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SASNET har lämnat de kulturhistoriska
delarna av Lunds universitet och befin-
ner sig numera i en av Ideons vindlan-
de korridorer.
      – Flytten till Alfa-huset är ett lyft, sä-
ger Lars Eklund, nätverkets webbmas-
ter och biträdande föreståndare. Nu är
vi grannar med Centrum för Öst- och
Sydöstasienstudier och snart kan det bli
tal om ett enda Asien-centrum i Lund.

SASNET betyder Swedish South Asian
Studies Network och bildades 2001 på
uppdrag av Sida.

– Det har länge funnits en slagsida
mot Kina, Japan och Sydöstasien i den
svenska Asien-forskningen, säger Lars
Eklund. Utrikesdepartementet ville råda
bot på detta och SASNET bildades på
förslag från forskare i Lund.

– Istället för att koncentrera forsk-
ningen i en centrumbildning valde vi att
arbeta i ett nätverk med en hemsida som
bas, berättar Lars Eklund.

Även om SASNETs uppdrag är att
stötta Sydasien-forskning på nationell
nivå, så innebär den fysiska närheten till
Centrum för Öst- och Sydöstasien-
studier ett ökat samarbete även lokalt.
Sedan i höstas driver Centrum för Öst-
och Sydöstasien ett nytt mastersprogram
i Asian Studies där studenterna har
möjlighet att specialisera sig på Sydasien
alternativt Öst- och Sydöstasien.
SASNET har medverkat till att planera
Sydasien-kursen.

Man  diskuterar också  möjligheten
att slå samman all Asien-forskning vid
universitetet till ett enda stort Asien-cen-
trum, berättar Staffan Lindberg, som
delar sin tid mellan föreståndarskapet
på SASNET och en professur på Socio-
logen.

Lars Eklund har lagt ner mycket tid
på att samla all svensk Sydasien-forsk-
ning på hemsidan. Idag har han hittat ett
stort antal forskare på 108 institutioner
runt om i landet.

Inom nätverkets mandat ligger också
att knyta kontakter med olika samar-
betspartners i Sydasien. Lars Eklund och
Staffan Lindberg har precis kommit hem
från en kontaktresa i Afganistan och
Pakistan.

– Vi inkluderade Afganistan bland de
länder vi forskar om i och med att lan-
dets relationer till övriga Sydasien har
ökat efter terrorattacken den 11 septem-
ber 2001, säger Staffan Lindberg.

Men nätverket är inte bara ett red-
skap för vetenskaplig korsbefruktning.
SASNET har också möjlighet att distri-
buera Sida-pengar för planering av nya
projekt. Hittills har 40 forskare fått
planeringsbidrag.

Nu har man anställt  en tredje person,
Elna Andersson, som arbetar med förbe-
redelserna av en jättekonferens för euro-
peiska Sydasienforskare som äger rum i
juli med  cirka 300 konferensdeltagare.
Läs mer på hemsidan www.sasnet.lu.se
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Hemsidan
är basen
för SASNET

De nya lokalerna i Ideon är ett lyft för SASNET, tycker Staffan Lindberg (stående) och Lars Eklund som
lagt ner mycket tid på att samla all svensk Sydasien-forskning på hemsidan. FOTO: ULRIKA OREDSSON

Lunds universitet har tagit orim-
ligt lång tid på sig att handlägga
sex överklaganden i antagnings-
ärenden inför höstterminen
2003. Det menar Högskoleverket
som ifrågasätter rutinerna i en
skrivelse till universitetet.

Antagningsavdelningens ansvarige,
Michael Olofsson, hävdar dock att
skälet är personalbrist.

– Redan i somras påtalade jag detta.
Och vi ska också få en extra tjänst, sä-
ger han.

Det är sex överklaganden från stu-
denter som inte blivit antagna inför
höstterminen som fått Högskoleverket,
HSV,  och Överklagandenämnden för
högskolan att reagera. Trots att överkla-
gandena kom under sommaren, de
flesta under juni–juli, så har de inte nått
Överklagandenämnden förrän i okto-
ber. Ett överklagande som behandlas så
långt in på terminen riskerar att förlora
mening för den enskilde, menar HSV.
Normalt ska handläggningen inte ta
mer än en vecka.

Michael Olofsson beklagar att det
blivit så här, men hävdar att problemet
är att Antagningsavdelningen fått allt
mer att göra på senare år utan motsva-
rande personalförstärkning.

– Vi förväntas klara alla extra arbets-
uppgifter inom befintliga ekonomiska
ramar. Men till slut håller det inte
längre. I Lund sparar man på förvalt-
ningen, men tyvärr tar studenterna inte
hänsyn till det. De skickar lika många
ansökningar som tidigare. Men vi är sex
heltidsanställda här. Bemanningen på
andra universitet är större att döma av
deras hemsidor, säger Michael Olofs-
son.

– I någon mån kan det ha handlat
om bristande rutiner, medger han.

Man funderar nu på att förenkla
rutinerna och låta vissa överklaganden
gå direkt till HSV. Ansökningsbilden är
betydligt mer komplex än tidigare, vil-
ket gör att svåra ärenden kan dra ut på
tiden.

 – Detta liksom handläggningstiden
på Högskoleverket sinkar hanteringen,
säger Michael Olofsson.

Överklaganden
tar för lång tid

B R I T T A  C O L L B E R G


