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Titel: Samarbete Sverige – Vietnam inom forskning och utbildning; erfarenheter från Uppsala 
universitet 
 
Föreläsare:  
Anna-Klara Lindeborg tjänstgjorde 2015-2019 som Uppsala universitets officiella representant vid 
universitetets regionkontor i Hanoi. Hon har tidigare medverkat i Kommitténs seminarier med ett 
föredrag om Laos baserat på hennes avhandling om genusrelaterat vardagsliv i norra Laos i ljuset av 
regionens gummiproduktion. 
Miriam Tardell koordinerar det EU-finansierade projektet EASTEM i Vietnam, Indonesien och 
Thailand med syfte att göra undervisningen mer studentcentrerad och studenterna mer 
anställningsbara. Hon har tidigare tjänstgjort som handläggare för Sydostasien och Kina på UD. 
Björn Nyström koordinerar det EU-finansierade projektet EVENT i Vietnam med syfte att etablera 
och stötta karriärvägledningsarbete vid fem vietnamesiska universitet. Björn har en tidigare 
bakgrund som handläggare för Uppsala universitets studentutbytesavtal med Asien och Oceanien. 
 
Sammanfattning av innehållet: 
De senaste årens starka ekonomiska tillväxt och växande medelklass i Vietnam syns tydligt i 
utbildningssektorn. Varje år väljer 130 000 vietnamesiska studenter att läsa utomlands. Och de 
vietnamesiska universitetens ökade intresse för internationella förbindelser innebär nya 
samarbetsmöjligheter för svenska lärosäten. 
Uppsala universitet har etablerat en stark närvaro i Vietnam och har sedan 2014 som enda svenska 
lärosäte ett regionalt representationskontor i Hanoi. Samarbetet med vietnamesiska universitet har 
ytterligare stärkts under de senaste åren, inte minst i samband med 50-årsjubileet av de diplomatiska 
relationerna mellan Sverige och Vietnam 2019. Universitetet är idag aktivt i Vietnam genom 
samarbetsprojekt inom utbildning och forskning såväl som av utbyten av studenter och personal. 
Uppsala universitets tidigare representant i Hanoi Anna-Klara Lindeborg, projekt koordinatorerna 
Miriam Tardell och Björn Nyström diskuterar möjligheter och utmaningar för svenska lärosäten i 
Vietnam. 
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