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1.1 Tidsram 

 

Den strategiska planen skall omfatta perioden 2012 – 2017. Planen skall följas 

upp årligen och revideras vid behov. 

1.2 Motiv för utökade aktiviteter med avseende på Sydasien 

Arbetet med föreliggande strategidokument tar sin utgångspunkt i diverse 

dokument och rapporter från bland annat UD, Sida, Utbildningsdepartementet, 

indiska statliga utredningar samt LUs egna styrdokument, som styrker motivet 

att LU skall utöka aktiviteter gentemot Sydasien. Strategin baseras också på 

möten och intervjuer med LUs lärare, forskare och personal. 

Från regeringsnivå framhålls att ökade kunskaper om Sydasien behövs som 

stöd för näringslivet, framför allt om Indien, Bangladesh och Sri Lanka, men 

också om Pakistan och Afghanistan på grund av den rådande politiska 

situationen. Sverige har ett socialt/globalt ansvar och bilaterala biståndsavtal 

med Bangladesh och Afghanistan, varför kunskap behövs om dessa områden. 

Slutligen nämns den ökade globala konkurrensen om studenter och forskare 

och i det sammanhanget framhålls särskilt Indien som högst relevant att inleda 

samarbete med. 

 

1.3 Vision 

LU skall bli ett av de ledande universiteten i Europa då det gäller kunskap om 

och samarbeten med Sydasien. Samtliga sydasiatiska länder ingår i denna 

vision, men Indien får en särskilt framskjuten plats på grund av sin egen 

särställning, men också på grund av att majoriteten av Sydasienforskarna vid 

LU fokuserar på och samarbetar med Indien. 

Enligt nu gällande strategidokument har LU som vision att tillhöra de absolut 
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främsta bland Europas universitet. En strategi att nå detta mål är 

gränsöverskridande samarbete, en annan är internationalisering där Sydasien 

särskilt framhålls. Indien har utsetts som prioriterat område då det gäller 

rekrytering av internationella studenter. Visionen om LUs roll då det gäller 

Sydasien är kopplat till denna övergripande vision. 

 

 

1.4 Övergripande mål 

a) LU skall bidraga till ökad kunskap, som är relevant såväl i konkurrenssyfte 

som i syfte att ta ett globalt ansvar, om Indien och resten av Sydasien i det 

svenska samhället genom utbildning, forskning och samarbete med bl.a. 

näringsliv, NGOs, ambassader och statliga myndigheter. 

b) LU skall utgöra en kompetenskälla för beslutsfattare i den offentliga och 

privata sektorn i Sverige, speciellt då det gäller Indien men också resten av 

Sydasien. 

5 

c) LU skall stärka sin forskning om Sydasien och utveckla 

forskningssamarbeten med välrenommerade forskare och forskningsinstitut i 

Sydasien. 

d) LU skall utveckla samarbete då det gäller utbildning så att LUs studenter 

får möjlighet att vistas vid indiska eller andra sydasiatiska universitet i större 

utsträckning än nu. Studenter från Sydasien skall i ökad utsträckning kunna 

studera vid LU. 

e) LU skall vara attraktivt för studenter från Sydasien även när studieavgifter 

införs. Rekryteringen från Sydasien skall successivt öka. 

f) LU skall bidraga till att öka kunskapen om Sverige (och Norden) i 

Sydasien. 

 

 

1.5 Förslag på strategier för att uppnå målen 

Sammanfattning av förslagen1 

a) Inrätta ett tvärvetenskapligt Centrum för Sydasienstudier som utgör en 

plattform för samordning av Sydasienaktiviteter och som stimulerar forskning 

och utbildning 
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b) Behålla SASNET som en del av Centrum för Sydasienstudier 

c) Utveckla kurser i samarbete med olika institutioner vid LU som ger en ökad 

förståelse av och fördjupade kunskaper om Sydasien 

d) I samarbete med NCI och indiska universitet utveckla kurser i Nordic 

Studies 

e) Fortsatt satsning på att koordinera Erasmus Mundus Action 2 Program med 

inriktning på Sydasien 

f) Fortsatt arbete med att finna stipendier (från sydasiatiska och svenska 

donatorer) för svenska studenter att studera i Sydasien och för sydasiatiska 

studenter att komma till LU 

g) Utveckla arbetet med institutionellt samarbetsbyggande såsom t.ex. 

gemensamma initiativ kring kvalitetssäkring och utveckling av utbildning som 

sker i samarbete med sydasiatiska universitet 

h) Anordna regelbundna workshops på LU för att ständigt utveckla samarbetet 

med Sydasien 

i) Utveckla LUs konkurrenskraft som studiedestination för sydasiatiska 

studenter 

1 Se del III för utförligare text	  

	  

	  

2.	  Tillägg	  och	  uppdatering	  av	  befintliga	  strategier	  och	  åtgärder:	  SASNETs 

forskning och undervisningsåtgärder 2014	  

 

SASNET måste idag förhålla sig ett allmänt uppdrag att uppmuntra 

internationaliseringen av Lunds Universitets verksamheter. Sedan hösten 2013 arbetat 

med att förnya sina forsknings- och undervisningsstrategier  i detta syfte, med fokus 

på Sydasien i enlighet med SASNETs specifika mål. 

 

2.1 Åtgärder för att främja och stimulera forskning om Sydasien vid Lunds 

Universitet 

I fråga om forskning har SASNET satsat på att främja forskningsansökningar från 

Lunds Universitet med fokus på Sydasien. Vidare har SASNET, som ett led i en mer 

indirekt strategi att uppmuntra forskning och undervisning kring Sydasien ansökt om 
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medel för att arrangera internationella vetenskapliga konferenser vid Lunds 

Universitet.  

Under våren 2014 bidrog SASNET till att främja flera tvärvetenskapliga 

ansökningar om forskningsmedel från European Research Council (ERC) och 

Vetenskapsrådet (VR). SASNET har även självt ansökt om medel från VR och 

FORTE om att arrangera en internationell vetenskaplig konferens om 

strukturomvandling, urbanisering och hållbar i Sydasien. Dessa ansökningar var 

framgångsrika och resulterade i att SASNET mottog 375 000 kronor för detta 

ändamål. Forskningsansvarige arbetar för närvarande med att bjuda in världsledande 

föreläsare till konferensen samt med organiseringen av paneler. SASNET har fått 

pengar från Vetenskapsrådet och FORTE för att arrangera en internationell konferens 

i Lund i Maj 2015 på temat ”Välfärd och hållbar samhällsutveckling i Sydasien i 

jämförande perspektiv”. Samtidigt arbetar SASNET vidare för att främja samarbete 

med forskare på Lunds Universitet söka forskningsmedel inom dessa områden bland 

annat genom att arrangera symposier och föreläsningsserier under hösten 2014. 

Vidare planeras en workshop om tvärvetenskapliga forskningsansökningar.  

 

2.2 Åtgärder för att främja undervisning om Sydasien vid Lunds Universitet 

 

SASNET har under våren varit drivande på flera fronter för att förbättra 

undervisningen om Sydasien. En första åtgärd är att koordinera de seminarier som 

SASNET stödjer och arrangerar med befintliga undervisningsprogram vid Lunds 

Universitet. SASNET kommer att använda sina seminarieresurser för att stärka 

undervisningen på de internationella kandidat- och magisterprogrammen under hösten 

genom att i samråd med kursansvariga på dessa program bjuda in gäster som passar in 

i programmens speciella profiler. Målsättningen är att invitera framstående 

Sydasienexperter, från exempelvis Universiteten vid Cambridge och Oxford samt 

London School of Economics and Political Science att ge föreläsningar och 

seminarier som kan ingå och passa in i befintliga kurser inom programmen. SASNET 

bidrar därmed till arbetet med att förbättra undervisningen rent generellt vid LU. Som 

en del av en strategi för att stärka studenternas möjligheter att studera 

Sydasienrelaterade frågor vid LU inledde SASNET under våren 2014 ett samarbete 

med  Centre of Global South-Asian Studies   , Department of Cross-Cultural and 

Regional Studies vid Köpenhamns Universitet med syfte att studenter vid Lunds 
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Universitet som är intresserade av Sydasien ska kunna tillgodoräkna sig kurser som 

ges av detta centrum, inom ramen för sina kandidat- och mastersprogram vid LU. 

SASNET arbetar även med att få till stånd ett liknande samarbete med Aarhus 

Universitet. SASNETs personal, främst Anna Lindberg och Olle Frödin har dessutom 

aktivt arbetat för att integrera ett Sydasienperspektiv i nämnda program genom att 

själva ge föreläsningar inom flera av kurserna som ingår i de internationella 

programmen. Vidare har SASNET medverkat till att organisera Linneus 

Palmeutbyten mellan institutionen för Genusvetenskap vid Lunds Universitet och 

Delhi University samt mellan institutionen för Humanekologi och IIT Gumhati. 

SASNET delar för närvarande i arbetet med ett liknande utbyte mellan avdelningen 

för Journalistik vid LU och Kerala University. Som en mer långsiktig strategi verkar 

SASNET för ett mer omfattande samarbete med Kerala University och Centre for 

Development Studies i Kerala för forskning som berör frågor kring internationell 

migration, hållbar utveckling, religion, arbetsliv, folkhälsa och välfärdsstater i 

förändring. 

 

 

	  


