppførsel. Flere av mine mannlige 

informanter overskred stadig disse. Både Phil og Win hadde rykte på seg som notoriske 

skjørtejegere, og Boo var ikke langt etter. Disse tre var ute og festet nesten hver kveld, og 

det var de kvinnelige turistene som var målet for deres romantiske aspirasjoner. Problemet 

var at de sjelden var fornøyd med å ha bare én kjæreste. Dette skapte problemer da en 

gruppe på 35 unge dansker kom til byen. Gruppen tilbrakte to måneder i Nha Trang på et 

kurs jeg forsto som en form for ex. phil, og besto av et overveidende flertall jenter. Hele 

gruppen tilbragte mye tid på Phils bar. En kveld jeg var på baren kom Phil bort til meg. Han 

var som alltid moteriktig kledd i hvit linbukse og matchende skjorte. Han smålo, men så 

samtidig lettere skamfull ut. Jeg spurte hva som foregikk? Phil lente seg mot meg og senket 

stemmen. ”Jeg er sammen med tre av jentene i den danske gruppen, og nå har de akkurat 

funnet det ut. De er ikke blide!”. Jeg spurte hva han hadde tenkt å gjøre? Phil bare trakk på 

skuldrene og sa at han fikk se, før han uttalte at han brydde seg egentlig ikke så mye om 

noen av dem. 

Dette var ikke slik en ”good boy” skulle oppføre seg, og det gikk heller ikke upåaktet hen. 

En av servitrisene på Phils bar, 19 år gamle Yen, omtalte de tre guttene som ”ladykillers,” og 

ristet misbilligende på hodet. Ha var heller ikke imponert over oppførselen deres. Hun gikk 

så langt som å si at de aldri kunne gifte seg med en ”nice Vietnamese girl,” ingen ville ha 

dem slik som de hadde oppført seg. Phil lekte med jentene, og brukte dem. Han, 

vietnameseren, sikret seg dermed overtaket i situasjonen, og snudde slik maktrelasjonen på 

hodet. Spørsmålet er om ikke han til sist var den som tapte på dette. Jentene reiste jo bare 

videre. Guttene oppførsel og aspirasjoner når det gjelder kvinner er noe jeg vil utdype i 

kapittel fem. Jeg vil nå se på det helt klart viktigste aspektet ved å være en ”good boy,” 

nemlig det konfusianistiske idealet om respekt for familien.  

Manglende respekt for familien 

Phil hadde et svært anstrengt forhold til familien. De satte ikke pris på livet han levde, og 

kunne verken forstå eller akseptere det. I en alder av bare 23 år drev Phil, og var deleier i, to 

internettkafeer og et lite hotell. I tillegg drev han en bar og forsøkte å få en månedlig 
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fullmånefest på beina på en strand utenfor Nha Trang. Phil var med andre ord en svært 

ambisiøs ung mann. Han bodde ikke lenger hos foreldrene, men i et av rommene på hotellet 

sitt. Hovedårsaken til hans familieproblemer var at han ikke utviste den tradisjonelle 

respekten og lojaliteten ovenfor foreldrene. Han hadde tatt med en rekke vestlige jenter hjem 

på besøk, noe som var ikke lett for dem å akseptere. Dessuten prioriterte ikke Phil familien. 

Høytider tilbringes med slekt i Vietnam. Phil derimot ble ved høytidene igjen i turistområdet 

for å passe foretningene og ikke minst for å feste med tilfeldige bekjentskaper. Kanskje verst 

av alt var hans noe arrogante holdning ovenfor foreldrene og deres måte å leve livet sitt på. 

Ifølge Jamieson skal barn gi uttrykk for at de står i takknemlighetsgjeld til foreldrene for 

deres år med hjelp og offer (Jamieson 1993:16). Phil på sin side ga uttrykk for at han selv 

visste best og at foreldrene, som bodde utenfor byen og holdt fast på sine gamle vaner, var 

utdaterte. 

Phil gikk til ekstreme lengder for å demonstrere at han ikke var en ”vanlig” vietnameser. 

Han kalte seg ved et engelsk navn, snakket engelsk til vietnamesere, og var utelukkende 

romantisk involvert med vestlige jenter. Hans eneste vietnamesiske venner var Boo og Win, 

som på mange måter delte hans livsstil. Phil ønsket ikke bare å bli akseptert av de vestlige 

turistene, han ønsket å overgå og imponere dem. Han ønsket ikke bare å bli kalt Phil, han 

ønsket å være Phil. Derfor ga han avkall på de fleste vietnamesiske idealer, og selvsagt også 

det å være “good boy.”  

Å være “bad boy” som noe positivt? 

Mens Boo til tider slet med å prøve å være ”good boy” gikk altså Phil direkte imot det. 

Faktisk omtalte alle guttene seg selv ved én eller flere anledninger som ”bad boy.” Var dette 

noe positivt for dem? 

Huy jobbet som dj på en av de populære barene for turister. Artistnavnet hans var ”Bad 

Boy.” Dette var også navnet han presenterte seg med for ulike turister han møtte, fordi ”det 

bare er enklere sånn” som han selv uttrykkte det. Alle Huys nærmeste bodde i andre land. 

Søsteren Lei bodde i England, og både hans bestevenn, hans forlovede og sønnen hans bodde 

i Australia. Planen var at han og forloveden skulle gifte seg neste år, så han kunne søke 

australsk visum. Huy omfavnet turistenes livsstil på alle måter. Han sov lenge hver dag, gikk 

på stranda, spiste ofte ute istedenfor med familien, jobbet som dj, og festet nesten hver 
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kveld. Da jeg spurte om ikke foreldrene motsatte seg dette sa han bare at spesielt moren var 

veldig ”moderne.” Huy tilbragte utelukkende tid sammen med meg og en engelsk jente, samt 

to vietnamesiske jenter som hadde kjærester i henholdsvis Belgia og Norge, og som delte 

hans livsstil. Han uttalte ved flere anledninger at han ikke stolte på vietnamesere, det var 

bare bråk med de. Dette utsagnet så ikke ut til å gjelde vietnamese overseas, ettersom alle 

vennene hans var det. Han skilte seg dermed ut fra Win, Phil og Boo, som han forøvrig ikke 

kom spesielt godt overens med. 

Hvorfor valgte Huy akkurat navnet ”Bad Boy?” Det er selvsagt mange mulige svar på det. 

Det kan jo være så enkelt som at Huy fulgte den generelle tendensen at mange unge gutter 

ønsker å virke tøffe eller litt ”slemme.” Jeg tolker det som at han ønsket å formidle en 

distanse til det tradisjonelle idealet å være ”good boy,” om dette var bevisst eller ikke. Huy 

ønsket nemlig å vise at han tok avstand fra de fleste vietnamesiske verdier, og snakket som 

nevnt ofte nedsettende om andre vietnamesere. Han ville også at jeg skulle kalle han ”Bad 

Boy” og ikke hans vietnamesiske navn, og han lo godt da vår engelske venninne sa at ”Huy 

er ikke vietnameser.” Å faktisk ta navnet ”Bad Boy” er å gå langt for å vise dette. Imidlertid 

er aldri bildet sort-hvitt. Huys forlovede var vietnamesisk, men hadde bodd i Australia siden 

hun var 9 år. Hun oppfylte dermed Huys ønsker om en vietnamesisk utseende jente med 

vestlige verdier og levesett. Om Huy noensinne slet med å være”good boy” var det ikke for 

foreldrene, men for forloveden. Da han var yngre hadde han levd et utsvevende liv, med 

ekstremt mye festing, eksperimentering med narkotika, og flere kjærester samtidig. Nå som 

han var 29 år, forlovet og far ønsket han å oppføre seg annerledes. Hans forlovede, som kom 

på besøk til Vietnam en måned i året, fortalte meg at hun var redd han oppførte seg som i 

gamle dager når hun ikke var der. Huy forsøkte dermed å operere innenfor grensene for å 

være ”skikkelig,” men samtidig understreke at han var ”Bad Boy” og ikke en vanlig 

vietnameser. 

Oppsummerende kommentarer 

Å være ”good girl” og ”good boy” er viktige idealer i Vietnam. Å arbeide i Nha Trangs 

turiststrøk, og å tilbringe mye tid med vestlige mennesker, kan representere en utfordring til 

dette. Avstand til alkohol og seksuelle relasjoner kan være vanskelig å opprettholde, og man 

kan fort fristes til å bruke pengene på seg selv fremfor å sende de hjem til mor. Allikevel er 
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grensene flytende, noe som skaper et visst handlingsrom. Jeg har vist at flere av mine 

informanter, som Ha og Thao, klarte å balansere egne ønsker med krav fra foreldre og 

samfunn. Dette var riktignok ikke problemfritt, og Ha hadde flere ganger stått på grensen av 

et overtråkk, noe som skapte en vanskelig spenning i hverdagen for henne. Ved å 

underkommunisere visse aspekter av sitt liv, hovedsakelig de seksuelle, klarte hun å operere 

innenfor grensene. Dette er i tråd med hva Kondo (1990) kaller ”multiple selves,” og jentene 

utøvde ulike sider av sitt selv i ulike kontekster. 

På den andre siden av kontinuumet finner vi de som direkte motarbeidet idealet om å være 

”good,” som Huy og Phil. Dette avviker fra det Mills (2003) beskriver fra Bangkok, der 

hennes informanter forsøkte operere innenfor aksepterte rammer. Flere av mine informanter 

derimot ønsket å være annerledes, og posisjonerte seg aktivt imot tradisjonelle vietnamesiske 

idealer. Et interessant moment er at de som i størst grad omfavnet et vestlig levesett også var 

de som tilbragte mest tid med turister. Det er vanskelig å si om de er sammen med turistene 

fordi de går bort fra idealene, eller om dette er en konsekvens av kontakten. Uansett er det 

tydelig at den daglige kontakten med vestlige mennesker skaper et handlingsrom som er fylt 

av både muligheter og begrensinger. Dette vil jeg også diskutere videre i det neste kapittelet, 

som omhandler utseende og kroppsspråk.  
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Kapittel 3: Utseende og kroppspråk 

En av reklamene som gikk på vietnamesisk tv under mitt feltarbeid viste følgene: 

En ung kvinne befinner seg på en moderne popkonsert. Hun er omgitt av lyd, lys og 

tiltrekkende unge mennesker. Kvinnen selv ser noe pjuskete og medtatt ut, hun har uflidd hår 

og ingen sminke. Kroppsspåket viser usikkerhet, hun har lutende skuldre og armene tett 

inntil kroppen. Hun titter henført opp på den mannlige popstjernen på scenen, men han 

legger ikke merke til henne. Så benytter hun seg av en ”whitening” ansiktskrem. I neste 

scene er hun igjen på popkonsert, stylet og sminket, med hvit hud og vind i håret. Hun 

strutter av selvtillit. Popstjernen legger straks merke til henne, og blunker, mens hun ser lurt 

inn i kameraet. Budskapet er klart: dersom du er hvit og vakker er alt mulig. 

Som det går fram av eksempelet ovenfor er skjønnhet noe som krever tid, arbeid og ressurser 

i Vietnam. Jeg fikk ofte inntrykk av at vietnameseres forhold til utseende er instrumentelt, 

det er noe som kan endres, forbedres og brukes. Hørstad (1998) har i en studie fra Saigon 

pekt på hvordan informantene hennes brukte utseende og pene klær for å forbedre sin 

posisjon sosialt og økonomisk, noe som resonnerer med mine data. I dette kapittelet vil jeg 

vise at skjønnhet også er knyttet til status på en rekke måter. I forbindelse med skjønnhet er 

det videre naturlig å se nærmere på kroppspråk, eller utøvelsen av skjønnhet. Også her finnes 

klare idealer for hva som utgjør en attraktiv kvinne og mann. Hva er de gjeldende 

skjønnhetsidealene, og hvor omfattende er de? I hvilken grad følger unge mennesker i Nha 

Trang de tradisjonelle idealene? 

I dette kapittelet vil jeg først se nærmere på de mest fremtredende vietnamesiske 

skjønnhetsidealene og mine informanters forhold til dem. Jeg vil vise at for dem handler 

skjønnhet både om noe spesielt vietnamesisk, samtidig som de fleste også strekker seg etter 

vestlige idealer og ønsker å uttrykke identitet og tilhørighet gjennom utseende. Deretter vil 

jeg ta for meg kroppsspråk. Jeg vil se dette i forhold til Frigga Haug (1987), som mener at 

kroppslig avvik settes i forbindelse med moral. Nettopp når det gjelder utseende er 

kategoriene ”vestlig” og ”vietnameser” umulig å overse. Jeg vil vise at mine informanter på 

mange måter søkte å tilegne seg egenskaper som de vestlige hadde, og slik uttrykke 

tilhørighet med denne kategorien.  
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Skjønnhet på vietnamesisk 

Skjønnhet er noe svært synlig i Vietnam. Både gutter og jenter er opptatt av å se bra ut, og i 

likhet med her er media og reklame fulle av referanser om at de vakre også er de lykkelige. 

Der vietnameserne skiller seg ut er åpenheten rundt eget og andres utseende. Det er ingen 

skam å studere seg selv nøye i et speil for åpen gate, og heller ikke uvanlig å se noen 

klemme ut en kvise ved hjelp av speilet på mopeden. Skjønnhet er også noe svært uttalt, og 

eget og andres utseende kommenteres stadig.  

Den gjennomsnittlige vietnameseren er relativt lav, og det er sjelden å se en mann over 170 

cm. De er også svært slanke. Huden er gyllen, håret svart, og nesene gjerne lave og noe flate. 

Men det er forskjell på realitet og ideal. Den ideelle kvinnen skal ha en viss høyde, være 

svært slank men trent, ha langt glansfullt hår, store øyne, høy nese og klar hud som er så hvit 

som mulig. Klærne skal være feminine, men ikke for avslørende. Olabukse eller andre typer 

langbukser, samt t-skjorte eller bluse er det stort sett alle går kledd i. Sko med åpen tå og litt 

hæl er normen for de fleste. Diskresjon er altså et gjennomgangstema. Den ideelle mannen 

skal også ha en viss høyde, være muskuløs, glattbarbert, ikke ha for langt hår, ha høy nese 

og heller ikke være for brun, selv om dette er noe viktigere for kvinner. Også menn kler seg 

stort sett i olabukse og skjorte. På bena har de aller fleste enkle plastsandaler, eller lukkede 

sko til pent eller dersom jobben krever dette. Joggesko er på vei til å bli mer populære blant 

unge. Generelt er det viktig å ta vare på kroppen med riktig kosthold og mosjon, og ikke 

minst hygiene. 

Nå som idealet er etablert vil jeg gå inn på mine informanters forhold til skjønnhet. Jeg vil 

begynne med det mest åpenbare og synlige, nemlig hudfarge. 

Hudfarge og status 

Hvitt er vakkert 

De fleste som nettopp har ankommet Vietnam for første gang midt på dagen, kan bli 

overrasket over å oppdage at alle jentene ser ut som bankranere i en gammel westernfilm. De 

har på seg hatt, lange hansker dratt opp til overarmen og ikke minst et tørkle brettet i trekant 

som dekker nedre del av ansiktet. Dette gjør de for å skjerme seg fra solen, og dermed unngå 
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å bli brune. Guttene forsøker og holde seg unna solen. Ved mer eller mindre spesielle 

anledninger, alt fra bryllup til besøk på coffe shop en lørdag, har de fleste jentene på seg 

store mengder hvitt pudder. Bestrebelsene med å holde huden hvit er også blitt stor industri, 

og gjenstand for omfattende reklame, som eksempelet ovenfor illustrerer.  

Hvorfor er hvit hud så viktig? Dette er et fenomen med en lang forhistorie, som i mange 

andre deler av verden. Vietnam har alltid vært et jordbrukssamfunn, og fremdeles lever ca. 

60 % av befolkningen av jordbruk.7  Å arbeide på rismarkene eller som fisker gir utslag i 

mørkere hud. Lys hud tilsier at du jobber inne, og er derfor et tegn på høyere sosial status. 

Ifølge Mills (2003) er det å kunne jobbe inne, og dermed få hvit hud, en viktig motivasjon 

for unge mennesker som flytter fra landsbygda til byene i Thailand. Man må også se 

hvithetsidealet i en sammenheng av by og land. På landsbygda har man gjerne ikke tid, eller 

tilgang på de ressurser, som trengs for omstendig skjønnhetspleie. Å være hvit viser dermed 

at du ikke bor på landet, som ofte anses som mer ”bakstrebersk.” I praksis behøver man 

verken ha en spesielt god jobb eller mer penger av den grunn. Mange som er servitører eller 

lignende av yrke er svært fattige, og sover i restauranten eller baren de jobber i. Likevel 

holder de fast på illusjonen av rikdom, og av overlegen status. Hvitheten, og rutinene rundt 

dette, utgjør en svært tydelig forskjell mellom vietnameserne og de vestlige. Dette 

manifesterer seg blant annet i forskjellig bruk av stranden. Vietnameserne går på stranden 

grytidlig om morgenen og sent på ettermiddagen. De bruker den til familiesamvær, trening 

og avslapping. De fleste kan ikke svømme, men mange vasser eller bader med redningsvest 

eller flyteringer. Jenter bader med klær på, både for å unngå å bli brune, men også for å 

unngå å vise frem kroppen sin i tråd med ”good girl” idealet. Dette viser at hvitheten er gjort 

til en del av et vietnamesisk ideal, og ikke bare en streben etter å se vestlig ut. For mange 

turister derimot er en av hovedmotivasjonene for å reise nettopp sol og sommer. Det er svært 

viktig å være brun når man kommer hjem fra ferie. Turistene ligger derfor ofte rett ut på 

stranden hele dagen, i minimale antrekk, mens de gjør sitt beste for å bli brunest mulig. 

At det å være hvit er vakkert er altså et tradisjonelt vietnamesisk skjønnhetsideal, som i 

tillegg er koblet til moral, og sier noe om din posisjon i samfunnet. De fleste jeg ble kjent 

med i Nha Trang holdt fast ved dette idealet. Når jeg bevegde meg rundt om i byen på dagtid 

                                                 

7 www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/vm 
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sto alle servitrisene godt gjemt under parasoller og markiser. De som var ute og gikk, men 

hadde glemt hatt og maske, holdt ofte en vindjakke over hodet, og småløp avgårde. Siste 

måneden av feltarbeidet mitt inviterte Thao meg med til fetterens bryllup. Hun kom og 

hentet meg på motorbiken sin, og ettersom klokken bare var to hadde hun på hatt og maske. 

Men vi skulle ikke rett til bryllupet. Vi skulle på beauty shop. Etterhvert som vi kjørte forsto 

jeg at vi var på vei mot Thaos hus. Hun var en av de fattigste informantene mine, og bodde 

et stykke utenfor turiststrøket. Huset hun, foreldrene og storebroren bodde i var lite, og 

befant seg i en svært tettbodd og trang sidegate hvor barn, hunder og kyllinger løp fritt. 

Beauty shopen viste seg å være i naboens hus, i det lille rommet som vendte mot gaten. Thao 

hilste på den middelaldrende damen som eide det, før hun satt seg foran speilet og begynte å 

sminke seg selv. Først masse hvitt pudder, så diskre øyesminke. Her er det en viktig 

balansegang, mye pudder er greit, men mye øyesminke eller leppestift er det bare taxi girls 

som bruker. Etter en stund tok innehaveren over for de mer kompliserte tingene, som 

eyeliner. Hun rettet også ut Thaos hår og sprayet på enorme mengder hårspray. Da Thao var 

ferdig sminket og stylet betalte hun damen 7000 dong, eller i underkant av 3 kroner.  

Jeg spurte Thao om hun kom dit ofte? Hun svarte at når hun skulle jobbe sminket hun seg 

hjemme, men på fridager eller ved spesielle anledninger gikk hun alltid dit. Dette er et godt 

eksempel på hvor viktig utseende er i Vietnam. Det er helt vanlig å gå til beauty shop ved 

alle store og små anledninger. Dersom du har tid og penger til å ta deg av utseende ditt må 

du vise det. Du behøver faktisk ikke eie sminken selv en gang. Thao hadde ikke mye penger, 

og hadde derfor bare litt basissminke selv. Likevel kunne hun gå til beauty shopen og bli 

sminket etter alle kunstens regler, til samme prisen som en bolle nuddelsuppe. Hun kunne 

dermed opprettholde bildet av overlegen status, av å være en moderne ung kvinne som 

bodde i byen og arbeidet innendørs.  

Et interessant moment er at jo mer kontakt mine informanter hadde med vestlige på fritiden, 

jo mindre så hvithetsidealet ut til å bety. Ha, som strakk seg etter vesten på de fleste måter, 

fortalte meg at hun ikke brydde seg om å være hvit. Hun brukte aldri hvit sminke, eller 

sminke på huden i det hele tatt. Til tross for dette hadde hun på seg hansker, maske og hatt 

når vi hadde avtaler på dagtid. Hun forklarte at dette var for ikke å brenne huden i den sterke 

solen. Selv brukte jeg ikke solkrem på disse korte turene, og unngikk fortsatt å brenne min 

nordiske hud. Jeg mener derfor at Ha brukte argumentet om å brenne seg som en 

rasjonalisering. I Vietnam er hanskene og masken og et antrekk, og jeg har sett jenter stolt 
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vise frem den nye masken sin med trykk av hunder på, eller matchende maske og hatt. Ha 

visste masken og hanskene var noe vestlige mennesker fant underlig. Hun ønsket innpass og 

aksept hos disse, og distanserte seg på mange måter fra andre vietnamesere. Samtidig klarte 

hun ikke helt å gå vekk fra det vietnamesiske idealet om hvit hud, da dette omhandler noe 

større enn om man synes hvit hud er vakrest eller ikke. Den hvite huden har som jeg 

diskuterte ovenfor mye å si for hvordan man blir oppfattet, og er sterkt knyttet til status. Ha 

var tross alt en ”good girl,”som forsøkte følge samfunnets retningslinjer. 

En annerledes statusorientering? 

Hvit hud betyr altså status og er ansett som vakkert i Vietnam. Alle mine informanter som så 

svært vestlige ut i klesstilen foretrakk derimot å være mørke i huden. Giang, Huy, og ikke 

minst Huys venner og familie som hadde flyttet til vestlige land, ønsket å være mørke. De 

visste at en gyllen hudfarge var status i vestlige land, og uttalte at dette så sunnere og penere 

ut. De var svært stolte av sin mørke hud. Huys søster Lei bodde som sagt i England. Da hun 

tilbragte en måned i Vietnam på ferie brant hun seg voldsomt første dagen i et klassisk 

vestlig forsøk på å bli brun raskt. Også Huy gikk på stranden hver dag for å ligge i sanden, 

og for å svømme. Det var den mørke huden hans, samt klesstilen og kroppsspråket, som fikk 

han til å se så lite vietnamesisk ut at selgere snakket til han på engelsk. Det er dessuten 

tydelig at hvit hud er viktigere blant jentene enn guttene, da det forbindes med moral. Giang, 

som var svært mørk, fortalte meg at de andre studentene på skolen sa hun hadde stygg hud. 

Dette såret henne, men ettersom hun likte den mørke hudfargen ville hun ikke endre det. Av 

like stor betydning var at kjæresten Steve likte det. Giang fulgte altså det vestlige 

skjønnhetsidealet, i tråd med egne preferanser og de menneskene hun mest søkte aksept fra. 

Jeg oppdaget altså at de som forsøkte å være hvite, også var de som forsøkte å være ”good 

girls,” og i mindre grad ”good boys.” Selv om disse også kunne tøye grensene slik jeg 

diskuterte i forrige kapittel, fulgte de i stor grad samfunnets retningslinjer. De som var 

mørkest i huden, som Huy, Giang, Lien og Nghi var de som kledde seg vestligst, festet mye 

og hadde kjærester fra andre land. Også Phil, Win og Boo, som ble kalt ”ladykillers,” var 

klart mørkere i huden. Dette var de av mine informanter som i størst grad utfordret og 

motarbeidet eksisterende normer. Å være lys eller mørk kan med andre ord uttrykke mye om 

ditt verdensbilde, og hvem du ønsker å identifisere deg med. Å gå inn for å være mørk i 
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huden, når du ikke behøver, er å ta avstand fra det tradisjonelle vietnamesiske verdensbildet 

og hierarkiet. De har en annen verdiorientering. Hvit hud betyr ikke status for disse. 

Idealvekt 

“Look, he’s so fat!” 

Alle vietnameserne jeg ble kjent med i Nha Trang hadde et sterkt fokus på egen og andres 

vekt. Riktignok er vietnamesere flest naturlig svært slanke, og det er sjeldent å se 

overvektige mennesker. Mange turister tar det for gitt at ”vietnameserne bare er tynne 

genetisk”. Dette er kanskje riktig, men å være slank er også noe de fleste er veldig opptatt 

av. Vietnameserne er nøye med å spise riktig, nuddelsuppe til frokost, og ris, grønnsaker, 

fisk eller litt kjøtt til lunsj og middag. Brød, som franskmennene innførte i form av 

baguetter, blir sett på som ”vomfyll” når det ikke finnes alternativer. Mat knyttes også til 

tradisjonell medisin i form av at noe anses som ”varmt” og noe som ”kaldt.” Det er 

nødvendig med en balanse mellom disse for for å fremme skjønnhet og helse. Jeg vil 

diskutere dette videre i kapittelet om konsum.  

Vekt er noe de fleste stadig snakker om, og kommenterer. Jeg ble ofte spurt om hvor mye jeg 

veide, og da jeg svarte var reaksjonene enten sjokkert latter eller en mer beskjeden ”det var 

mye!”, gjerne fulgt av at de fortalte hvor mye de selv veide. Dersom jeg forsøkte å si at jeg 

var vanlig størrelse i mitt land kløyp de meg i siden, eller viste sine egne tynne mager, og lo 

godt. Men det var ikke bare vestliges vekt som ble satt i søkelyset. Et eksempel husker jeg 

svært godt. Jeg var invitert hjem til venninnen min Thuy på middag. Dette var like etter Tet, 

vietnamesisk nyttår, så de fikk også flere slektninger fra Saigon på besøk. Det var fullt av 

aktivitet i huset da jeg ankom. Thuy, moren, søsteren og tanta satte ulike salat- og 

grønnsaksretter utover gulvet, samt risboller, spisepinner og små skåler nuoc mam, den salte 

fiskesausen vietnameserne bruker til det meste. Kusinen grillet fisk og reker på trappa, og 

mennene lå i hengekøye eller sto ute og røyket. Selv fikk jeg ikke hjelpe til, og lekte med de 

to svært viltre barna på to og fem år. Så kom slektningene fra Saigon. Det var en familie 

bestående av mor, far og to tenåringsgutter. Guttene var langt høyere og kraftigere enn 

gjennomsnittet. Thuy kom straks bort til meg og hvisket fnisende ”Look, he’s so fat!”, mens 

hun pekte på den eldste fetteren. Jeg forsøkte å si at det var vel ikke så hyggelig sagt, men 
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hun avfeide meg. Vi satte oss på gulvet for å spise. Under hele middagen var det spesielt to 

mennesker som ble presset på mye mat, nemlig meg og den overvektige fetteren. Også de 

voksne pekte på fetteren og lo. Tanta til Thuy ropte til meg ”He weighs 100 kilo! Map, 

map!” Alle lo, og fetteren spiste videre uten å si et ord. 

Map betyr tjukk, og dette var et ord jeg lærte meg rask, rett og slett fordi det brukes så mye. 

I episoden over fikk jeg voldsomt vondt av den unge fetteren, som ble mobbet av familien 

for sin overvekt, samtidig som de moret seg med å putte stadig mer mat i risbollen hans. 

Vanligvis var det jeg som fylte denne rollen. Imidlertid mente ikke familien noe vondt med 

ertingen. For dem presenterte fetteren noe utenom det vanlige, og dette kommenterte de. 

Ifølge Frigga Haug (1987) er kroppslig avvik ofte knyttet til moralitet. Overvekt blir et 

utrykk for umoral, for manglende viljevstyrke og dårlig karakter (Haug 1987:127). Avvik 

slås ned på i ulike former ettersom det hindrer sosial konformitet. Fetteren i eksempelet 

ovenfor representerte absolutt et avvik i forhold til andre vietnamesere. Jeg opplevde ikke at 

familien forsøkte å endre hans vaner, eller få han til å passe inn i samfunnets konformitet. De 

puttet tvert i mot mer mat i bollen hans. Det var heller ikke et angrep på hans karakter. Men 

hans avvik gjorde det helt klart legitimt for dem å kommentere og småerte han. Til tross for 

dette så han svært rolig ut under hele måltidet, og selv om jeg ble oppbragt på hans vegne 

virket det ikke som om han ble det selv. Skjønnhet og utseende blir som jeg nevnte 

innledningsvis mye kommentert i Vietnam, uten at dette betyr det samme, eller har samme 

mening, som i Norge. Det ligger ikke nødvendigvis fordømmelse i det. Kommentarene later 

ikke til å gå inn på folk, i det minste ikke i så stor grad, og de som kommenterer mener heller 

ikke dette som en fornærmelse. Dette tyder på at vietnameserne ser utseende mer som en 

overflate, som ikke nødvendigvis refekterer hva slags person man er, men tvert imot som 

noe objektivt og plastisk. Hud, hår og vekt er aspekter som kan endres og brukes. Jeg vil 

komme tilbake til dette nedenfor.  

Tynn og umandig? 

Det er mer ved kroppsidealet enn å ikke være overvektig. Man skal heller ikke være for tynn. 

Dette var et langt mer utbredt tema blant mine informanter, og noe som spesielt opptok 

guttene. Huy valgte å gjøre noe aktivt for å endre utseende sitt. Han trente derfor i 

treningsstudio flere ganger i uken, og svømte på stranda hver dag. Ettersom han jobbet  på 

kveldstid hadde han tid til dette. Huy hadde med tid og hardt arbeid fått en svært atypisk 



 46 

kropp for en vietnameser. Han var stolt av å være så kraftig, og hadde aldri på seg skjorte på 

dagtid dersom det ikke var tvingende nødvendig.  

Huy skilte seg riktignok ut, og de fleste guttene jeg ble kjent med klagde gjentatte ganger til 

meg over at følte de var for tynne. Phil var kun 162 cm høy, og i tillegg relativt spinkel. Han 

fortalte meg at han jobbet hardt, sov lite og hadde ikke tid til å spise riktig eller ta vare på 

kroppen sin. Han synes han var for tynn. Guttenes fokusering på vekt forsterkes av at de 

hovedsakelig tilbringer tid med vestlige mennesker som både er svært mye høyere enn dem, 

men også kraftigere. Jeg så for eksempel gjentatte ganger at mannlige turister Phil var blitt 

kjent med løftet han opp. Dette skjedde gjerne på kvelden etter at de hadde drukket litt, og 

var fulgt av mye latter både fra han som løftet og tilskuere. Phil lo med, men dette plagde 

han. Når de løftet han på denne måten fremsto han som et barn. Det umandiggjorde han, og 

førte til tap av ansikt. Ifølge Haug (1987) er mannlig høyde assosiert med overlegenhet, 

styrke og kraft. Kvinner er ”under” menn i begge betydningene av ordet (Haug 1987:118). 

Mine mannlige informanter var nesten utelukkende lavere enn vestlige kvinner, noe som 

representerte en utfordring når det gjaldt å føle maskulinitet. Et annet viktig aspekt i denne 

sammenheng er at guttene ikke blir like attraktive for vestlige jenter. Jeg har selv hørt flere 

kvinnelige turister si ting som ”Før var jeg aldri tiltrukket av asiatiske gutter, de er jo så små 

og tynne!”. Dette var guttene klar over.  

Selv om det i Vietnam lenge har vært fokusert på en viss vekt og en viss høyde som 

attraktivt, fant jeg at kontakten med vestlige mennesker har forsterket dette i mine 

informanter. Møtet med vesten har også gitt dem ideer om vestlige idealer, og mange vet at 

de ikke oppfyller disse. Spesielt for guttene er det vanskelig å ikke føle sin integritet truet av 

å konstant omgi seg med både jenter og gutter som er høyere og kraftigere enn dem. 

Utseende er i dette tilfellet noe som klart deler vestlige og vietnamesere inn i atskilte 

kategorier. Ved å forsøke å være brunere og kraftigere enn andre vietnamesere utfordrer 

mine informanter disse grensene. De har egenskaper som de vestlige også har, og gir uttrykk 

for at de identifiserer seg med dem. 

Kroppsspråk 

Ifølge det konfusianistiske verdensbildet er kvinner underordnet menn, og skal være passive 

og aksepterende. Et gammelt vietnamesisk ordtak sier ”One boy, that’s something; ten girls, 
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that’s nothing” (Jamieson 1993:18). Trass slike ordtak har kvinner hatt en relativ sterk 

posisjon i det vietnamesiske samfunn. De har vært aktive i religiøse ritualer, deltatt i 

økonomien og arbeidet side om side med menn på rismarkene. Likevel vedvarer flere 

aspekter ved det konfusianistiske kjønnsmønsteret, og kjønnsrollene i Vietnam tilsier at 

kvinner skal være feminine og menn maskuline. Dette får blant annet utslag i kroppspråket. 

Man tar ofte for gitt at hvordan en person sitter, går, ler og lignende er et resultat av ubevisst 

preging over tid (Haug 1987). Ved flere anledninger ble jeg overrasket over tilsynelatende 

svært bevisst bruk av kroppspråk hos mine informanter. Når Thao og jeg var på coffe shop 

satt vi vanligvis og skravlet om løst og fast, og hun pratet alltid mest. Ved et par anledninger 

dro vi også på Sailing Club. En av disse gangene kom to venner av meg bort og satte seg 

med oss, en canadier og en engelskmann. De var i Nha Trang som dykkere, og visste hvem 

Thao var fra baren hun jobbet i. Canadieren Paul begynte etterhvert å småflørte med Thao. 

Kroppsspråket hennes endret seg straks. Hun lyttet mer enn hun pratet, og holdt seg for 

munnen når hun lo. Da Paul småertet henne latet hun som om hun skulle slå han, for så å 

utbryte ”å!” og klaske den høye hælen sin i gulvet på furtent vis. Han tilbød henne også å 

smake på drinken sin, noe hun svarte på med å sperre øynene sjokkert opp og si at hun drakk 

da ikke alkohol! Isteden gikk hun for å hente seg en cola, og trippet som vanlig avgårde med 

svært små steg, og hælen på skoen klaskende i gulvet for hvert skritt hun tok.  

Selv om vietnamesiske jenter generelt har et svært feminint kroppsspråk, overdriver de dette 

i kontakt med gutter. Muligens er dette mindre bevisst enn jeg tolket det, og jentene kan ha 

lært et svært kjønnet atferdsmønster fra tidlig av. Jeg reagerte likevel på den drastiske 

endringen i oppførsel når attraktive unge menn var til stede. Kroppsspråket blir et 

instrument, der jentene spiller på sin sårbarhet og underlegenhet når de flørter, slik det 

tradisjonelle kjønnsmønsteret tilsier. De levde dermed opp til den adferden som var forventet 

av dem.  

Mange av mine informanter avvek fra disse kjønnsmønstrene. Flere av jentene, som Giang, 

Lien og Nghi, deltok aktivt i begivenhetene på lik linje med menn. De var med på det som 

skjedde, de festet, drakk alkohol og røykte. Alle tre var glade i å danse, og kunne ofte danse 

på en utfordrende måte. I det hele tatt hadde de et kroppsspråk som var mye mer seksuelt 

aggressivt enn de fleste andre vietnamesiske jenter. De hadde i større grad tilegnet seg 

turistenes kroppsspråk. Flere av mine mannlige informanter hadde og et kroppsspråk som 

skilte seg ut i forholdt til andre vietnamesere. Spesielt Huy og Boo nærmest spradet når de 
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gikk, med et lite sprett i gangen. De virket dermed veldig trygge på seg selv, og ikke redde 

for oppmerksomhet. Dessuten var de alle, med uttak av Mot, svært selvsikre når det gjaldt 

jenter. I hele Vietnam får man mye oppmerksomhet som vestlig person, og kvinnelige 

turister får mye oppmerksomhet fra menn. Imidlertid er denne oppmerksomheten svært 

sjelden fysisk. Win, Boo, Huy og Phil derimot slang gjerne en arm rundt en vilt fremmed 

jente, dro henne opp på dansegulvet eller oppfordret til tequila body shots.8  

Generelt vakte flere av mine informanter mye oppsikt, og fikk mange blikk fra andre 

vietnamesere. Jeg kan illustrere med et eksempel: Huy, Lien, vår engelske venninne Abs og 

jeg spiste en dag lunsj på Lac Canh, en populær restaurant utenfor turiststrøket. Stedet er 

spesielt kjent for sin grillmat, der man får en liten kullgrill på bordet og selv legger på biter 

av marinert kjøtt. Allerede da vi kom inn vendtes alle blikk mot oss. Jeg tenkte først at dette 

kom av at vi var to blondiner på dette stedet med bare vietnamesere. Så forsto jeg at de 

stirret like mye på Huy, med bar overkropp, og Lien, i en lårkort shorts og utringet singlet, 

begge to svært brune og veldig høylytte. Det vakte heller ikke mindre oppsikt da Huy i kjent 

stil lot som en baguett var penisen hans og holdt rundt den mens han ropte ”I’m horny like a 

horse!”, mens vi alle lo så tårene trillet. Jeg må legge til at ikke alle mine informanter kunne 

gjort noe lignende, og hadde Ha eller Mot vært med her hadde de nok blitt forskrekket. Slik 

høylydt, utagerende oppførsel med tydelige seksuelle referanser, midt på lyse dagen i en 

familierestaurant, utgjorde en klar grenseoverskridelse for hva som utgjorde ”skikkelig” og 

akseptert oppførsel. I miljøet Huy og Lien befant seg i, der de jobbet i en bar, drakk mye 

alkohol og omga seg med turister, gikk det nærmest sport i å komme med seksuelle 

referanser i både tale og oppførsel. Deres kroppsspråk var preget av denne livvstilen, og de 

markerte med dette en avstand fra vietnamesiske idealer.  

Utseende som instrument 

Under kommunismen ble kropp og helse et statlig anliggende. I Nha Trang er det en stor 

betongplattform ved stranda, ved siden av et uferdig krigsmonument. Grytidlig hver morgen 

møter en stor mengde mennesker opp her, stiller seg på rad og rekke, og utfører tai chi-

                                                 

8 Body shots utføres av to personer. Den vanligste versjonen innebærer at den ene parten får salt på brystet og en 
limebåt i munnen, og den andre slikker i seg saltet, drikker en tequilashot og suger på limen. 



 49 

lignende gymnastikk til instruksene som kommer fra en høytaler festet på en stolpe. Dette 

ritualet gjentas hver morgen over hele Vietnam. Vietnam har fortsatt et kommunistisk styre, 

men store endringer har skjedd i forhold til en åpning mot omverdenen, og langt mindre 

kontroll over enkeltindividet. Kropp og utseende er nå et mer privat anliggende, og du 

bestemmer i større grad over egen kropp.  

Vietnamesere later til å ha et mer instrumentelt forhold til utseende. Skjønnhet og 

kroppsspråk er noe man i høyeste grad bruker. Som jeg beskrev i et tidligere kapittel er unge 

vietnamesere opptatt av å ha kjæreste, og jeg ble ofte spurt om jeg hadde kjæreste. Et vanlig 

svar da jeg sa jeg ikke hadde dette var ”Hvorfor ikke? Du er jo pen!”. Av dette fremkommer 

det at utseende er noe man bruker blant annet for å skaffe seg en mann eller kone. Dette 

stemmer også med det faktum at utseende ikke ser ut til å spille samme rolle etter at man når 

en viss alder. Voksne kvinner bruker sjelden sminke og går gjerne i en slags 

pysjamaslignende drakt som ser svært komfortabel ut. Utseende er ikke lenger like viktig, de 

er allerede gift og har barn. Utseende kan også brukes til å oppnå andre goder. Hørstad 

(1998) understreker hvordan informantene hennes brukte utseende og pene klær for å 

forbedre egen posisjon sosialt og økonomisk. Å gifte seg opp eller å få en jobb i et 

internasjonalt firma var blant målene de håpet å oppnå med dette (Hørstad 1998:69). 

Utseende er også noe man kan endre. Det er en prosess, noe unge mennesker bruker tid og 

penger på. Dette er et faktum som kommer tydelig fram i bybildet, med et enormt antall 

beauty shops, neglesalonger, massagestudioer og frisører. Disse er også svært billige, og 

ikke forbeholdt eliten, slik eksempelet med Thao ovenfor illustrerte. 

Oppsummering 

Som det går frem av diskusjonen ovenfor er hvordan en person ser ut svært viktig i Vietnam. 

Både når det gjelder utseende og kroppsspråk er det klare retningslinjer for hva som er 

attraktivt og ”korrekt.” Hudfargen skal være hvitest mulig. Dette er en appropriering av et 

vestlig skjønnhetsideal som har en lang historie. Den har fått et vietnamesisk uttrykk, og 

spesielt for jenter settes hudfarge i sammenheng med moral. Videre skal man ifølge idealet 

kle seg sømmelig og ikke være for tykk eller for tynn. Kvinner skal være feminine, diskre og 

passive, og menn maskuline. En persons utseende med på å uttrykke om man er fra 

landsbygda eller byen, om man jobber inne eller ute, og om man har tid og ressurser til å ta 
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vare på og fremheve din skjønnhet. Utseende og kroppsspråk er også i stor grad 

instrumentelt og plastisk. Det kan brukes, endres og forbedres. Alt dette gjør at det er 

nødvendig å bruke tid og penger på utseende, ettersom dette både er uttrykk for status og et 

middel for å oppnå goder som en kjæreste eller bedre jobb. 

De fleste jeg ble kjent med i Nha Trang fulgte disse idealene, men dette gjaldt de færreste av 

mine nøkkelinformanter. Det var kun Thao, og til en viss grad Ha, som forsøkte å bevare sin 

hvite hud og utøve sin skjønnhet på en kulturelt forventet måte. De andre, som Giang og 

Huy, gikk derimot inn for å få mørkere hud og hadde et mer selvsikkert og seksuelt 

aggressivt kroppsspråk. Denne grenseoverskridelsen utgjorde en motstand til tradisjonelle 

vietnamesiske verdier og hierarkier. De så ut til å heller identifisere seg med vestlig idealer, 

og tilegnet seg egenskaper som tilhørte denne kategorien. Utseende og kropp var et område 

de kunne forme til å passe sin ”fantasy of identity” (Moore 1994). Mine informanter brukte 

slik hvordan de så ut til å vise sin identitiet og tilhørighet.  
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Kapittel 4: Konsum 

Jeg er på vei til internettkafeen der Ha jobber. Klokka er åtte på kvelden, og det er mørkt. 

Jeg går forbi to gateboder som selger mat. Nesten alle de små plaststolene og bordene er 

opptatt av vietnamesere som spiser middag. Plutselig hører jeg navnet mitt bli ropt, og Boo 

spretter fram fra bak et bord. Han spør meg hvor jeg skal, og jeg sier jeg skal besøke Ha. 

Han tar et skritt tilbake og peker på nedre del av kroppen sin. ”Hva synes du om stilen 

min?”. Han har på seg olabukse som han har brettet opp nederst, og tøysko med hvit 

plasttupp som er populære i Europa. Jeg sier han ser veldig kul ut! ”Vietnamesere liker det 

ikke,” sier han, og virker fornøyd med svaret mitt. Deretter trekker han en mobiltelefon opp 

fra lomma. ”Kjøpte den i går, den er nesten ny. Den kosta bare 200 000 dong!”. Jeg 

kommenterer at den er veldig fin. Like fort som han kom spretter Boo avgårde igjen. ”Kom 

innom baren etterpå!” roper han i det han forsvinner. 

I likhet med Boo brukte de fleste av mine informanter mye tid, penger og energi på å 

perfeksjonere bildet de ga av seg selv. I dette kapittelet vil jeg vise hovedtrekkene av mine 

informanters konsumvaner. Hva de kjøper, hvorfor og hva de ønsker å signalisere med dette 

vil stå sentralt. Som nevnt i første kapittel hevet USA sin handlesbarriere av Vietnam i 1994, 

noe som førte til en strøm av nye varer. Dette betydde mer enn bare en drastisk økning i 

utvalg. Hørstad (1998) beskriver i sin hovedoppgave fra Saigon hvordan hennes informanter 

tilla de nye varene ulik verdi, og at de i stor grad brukte konsum til å uttrykke egen identitet. 

Miller (2001) hevder i samsvar med dette at hva man kjøper henger sammen med hvilket 

bilde man ønsker å gi av seg selv. Mills (2003) sine data fra Thailand gjenspeiler og dette: 

”..manufactured and purchased commodities represent not only material wealth but also 

symbolic resources- ”cultural capital” (Bourdieu, 1977,1984)- with which residents 

negotiated identity and status within the community” (Mills 2003:49). Nye varer vitner altså 

ikke bare om materiell rikdom, men settes i sammenheng med status og identitet. De må 

derfor fremvises.  

Jeg vil argumentere for at dette i høyeste grad også gjaldt for menneskene jeg ble kjent med i 

Nha Trang. I motsetning til Mills’ informanter ønsket de ikke bare vise disse symbolske 

ressursene til sine landsmenn. Like viktig var det å vise dem til vestlige turister. Jeg vil og 

vise at det for en rekke varer eksisterer interne hierarkier som er kulturelt betinget, og som 
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gir konsumvanene et lokalt utrykk. Jeg har delt kapittelet inn i gjenstander, og mat og drikke. 

Jeg vil begynne med å se kort på mine informanters forhold til penger. 

Kan penger kjøpe lykke? 

En utbredt stereotype av mennesker i buddhistiske land er at de er mindre opptatt av 

materielle ting. Et opphold i Vietnam kan raskt få en til å endre mening. Mange turister jeg 

pratet med uttrykte en frustrasjon over at alt tilsynelatende handlet om penger for 

vietnameserne de møtte, og at de gjentatte ganger var blitt lurt på sin reise gjennom landet. 

Dette er kanskje ikke så overraskende, med tanke på at stadig flere vietnamesere faktisk 

lever av turistene. De vet at for en turist er det å betale 10 000 dong, ca. 4 kroner, ekstra for 

en drosjetur nærmest ubetydelig, mens det betyr middag på bordet for drosjesjåføren. Et par 

aspekter når det gjelder penger overrasket meg likevel. Det første var hvordan jeg stadig ble 

spurt om hva ting jeg hadde kjøpt kostet, hva hotellrommet mitt kostet, hva jeg tjente i 

Norge og lignende. Jeg var vant til at dette var private anliggende, og at man ikke skulle 

spørre fremmed slike spørsmål. Dette var imidlertid helt vanlig i Vietnam. Jeg vil komme 

nærmere inn på denne praksisen nedenfor. Det andre aspektet som overrasket meg var 

hvordan så mange gjorde en naturlig kobling mellom penger og lykke. Thao knyttet for 

eksempel penger til kjærlighet ved å si at moren var så glad i henne at hun skulle kjøpe en ny 

motorbike til henne. Dessuten hadde nesten alle mine informanter en rekke ulike planer om 

hvordan de kunne få bedre jobber, og slik høyere lønn og et bedre, lykkeligere liv. 

Rambo (2005) uttaler seg i sterke ordelag etter 40 års forskning i Vietnam: ”I think for most 

people in Vietnam, getting rich quick is the primary aim in life” (Rambo 2005:267). 

Forestillingen om å ikke bare bli rik, men bli rik raskt var noe jeg også merket meg under 

feltarbeidet mitt. Ett utrykk for dette er gambling, som er svært utbredt. Dette fikk tragiske 

konsekvenser under verdenscupen i fotball, da mange tapte både motorbikes og hus i 

veddermål, og antall selvmord økte drastisk. En av årsakene til at mange setter likhetstegn 

mellom rikdom og lykke har å gjøre med hvor økonomisk sårbare de aller fleste 

vietnamesere er. Trygd, pensjon og sykeforsikring er nærmest ikke-eksisterende. Da en ung 

mann jeg ble kjent med ble syk og måtte på sykehus måtte moren låne penger av en rekke 

familiemedlemmer og venner, samt få tilsendt penger av en slektning i Norge. På denne 

måten fikk de skrapt sammen nok penger til behandling. Andre er mindre heldige, og 
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ruineres dersom slike ting skjer. Å være rik derimot betyr å være trygg, og fri fra slike 

bekymringer. Vietnamesernes vektlegging av penger er altså ikke hovedsakelig for 

rikdommen som verdi i seg selv. Jeg vil nå se på mine informanters forhold til ulike 

gjenstander. 

Gjenstander 

Mopeder som manndomssymboler 

For femti år siden besto trafikken i Vietnam nesten utelukkende av sykler. Dersom man 

skulle frakte noe stort eller tungt brukte man xich lo, en sykkeldrosje der sykleren sitter på et 

høyt sykkelsete og passasjeren i et sete foran. I dag er trafikken dominert av motorbikes, en 

lett motorsykkel som ser ut som en moped, men kan gå i over 100 km/t. De aller fleste 

familier har minst en motorbike, og det er ikke uvanlig å se mor, far, tre barn og en hund i 

kurven foran på en slik liten motorsykkel. Mange unge mennesker har sin egen motorbike, 

og dette gjaldt nesten alle mine informanter. En av de vanlige fritidssyslene blant unge 

mennesker er faktisk å ”go around,” altså å bare kjøre sakte rundt. Dette er billig, og flere 

kommenterte også at man får en avkjølende vind på seg. Mellom syv og ni på kvelden var 

hovedgaten Tran Phu som gikk langs stranden full av ungdommer som ”went around,” enten 

en liten gruppe på flere mopeder, eller to venner på en. Kjærester kjørte ofte slik, og dette 

var en unnskyldning til å sitte relativt tett omslynget. Man må jo holde seg fast.  

Mine kvinnelige informanter virket ikke så opptatt av hva slags motorbike de hadde, og 

snakket sjelden om dem dersom det ikke gjaldt praktiske ting som reparasjoner eller at de 

måtte fylle bensin. For mine mannlige informanter spilte mopedene en helt annen rolle. 

Dette var noe de snakket om, sammenlignet, ønsket seg og drømte om. Hørstad (1998) har 

beskrevet sitt inntrykk av at unge menn i Saigon ”var” den motorbiken de hadde. Videre 

hevder hun guttene i stor grad knyttet sin identitet til denne (Hørstad 1998:91). Dette 

sammenfaller med mine data. Sist jeg var i Nha Trang klagde Phil sin nød til meg, og 

fortalte gråtkvalt at han var så ”unlucky,”  han hadde ikke engang sin egen motorbike. Det 

var ydmykende å måtte låne andres, eller enda verre, å gå! Man gikk bare for mosjon. Nå 

hadde han nylig kjøpt en voldsomt stor motorbike, som til forveksling så ut som en 
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motorsykkel. Denne var gjenstand for beundring, og rett som det var så jeg andre fyke forbi 

på den, da de fikk låne den for en runde rundt kvartalet.  

Andre hadde ikke råd til slike imponerende motorbikes. En av dem var Mot. Mot var 

generelt beskjeden i det meste han foretok seg. Nylig hadde han også anskaffet seg en ny 

motorbike, og var stolt av denne. Han hadde ikke hatt noe kjøretøy på en stund, ettersom 

foreldrene hadde flyttet til Saigon og tatt familiens motorbike med seg. I begynnelsen av 

feltarbeidet mitt jobbet han på baren ”Why Not?”. Han fikk knapt betalt, men gjorde det for 

å hjelpe eieren og vennen Tiger, som han også fikk bo hos. En kveld satt Mot, Tiger, 

barmanageren Bao og jeg på ”Why Not?”. På grunn av Tigers begrensede 

engelskkunnskaper bestod samtalen mest av tøys, og småfornærmelser guttene imellom, som 

da Tiger sa at Bao var ”half man, half noodle.” Da klokken var rundt tolv bestemte vi oss for 

å dra hjem. Vi gikk bort til mopedene som sto parkert utenfor, og Tiger viste meg sin splitter 

nye, svarte Vespa. Han formelig struttet av stolthet, noe som ble forsterket av de andre 

guttenes beundrende blikk. Deretter pekte han på Mots lille moped og sa ”ladybike!”. Dette 

gjentok han flere ganger, mens han lo så mye at han måtte bøye seg fram og støtte seg på 

lårene. Bao stemte i, og de pekte og lo. Mot smilte, mens så litt oppgitt ut, og det var tydelig 

at det ikke var første gang han hadde hørt dette. 

Mopeder, eller motorbikes, er altså noe det er essensielt å ha for en ung mann. Dette er av 

praktiske grunner, som fremkomstmiddel og muligheten til å være uavhengig av familien, og 

brukes dessuten til andre formål, som fritidsaktivitet og legitimering av offentlig nærkontakt 

med det motsatte kjønn. Motorbikes er også et viktig statussymbol. De er, på samme måte 

som hvit hud har vært, et uttrykk for status, penger og modernitet. Dersom du har råd til en 

god motorbike må du vise dette. Som det kommer frem av avsnittet ovenfor er motorbikes 

også kjønnet. Da jeg så lille, spede Phil på sin enorme motorbike kunne jeg ikke unngå å 

tenke på kjøretøyet som et overdrevent uttrykk for hans maskulinitet. Phil hadde ikke hatt 

noe motorbike på lenge, og hadde følt seg ydmyket og umandiggjort. Nå som han hadde 

utvidet forretningene sine var det på sin plass med den største motorbiken i strøket. Denne 

symboliserte at han var en mektig mann, og fungerte som symbolsk kapital ettersom den var 

gjenstand for andres beundring. Det var tydelig at det ikke var av praktiske årsaker han 

hadde valgt den. Phil reiste sjeldent langt, og hadde dermed liten bruk for et så kraftig 

kjøretøy. Mopeden var dessuten så stor at han knapt rakk fram til styret. Kjønnskoplingen 
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ble bekreftet av det faktum at Mots moped, som var mindre og spedere, ble sett på som en 

”ladybike.” Den ble et uttrykk for hans lavere status og økonomi.  

Et interessant moment er at hierarkiene for motorbikes i Nha Trang har fått et spesielt lokalt 

uttrykk. Hesting og Prenter (2002) beskriver hvordan en av deres kvinnelige informanter i 

Saigon skulle spise middag med en vestlig mann som kjørte en Vespa. Informanten deres 

nektet å bli sett på denne, og mannen måtte leie en ny motorbike for anledningen. 

Informanten mente nemlig Vespaer var gamle og ufikse, og ikke i tråd med velstanden og 

moderniteten hun ønsket å kommunisere (2002:80). I Nha Trang var det omvendt. Gamle, 

originale Vespaer var svært populære, spesielt blant de vestlige menneskene som bor der, og 

blant vietnameserne som tilbrakte mye tid med dem. Win hadde for eksempel en Vespa, og 

var svært stolt av dette. Jeg vil argumentere for at hierarkiet som tilsier hva som er en bra 

motorbike har blitt påvirket av kulturmøtet som en ”contact zone” (Pratt 1992) innebærer. 

De vestlige tillegger Vespaer høy status, da disse ansees som ”autentiske.” I Saigon anses de 

som gammelt skrap. En ny japansk motorbike blir dermed et bedre valg for å formidle 

modernitet og vestlighet, enn en italiensk Vespa. I Nha Trang har man altså en annen 

appropriering av vestlige varer enn i Saigon. 

 Mobile statussymboler 

Tidlig i feltarbeidet mitt ble jeg slått av at alle hadde mobiltelefoner. I Nha Trangs 

sentrumsområde fantes det noe som virket som et overdrevent antall butikker som solgte 

disse, og store reklameplakater viste trendy, urbane mennesker med moteriktige klær og 

avanserte mobiler. Med tanke på at brutto nasjonalprodukt per innbygger i Vietnam er 2300 

dollar,9 fant jeg det faktum at mange ungdommer hadde så nye og avanserte mobiltelefoner 

overraskende. Jeg tenkte at de kanskje er mye billigere der? Dette er til en viss grad riktig 

ettersom det er et stort bruktmarked for mobiler. Men en ny modell, med kamera og alle 

finesser, koster opp mot 10 millioner dong, eller over 4000 kroner. Mobiler er med andre ord 

svært viktige for unge vietnamesere, og de investerer mye i dem. 

Min egen mobiltelefon ble stjålet så fort jeg satte bena på vietnamesisk jord. Allerede da jeg 

kom fram til hotellet mitt i Saigon, direkte fra flyplassen, var den borte. Ettersom man ikke 

                                                 

9 www.globalis.no/land/Vietnam 
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har abonnement på telefonene, og et SIM-kort koster litt under 30 kroner, er det lett å selge 

mobiler, stjålne eller ikke. Jeg tenkte at da fikk jeg klare meg uten. Imidlertid kommenterte 

stadig lokale venner og bekjente at det var umulig å få tak i meg. Nye venner spurte straks 

etter nummeret mitt, og ble svært overrasket over at jeg ikke hadde mobiltelefon. Jeg hadde 

vel råd til det, det var bare å kjøpe en! Underforstått i dette lå ”jeg som var vestlig hadde vel 

råd til det.” Tilslutt ga jeg etter for presset, og kjøpte en telefon. Det var en helt enkel 

modell, uten kamera. Da jeg dukket opp med denne spurte alle meg, både kjente og ukjente, 

om å få se på den, og hva den hadde kostet.10  

Ifølge tall fra FN var det i 2002 kun 2 av 100 mennesker som hadde mobiltelefon i Vietnam, 

til sammenligning med 84 av 100 i Norge.11 Man må ta i betraktning at det er vanskelig å 

skaffe nøyaktige tall på slikt i Vietnam. Disse tallene sier likevel flere ting. For det første at 

det har vært en voldsom økning i antall mennesker som har skaffet seg mobiltelefoner i 

årene etter undersøkelsen. For det andre at mine informanter ser ut til å stå i en særstilling i 

forhold til mange andre i landet. Dette skyldes nok mye inntektene, og påvirkningen, fra 

turismen. Mobiltelefoner er fortsatt en ny ting, og det er derfor status knyttet til disse. Ifølge 

Mills (2003) settes ny teknologi i sammenheng med status også  i Thailand: ”In particular, 

the ownership and display of new technologies and consumer commodities are increasingly 

valued as symbols of modern success and social status throughout Thailand” (Mills 

2003:15). Dette er i samsvar med mine data fra Nha Trang, og mobiltelefoner var et viktig 

uttrykk for dette. Hva som gir status er aldri objektivt gitt, og som med motorbikes eksisterte 

det her et internt hierarki som de fleste unge er kjent med. For det første gjelder det å ikke ha 

en for gammel modell. Dette virket omtrent like viktig for jentene som for guttene. Videre er 

det forskjell på hvilke merker som er mest populære. Ikke minst eksisterer det et 

kjønnsmønster, der jentene foretakk små telefoner de anså som mer feminine. Små Samsung 

telefoner hvor man løfter opp den øverste delen som et lokk var spesielt populære. Det var 

også mobilpynt i form av små smykker eller figurer man festet på den. Det fantes en mengde 

butikker som solgte kun tilbehør til telefonene. Guttene foretrakk gjerne litt større telefoner 

som virket mer maskuline, og brukte aldri pynt. Det er altså ikke bare pris som er basis for 

                                                 

10 Jeg vil komme nærmere inn på prakisen om å spørre hva ting koster nedenfor. 

11 www.globalis.no/land/Vietnam 
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hierarkiet, men hva som anses som mest moderne og som mest passende for ditt kjønn. 

Konsum av vestlige varer får med dette et svært vietnamesisk uttrykk. 

Dersom mobilen skal ha noe innvirkning på ens status må den være synlig for andre. Dette 

forsikrer ungdommer seg om ved å ha på så mye lydeffekter som mulig. Når Thuy og jeg 

spiste lunsj fikk hun ofte meldinger i løpet av måltidet. Hun svarte da øyeblikkelig på disse, 

med lydeffekter for hver tast, noe som skapte en god del bråk. Det var også vanlig å se unge 

mennesker som ventet på noe eller noen, og slo i hjel tid med å teste ut alle ringetonene på 

telefonen sin. Dette gjaldt de færreste av mine informanter. Ha spesielt var alltid nøye med 

manerene sine. Hun gjentok flere ganger at hun hatet at vietnameserer alltid var for sene til 

avtaler, hun himlet med øynene dersom hun ikke synes servitører var høflige nok, og hun 

synes ikke det sømmet seg å ha voldsomme lydeffekter på mobilen. Dersom hun måtte svare 

på en melding eller telefon når vi var sammen unnskyldte hun seg alltid. Med dette ønsket 

hun å signalisere en avstand til andre vietnamesere, og vise at hun mestret de vestlige kodene 

for korrekt oppførsel. 

Win kunne også snakke nedsettende om andre vietnamesere. Han ville aldri sittet og bladd 

seg gjennom ringelyder, dette virket usofistikert. På den andre siden hadde han en flott, ny 

mobiltelefon med kamera, som han var stolt av og likte å vise fram. Dette måtte gjøres på en 

måte som ikke var for opplagt. En kveld baren til Phil hadde mange kunder bestemte han, 

Phil og Boo seg for å fremføre en dans de hadde lært. De senket musikken og ba om alles 

oppmerksomhet, før de stilte seg opp på gaten og danset. Midt i det hele kom en motorbike 

kjørende. Føreren kom litt for nærme Win, som fikk buksebeinet dratt inn i eikene på 

bakhjulet og falt overende. Det hele så dramatisk ut, og Win ble kjørt på sykehuset av en av 

barens medeiere. Heldigvis gikk det bra, og han kom fra det med et kutt i hodet og et på 

beinet. Jeg besøkte han på jobben neste dag for å forsikre meg om at han i fin form. Da ba 

han meg ta bilde av kuttet i hodet hans med telefonen. ”Hvorfor det?” spurte jeg, ”du har jo 

sett det i speilet?” ”Bare gjør det!” svarte han. Da jeg hadde tatt et bilde så han på dette, før 

han ba meg ta enda et. Deretter ba han meg filme det med mobilen. Slik holdt vi på en god 

stund, mens de andre ansatt så på, både nysgjerrige og småsmilende. 

Win synes helt klart det var artig med kameraet, et slags avansert leketøy. Det var også 

tydelig at han ønsket å vise både meg og de andre ansatte de mange funksjonene på 

mobiltelefonen. Langt i fra alle hadde kamera på telefonen. Dette var også noe han gjorde 
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når han traff vestlige jenter han ville imponere, nemlig å ta bilde av de og vise de andre 

bilder han hadde på telefonen. Som Mills (2003) hevder symboliserer mobiltelefonen mer 

enn bare materiell velstand, nemlig status og mestring. 

Klær og skjønnhetsprodukter 

Under feltarbeidet mitt i Nha Trang ble jeg kjent med en svensk dykker, Sebastian. En dag 

hadde en vietnamesisk jente han var blitt kjent med tatt han med til Maximark for å handle 

klær. Maximark er del av en kjede supermarkeder som har åpnet i Vietnam de siste ti årene. 

De strekker seg etter amerikansk standard, og er populære blant vietnamesere enten de bare 

skal titte, eller dersom de leter etter noe spesielt de ikke finner på markedet. Det finnes ingen 

kjøpesentre i Nha Trang, så dette er det nærmeste man kommer. Sebastian kjøpte flere t-

skjorter og også et par bukser. Senere på dagen traff vi Huy. Han ble svært ivrig da han så 

Sebastians nye klær. Han synes de så ”vestlige” ut, og ble overrasket da han hørte de var fra 

Maximark. Han ba Sebastian snu seg rundt, tittet på sømmen og merkelappen og kjente på 

hvordan t-skjorten satt over skuldrene. Jeg stusset noe over denne uttalte klesinteressen fra 

en mann. Huy var riktignok en av de mest motebevisste informantene mine. Han jobbet som 

dj, og måtte ta vare på sitt ”Bad Boy” image. Dessuten bodde alle hans nærmeste i vestlige 

land, noe som både gjorde at han fikk klær fra disse landene, men også et press om å følge 

moten. Derimot var ikke Win, Phil eller Boo mye dårligere. De var også opptatt av å se 

moteriktig ut, som eksempelet i begynnelsen av kapittelet viste. Phil reiste flere ganger til 

Hoi An, en by kjent for sine mange skreddere, og fikk spesialsydd skjorter og bukser. Han 

var alltid antrukket i penbukser, blankpussede sko og hvit skjorte dersom han gjorde viktige 

forretninger på dagen. Når han skulle i baren på kveldstid skiftet han til moteriktige hullete 

olabukser, joggesko og kule skjorter. Han mestret denne balansegangen godt, og var dermed 

alltid ulastelig antrukket. Phil var svært opptatt av hvordan han fremsto, og visste at klær 

spiller en viktig rolle i hvordan andre oppfatter en. 

Som med mobiltelefoner og motorbikes plasseres også klær i et hierarki. Klær fra markedet 

er nederst. Det er for øvrig disse de fleste vietnamesere bruker. Deretter kommer klær fra 

butikker, som Maximark. Om det var falske merkevarer så ikke ut til å bety noe. Dette 

skyldes at en så liten del av befolkningen har råd til ekte merkevarer, og det finnes heller 

ikke mange slike butikker utenfor Saigon eller Hanoi. Nyansen ”fake/real” var i så måte ikke 

et tema blant mine informanter. Noe på siden kommer skreddersydde klær, som er mer for 
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spesielle anledninger, og er mindre utbredt. Øverst er alt fra vesten. Dette hierarkiet 

begrunnet de fleste med kvalitet, og alle jeg diskuterte dette med uttalte at vestlige klær har 

bedre kvalitet, og er dessuten penere. Paradokset at mye av det ”vestlige” tøyet er produsert i 

Asia fikk ingen oppmerksomhet. Også skjønnhetsprodukter fra vesten var populære. Giang 

viste meg med andakt hudkremer og sminke hun hadde fått av kjæresten Steve. ”Det er fra 

Australia,” sa hun stolt, og førte hånden forsiktig over sminken fra L’Oreal, og den vanlige 

blå fuktighetskremen fra Nivea man kan kjøpe i matbutikker i vesten. Det fantes flere 

butikker i Nha Trang som solgte kosmetikk av en upåklagelig kvalitet, hvor jeg selv handlet 

ved et par anledninger. Det var slett ikke billig der, og sminken jeg kjøpte kostet langt mer i 

norske kroner enn det Giang hadde. Trass dette sto produkter fra vestlige land høyere i kurs.  

Miller (2001) viser til Clammers data fra Japan. Ifølge Clammer er konsumpsjon 

kollektivisme maskert som individualisme. Han sier konsumbaserte aktiviteter er vanlig 

spesielt blant kvinner, som utveksler informasjon om priser, varer og trender, og også titter 

og shopper sammen (Clammer 1997, i Miller 2001). Dette underbygger mine observasjoner i 

Nha Trang. Det var tydelig viktig å holde seg oppdatert på hva som var moderne og hva ting 

kostet. I begynnelsen reagerte jeg på stadige spørsmål om hva jeg hadde betalt for ulike 

gjenstander. Mest merkelig var det da de ville vite prisen på små, og i mine øyne 

ubetydelige, ting. Etter en måneds tid i Nha Trang var jeg tom for enkelte artikler, og dro på 

Maximark og handlet. Jeg bestemte meg for å gå hele veien for å få litt mosjon. Det var ikke 

mer enn en halvtime hver vei, men jeg hadde gått midt på dagen, og varmen var nesten 

uutholdelig. Da jeg var nesten hjemme passerte jeg resturanten Carlos, hvor jeg pleide å slå 

av en prat med jentene som jobbet. De så den knallgule Maximarkposen min på lang 

avstand, og innen jeg kom fram sto alle tre servitrisene og ventet på meg på fortauet. De 

ville se hva jeg hadde kjøpt, og med stor iver så de på min nyinnkjøpte såpe, bomullsdottene 

og tannbørsten. Jeg var dryppende våt av svette og tørst som en svamp, men jentene viste 

ingen nåde, og lot meg ikke gå før jeg hadde fortalt dem prisen på hver enkel gjenstand. 

En av årsakene til at vietnamesere spør hva ting koster er at pris er en del av grunnlaget for 

statusen de tillegger ulike gjenstander. Det er derfor ikke noe som skal skjules, men tvert 

imot understrekes. Holt refererer til Mulders data fra Thailand, der han sier  ”Symbols of 

status should be displayed and people should live up to them” (Mulder 1996:65, i Holt 

2000:28). Man må vise frem hva man har råd til. Når det gjelder småting, som i eksempelet 

ovenfor, kommer nok andre grunner i tillegg. For det første hadde jeg vært på Maximark, 



 60 

som til tross for at det bare er et vanlig supermarked hadde det beste og største vareutvalget i 

byen. Innholdet i posen var derfor spennende. Dessuten var de nok nysgjerrige på hva ei 

vestlig jente hadde kjøpt. I en by som Nha Trang gir det status å mestre vestlig livvstil. Å se 

hva jeg hadde kjøpt var del av den konsumbaserte aktiviteten Clammer beskriver. 

Mat og drikke 

I Vietnam er man nøye med hva man spiser. Dette henger sammen med en altomfattende 

kosmologi av yin og yang, de to primordiale kreftene alt annet er skapt av. Ifølge denne 

kosmologien deles mat inn i ”varm” og ”kald.” Kald mat er yin og varm mat er yang 

(Jamieson 1993:11). For psykisk og fysisk velbefinnende gjelder det å ha den rette balansen 

mellom disse. En gang Ha og jeg var ute og drakk fruktshake ble jeg overrasket over at hun 

ikke bestilte sin vanlige avocadoshake. Hun forklarte at hun trengte noe annet. ”Jeg føler 

meg sliten og har litt vondt i halsen. Avocadoshaken er for ”hot”, jeg trenger noe ”cold” i 

dag.” Jeg misforsto, og sa at de brukte jo is i den, avocadoshaken var jo og kald? Da lo hun 

og sa ”Nei, nei, man blir ”hot” inni seg.” Denne ”hot and cold” distinksjonen var ikke noe 

hun kunne forklare, ettersom det var noe hun ble lært fra liten av og som var internalisert 

som naturlig. Andre informanter kunne fortelle at den ikke bare gikk på helse, men også 

skjønnhet. For mye varme ting, som kaffe eller øl, ga kvisete stygg hud. I tillegg til varm og 

kald distinksjonen spiller risen en stor rolle i kostholdet, og ris er fullstendig nødvendig hver 

dag. Giang spøkte og sa ”One day no rice, I die!”. Dessuten legger man vekt på et kosthold 

med mye grønnsaker og sjømat. Maten inntas med spisepinner, og eventuelt skje til 

nuddelsuppen. Videre er mat og drikke noe sosialt, og de fleste måltider inntas med familien. 

Dette er noe hele samfunnet er lagt opp til, og lunsjpausen på skolen og de fleste større 

arbeidsplasser er to timer, så man kan reise hjem og spise og ta en lur. 

Kosmopolitisk smak 

Alle mine informanter var glad i vietnamesisk mat, og foretrakk denne fremfor mat fra andre 

land.12 Jeg vil nok aldri glemme Phils ansiktsuttrykk første gang han var med på meksikansk 

                                                 

12 Mine informanter kalte all ukjent mat for ”vestlig”. Indisk og meksikansk mat ble dermed kalt ”vestlig” på lik linje med 
italiensk og fransk. 
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restaurant, og så meg og en norsk venninne spise mat dynket i ost, rømme og guacamole. 

Sjokk og avsky beskriver det best. Matvaner viste seg i det hele tatt å være det elementet av 

vietnamesisk kultur mine informanter i minst grad tok avstand fra. Dette er nok både grunnet 

smak, men også deres fokus på vekt og helse. Hørstad (1998), som gjorde feltarbeidet sitt i 

Saigon i 1996, beskriver hvordan hennes informanter ikke tilla de nye matvarene noe status 

eller verdi. Dette mener hun skyldes flere årsaker, som at det fremdeles var svært nytt, og at 

det ikke var synlig i samme grad som for eksempel klær. Ikke minst mener hun de nye 

matvarene i overveiende grad er ”varme,” altså kalori- og proteinrike, og vil føre til ubalanse 

i informantene (Hørstad 1998:61). Videre gikk de sjelden på restauranter beregnet på 

turister, fordi de følte seg svært utilpass der (1998:55). Her ser vi en endring i forhold til 

mine informanter. De ønsket å vise en distanse til andre vietnamesere, og å spise vestlig mat 

var del av deres mestring av vestlige koder. Det å gå på restaurantene beregnet på turister ble 

derfor en naturlig del av dette, til tross for at de ikke foretrakk denne maten. 

I begynnelsen av feltarbeidet mitt gikk Ha og jeg en del på restaurantene beregnet på 

turister. Ha synes det var spennende, og var glad for å ha noen å spise maten hun hadde 

smakt i Paris med. Pizza var spesielt stas, og hun fortalte alltid om hvordan hun og 

forloveden Gregory hadde bestilt det da hun var med han til Frankrike. Når vi skulle spise 

lunsj sa hun alltid at hun ville bestille det samme som meg, men gang på gang bestilte hun 

nuddelsuppe når servitrisen kom. Etter hvert dro vi nesten utelukkende på vietnamesiske 

spisesteder utenfor turiststrøket, og spiste nuddelsuppe eller av og til ferske vårruller. Jeg 

tror det var flere årsaker til dette. Jeg vil understreke at Ha sjelden lot meg betale. Av og til 

spanderte hun, av og til jeg, ellers delte vi. Derimot insisterte jeg på å betale mest når vi 

spiste på de dyrere stedene. Det var altså ikke økonomi som lå til grunn for at hun ikke 

bestilte den dyrere vestlige maten ved disse anledningene, ettersom jeg betalte. Ha synes det 

var spennende med vestlig mat, men foretrakk den ikke. Etter et par besøk på turistrestaurant 

hadde hun dermed fått behovet dekket. Dessuten trodde hun jeg foretrakk denne maten, og 

ville at jeg skulle være fornøyd. Like viktig var det for henne å vise meg at hun var 

annerledes enn andre vietnamesere. Hun likte pizza og pasta, hun hadde lært å lage fransk 

mat, og ikke minst, hun hadde vært i Europa. Dette måtte understrekes. Etter hvert som tiden 

gikk ble vi svært gode og fortrolige venner, og denne poengteringen var ikke lenger 

nødvendig. Hun følte seg trygg på meg, og på min oppfattelse av henne. 
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Ifølge Miller (2001) vil hva man kjøper henge sammen med hvilket bilde man ønsker å gi av 

seg selv. Dette gjelder alle områder av konsum, inkludert mat. Han viser til Bourdieu (1995), 

som mener kosmopolitisk smak brukes som en klassedistinksjon. Selv om Miller her snakker 

om London, gjelder dette i høyeste grad også i Nha Trang, noe Win og Phil er gode 

eksempler på. Dersom de spiste middag med en vestlig jente foregikk dette utelukkende på 

turistrestauranter. Jeg så de aldri spise på en av de mange gatebodene, som er svært vanlig i 

Vietnam. Guttene viste dermed sin ”kosmopolitiske smak” både til jentene og til andre 

vietnamesere, og skiller seg med dette fra Hørstads (1998) informanter. På den andre siden 

tok de et par ganger under feltarbeidet mitt med seg en gruppe turister for å spise slange. 

Muligens kan dette virke overraskende. Hvorfor ville de vise turistene noe slikt? Dette 

gjorde de av mange av de samme årsakene som at de tar dem med på vietnamesisk 

nattklubb.13 De unge turistene synes dette er spennende og annerledes, og ikke minst en god 

historie å komme hjem med. Det passer manges stereotype oppfattelse av Asia, som en 

verdensdel der man spiser ekle insekter og hund. Samtidig gav det guttene en mulighet til å 

imponere, ved å virke uaffektert ved slaktingen, og ved å drikke slangeblodet. Ikke minst 

kan de gjøre dette fordi de ikke identifiserer seg med vietnameserne som jobber der. De har 

en trygghet i forhold til sin vestlighet, og dette er nesten en like stor turistattraksjon for dem 

som for turistene. 

”Ingen må tro du er cheap charlie” 

Så godt som alle vietnamese overseas vender tilbake ved Tet, eller nyttår, dersom de har råd 

til det. Dette gjaldt også Huys søster og venner. En uke etter Tet skulle vi på Yasaka, det 

største og mest moderne discoteket i Nha Trang. Yasaka befinner seg i kjelleren på et fire-

stjerners hotell, og det er generelt mest vietnamesiske turister der. Da vi kom ankom følte 

jeg meg noe utilpass. Ikke fordi jeg var den eneste vestlige jenta der, men fordi jeg følte meg 

fryktelig ufiks. Jeg hadde på vanlig blå olabukse, enkel svart bomullssinglet og sandaler. 

Alle de andre jentene hadde pyntet seg med fine topper og skjørt, høyhælte sko og mye 

sminke. Servitøren kom, og jeg ble overrasket over at alle bestilte Corona. Denne 

meksikanske ølen kostet over dobbelt så mye som den thailandske Tiger vi vanligvis drakk. 

Musikken dundret fra høytalene, og det var umulig å snakke. Da de andre jentene gikk for å 

                                                 

13 Beskrevet i neste kapittel. 
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danse benyttet jeg anledningen til å titte på menneskene rundt oss. Jeg observerte at de fleste 

i lokalet hadde bestilt helflasker med whisky eller annen sprit. Noen få drakk lokal sprit, 

men de importerte varene var i overveidende flertall. De som ikke hadde helflasker hadde 

Corona som oss. 

Neste dag pratet jeg med Bao, manageren på ”Why Not?”. Jeg fortalte han om hvordan alle 

hadde drukket så dyre varer på Yasaka. Han nikket vitende. ”Det er typisk vietnamesisk,” 

fortalte han meg. ”Ingen må tro at du er ”cheap charlie.” Hvis du skal gå ut må du ha 500 

000 i lomma, kanskje en million.14 Derfor er det mange som bare kan gå ut en gang eller to i 

måneden.” Å bruke mye penger på importerte varer var altså et utbredt fenomen. Allikevel 

får dette et nytt innhold i møtet med turismen. Når mine informanter var sammen med 

vestlige bekjente ønsket de å være deres likeverdige. Spesielt for mennene var det derfor 

viktig å kunne betale for seg. De fleste bodde hjemme, og de som ikke måtte bidra 

økonomisk i husholdningen kunne bruke hele lønnen på egne konsumvaner. Flere av guttene 

hadde likevel opparbeidet seg gjeld på grunn av livvstilen sin, der Win og Phil var de mest 

ekstreme. Også for ferierende vietnamese overseas er det viktig å vise at de har penger, og at 

de har lykkes i utlandet. Jeg kunne ikke unngå å tenke på bia hoi, der de fleste vietnamesiske 

menn prater, spiser noe lett mat og drikker øl fra 2 liters kanner til 8000 dong, eller 3 kroner. 

Forskjellen mellom dette, og det å bestille én liten øl til 45 000 dong, er enorm. For de fleste 

er det en hel dagslønn! Det faktum at man bruker en dagslønn for å kjøpe en øl sier hvor 

viktig bildet man gir av seg selv er for mange vietnamesere. 

Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg vist hovedelementene av mine informanters konsumvaner. Slik 

Mills (2003) beskriver fra Thailand er nye varer et sterkt uttrykk for modere suksess. 

Ettersom de fleste vietnamesere har begrenset økonomi må de stadig foreta valg. Dette fører 

til at enkelte varer tillegges større verdi og status enn andre, og konsumvanene får et spesielt 

vietnamesisk uttrykk. Motorbikes og mobiltelefoner er betydelige investeringer, men også 

viktig grunnlag for identitet. Disse sier noe om eierens økonomi, modernitet og status, som 

                                                 

14 En million dong tilsvarte da ca. 420 kroner. Mine informanter tjente mellom 700 000 og 5 millioner i måneden. 
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på mange måter ikke kan skilles fra hverandre. Slik ble Phils store og dyre motorbike et 

uttrykk for hans identitet som vellykket og ansett forretningsmann, mens Mot måtte tåle 

erting for sin ”ladybike.” Videre har jeg vist at klær og skjønnhetsprodukter inngår i 

kulturelt bestemte hierarkier, der alt fra vesten troner øverst.. 

Hva man spiste, og hvor, var også viktig for mine informaner. Kun et fåtall av dem ville 

spise på gatebodene som vietnamesere flest gjør. De spiste heller på restuarantene i 

turiststrøket, til tross for at de ga uttrykk for å foretrekke vietnamesisk mat. Hørstad (1998), 

som gjorde feltarbeid i 1996, beskrev at hennes informanter ikke tilla den nye, utenlandske 

maten noe verdi eller status. For mine informanter var mat og drikke klart forbundet med 

status, og med mestring av vestlig levesett. Til slutt argumenterte jeg for at når man går ut på 

en vietnamesisk nattklubb må man være forberedt på å bruke store summer penger på dyr, 

importert alkohol. Ellers risikerer man å få et rykte på seg som ”cheap charlie”, og tape 

ansikt.  

Konsum var altså noe mine informanter brukte aktivt på en rekke områder. I tillegg til egen 

tilfredsstillelse og konstituering av selv, ble det også brukt som et grunnlag for eksklusjon og 

inklusjon: de med flotte motorbikes og mobiler, som bruker moderne klær og spiser på 

turistrestaurantene opparbeider seg symbolsk kapital, og anses som moderne. De som ikke 

klarer dette må i beste fall tåle godlynt erting, eller settes i bås som ”gammeldags” eller en 

person med lavere status. 
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Kapittel 5: Drømmen om en vestlig partner 

Ha og jeg har dratt et lite stykke utenfor turiststrøket for å spise byens beste bun bo, en sterk 

suppe med tykke nudler. Den svært enkle kafeen er overfylt, støyete og glovarm, lårene 

klistrer seg til den lille plaststolen jeg sitter på. Ha klarer likevel å se fattet og feminin ut, og 

tørker diskret den svette pannen med en serviett. Hun forteller meg om den nye jobben sin  

på en femstjerners resort. ”Det er en mann der som liker meg,” sier hun, mens hun smiler 

og ser litt skøyeraktig ut. ”Han er veldig intelligent, og kjekk! Men du vet, jeg liker ikke 

vietnamesiske menn. Ikke på den måten.” 

I Vietnam bor man hjemme hos foreldrene til man gifter seg. En av årsakene til dette er 

naturligvis økonomi, men det sier også noe om viktige verdier i samfunnet, først og fremst at 

ekteskapet er den aksepterte samlivsformen for en mann og en kvinne. Videre, gitt familiens 

fremtredende plass i de fleste vietnameseres liv, er det en selvfølge at man gifter seg og 

starter egen familie.15 Imidlertid skilte mine informanter seg ut fra de fleste andre 

vietnamesere ettersom de alle, i likhet med Ha i eksempelet ovenfor, uttrykte et ønske om å 

gifte seg med en vestlig person. Det eneste unntaket var Huy, som hadde en vietnamesisk 

forlovede og en sønn i Australia. Foruten han uttalte alle at de ønsket å gifte seg med en 

person fortrinnsvis fra Europa, Canada eller Australia.16 De understreket også at de kun ville 

gifte seg av kjærlighet. Hvorfor så de alle en vestlig ektefelle som et bedre alternativ? Det er 

tydelig at tanker om den ideelle partner endrer seg med kulturmøtet som som en ”contact 

zone” (Pratt 1992) innebærer. 

Gravås (2002) understreker at kjærligheten er en sosial konstruksjon. I tillegg til at 

kjærlighet er noe privat og personlig, er den også samfunnsmessig og formet av kultur, 

historiske endringer og strukturelle betingelser. Det at kjærlighet ikke nødvendigvis 

innebærer det samme eller er bygd på de samme premissene i Vietnam som i Norge, ser jeg 

som et viktig perspektiv for å forstå mine informanter. 

                                                 

15 De eneste betydelige unntakene er dersom man er en svært fattig mann, eller handikappet. 

16 USA ble lite nevnt i denne sammenhengen, men det var heller ikke mange unge amerikanere i Nha Trang. Pragmatiske 
hensyn spiller altså inn. 
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I dette kapittelet vil jeg først kort greie ut om betydningen av kjærester og giftermål generelt  

i Vietnam, og spesielt i forhold til mine informanter. Deretter ser jeg nærmere på 

motivasjonene for å ønske seg en vestlig kjæreste, hvilke strategier man benytter seg av for å 

oppnå dette og hvilke eventuelle mål og konsekvenser som kommer ut av det. Jeg avslutter 

med å kort diskutere de vestlige kjærestene, og å se på noen ulike utforminger et forhold 

med en vietnamesisk og en vestlig part kan få. I tråd med Gravås (2002) vil jeg argumentere 

for at mine informanters motivasjoner ikke kan deles inn i et svart-hvitt bilde av kjærlighet 

eller økonomisk opportunisme. 

”Du kan ønske deg en kjæreste av Buddha” 

Menneskene jeg ble kjent med i Nha Trang var generelt svært opptatt av det motsatte kjønn. 

Hvilket uttrykk dette fikk varierte mye. Jentene kunne absolutt kommentere, gjerne fnisete, 

at en mann var kjekk, men mer vanlig var det at de snakket om kjærlighet. De pratet om 

menn de likte, om tidligere kjærester, og om kjærester i andre land som skulle komme 

tilbake til dem. Blant guttene var det og store variasjoner. Win, Boo, Phil og Huy, som 

tilbragte mesteparten av sin tid med vestlige mennesker, var svært opptatt av utseende til 

jenter. Fra dykkerkontoret der Win jobbet hadde han god utsikt til stranda. Hver eneste gang 

jeg var der avbrøt han enten meg eller seg selv midt i en setning for å peke på en jente og si 

”oh, nice butt,” eller lignende seksuelle referanser. De ønsket seg og kjærester, men på det 

nåværende tidspukt var de mer opptatt av å sjekke jenter, mange jenter. Andre informanter, 

som Mot, snakket lite om det motsatte kjønn. Han tilbrakte mest tid med sine vietnamesiske 

kollegaer, og ettersom han mente han var for ung til å gifte seg var det ingen hast med 

kurtiseringen. 

Jeg fikk selv førstehånds kjennskap til hvor opptatt vietnameserne var av kjærester. Dette var 

alltid noe av det første jeg ble spurt om når jeg møtte nye mennesker. Da jeg svarte at jeg 

ikke hadde kjæreste var gjerne det påfølgende spøsmålet ”hvorfor ikke?” og deretter ”hva 

med han?” idet de pekte på en gjerne tilfeldig vestlig mann. Dersom de observerte meg med 

en vestlig mann gikk ryktene fortere enn jeg kunne følge med. Hvor stor vekt mine 

informanter faktisk la på dette kom tydelig fram da jeg var med Thao til pagodaen i 

anledning Buddhas fødselsdag. På denne dagen kan man ønske seg noe av Buddha. Da vi sto 
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foran alteret og ofret røkelse foreslo hun hjelpsomt at jeg kunne ønske meg en kjæreste av 

Buddha? Mitt eneste ønske skulle altså brukes til dette formålet. 

I Vietnam velger man selv hvem man gifter seg med, selv om foreldrenes mening er viktig, 

og flere informanter fortalte om forhold som måtte brytes av denne grunn. Videre tilsier 

tradisjonen at man gifter seg når man når en viss alder. Denne alderen er nå sakte på vei opp, 

spesielt i byene, med økt vektlegging av utdannelse. At jentene var mer opptatt av giftermål 

enn guttene har blant annet å gjøre med at de generelt gifter seg noe yngre. Idealet har vært 

at en jente skal gifte seg innen hun er 25 år (Thai 2005:157). Ha var 23 år, og hennes 

foreldre hadde nå begynt å mase om hun ikke skulle gifte seg snart, til tross for at hun ikke 

hadde kjæreste. Her ser man en generasjonsforskjell. Der man tidligere giftet seg da det var 

det riktige tidspunktet, og for familiens beste, vil unge mennesker i dag først og fremst gifte 

seg av kjærlighet og for sin egen del. Ikke minst befant mine informanter seg i en ”contact 

zone” der de møtte mennesker, tanker og idealer ukjent for foreldrene. Tendensen med å 

gifte seg for sin egen del ble dermed forsterket i mine informanter, gjennom deres kontakt 

med turistene og vestlige forestillinger om både autonomi og romantikk.  

Et annet viktig aspekt i foreldrenes vektlegging av ekteskap for døtrene er det tidligere store 

kvinneoverskuddet i Vietnam. På 1970- og 1980-tallet var det over 10 prosent flere kvinner 

enn menn i gifteklar alder. Dette skyldes store dødsfall under krigen samt senere migrasjon 

av hovedsakelig menn (Goodkind 1997). Resultatet var at mange kvinner aldri giftet seg, og 

gitt familiens betydning i Vietnam er barnløshet og det å være singel etter en viss alder et 

stort stigma. Foreldrene til mine informanter var selvsagt redd dette skulle skje deres døtre, 

selv om kjønnsforskjellen nå er i ferd med å jevne seg ut. For kvinnene i Vietnam har det 

videre vært et ideal at man skal ”gifte seg opp.” Dette kalles ”marriage gradient” (Thai 

2005:148). En vestlig mann anses gjerne som rik, ganske enkelt i kraft av å være vestlig. Å 

gifte seg med han vil derfor være å gifte seg opp, og slik i tråd med tradisjonen. Nye 

elementer er her integrert inn i eksisterende rammeverk. 

Man kan altså spore både kontinuitet og endring i mine informanters ønske om å gifte seg 

med en vestlig person. Men hva er motivasjonene bak et slik ønske? 
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Motivasjoner 

Ettersom stadig flere menn har reist til Sørøst Asia for å finne seg koner er det også mange 

stereotypier forbundet med forhold der den ene parten er asiatisk. Mange ser den asiatiske 

parten, som i de fleste tilfeller er kvinne, som et offer for fattigdom som nærmest er uten fri 

vilje, eller som en lykkejeger som kun er ute etter mannens penger og en billett ut av 

hjemlandet sitt. Også i Vietnam stiller man seg åpen for anklager om prostitusjon og 

promiskuitet ved å være sammen med en vestlig person, som jeg nevnte i kapittelet om å 

være ”good.” Jeg fant at bildet er mye mer nyansert enn som så. For det første ønsket også 

mine mannlige informanter seg en vestlig ektefelle, noe det ikke har vært mye fokusert på. 

For det andre var mine informanters motiver både varierte og komplekse. Jeg vil nå 

diskutere de viktigste motivasjonene mine informanter ga uttrykk for, og vil begynne med et 

aspekt de alle nevnte, nemlig utseende. 

Kroppsliggjort attraksjon 

De fleste av mine informanter fortalte meg at de foretrakk vestlige menneskers utseende, og 

fant disse mer tiltrekkende enn asiatere.17 Jentene mente at at vestlige gutter var høyere og 

kraftigere, lysere i hud og hår og generelt kjekkere enn vietnamesiske menn. Dette henger 

sammen med det gjeldende skjønnhetsidealet i Vietnam, der lys hud og høye neser anses 

som vakrest. Guttene uttrykte stort sett de samme preferansene. Flere understrekte også at de 

likte hvordan de kvinnelige turistene kledde seg, og la ikke skjul på at de likte lettkledde 

jenter.  

Jentene var mer kresene når det gjaldt personlig stil. Det var slettes ikke en holdning av at alt 

gikk an bare man var vestlig, tvert imot. Jentene foretrakk menn som kledde seg ”skikkelig.” 

Hygiene er svært viktig, og den klassiske ”backpackerstilen” hvor guttene gjerne har store, 

løse klær og er ubarbert ble ikke ansett som attraktivt. Min beste venninne Ha rynket ofte på 

nesen over gutter med dreadlocks, tatoveringer og skjegg, og sa at de så ”møkkete” ut eller 

til og med at det var ”horrible!”. Også Thao pekte og lo høyt da jeg ankom baren hun jobbet 

i med en engelsk mann i førtiårene med glitrende vest, hestehale og skjegg. Dersom en mann 

                                                 

17 Afrikansk utseende ble sjeldent nevnt, og det var relativt få mørkhudede turister i Nha Trang. 
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hadde olabukse og skjorte, eventuelt en pen t-skjorte, og var ren, nybarbert, og slank, var det 

derimot ikke stort mer som skulle til for at han ble sett på som ”kjekk.”  

Attraksjonen ved en vestlig person blir altså kroppsliggjort. Informantene la vekt på at de 

fant vestlige mennesker generelt vakrere, de ble mer tiltrukket av disse og fikk dermed også 

følelser for dem istedenfor andre vietnamesere. Når de forklarte sine motivasjoner for meg la 

de først og fremst vekt på de kroppslige og følelsesmessige aspektene fremfor de 

økonomiske, altså pengene og statusen en potensiell partner eventuelt kunne tilby dem. 

Disse ble aldri nevnt eksplisitt. 

Frihet og trofasthet 

Det er klart at selv om man synes et vestlig utseende er pent, er ikke dette alene nok til å 

motivere en til å ville gifte seg med en vestlig person. Et aspekt flere av jentene understreket 

var at de mente en vestlig mann ville gi dem mer frihet. Med dette mente de at vestlige menn 

ikke var like kontrollerende som vietnamesiske, og at et forhold med en vestlig mann ville 

være mer preget av likeverd og respekt. Hesting og Prenter (2002) beskriver at også deres 

kvinnelige informanter i turiststrøket i Saigon foretrakk vestlige menn. De tolker dette som 

et opprør med kvinneundertrykkelse, og sier kjønnenes ulikhet i Vietnam ble sett på som 

”gammeldags.” Informantene hentet legitimitet til sine handlinger, som skilsmisse eller å ha 

forhold til menn uten å gifte seg, ved å referere til forestillinger om det ”moderne” vesten 

(Hesting og Prenter 2002:39f). Mine informanter understreket dessuten at de mente vestlige 

menn var mer trofaste. Dette sa mange på tross av at de hadde relativt lite personlig erfaring 

fra området, spesielt de som forsøkte leve opp til idealet om å være ”good girls.” Ofte var 

deres konstituering av vestlige menn formet mindre av faktiske møter, og heller basert på 

media, solskinnshistorier fra hjemvendte vietnamese overseas, eller det noe skjeve 

inntrykket de fikk av å kun omgås vestlige mennesker som ferierte. Thao hadde som nevnt 

en canadisk kjæreste, og virket svært fornøyd med det. Kjæresten hadde ikke vært lenge i 

Nha Trang før han dro tilbake til Canada, og kontakten deres bestod av tekstmeldinger, e-

mails og telefonsamtale en gang i uken. Hun hadde dermed ikke mye å basere sin antagelse 

om at han ville gi henne mer frihet på.  

Et paradoks her er at mange vestlige menn synes å være tiltrukket av det de ser som mer 

”tradisjonelle” og feminine kvaliteter hos de asiatiske jentene, noe Constable (2005) også 
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har understreket. Jentene på sin side tror at en vestlig mann vil gi dem frihet, respekt og 

likeverd. Ved å oppføre seg på en måte som passer mennenes forventninger, altså feminint, 

uskyldig og passivt, er jentene selv ofte med på å bygge opp under disse antagelsene. 

Jentene skaper slik en diskrepans mellom hva de uttrykker og hva de faktisk ønsker, og 

forventningene til partneren står i fare for ikke å bli møtt. Spesielt to av mennene jeg snakket 

med uttrykkte at de likte at den vietnamesiske jenta de var sammen med var ”skikkelig.” Jeg 

vil komme mer inn på dette i avsnittet om de vestlige kjærestene. 

”There’s no life here” 

Det er umulig ikke å se på motivasjonene for å ønske seg en vestlig kone eller ektemann, 

uten også å ta hensyn til det økonomiske aspektet. Vietnam er fremdeles et fattig land sett i 

verdenssammenheng, med mange strukturelle begrensninger og små muligheter for 

individuell økonomisk suksess. Alle mine informanter ønsket å reise bort fra Vietnam, og 

hos noen, som Ha, var dette ønsket svært uttalt. Andre igjen snakket lite om det. Mot for 

eksempel var som nevnt mer stille og sjenert enn mine andre mannlige informanter. Han var 

tidligere venn med Phil og Win, men ettersom deres livsstil i økende grad handlet om festing 

og sjekking av jenter hadde han trukket seg unna, og de snakket knapt sammen nå. Når det 

gjaldt det motsatte kjønn uttalte Mot at han foretrakk asiatiske jenter. Han synes de var mer 

like han kulturelt sett, og at de dermed hadde mer felles. Han likte også det faktum at de ikke 

var så høye. Men noen få måneder inn i feltarbeidet mitt endret han mening. Han fortalte 

meg at han ville lete etter en vestlig jente som kunne ta han med til hjemlandet sitt. Jeg ble 

overrasket, og spurte hvorfor han hadde endret mening? Mot jobbet som resepsjonist på et 

hotell, og bodde på et rom for de ansatte som han delte med flere andre gutter. Dessverre 

foretrakk hotellene unge mennesker, og ettersom Mot var 23 år var han redd han ikke kunne 

jobbe der mye lenger. Dessuten hadde han bare tre års skolegang, så gode jobber var 

nærmest umulig å finne. ”There’s no life here..” sa han, med dyster mine. Mot var ikke 

trukket mot vestlig livsstil og mennesker i samme grad som mine andre informanter, og 

snakket langt varmere om både hjemlandet og landsmennene. Selv om han selvsagt håpet å 

finne en vestlig kvinne han samtidig kunne elske, var hans ønske om en vestlig kone først og 

fremst motivert av pragmatiske hensyn, som økonomi og jobbmuligheter. Han virket derfor 

svært ambivalent med hensyn til denne beslutningen. 
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Giang derimot hadde tatt denne beslutningen for lenge siden. Hun var sammen med 

australske Steve på 30 år. Hun hadde tidligere hatt flere vietnamesiske kjærester, og også en 

fra Tyskland som hun gikk fra fordi han slo henne. Giang fortalte meg at hun elsket Steve og 

at han var en god mann, men at han var ”crazy” av og til, spesielt når han drakk. Ettersom 

jeg i en periode leide rom i samme hus som Steve og Giang oppdaget jeg raskt nettopp hvor 

”crazy” de begge kunne være. De hadde voldsomme krangler flere ganger i uka, spesielt når 

de hadde drukket. Det største gnissningspunktet var Giangs angivelige fortid som taxi girl, 

eller prostituert, og det faktum at Steve ikke stolte på henne. Ved et par anledninger måtte til 

og med jeg og den tredje naboen vår, Paul fra England, bryte inn da vi hørte romstering og 

skriking fra rommet deres. Den gangen det gikk villest for seg var jeg så redd for hva som 

foregikk på den andre siden av den tynne veggen, at jeg ikke turte gå og se før jeg hørte at 

Paul allerede var der. Rommet var nærmest rasert. Giang sa Steve hadde klort henne og viste 

meg merker på armen. Steve protesterte, og sa hun hadde klort seg selv, og viste meg 

neglene sine som var svært korte. Han sa hun stjal penger fra han og at hun var gal. 

Uansett hva som hadde skjedd var Steve både sjalu og kontrollerende. Da han en periode 

reiste tilbake til Australia var Giang redd for å være med på utesteder. Steve likte ikke at hun 

var ute og festet uten han, og hun var engstelig for at han skulle få vite det. Steve var på tross 

av dette en godt likt mann, med mange vietnamesiske venner, en imponerende utdannelse 

innen psykologi og et pent utseende. Giang fortalte meg at alle sa hun var heldig som hadde 

han. Underforstått i dette lå at hun ikke fortjente han, og i hvert fall ikke en som var enda 

”bedre.” Hun var en tidligere prostituert, som før hun ble kjent med Steve knapt hadde 

snakket engelsk, og verken hatt mobiltelefon eller moped, noe han hadde kjøpt til henne. 

Etter den mest voldomme krangelen deres gjorde de det slutt, og begge sa svært sårende ting 

til hverandre. Giang gråt og var tydelig lei seg, men hun sa også til meg at hun ville få seg 

ny kjæreste ”no problem.” Imidlertid ble de sammen igjen få dager senere.  

Hvorfor ville Giang bli i et slikt forhold? Ifølge jentene selv var en viktig motivasjon for å 

gifte seg med en vestlig mann at han ville gi dem mer frihet og respekt. Det var tydelig ikke 

tilfellet her. Giang hadde gått en fra voldelig kjæreste før, så hun var ikke redd for det. 

Ryktet hennes var allerede så ødelagt at et forhold til neppe ville gjøre noe forskjell, og som 

hun selv uttalte var det ikke noe problem å finne seg en ny kjæreste. Giang var helt klart 

glad i Steve. Jeg tror likevel en viktig grunn til at hun hold sammen med han var følelsen av 

at hun ikke fortjente bedre, og at han var det beste hun ville få. Med sin bakgrunn sto hun 
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utenfor det lokale ekteskapsmarkedet. Ikke minst var det av enorm betydning at Steve skulle 

ta henne med til Australia. Hun visste han var seriøs når han sa det. Hun hadde pratet med 

moren hans på telefonen, og de hadde begynt visumforberedelsene. Det var alvor denne 

gangen. Selv om hun kunne få en ny kjæreste ”no problem” var det ikke sikkert han ville 

være like seriøs. Med Steve ville hun få et godt liv i et rikt moderne land, med en bra mann 

hun hadde følelser for. Giangs motivasjon for å være sammen med Steve var altså 

kjærlighet, en kjærlighet som var tett knyttet til økonomisk opportunisme og en strategi for 

et bedre liv. 

Strategier: hvordan skaffe en vestlig kjæreste? 

Én ting er å ønske seg en vestlig kjæreste, men hvordan går man så fram for å skaffe seg 

dette? De unge menneskene jeg ble kjent med i Nha Trang benyttet seg av flere ulike 

strategier, som den enkelte var mer eller mindre bevisst. For jentene var det hovedsakelig to 

arenaer der de kunne treffe vestlige menn: på de populære utestedene for turister eller på 

jobben. Disse var igjen knyttet til moral på svært forskjellige måter, noe som gjorde at 

arenaen man valgte kom med ulike konsekvenser. For guttene besto strategien først og 

fremst av en intens sjekking, enten dette var på på et utested eller på jobben. 

Jobb og fornøyelser 

Gjennom sitt arbeid var alle mine informanter daglig i kontakt med mennesker fra en rekke 

forskjellige land, og de fleste hadde også truffet kjærester slik. Disse kjærestene spant fra 

Phils to-dagersromanser, via Thoas canadiske kjæreste til Ha og Huys forloveder.  

Phil var medeier i en liten bar. Det gikk så som så med omsetningen. Enkelte uker hadde de 

knapt en eneste kunde, mens uken etter måtte de låne plastbord fra naboresturanten og fylle 

på nedover gata. Slik er turistnæringen i Nha Trang. Det som derimot var konstant var 

hvordan Phil brukte baren for å sjekke jenter. Det var Boos jobb å få kundene inn. Han 

jobbet svært hardt med å dele ut flyveblader hele dagen, og på kvelden løp han fram og 

tilbake mellom alle turistene som gikk forbi baren for å få de inn.  
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Et typisk hendelsesforløp er dette: Boo overtaler to blonde jenter i midten av 20-årene til å 

komme inn. De setter seg ved et bord, og en servitrise gir dem menyen. Phil er moteriktig 

antrukket i svart t-skjorte og lyseblå olabukse med hull på knærne og lårene. Håret er stivt av 

gele, og han har ikke spart på parfymen. Han går selvsikkert bort til de to jentene, og gir 

klart inntrykk av at han er sjefen ved å si til servitrisen på engelsk ”Give these two beautiful 

ladies a free shot.” Win, som alltid er der på kveldstid, veksler også noen ord med dem. Litt 

senere setter Phil seg ved bordet deres, og roper Win og meg bort. Han presenterer meg som 

”sin beste venn.” Jentene er fra Australia, og samtalen består mest av tøys, komplimenter fra 

guttene og kommentarer om at jentene må drikke mer. Plutselig spretter Phil opp fra stolen 

sin og roper at vi må dra på ”Vietnamese nightclub!”. Han henter firmabilen som brukes til 

turer for turistene. Jeg spør Boo om han og blir med? Phil virker litt irritert, men sier ok. Vi 

kjører avgårde, og stemningen er høy. Når vi kommer fram håndhilser Phil på manageren, 

og vi blir vist til et bord. Phil bestiller en helflaske whisky, og en ung servitrise med kort 

kjole står ved bordet vårt og fyller hele tiden opp glassene. Det er fullt av vietnamesere der, 

men ingen danser til den øredøvende technomusikken. De australske jentene drar meg med 

på dansegulvet. Win og Boo kommer etter. Plutselig er Phil på scenen med dj’en, og overtar 

miksebordet formet som et romskip! Alle huier på han, og han smiler og vinker. Etter litt 

mer dansing går vi tilbake til bordet og drikker opp, før Phil betaler. Vi drar tilbake til baren 

hans, men servitrisene har stengt den, så turen går videre til Sailing Club. Jeg prater litt med 

noen andre kjente, og ser jentene gå ned på stranda med hver sin drink. Phil og Win følger 

rett etter. 

Dette hendelsesforløpet gjentok seg ofte, med ulike jenter. Guttene imponerte jentene ved 

baren, og ga dem gratis drinker. De presenterte gjerne meg som sin beste venn, og selv om vi 

riktignok var gode venner føler jeg dette også er som en ”referanse,” at ettersom de er venn 

med en annen jente er de nok hyggelige karer. Når de tar jentene med på vietnamesisk 

nattklubb gjør de dette nærmest som en raritet, ettersom de aldri går på disse stedene alene. 

Det gir dem sjansen til å gi jentene en annerledes opplevelse, og de er svært klare over at 

mange turister vil oppleve ”det ekte Vietnam,” steder uten mange andre turister. Det er også 

en mulighet for Phil til å vise at han har innflytelse, ved å håndhilse på manageren og 

spandere. Dessuten kjører han bil for å komme dit, noe bare de aller rikeste gjør i Vietnam. 

Phil har dermed en ”oppskrift” på suksess.  
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For jentene som møter vestlige gutter på jobben utarter det seg ganske annerledes. Dette er 

en legitim måte for dem å treffe menn på, som ikke går ut over ryktet deres. Som nevnt i 

kapittelet om ”good girls” er verken idealene eller konsekvensene de samme for jentene som 

for guttene. Et interessant moment er at det å jobbe i turiststrøket i seg selv er en strategi. En 

av servitrisene på Phils bar fortalte meg hun var 29 år, men ettersom vi ble bedre kjent 

betrodde hun meg at hun egentlig var 35. Hun var dermed alt for gammel til å finne en 

vietnamesisk mann. Hun hadde derfor gått fra en bedre jobb, til å servere drinker til langt på 

natt, i håp om å finne en vestlig mann. En vestlig mann var for henne ikke førstevalget. For 

mine informanter var det det. 

Når de ”skikkelige” jentene flørtet med turistene spilte de mer eller mindre bevisst på 

vestliges stereotypier av asiatiske jenter. De understreket sin femininitet og sårbarhet ved 

hjelp av utseende og kroppsspråk, som ved å holde for munnen når de lo. Videre oppfører de 

seg ofte på en måte som i norske øyne kan anses som barnslig. Noe jeg ofte ble vitne til var 

vietnamesiske jenter som ble ”ertet” på flørtende vis av gutter eller menn, og reagerte ved å 

late som om de ble sinte. Dette viste de ved å trampe i gulvet eller late som de skal slå 

guttene, gjerne med utskutt underleppe og overdrevne ansiktsuttrykk. Mange vestlige menn 

virket som om de ble svært sjarmert over dette, som nok er relativt annerledes enn hva de er 

vant til. Som nevnt ovenfor er det også med på å forsterke stereotypiene mange vestlige 

menn har av asiatiske kvinner. 

Utesteder 

Utestedene, og da spesielt Sailing Club, var også vanlige arenaer å lete etter potensielle 

kjærester. Dette gjaldt riktignok i større grad guttene. Ifølge Thai (2005) vil vietnamesiske 

jenter som søker vestlige eller vietnamese overseas kjærester sjelden la seg kurtisere av 

utenlandske menn i det offentlige rom, ettersom de er svært redd for å bli sett på som 

prostituerte (Thai 2005:159). Dette samsvarer med adferden til noen av mine informanter, 

men ikke alle. Jentene som forsøkte å være ”good” møtte sjelden potensielle kjærester på 

Sailing Club, nettopp av frykt for å få dårlig rykte, slik Thai beskriver. Men de kunne gjerne 

være med mennene dit når de først kjente dem litt. Dette mener jeg har noe med det spesielle 

miljøet i Nha Trangs turiststrøk å gjøre. Ettersom det er så mange turister der, og så mange 

som ønsker seg en vestlig kjæreste, har dette blitt mer vanlig. Dessuten kan de alltids bruke 
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forklaringen at han er ny i byen, reiser alene, eller at de har blitt kjent med han over flere 

kvelder. Dette er legitimeringer som skaper handlingsrom. 

Imidlertid finnes det også de jentene som går inn for å møte menn på utesteder. Dette er 

gjerne de som allerede har litt dårlig rykte, eller som rett og slett er taxi girls. Av mine 

informanter var det kun Giang og Nghi som hadde truffet menn på Sailing Club. Nghi, som 

jobbet for et dykkesenter, gjorde meg oppmerksom på noe jeg etterhvert forsto var relativt 

utbredt. Nghi fortalte ofte om sin belgiske kjæreste, som hun elsket svært høyt. En kveld satt 

hun, Huy og jeg i baren der Huy jobbet. Nghi var som vanlig lett utfordrende, men veldig 

pent, kledd i langt lyserosa skjørt og matchende topp. Toppen viste nederste del av hennes 

svært slanke mage, og det var ikke vanskelig å se hvorfor kallenavnet hennes var ”Spagetti.” 

Det lange svarte håret var løst, og hun hadde mye sminke. Hun viste meg en tekstmelding fra 

kjæresten og fortalte opprømt hvor mye hun elsket han. ”Når man opplever en slik 

kjærlighet gjør det virkelig noe med en,” sa hun til meg, og smilte strålende. Neste dag fikk 

jeg derimot høre at hun hadde hatt sex med en av de engelske dykkerne natta før.  

Jeg oppdaget at dette var noe som skjedde ofte, med både jenter og gutter som hadde 

kjærester i andre land. Det er flere grunner til dette. En av dem er selvsagt at savnet etter 

kjæresten er stort, og det kan ofte gå opp til et år mellom hver gang man ser hverandre. På 

denne tiden treffer man selvsagt andre man blir tiltrukket av. En annen grunn er at flere har 

blitt skuffet i tidligere forhold. De har opplevd å vente trofast, men forgjeves, på kjærester 

som aldri kom tilbake. Nghis kjæreste hadde utsatt turen til Vietnam flere ganger nå. Hun 

var dermed ikke lenger like sikker på om han ville komme tilbake. De fleste vietnemeserne 

har selvsagt ikke pengene til å reise, og må dermed bare vente og se om kjærestene kommer 

tilbake. Situasjonen er ute av deres kontroll. Dette er et ømt tema, spesielt for guttene. Når 

jeg spurte Huy om han savnet forloveden pleide han som regel forsøke tøyse det bort med å 

si ting som ”Klart jeg savner henne, du kan jo tenke deg hvor kåt jeg er!”. Dette var enklere 

enn å innrømme den sårbare situasjonen han var i. 

Flere jeg snakket med hadde også to eller tre kjærester i forskjellige land, og prøvde på 

denne måten å skaffe seg et overtak. Dette gjaldt imidlertid ingen av mine informanter, og 

spesielt jentene var opptatt av en romantisk kjærlighet. Det er tydelig at bevisste strategier 

om å finne en attraktiv kjæreste eksisterer i en tett dynamikk med romantiske drømmer om 

kjærlighet. Informantene utviser stor grad av agency når det gjelder kjærester, i det at de selv 
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velger hvem de vil være sammen med, og ofte bruker bevisste strategier for å få dem. 

Allikevel finnes det større strukturelle føringer, først og fremst økonomi, som skaper 

begrensninger. 

Mål og konsekvenser 

Målene med letingen etter en vestlig kjæreste varierte noe. Uavhengig av dette uttrykkte alle 

jentene at de ønsket et seriøst forhold, og etterhvert ekteskap. Jeg har tidligere diskutert 

konsekvensene av å ha hatt flere forhold til menn, og skadene dette kan ha på ei jentes rykte. 

Når det gjelder guttene, spesielt Win og Phil, var jeg til tider svært overrasket over mangelen 

på konsekvenser, ikke fra andre vietnameserne, men fra de vestlige jentene. De var begge 

kjent for sine mange tilfeldige forhold og ikke minst for å ta svært lett på disse, og jentene 

lot dem gjøre det. Under feltarbeidet mitt var Win en måned sammen med en dansk jente. 

Hun var der i forbindelse med noe jeg forsto som en slags ex. phil, i en gruppe på 35. Win sa 

til meg at han ikke var kjæresten hennes, han var bare ”med henne.” Hennes forståelse virket 

annerledes, og hun omtalte han som ”kjæresten” sin. En kveld så jeg Win på Phils bar med 

en annen dansk jente fra samme gruppe på fanget sitt. Han matet henne frukt, og hun sudge 

på fingeren hans, kysset han på kinnet og var voldsomt flørtete. Jenta han var ”med” kom 

bort til meg og forsøkte å virke uanfektet, og mens hun pratet med meg smugtittet hun hele 

tiden bort på Win. Samtalen vår var naturlig nok rimelig anspent. Litt senere kom Win bort 

til vårt bord, og jeg tenkte at nå ble det vel bråk. Han satte seg på armlenet til den danske 

jenta og la armen om henne, men henvendte seg isteden til meg og sa ”hello lovely!”. Den 

danske jenta på sin side holdt bare godt rundt livet hans og sa ingen ting.  

For de fleste ville Wins oppførsel vært å gå langt over streken. Episoder som dette var det 

likevel mange av. Det virket som om de vestlige jentenes mangel på negative reaksjoner 

bare forsterket guttenes handlinger. Deres handlinger fikk ingen konsekvenser. De så hele 

tiden hvor langt de kunne tøye grensene, og så lenge ingen stoppet dem ville de fortsette å 

gjøre dette. Ettersom jeg møtte Win første gang for 4 år siden, og Phil for 3 år siden, har jeg 

sett denne oppførselen eskalere. Trass i dette har Phil fortalt meg at hans drøm er å ha en 

vellykket forretning og å finne den rette jenta å slå seg til ro med. Da jeg først begynte 

feltarbeidet mitt sa han at han ikke hadde noe fast kjæreste, bare noen ”holliday romances.” 
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Men han var jo ikke på ferie. Det er vanskelig å si om han valgte dette ordet tilfeldig, eller 

om det er et uttrykk for i hvilken grad han forsøkte å identifisere seg med turistene. 

Da jeg konfronterte guttene med oppførselen deres lo de gjerne, og sa de var ”bad boys.” De 

synes ikke de såret jentene, det var jo ikke noe seriøst mellom dem. Imidlertid var det en 

diskrepans mellom denne oppførselen, og hva de uttrykte når jentene dro. Dersom jenta 

hadde vært der en måneds tid sa de alltid, spesielt Win, at de savnet henne, og de ga ofte 

uttrykk for ensomhet. Muligens gjør den konstante flyten av turister at gresset alltid er 

grønnere på den andre siden. Like viktig er nok det faktum at disse guttene lever i en 

turismekontektst. Jentene de treffer blir sjeldent i Nha Trang over en uke, og vil bare more 

seg. Med tiden er de blitt vant til at forholdene ikke er seriøse. De beskytter seg og sine 

følelser med denne oppførselen. Når ei jente så ender med å bli værendes en stund er 

mønsteret vanskelig å bryte. 

Det er og nærliggende å trekke inn et maktaspekt her. Mine informanter var klar over at de i 

kraft av å være vietnamesere befant seg i en marginal posisjon når det gjaldt økonomi og 

makt. Turistene de omga seg med gjorde og at de daglig følte dette på kroppen. For guttene 

var det umulig å fylle den tradisjonelle vietnamesiske mannsrollen der mannen sitter med 

kontrollen. De måtte dermed spille på andre ting. Spesielt Phil brukte sin posisjon som eier 

av en bar, sine gode engelskkunnskaper og tilsynelatende gode kontakter til å skape et bilde 

av status og symbolsk kapital. Han konstituerte dermed seg selv som en attraktiv mann, og 

brukte dette til å skaffe seg det mange andre ikke kunne, nemlig vestlige kvinnelige turister. 

Ved å leke med dem, som han gjorde når han var sammen med tre danske jenter samtidig, 

snudde han maktrelasjonen på hodet. 

De vestlige kjærestene 

Jeg har allerede nevnt et par av de vestlige jentene som var sammen med Phil og Win. De 

fleste var unge jenter som likte å feste, og bare ville more seg og flørte på ferie. Ingen av 

mine mannlige informanter hadde et forhold som varte mer enn en måned under feltarbeidet 

mitt, unntatt Huy. Flere av jentene hadde derimot det. Også deres kjærester hadde reist til 

Vietnam på ferie eller for å jobbe som dykkere, ikke for å finne seg en kjæreste eller kone. I 

motsetning til stereotypene var de unge gutter, og de fleste hadde heller ikke mye penger. 

Begge partene understreket at de var sammen av kjærlighet. 
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Når det gjelder kjærestene til de vietnamesiske jentene hadde jeg mye kontakt med flere av 

disse. Et par som hadde et svært harmonisk og lykkelig forhold var mine naboer Paul fra 

England og Khoi. Paul hadde vært på reise da han traff Khoi. Hun hadde jobbet på en kafe, 

og spurt om han ville gå en tur på stranda med henne. De ble sammen, og Paul bosatte seg i 

Nha Trang. Han leide ut huset sitt hjemme i England, og kunne slik forsørge både seg selv 

og Khoi uten å jobbe. Khoi på sin side hadde sluttet å arbeide, og begynt på skolen igjen. På 

slutten av feltarbeidet mitt hadde de vært sammen over ett år, og Paul fridde til Khoi som sa 

ja. 

Paul og Khoi hadde et forhold basert på svært tradisjonelle kjønnsroller. Ofte når jeg sto opp 

om morgenen satt Khoi på huk i det vesle kjøkkenet utenfor rommet mitt og lagde engelsk 

frokost med bønner og pølser til Paul, som lå i senga og spilte Play Station. På 

ettermiddagene og kveldene fikk gjerne Khoi besøk av en vietnamesisk venninne, mens Paul 

var ute og drakk et par øl med kamerater. Dette var hva de begge foretrakk. De hadde et 

forhold basert på respekt og kjærlighet. Paul ville ikke flytte tilbake til England, og Khoi var 

også fornøyd med å bli boende i Vietnam.  

Paul og Khoi er med andre ord gode eksempler på Constables (2005) beskrivelser av en 

vestlig mann som tiltrekkes av en asiatisk kvinnes ”tradisjonelle” verdier, slik jeg diskuterte 

ovenfor. Også Ha fortalte at hennes tidligere forlovede Gregory hadde han gått ut i fra at når 

de var gift ville hun følge han hvor enn i verden jobben førte han, og for øvrig være 

hjemmeværende mor. Ha på sin side drømte om mer utdannelse, og en givende jobb. 

Gregory viste seg altså å ikke leve opp til hennes forventninger om en vestlig partner. Dette 

gjorde at Ha til tider tvilte på forholdet. Nå som Gregory hadde brutt med henne så det ut til 

at hun hadde glemt alle problemene i det nostalgiske bildet hun hadde skapt av han. Det 

faktum at hun kun husket det positive virket som en drivkraft, og bare styrket hennes ønske 

om en vestlig mann. 

Imidlertid var langt fra alle forhold basert på disse tradisjonelle kjønnsrollene. Huys søster 

Lei var gift med engelske Ben. Hun hadde møtt Ben da de begge jobbet for samme 

dykkerselskap, og de var kun 23 år. Lei var ei sprudlende og utadvendt jente, som elsket å 

feste og kle seg utfordrende. Hun var også svært selvstendig og frittalende. Hun og Ben fikk 

følelser for hverandre, og giftet seg et år senere. De bor nå sammen i Newcastle. At noe av 

attraksjonen med Ben var at han kunne ta henne med til England virker relativt tydelig. Lei 
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la ikke skjul på at hun likte å komme tilbake på ferie til Vietnam, ferier som varte opptil fire 

måneder, uten ektemannen. Da festet hun mye, brukte penger, og nøt statusen som 

vietnamese oversea. Dette forholdet var med andre svært forkskjellig fra Ha og Khois. 

Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg vist at mine informanter så på turistene med et spesielt ”tourist 

gaze” (Urry 1990) med romantiske aspirasjoner, da de alle ønsket seg en vestlig ektefelle. 

Huy var det eneste unntaket til dette. Hans forlovede var vietnamesisk, men hadde bodd i 

Australia siden hun var 9 år, og sammenfaller dermed til en viss grad med en ”vestlig.” 

Motivasjonene bak dette ønsket var mange, med utseende, økt frihet og muligheten for et 

bedre liv i et annet land som de viktigste. Videre har jeg vist at guttene gjerne forsøkte å 

sjekke opp turistjenter på ulike utesteder. Imidlertid holdt de seg sjelden til én jente, og 

snudde maktrelasjonen på hodet ved å være svært useriøse. Å stadig bli sett med ulike 

vestlige jenter ga guttene en viss status, da langt fra alle kunne oppnå det samme. På den 

andre siden hadde det gitt dem et rykte som ”ladykillers”, og de ga til tider uttrykk for 

ensomhet. Jentene på sin side traff gjerne menn på jobben, da dette var moralsk legitimt. 

Alle hadde mer eller mindre bevisste strategier de benyttet seg av, der guttene imponerte 

jentene med sin symbolske kapital og sjarm, mens jentene ofte spilte på vestlige stereotypier 

og understreket sin femininitet og sårbarhet.  

Det er tydelig at mine informanters ideer om den perfekte partner har endret seg med deres 

kontakt med mennesker fra andre verdensdeler og annerledes tankeganger. Alle understreket 

likevel at de kun ville gifte seg av kjærlighet. Jeg har vist at denne kjærligheten ikke er én 

ting, og heller ikke kan beskrives som enten motivert av følelser eller opportunisme. 

Romantiske tanker om kjærlighet eksisterer i tett dynamikk med bevisste strategier for å 

finne en attraktiv kjæreste. I det siste kapittelet vil jeg vise hvilke strategier for et bedre liv 

mine informanter i størst grad forsøkte benytte seg av og snakket om. 



 80 

Kapittel 6: Strategier for fremtiden 

Ha parkerer motorbiken sin inntil en murvegg. Kun et lite skilt med reklame for kaffe 

avslører at det faktisk befinner seg en coffee shop innenfor. Vi går inn porten, og kommer 

inn i et rom som er designet for å gi følelsen av å sitte utendørs. Det er en rekke planter der, 

enkelte områder har gjennomsiktig tak, og gulvet er flislagt. Utendørs, men i air-

conditionert komfort, er visst tanken. Vi velger oss et bord ved en liten fiskedam. Ha ber meg 

bestille to iskaffe på vietnamesisk, og vi fniser som vanlig av det forvirrede uttrykket til den 

unge servitøren. Ha forteller at hun er lei jobben sin, livet sitt, alt. Hun føler seg så tom. Hun 

vurderer å flytte til Hanoi. ”Det er enklere for de andre,” sier hun og sukker. ”Jentene på 

jobben er ”simple girls”. De vil bare gifte seg med en vietnamesisk mann, få barn og leve 

”simple lives.” Det er greit for dem, men ikke nok for meg.” Ha forteller meg at hun helst vil 

bo i Europa. Hun har hørt at i land som Belgia er det enkelt å leve, de har ikke harde liv. 

”Jeg skal komme meg til Europa. Jeg skal klare det.” 

Ha og jeg hadde stadig samtaler som dette. Hun snakket mye om hvordan hun var 

annerledes, at hun ikke kunne leve et enkelt liv som sine kollegaer og venninner. Hun ville 

til Europa, der kunne hun studere mer og leve et bedre liv. Hesting og Prenter (2002) har i 

sin studie av småentrepenører i turiststrøket i Saigon understreket at deres informanter hadde 

et sterkt fokus på fremtiden, og et håp om nettopp et ”bedre liv” (Hesting og Prenter 

2002:24). Dette samsvarer med det jeg fant hos mine informanter. I likhet med Ha luftet de 

alle ulike fremtidsplaner for meg, om utvidelse av bedriften, bytte av jobb eller flytting til 

andre land. Lite ble likevel gjennomført mens jeg var der, og det ble med planene. Foreløpig. 

En utbredt oppfattelse av den vietnamesiske kulturen er at kollektivet går foran individet. 

Dette begrunnes blant annet i konfucianisme og landsbykollektiver. Jamieson (1993) 

beskriver hvordan kommunistlederne i Vietnam krevde konformitet, lojalitet, og at du skulle 

oppføre deg mot partiet som du ville mot din familie. Videre sier han ”But to most 

Vietnamese this was familiar territory. They had not been raised to be independent, as 

American children are.” (Jamieson 1993:218). Jeg vil her argumentere for at det har foregått 

en endring. Jeg opplevde at alle mine informanter fokuserte på seg selv, og på sitt ønske om 

en bedre framtid. Det er klart at det alltid finnes mennesker som går egne veier, men i den 

grad nesten alle mine informanter gjorde dette kan det sies å være en ny tendens. Den er 
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heller ikke problemfri, og samvittighetskvaler ovenfor foreldrene, økonomiske 

vanskeligheter og strukturelle utfordringer var det mange av. 

I dette kapittelet vil jeg fokusere på hva mine informanter ønsket ut av livet, og hva de 

gjorde for å oppnå dette. Jeg vil se nærmere på de tre strategiene mine informanter i størst 

grad benyttet seg av og snakket om, nemlig utdannelse, jobb og flytting. Jeg har valgt å ikke 

inkludere kjærester fra vestlige land som en egen strategi eller et mål. Dette er både fordi jeg 

har behandlet det i et eget kapittel, men ikke minst også fordi alle mine informanter 

understreket at de kun kunne gifte seg av kjærlighet. De satte krav til en partner, og var 

heller ikke så fattige at giftemål var en økonomisk nødvendighet. Jeg vil videre se på valg av 

strategier i forhold til samfunnet rundt, og i hvilken grad de lykkes. Gjennom hele kapittelet 

vil jeg fokusere på at man ikke bare kan studere makroprosesser som økonomi og 

globalisering for å forklare disse ønskene og strategiene, men at man må se 

enkeltmenneskenes egne ”needs, values and worries” (Mills 2003:9). Jeg vil begynne med 

utdannelse. 

Utdannelse 

Utdannelse er høyt verdsatt i Vietnam. Vietnameserne kan med rette være stolte av at til 

tross for at de lever i et relativt fattig land med mange minoritetsgrupper, er nivået på 

analfabetisme kun 7%.18 Til sammenligning er tallet i nabolandet Kambodsja hele 30%. Men 

selv om så godt som alle barn fullfører den obligatoriske femårige grunnutdannelsen går 

under halvparten av disse videre i skolegangen. Blant mine informanter var det stor forskjell 

i nivået på utdannelse. Mot hadde desidert minst, med bare tre års grunnutdannelse, ettersom 

han måtte hjelpe familien økonomisk fra svært ung alder. I andre enden av spekteret finner 

vi Ha, som studerte på den lokale høyskolen og tilla læring stor verdi. De fleste hadde 

forøvrig et par år mer eller mindre det som tilsvarer videregående skole i Norge. 

Engelskundervisning er svært populært i Vietnam, og jeg ble stadig spurt av ulike mennesker 

om jeg kunne lære dem engelsk. Jeg regnet med at dette var for å få seg bedre betalte jobber, 

slik at de dermed kunne hjelpe familien økonomisk, samt bruke penger på egne 

                                                 

18 www.globalis.no/land/Vietnam 
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konsumvaner. En episode gjorde meg klar over at det fantes flere motivasjoner for å lære 

engelsk. Jeg hadde nettopp flyttet inn på rommet som jeg leide av en vietnamesisk familie, 

da naboen min Khoi inviterte meg inn til seg. Hun delte rommet med kjæresten Paul fra 

England. Han var ute med noen kamerater, og Khoi hadde en venninne på besøk. Vi satt på 

sengen hennes og spiste søtpotet, mens vi så vietnamesisk kostymedrama på TV. Handlingen 

var lagt flere hundre år tilbake i tid, og modige menn beseiret drager og enorme 

monsteredderkopper. Jentene synes det var fryktelig spennende, og moret seg stort over at 

jeg synes kjempeedderkoppen var ekkel. Jeg spurte om venninnen og hadde vestlig 

kjæreste? ”Nei,” svarte Khoi, ”hun har vietnamesisk kjæreste fordi hun ikke snakker 

engelsk.” 

Det var svært tydelig hva som lå implisitt i dette utsagnet. Hadde venninnen snakket engelsk 

hadde hun og hatt vestlig kjæreste, ikke vietnamesisk. Å lære seg engelsk er dermed første 

skritt på veien mot vestlig kjæreste, og alt det kan føre med seg. Khois engelsk var svært 

god. Hun hadde derfor fått jobb på en engelskeid restaurant og bar. Det var her hun hadde 

møtt Paul. Selv om mange vietnamesere ikke ser med blide øyne på jenter som bor sammen 

med kjæresten uten å være gift, hadde Khoi møtt han på et vis som ikke satte ryktet hennes 

på spill. Hun hadde ikke vært på Sailing Club med korte skjørt og en ”bucket” i hånda. Ingen 

kunne beskylde henne for å ha vært taxi girl eller på noen måte ha handlet løsaktig og 

umoralsk. Hun hadde møtt kjæresten gjennom en anstendig jobb som servitrise. Dette hadde 

ikke vært mulig dersom hun ikke snakket engelsk. Khois historie virker tydelig forlokkende 

på venninnen hennes. Paul er snill, godlynt og trofast, og i mange vietnameseres øyne rik. 

Han eier nemlig et hus i England som han leier ut, og både han og Khoi kan leve av 

inntektene. Han gir dermed Khoi en økonomisk trygghet de fleste vietnamesere mangler. Jeg 

mener ikke med dette å si at Khoi eksplisitt lærte engelsk for å skaffe seg en vestlig kjæreste. 

Hun og Paul hadde heller ikke planer om å reise fra Vietnam. Men ettersom stadig flere 

vietnamesere ønsker å reise fra landet ved hjelp av en vestlig kjæreste eller ektefelle er nok 

engelskundervisning en strategi flere vil velge. Utdannelse blir en måte å leve opp til idealet 

om å være ”good girl,” samtidig som du forfølger egne mål. Det bør her legges til at 

kvaliteten på undervisningen var svært varierende. Jeg var selv med en informant på 

høyskolen. For det første var jeg den eneste i den store klassen på ca. 70 som noterte, og 

flere var mer opptatt av sidemannens hårklype eller å hviske og peke på meg. For det andre 

var uttalen til den middelaldrende læreren langt fra den beste, enda dette var et høyt nivå. 

Engelskundervisning er altså en strategi som kan få varierende resultat. 
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Has motivasjoner for utdannelse var noe annerledes. Hun studerte turisme, engelsk og 

fransk. Mens hun jobbet på internettkafeen til Phil gikk hun på skolen enten før eller etter 

jobb. Da hun senere fikk en bedre jobb på en femstjernes øyresort beklagde hun sterkt at hun 

ikke kunne fortsette å følge undervisningen på høyskolen. Imidlertid lot hun ikke dette 

stoppe seg, og fant en privatlærer til å undervise henne i fransk på fridagene sine. Ha hadde 

store ambisjoner i livet. Hun ønsket å flytte til Europa. Da hun var forlovet med Gregory var 

hun med han til Frankrike og tilbragte to måneder der. Selv om hun var mye ensom, og fant 

tiden vanskelig, endret opplevelsen livet hennes. Som hun selv sa; ”it opended my mind.” 

Men Ha ville ikke finne seg en ny mann og gifte seg med han kun for å komme til Europa. 

Med en god utdannelse håpet hun heller å få en godt betalt jobb, og slik spare så mye penger 

som mulig. Disse ville hun bruke til å komme seg til Europa, enten direkte, eller alternativt, 

til Thailand og jobbe der et år først. I tillegg hadde utdannelsen flere betydninger enn bare de 

økonomiske. Den var også del av hennes selvrepresentasjon. Ha understreket som sagt ofte 

hvordan hun var annerledes enn andre. Flere av mine bekjente kalte henne arrogant. Hennes 

naturlige integritet hadde gjort at kollegaene på internettkafeen kalte henne chi, som betyr 

”noe eldre ugift kvinne,” selv om hun var like gammel eller til og med et år yngre enn dem. 

Dette er et tegn på respekt. De klagde gjentatte ganger på at hun alltid var sammen med meg, 

og ikke dem. Ha på sin side hevdet at de var ”simple girls,” og ikke forsto henne. 

Utdannelsen var en legitimering, et bevis på, at hun var annerledes. Hun hadde vært i 

Europa, hun hadde høy utdannelse, og hun mestret tre språk. Utdannelsen var for Ha både en 

strategi for å forbedre egen livssituasjon, og et statussymbol. Den var med på å legitimere 

hennes påstand om kjennskap til vesten og hennes avstand fra andre vietnamesere. 

Arbeid: ”I don’t want to work with my hands!” 

Jeg har tidligere diskutert det faktum at Vietnam er et jordbrukssamfunn og at urbane 

mennesker bruker blant annet hvit hud for å kommunisere forskjell fra rurale mennesker og 

arbeidsformer. Kondo (1990) skriver om Japan at unge urbane mennesker ønsker ””clean 

work,” a nice office job where they could become ... a conventional average white-collar 

paper pusher” (Kondo 1990:63). Utsagnet i overskriften ble ytret av Ha, da hun ble tilbudt 

en jobb som servitrise i restauranten på øyresorten. Hun takket nei til stillingen, selv om den 

var høyere lønnet enn den hun hadde. Jeg ble overrasket over at hun ikke tok jobben, og sa 

til henne at det kanskje ikke var lett å få noe bedre? Men hun mente hun var for god for den, 
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hun ville ikke jobbe med hendene, hun ville bruke hodet. Senere ble hun riktignok tilbudt en 

annen stilling på øya, der tiden var delt mellom sentralbordet og litt hovmesterarbeid, en 

stilling hun takket ja til. 

Da Ha tok denne stillingen var den en viktig del av hennes strategi for å komme seg frem i 

livet. Med høyere inntekt var hun et skritt nærmere drømmen om å reise til Europa. Mange 

andre av de jeg ble kjent med i Nha Trang hadde store planer som innebar jobb. Mot byttet 

fra å hjelpe til i baren ”Why Not?” til å jobbe som hotellresepsjonist under feltarbeidet mitt. 

Boo hadde allerede flyttet fra Saigon til Nha Trang. Ingen hadde likevel større planer enn 

Phil. I en alder av 23 år var han medeier i to internettkafeer, et hotell og en bar, i tillegg til at 

han prøvde å få en månedlig fullmånefest på beina. Dette er en utrolig bragd i et hvert land, 

ikke minst i Vietnam. Men hadde han tatt seg vann over hodet? Da Ha jobbet for Phil 

tilbrangte jeg mang en time med henne på internettkafeen. Jeg så hvordan Phil rett som det 

var glefset etter de ansatte, skjelte de ut på både vietnamesisk og engelsk, foran kunder og i 

enerom. Han hadde store humørsvingninger, og hadde tilsynelatende ingen betenkeligheter 

med å la sine problemer gå ut over dem. En kveld jeg kom for å møte Ha ved stengetid ble 

jeg overrasket over å se alle de syv kvinnelig ansatte der, bortsett fra en som het Tram. De 

var svært oppspilte, og da de så meg snakket de i munnen på hverandre på engelsk. De hadde 

fått nok av Phil. Han hadde ikke gitt noen av dem lønn på over to måneder. Like ille var det 

at han hadde forfremmet Tram, den eneste ansatte som ikke mislikte han. Hun skulle nå være 

en slags ”supervisor,” og holde øye med de andre jentene. De følte han behandlet dem som 

barn, og at han prøvde å splitte dem ved å forfremme Tram. Nop sa at man skal egentlig 

respektere sjefen sin, det er svært viktig i Vietnam, men ingen av dem respekterte Phil 

overhodet. De hadde derfor forfattet et brev der de sa at de ville si opp jobben dersom han 

ikke betalte dem innen to dager. Mens jentene fortalte meg dette visste jeg at Phil hadde en 

gjeld på 50 000 dollar, og at han ikke hadde råd til å betale dem. Det hele endte med at Ha, 

Tram og en ansatt til jobbet 12 timers skift etter at Phil tryglet dem om hjelp. Til slutt måtte 

han likevel gi opp, og stenge den ene internettkafeen. 

Det er tydelig at Phils strategi ikke fungerte som han ønsket. Forretningene gikk dårlig, og 

han hadde opparbeidet seg en voldsom gjeld. De ansatte mislikte han, og når han prøvde å 

vise sin autoritet gjorde han dette med kjefting og brøling, som bare førte til at jentene mistet 

all respekt for han. I tillegg hadde han problemer med foreldrene, og manglet derfor et trygt 

støtteapparat. Her må det nevnes at Phil tidligere var en svært god forretningsmann. Han 
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jobbet seg opp, sakte men sikkert, så godt som uten hjelp. Han tok seg av kundene sine på en 

personlig måte, og var selv på kontoret mesteparten av tiden. Etter at baren åpnet tilbragte 

han stadig mer tid der, drakk mer alkohol, og var oppe sent. Han måtte dermed enten sove 

lenge neste dag eller møte kunder og ansatte utslitt og uopplagt. Fullmånefesten var noe som 

skulle hjelpe til å få han på beina igjen, som noe helt nytt i Vietnam. Denne måtte derimot 

avlyses to måneder på rad på grunn av dårlig vær, til store økonomiske tap. Det var nemlig 

ikke rette årstid.  

Hvorfor forsøkte Phil å gape over så mye på en gang? Hva ønsket han ut av livet, hva ville 

han oppnå? Dersom vi ser dette fra makronivå har Vietnam lenge vært et land der det er 

svært vanskelig å gjøre det stort. De strukturelle begrensningene er mange, både 

økonomiske, politiske og sosiale, og folk flest har bare nok til å klare seg. Jeg vil 

argumentere for at Phil forsøkte å leve ut sin ”fantasy of identity,” en ide om hva slags 

person han ville være og hvordan han ønsket å bli oppfattet av andre (Moore 1994:66). For 

Phil var det svært viktig å vise at han var noe, eller rettere sagt, at han var noen. Etterhvert 

som turistindustrien har vokst i Nha Trang har flere tjent gode penger på dette, og blitt svært 

suksessfulle. For Phil holdt det ikke med én internettkafe, det var ikke nok til å oppfylle hans 

drøm om å være en respektert og vellykket forretningsmann andre så opp til. Ettersom 

familieproblemene vokste ble det bare enda viktigere å lykkes. Derfor satset han stort. Men 

med den nye internettkafeen, hotellet og baren ble det for mye. Phil hadde ingen formell 

trening i det å drive en bedrift, og med hans utsvevende livsstil i tillegg ble det umulig å 

beholde kontrollen og oversikten. Han nektet dessuten å ta konsekvensene av at 

forretningene gikk dårlig. Han fortsatte å spandere dyre drinker på vestlige jenter og å kjøpe 

flotte klær for å opprettholde bildet han ønsket å gi av seg selv. Dette var nok også for å vise 

andre vietnamesere at han hadde råd til dette. I følge Jamieson (1993) har en tradisjonell 

oppfatning i Vietnam vært at dersom man gjør krav på en forhøyet status følger også andres 

forhøyede forventninger med. Man må være sjenerøs og dele med andre. Ikke minst gjelder 

det å skjule det dersom man ikke har god råd (Jamieson 1993:31f). Av Phils handlinger er 

det tydelig at han ikke bare gjorde krav på forhøyet status blant vestlige, men også blant 

andre vietnamesere. Selv om han tok avstand fra dem, ønsket han likevel å gjøre det bra i 

Vietnam. Han ønsket ikke bare komme seg bort. Hadde dette vært målet kunne han ganske 

enkelt holdt seg til én jente, og blitt med henne til hennes hjemland. 
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Arbeid var altså ikke bare økonomisk betinget. Status og aksept var viktige aspekter. En 

annen som tydelig uttrykte dette var Huy. Huy hadde også jobbet på en femstjernes resort på 

en øy. Der fikk han godt betalt, og kost og losji dekket. Han jobbet blant annet som 

treningsinstruktør, og fikk dermed holdt kroppen i god form, noe han satte høyt. Når han var 

lei jobben som dj snakket han ofte om å jobbe på øya igjen. Andre ganger snakket han om 

hvor mye han elsket jobben sin som dj, han elsket musikk og å drikke og feste. På øya var 

det så kjedelig. Hadde Huy bare vært økonomisk motivert hadde han tatt jobben på øya. For 

han var det som fulgte med jobben viktigere enn pengene. Vi ser her at mine informanter 

bryter noe med Kondo sine, som ønsket ”a nice office job.” På øya ville Huy bare vært enda 

en vietnamesisk ansatt, tvunget til å oppføre seg underdanig og korrekt ovenfor rike gjester. I 

jobben som dj hadde han derimot mye selvstendighet. Ikke minst kunne han kle seg som han 

ville, oppføre seg som han ville (innenfor rimelighetens grenser) og møte nye mennesker 

som deres likemann. Han var ”Bad Boy.” Han tjente kanskje ikke mye penger, man det var 

han som satt med kontrollen på baren hver kveld. Dette betydde mer for Huy enn penger. 

Arbeid er altså et viktig skritt på veien mot livet mine informanter ønsket seg. Det er også 

flere ulike meninger knyttet til arbeid. Det økonomiske aspektet er viktig, men langt fra det 

eneste. Arbeidet har en verdi i seg selv, og er en del av deres identitet. Også mitt neste 

punkt, flytting, betyr ulike ting for ulike mennesker. 

Nytt sted, nytt liv 

Å flytte representerte hovedsakelig to ulike ting for mine venner og bekjente i Nha Trang. I 

den ene betydningen representerte det å flytte et skritt på veien mot det man virkelig ønsket å 

oppnå. I den andre betydningen var flyttingen i seg selv det ultimate målet. Jeg vil nå utdype 

dette. 

Flytting som et skritt på veien 

Flere av mine informanter følte seg misfornøyde med livet de levde. Det faktum at de 

konstant ble konfrontert med alt de ikke hadde, fra turister, media og vietnamese overseas, 

var i ulik grad med på å utløse og forsterke dette. Mot fortalte meg en dag vi spiste lunsj at 
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han vurderte å flytte til Da Lat19 eller Korea. Jeg ble overrasket, og ba han fortelle mer. En 

forretningsmann han møtte hadde tilbudt å ta han med til Korea og gi han jobb på fabrikken 

sin. De drev visst med kjøleskap. Jeg spurte om det var god lønn? Mot sa at mannen hadde 

bedt han foreslå en lønn han selv synes var rimelig. Jeg advarte han om at dette hørtes litt 

mystisk ut. ”Ja, jeg synes egentlig det jeg og,” sa han mens han rynket pannen noe. ”Derfor 

vurderer jeg Da Lat i steden.  Jeg er så lei av Nha Trang. Dessuten kan jeg ikke tjene noe 

særlig penger her, bare en million20 i måneden. Det er for mange om for få turister.” Jeg spør 

om han ikke vil savne Nha Trang dersom han flytter? ”Jo da. Det er et lett liv her. Jobbe, 

henge med kollegaer og venner, varmt vær. Men jeg synes jeg må prøve. ”Never try, never 

know,” sa han med et smil. 

Denne samtalen fant sted mens Mot jobbet på ”Why Not?”. Han flyttet aldri til Korea, men 

byttet isteden jobb til resepsjonist på et hotell i turiststrøket. Han fortsatte likevel å snakke 

om Da Lat til jeg dro. For Mot var ikke det å flytte fra Nha Trang et mål i seg selv. Han 

drømte ikke om et liv i Korea eller Da Lat. Han snakket om dette som en strategi, en måte å 

få en bedre jobb, tjene mer penger og skape et bedre liv for seg selv. Slik situasjonen var nå 

hadde han ikke engang noe eget sted å bo, og var avhengig av å kunne sove på gulvet hos 

vennen Tiger eller på fellesrom for de ansatte på hotellet. Ved å flytte kunne kanskje alt 

dette endre seg. Det virket ikke som om han hadde noe konkret mål, mer en idé om at han 

kunne gjøre det bedre. ”Never try, never know.” Mots planer om a flytte var med andre ord 

sterkt økonomisk motivert, selv om andre ting som selvfølelse naturligvis er knyttet til dette. 

For andre var det en dyperegående forandring av livet som var målet for flyttingen. Win 

hadde det generelt vanskelig. Bildet han ga av seg selv var det av en bekymringsfri playboy, 

som festet, tøyset og sjekket opp ulike vestlige jenter hver kveld. Men under overflaten 

fantes det mye mer. En episode er spesielt illustrerende. Jeg møtte Win etter jobb, vi hadde 

avtalt å drikke kaffe. Når jeg kommer fram gir han meg en klem, samtidig som han forsøker 

å titte ned i toppen min. Jeg later som om jeg blir sjokkert, og han later som om han 

skammer seg, mens vi begge ler. Vi hopper på Vespaen hans, og han spør om ikke vi skal ta 

oss en øl i steden? ”Ok,” sier jeg, ”hva med bia hoi?” vel vitende om at han høyst sannsynlig 

                                                 

19 By i fjellene, ca. fem timer fra Nha Trang. 

20 Ca. 420 kroner. 
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ikke vil det. Han foreslår restauranten Cheers og vi drar dit. Vi deler en stor øl og prater om 

løst og fast, mens han innimellom roper litt på kjente og ukjente turister. Alt er med andre 

ord som vanlig. To unge engelske gutter Win kjenner kommer innom. De skal dra med 

bussen til Hoi An, neste stopp på backpackerruten langs kysten. Win følger de ut, mens jeg 

blir sittende og passe på ølen vår og prate med en bekjent. Det går en god stund før Win 

kommer tilbake. Når han omsider kommer er han tydelig opprørt. Han setter seg ned, og sier 

han har styrtet to øl mens han var borte.21 Plutselig får han tårer i øynene, og utbryter at han 

ikke får gjort noen ting i livet sitt! Jeg blir forskrekket og spør hva som har hendt? Win 

svarer ikke, han sier bare at at han er ”drittlei alt,” og at jeg er den eneste som er virkelig 

hyggelig mot han. Han betaler, og sier ”Vi drar.” Samtalen er ferdig. 

Da de to purunge engelske guttene reiste videre på sin flere måneders lange ferie, som så 

mange andre Win har truffet, ble han nok slått av sin egen livssituasjon. Dette gjorde han 

opprørt, noe han forsøkte døyve med alkohol. Disse episodene var det flere av, og jeg så han 

gjentatte ganger med tårevått blikk før han drakk seg full og sjekket opp en vestlig jente. En 

enkel og midlertidig løsning på problemene. Etter slike hendelser spurte jeg han neste dag 

hva som var galt? Han svarte da at han ikke visste, at han bare følte seg så trist innimellom. 

Derfor vurderte han å reise til Canada. Han hadde familie der, og de kunne betale billetten 

hans. Han visste det ikke ville bli lett, men han vurderte å prøve. Dette sa han gjerne når han 

var trist, eller hadde drukket. For han betydde det å flytte en mulighet til å reise fra det som 

gjorde han deprimert, en ny start. Stedet i seg selv var ikke så viktig, men det det 

representerte. Så hvorfor dro han ikke til Canada? Det er flere mulige svar på dette. For det 

første hadde han aldri vært utenfor Vietnam, og han bodde med familien sin. Å flytte helt til 

andre siden av kloden, helt alene, virket nok skremmende og voldsomt. Dessuten tror jeg 

Win var motvillig til å flytte fordi han tross alt hadde en rolle i Nha Trang. Folk kjente han, 

og han hadde en viss status. Han visste nok om verden til å skjønne at han ikke ville være 

”noen” i Canada. Sist men ikke minst er jeg usikker på hvor realistisk det var at slektningene 

skulle betale billetten hans, uten noe til gjengjeld. En flybillett fra Vietnam til Canada er 

svært dyr. Resultatet ble uansett at Win ble i Nha Trang, og fortsatte å snakke om Canada 

som et abstrakt mål når ting ble vanskelig.  

                                                 

21 Som nevnt tåler de fleste vietnamesere lite alkohol, så Win var nå lettere beruset. 
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Flytting som det ultimate mål 

Jeg har tidligere nevnt at alle mine informanter på et eller annet tidspunkt snakket om å flytte 

fra Vietnam. For noen var dette et tema de stadig pratet om, og som de så som det 

overliggende målet for livet sitt. Park (1997) diskuterer hvordan mange koreanere opplever 

”American fever,” som hun beskriver som ”a cultural complex of longing for political, 

economical, social, and cultural well-being, all identified with U.S. society” (Park 1997:29). 

Dette oppleves nærmest som en sykdom, der den eneste kuren er å reise til USA. Når det 

gjelder mine informanter vil jeg ikke gå så langt som å si at det var en sykdom. En annen 

forskjell er at det først og fremt er Europa, og deretter Australia, de drømte om, ikke USA. 

Det grunnleggende premisset er uansett det samme. Dette er mennesker som ikke er tvunget 

til å emigrere fordi de ikke kan overleve i eget land, men fordi de drømmer om livet i 

Vesten. 

Ha var definitivt den jeg ble kjent med som hadde mest ”European fever.” Hun snakket 

stadig om Europa, om da hun hadde vært i Frankrike med forloveden Gregory, om hvordan 

hun likte europeisk mat, om at hun gledet seg til hun skulle flytte til Europa og komme og 

besøke meg. Det var gjerne når hun kom til Europa, ikke hvis. For henne var Europa et 

fantastisk sted der hun endelig kunne oppleve likeverd og respekt, og der hun kunne få seg 

en bedre utdannelse og en god jobb. Å flytte til Europa var hennes drøm, og det ultimate 

målet i livet hennes. Imidlertid var det ikke et mål som var lett å nå. Ha ga en betydelig del 

av inntekten sin hver måned til moren. Hun hadde ikke hjerte til å la være, men ga også 

utttrykk for at hun synes disse økonomiske bidragene var en byrde, og noe hun helst ville ha 

sluppet. Uansett førte dette til at det var svært vanskelig for henne å spare noe til seg selv, og 

prisen for en flybillet til Europa virket uoverkommelig. Visum ville også være vanskelig å 

få. Ha hadde derfor begynt å tenke på å reise til Thailand ett år, for slik å kunne spare mer 

penger, og reise derfra til Europa. Igjen var det hensyn til foreldrene, og spesielt moren, som 

bekymret henne og ga henne moralske kvaler. Ha var redd for hvordan det skulle gå med 

dem dersom hun dro. Hvem skulle ta seg av dem økonomisk? Og tenkt som de ville bekymre 

seg for henne, alene i et fremmed land! Ikke minst tror jeg Ha var betenkt med å reise fordi 

hun da ville svikte det konfusianistiske idealet om at man står i moralsk gjeld til foreldrene, 

og derfor må ta seg av dem. Hva ville folk tenke om hun, det eldste barnet, bare dro sin vel? 

Som på så mange andre områder i livet sitt var Ha her dratt mellom å være ”good girl” og 

følge krav satt av foreldre og samfunn, og å følge egne ønsker. 
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Oppsummering 

Mine informanter ønsket alle mer ut av livet sitt. Det pågående møtet med vesten har skapt 

nye horisonter, og nye refleksjoner om hva som er mulig og ønskelig. Dette resulterer i ulike 

strategier for å oppnå en høyere sosial og økonomisk status. Hos noen, som Mot, var målet 

han strakk seg etter lite artikulert og definert. Han følte han burde gjøre noe for å forbedre 

livssituasjonen sin, men var usikker på hva. Andre, som Phil og Ha, hadde klare og tydelige 

drømmer, selv om det kanskje var mindre klart hvordan de faktisk skulle nå disse 

drømmene, og hva som ville skje dersom de klarte å oppnå dem. Jeg har vist at de tre 

viktigste strategiene mine informanter snakket om og forsøkte å benytte seg av var 

utdannelse, jobb og flytting. For alle var det mer enn økonomi som sto på spill, det var deres 

”fantasy of identity” (Moore 1994), deres fantasi om hva slags person de ønsket å være. Slik 

var strategiene ikke bare del av en større plan, men også mål i seg selv, og en viktig del av 

deres identitet. 
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Kapittel 7: Konklusjon 

I denne masteroppgaven har jeg fokusert på hverdagslivet til unge vietnamesere som 

arbeider i turistindustrien i Nha Trang, og gitt et bilde av deres handlinger, tanker og 

drømmer for fremtiden. Jeg har brukt begrepet ”contact zone” (Pratt 1992) for å beskrive det 

pågående møtet mellom vietnamesere og turister i Nha Trang. Pratt understreker at møtet 

ikke bare kan sees som lokalt, fordi det innehar globale føringer som påvirker det. Jeg har 

vist at dette møtet innebærer maktrelasjoner og ubalanser i forhold til økonomi, personlig 

frihet og tanker om egen livssituasjon. Samtidig fører det også med seg nye refleksjoner, 

strategier og muligheter. Selv om mine informanter daglig var i kontakt med mennesker fra 

ulike deler av verden, var det de vestlige turistene som først og fremst var målet for deres 

oppmerksomhet, og var gjenstand for et omvendt ”tourist gaze” (Urry 1990). Det foregår et 

gjensidig konstituering i en ”contact zone,” og litt unyansert kan man si at mine informanter 

så turistene som representasjoner for vesten, like mye som turistene så dem som 

representasjoner for eksotika. I samhandling med turistene skapte mine informanter ny 

mening, og dannet seg tanker om vesten som ”moderne” og Vietnam som ”tradisjonelt.” 

Gjennom hele oppgaven har jeg vist hvordan den gjensidige kostitusjonsprosessen innebærer 

en forhandling av egen identitet for mine informanter, samt en artikulering av deres ”fantasy 

of identity” (Moore 1994) og strategier for å sette disse ut i live.  

I det første kapittelet tok jeg for meg lokale vietnamesiske ideer om hva det innebærer å 

være ”good girl” og ”good boy,” og viste at dette er svært fremtredende kulturelle idealer. 

Mine informanter måtte alle forholde seg til dette, men gjorde det på ulike måter. Ettersom 

deres egne ønsker ofte ikke var forenelige med krav fra foreldre og samfunn forsøkte flere å 

balansere disse ulike hensynene. Dette er i tråd med hva andre har beskrevet fra regionen 

(Mills 2003, Holt 2000). Grensene for hva det vil si å være ”good” er ikke fastlangt, men 

utgjør et kontinuum og innebærer rom for manipulering. Flere av mine kvinnelige 

informanter klarte å underkommunisere de aspektene ved sitt liv som hadde med alkohol, 

seksualitet og menn å gjøre, for slik å opprettholde sitt gode rykte. På den andre siden var 

det enkelte handlinger, som det å prostituere seg, som var helt utslagsgivende, og gjorde det 

nærmest umulig å igjen kunne påberope seg å være ”good.” Selv de jentene som langt hadde 

overskredet de aksepterte grensene, og slik oppnådd det de ville, ga til tider uttrykk for at 

dette gikk inn på dem. I visse situasjoner, som møte med eldre familiemedlemmer, utøvde de 
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derfor ”good,” selv om de ikke var det. Dette er i samsvar med hva Kondo (1990) kaller 

”multiple selves.” For mine kvinnelige informanter var seksualitet og moralitet aspekter som 

lot seg bevege, men ikke lett endre, selv i møtet med noe totalt annet og en lengsel etter 

dette. Også guttene levde under visse idealer for hva det ville si å være skikkelig. Flere gikk 

aktivt inn for å motarbeide disse, og så det å være ”bad boy” som noe positivt. De ga uttrykk 

for å ikke finne verdi i de vietnamesiske idealene. 

Selv om mange av mine informanter skilte seg ut fra andre vietnamesere ved sin oppførsel, 

var det utseendet deres man først la merke til. Skjønnhetsidealet i Vietnam uttrykker mer enn 

en persons preferanser for hvordan han eller hun vil se ut. Utseende kommuniserer din 

posisjon i samfunnet, i forhold til om du bor på landsbygda eller i byen, din økonomi og din 

arbeidssituasjon. Dersom du har hvit hud og et rent, pent ytre, signaliserer dette at du er 

urban, jobber inne og har tid og ressurser til å ta deg av utseendet ditt. Flere av mine 

informanter gikk imidlertid inn for å være brune, og hadde dermed en helt annen 

approprierering av vestlige idealer. Ved å være så mørke når de de ikke trengte det, 

motarbeidet de og tok avstand fra vietnamesiske hierarkier. Her sto mer på spill for jentene 

enn guttene. I deres tilfelle var den hvite huden sterkere knyttet til moral, ettersom en ”good 

girl” vil dekke seg til. Et sensitivt tema for guttene var derimot vekt. Haug (1987) har 

argumentert for at vi kun oppfatter kroppslig annerledeshet som et problem når vi opplever 

sosial marginalisering. Ved å konstant omgi seg med både gutter og jenter som var høyere 

og kraftigere enn dem følte mine mannlige informanter et tap av integritet. Flere forsøkte 

derfor å trene og gå opp i vekt for å tilegne seg egenskaper de vestlige hadde. Både utseende 

og kroppsspråk, eller utøvelse av skjønnhet, var noe mine informanter hadde et bevisst og 

plastisk forhold til: Dette var elementer som kunne endres, og ikke minst brukes, for å oppnå 

goder som kjæreste eller jobb. Det var også en måte å uttrykke deres ”fantasy of identity” 

(Moore 1994), hvem de ville være og hvem de identifiserte seg med. 

Mine informanter forsøkte altså å tilpasse utseende og oppførsel til det som var deres 

representasjon av det moderne. En viktig del av en moderne tilværelse er å kunne tilegne seg 

gjenstander og varer som symboliserer dette. Ifølge Miller (2001) vil hva en person kjøper 

utrykke mye om dennes identitet, og ikke minst den identiteten man ønsker å vise til andre. I 

Vietnam har de fleste svært begrensede midler, og må derfor foreta valg. Slik blir visse varer 

symboler på det moderne, og tilegnelsen av disse kan gi eieren symbolsk kapital (Bourdieu 

1995, Mills 2003). Dette fører til at forsøket på å leve moderne og vestlig får et svært 
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vietnamesisk uttrykk. I Nha Trang var spesielt mobiltelefoner og motorbikes knyttet til 

identitet. Disse ble plassert i interne hierarkier som de fleste unge var kjent med. Klær og 

skjønnhetsprodukter var også lett avleselige markører på status og posisjon. Varer fra vesten 

ble klart foretrukket og fremvist, da disse ble ansett som bedre enn vietnamesiske. Dette 

skyldtes gjerne hva varen representerte heller enn kvaliteten på det faktiske innholdet. Hva 

andre, spesielt vestlige turister, så dem spise og drikke var også viktig. Flertallet av mine 

informanter nektet kategorisk å spise fra en gatebod, slik vietnamesere flest gjør. De spiste 

heller på en turistrestaurant, til tross for at de foretrakk vietnamesisk mat. Matpreferanser, i 

tillegg til aspekter tilknyttet seksualtitet og moral som jeg nevnte ovenfor, viser seg altså 

vanskeligere å endre enn andre elementer. 

Noe mine informanter derimot hadde endret, var deres preferanser når det gjaldt det motsatte 

kjønn. Med unntak av Huy uttalte de alle at de ønsket seg en vestlig mann eller kone. Et 

viktig poeng her er at dette også gjaldt guttene. Motivasjonene for å ønske seg en vestlig 

partner var mange og nyanserte, men visse aspekter gikk igjen. Både jentene og guttene 

understreket at de foretrakk et vestlig utseende, og fant dette mer tiltrekkende enn et asiatisk. 

Videre uttalte jentene at en vestlig mann ville respektere dem mer, gi dem mer frihet og være 

mer trofaste. Et paradoks er at mange vestlige menn er tiltrukket av det de antar er mer 

tradisjonelle verdier hos asiatiske kvinner (Constable 2005). Forventningene til partneren 

står dermed i fare for ikke å bli møtt. Mine informanter understreket først og fremst den 

emosjonelle og fysiske tiltrekkningen til en vestlig part, men alle sa eksplisitt at de ønsket å 

flytte fra Vietnam. En vestlig ektefelle var klart enkleste, og for de fleste eneste, måten å 

oppnå dette på. Selv om dette var en viktig del av hva en vestlig person kunne tilby dem vil 

jeg understreke at de ikke bare var økonomisk motivert. Hadde dette vært tilfelle ville de 

allerede vært gift, da de alle var unge, tiltrekkende mennesker, og spesielt for jentene 

manglet det ikke på tilbud. Jeg vil derfor argumentere i tråd med Gravås (2002) at kjærlighet 

ikke nødvendigvis betyr det samme på ulike steder og til ulike tider. Kulturmøtet som 

foregår i en ”contact zone” hadde endret mine informanters tanker om den ideelle partner. 

De understreket at de kun ville gifte seg av kjærlighet, og en partners mulighet til å tilby dem 

et bedre liv var del av denne kjærligheten. På den andre siden hadde flere av mine mannlige 

informanter en svært useriøs holdning til de kvinnelige turistene, der de var sammen med 

flere jenter samtidig og ga uttrykk for å bry seg lite om disse. Noe av årsaken til dette er at 

guttene er klar over sin posisjon i jentenes verden, som eksotisk feriemoro. Det er også et 

maktaspekt her, der vietnameserne snur maktrelasjonen på hodet ved å manipulere den 
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vestlige. Guttene utøver dermed en motstand mot turistenes konstituering av dem. Trass 

dette ga flere av guttene uttrykk for ensomhet og savn.  

Møtet med vesten gjennom media, vietnamese overseas og først og fremst turister var med 

på å forme refleksjoner i mine informanter om at de ønsket ”noe mer” ut av livet. For mange 

var dette ”noe” et abstrakt mål, som de ikke direkte visste hva innebar eller hvordan de 

skulle nå. Sikkert var det uansett at det innebar en høyere sosial og økonomisk status. For å 

oppnå dette var det tre strategier de i størst grad omtalte og benyttet seg av: utdannelse, 

arbeid og flytting. For de fleste utgjorde disse tre også mål i seg selv. Utdannelse var for 

enkelte et statussymbol og en legitimering av avstand til andre vietnamesere. Med få unntak 

var også arbeidet en del av mine informanters identitet, og de takket nei til bedre betalte 

stillinger som ikke samvarte med hva slags person de ønsket å være. Å flytte til vesten sto 

for mange som det ultimate målet i livet. Disse strategiene var både del av, og en måte å 

oppnå, mine informanters ”fantasy of identity” (Moore 1994). Imidlertid var de alle oppdratt 

til å tenkte på familien og kollektivets beste fremfor sitt eget. Mange uttrykkte at de følte det 

var urettferdig at unge vestlige mennesker kunne reise verden rundt og bare tenke på seg 

selv, mens de selv ikke kom seg noe sted eller ”fikk gjort noe i livet sitt” som en mannlig 

informant uttalte. 

I løpet av denne oppgaven har jeg gitt et bilde av livet til de unge menneskene jeg ble kjent 

med i Nha Trang. Disse livene var i stor grad preget av representasjoner av vesten, av ønsket 

om å være moderne og lengselen etter ”noe mer,” som virket så nærme men likevel så 

uoppnåelig. I enhver ”contact zone” vil det være en maktrelasjon (Pratt 1992). Slik er det 

også i Nha Trang, og denne maktrelasjonen er med på å skape, og forsterke, refleksjoner om 

vesten som ”moderne” og Vietnam som ”tradisjonelt.” Dette er ikke noe nytt fenomen i 

Vietnam. Under kolonitiden opplevde mange unge vietnamesere en følelse av underlegenhet 

og av å være annenrangs innbyggere i sitt eget land (Jamieson 1993:171). Dagens Vietnam 

er også preget av modernitetsdiskurser, og på alle plan, fra regjeringen til mannen i gata, 

diskuteres det om vestens påvirkning er et gode eller et onde. Marr og Rosen (1998) hevder 

at der slagordet på 1980-tallet var ”openness,” mener mange politikere i dag at de 

utenlandske innflytelsene må begrenses. Etter et tiår med håp om at den økonomiske 

utviklingen skulle løse både personlige og nasjonale dilemma, er mange nå i økende grad 

skremt av det de oppfatter som psykolgiske, sosiale og kulturelle biprodukter av vestens 

påvikning. De er redd dagens unge mister sine røtter, og at Vietnams eksistens igjen er truet 



 95 

av nasjonale mindreverdighetskomplekser (Marr og Rosen 1998). Hesting og Prenter 

beskriver også å ha opplevd denne diskusjonen blant sine informanter i Saigon (Hesting og 

Prenter 2002). 

Basert på det jeg har beskrevet i denne oppgaven vil jeg hevde at mine informanter skilte seg 

ut fra disse tendensene. Deres representasjoner av vesten var i overveiende grad positive. Til 

tross for at Hesting og Prenter også beskriver vietnamesere som arbeider i turiststrøket har 

jeg innntrykk av at mine informanter i større grad fikk innpass og aksept av vestlige 

mennesker. Der Hesting og Prenters informanter først og fremst ønsket å vise symbolsk 

kapital og mestring ovenfor andre vietnamesere, var det for mine informanter like viktig å 

vise dette til turistene. De hadde relativt mye kunnskap, spesielt om Europa, og deres liv var 

på mange måter orientert mot vesten og vestlige turister. Mange tok direkte avstand fra 

vietnamesere, og vietnamesiske verdier. Marr og Rosen (1998) hevder at selv om unge 

vietnamesere i dag er mer selvsentrerte og mindre altruistiske enn tidligere generasjoner, er 

de fortsatt opptatt av gruppetilhørighet. De aksepterer familiens disiplin i viktige spørsmål 

om utdannelse, yrkesvalg og finansielle obligasjoner. ”They believe in a proud ”national 

culture,” although how exactly to uphold this is subject to lively discussion” (Marr og Rosen 

1998: 167). Jeg har her vist at flere av mine informanter ikke aksepterte familiens vilje når 

det gjaldt valg av yrke, partner, eller livsstil. Dette betyr ikke at valget er enkelt, og mange 

slet med samvittighetskvaler. Om mine informanter representerer en ny trend som vil 

omfatte stadig flere, eller om regjeringen i økende grad vil fremstille vesten som en trussel 

og fascinasjonen avta, er usikkert, og krever mer forskning i årene fremover. 

Mills (2003) beskriver hvordan hennes informanter i Thailand også levde under to ulike 

dominante diskurser, og klarte å balansere hensyn til foreldrene og egne ønsker om autonomi 

og konsum. Hun bruker Moores begrep ”fantasy of identity” (Moore 1994) for å beskrive 

hva jentene forsøker å oppnå, og gir på mange måter en fremtidsoptimistisk beskrivelse av 

jentene. Imidlertid reiser de fleste til slutt hjem til landsbygda de kom fra, gifter seg med en 

lokal mann, og blir risbønder som sine mødre, som de i stor grad hevder å skille seg fra. 

Deres ”fantasy of identity” ble kun oppfylt for en kort periode, før de vender tilbake, og det 

blir nettopp en fantasi. Det er vanskelig å si om dette vil skje med mine informanter også. De 

er så orientert mot vesten at det ikke vil bli lett for dem å leve ”simple lives,” slik Ha alltid 

omtalte andre vietnameserers liv. For enkelte vil det heller ikke bli lett å finne en lokal mann 

eller kone, om de så skulle ønske det. Møtet med vesten er til tider smertefullt, da 
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strukturelle føringer større enn dem selv gjør det umulig for dem å fullt leve ut sin ”fantasy 

of identity,” og de blir daglig konfrontert med hva de ikke har. Allikevel er dette livet de har 

valgt, og for de fleste gir det en viss tilfredsstillelse i seg selv å mestre vestlige koder. De 

innehar en eksepertise, de mestrer språk, de forstår vestlige. De er annerledes. Og hvem vet 

hva fremtiden kan bringe? ”Never try, never know.” 
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