
När jag sökte MFS-stipendiet för att åka tre månader till Hanoi, Vietnam, hade jag knappt 
någon uppfattning alls om vad Vietnam var för land. Nu sitter jag här tillbaka i Sverige 
eftet mina tre månader i Hanoi och har lärt känna landet på flera olika sätt och det har 
varit fantastiskt. 
 
Det är verkligen en utmaning att resa iväg till ett okänt land och kanske speciellt när man 
ska göra ett jobb där och inte endast resa runt som turist. Man får en annan känsla än när 
man är på semester då man vet att man ska stanna en längre tid. Jag hade tur i oturen som 
kom till Vietnam under deras störts högtid, Tet (det vietnamesiska nyåret), och alla 
vietnameser var hemma hos sina familjer och alla affärer var stängda. Det kändes till en 
början som det var ett rätt lugnt land, då det inte var mycket trafik eller folk på gatorna, 
men när semstern var över fick jag känna på den riktiga vardagen i Hanoi.  
 
Man stöter alltid på överraskningar när man gör såna här resor och allt blir inte riktigt 
som man har tänkt sig. Min arbetsplats var annorlunda än vad jag förväntade mig och 
arbetsgången ändrades också ett par gånger under min vistelse. Jag jobbade i tre månader 
på en institution med andra examensarbetare och PhD studenter i ett labb. Det engelska 
språket är inte lika väletablerat i Vietnam som i andra länder, så kommunikationen fick 
många gånger ske på andra sätt än med tal. För dem var det dock också en hjälp med 
språket att ha en engelsktalande person på unstitutionen för att tvingas använda 
engelskan. Många av de som arbetade där ska sedan ut och göra PhD arbeten i andra 
länder och ville verkligen förbättra sin engelska.  
 
Till en början bodde jag i ett guesthouse på institutionen och jag tänkte att det var 
bekvämt för det var nära till jobbet och jag behövde intekrängla med att åka till 
institutionen från stan (det var ca 10 km från stadskärnan), men efter ett par veckor blev 
det ganska långdraget att bo på samma plats där man arbetar, och jag var ju den enda som 
faktiskt stannade kvar i universitetsområdet på kvällen när alla andra åkte hem till sitt. 
Tillslut bestämde jag mig för att hitta något annat boende och slutade upp med att dela ett 
stort hus mitt i cemtrum med 4 andra utlänningar i min ålder som hade kommit till Hanoi 
en tid för diverse uppdrag. Att flytta in till staden var bra, det var enklare att faktiskt hitta 
på saker på kvällarna och vi gjorde mycket saker tillsammans med dem jag bodde med. 
Jag upptäckte också att det finns fantastiska hemsidor för många olika storstäder som 
vänder sig till folk som bor där under en längre tid med diverse aktiviteter och träffar för 
alla olika sorters intressen. Jag gick på matlagningskurser, språkkurser, quiz på barer och 
en massa annat som jag aldrig hade funnit om jag det inte hade varit för den hemsidan.  
 
Innan jag kom till Hanoi hade jag fått höra skräckberättelser om hur stor staden var och 
hur svårt det är att ta sig runt med den hetska trafiken och alla stora gator, men när jag väl 
kom hit upplevde jag det helt annat. Hanoi är en stor stad,men själva stadskärnan är liten 
och man kan promenera runt i årincip överallt. Språket var väl det svåraste att komma 
underfund med, men det räckte att lära sig siffror så man iallafall kunde handla mat själv. 
Det uppskattades direkt om man kunde fråga vad det kostade och faktiskt säga numrena 
på vietnamesiska. Försäljarna och mopedtaxiförarna blev genast mycket gladare och 
trevligare när de förstod att man inte bara var en ”vanlig” turist.  
 



Tre månader kändes till en början som en lång tid men här sitter jag nu hemma i Sverige 
och undrar var tiden tog vägen, det kändes ju precis som att jag åkte iväg till Vietnam. 
Det var en rolig resa och bra upplevelse där jag lärde mig mycket saker. Jag ärglad att jag 
åkte iväg, att jag tog chansen att få åka och bo i ett helt främmande land för en längre tid. 
Jag rekommenderar verkligen personer att ansöka till MFS och jag rekommenderar dem 
speciellt att åka till Vietnam om de skulle ha möjligenheten. 
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