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HUMTANK VERKAR 
FÖR ATT STÄRKA  
HUMANIORAS ROLL  
I SAMHÄLLET.

Av Sveriges studenter pluggar 24% humanistiska 
ämnen. Det är över 95 000 studenter varje år.*

Bara 4,4% av utexaminerade humanister  
går arbetslösa. Att jämföra med nästan 7%  

för befolkningen som helhet.**

För att utbilda en student i ett humanistiskt ämne 
får lärosätet 48 917 kr i ersättning per år. För att 
utbilda en student i teknik eller naturvetenskap  

får lärosätet 95 397 kr per år.***

96%

24%

 *  2013–2014, statistik från SCB.
 **  Undersökning från Stockholms universitet 2012.
 ***  2015 års ersättning (HST + HPR) enligt regleringsbrev. 

HUMANIORA  
I SIFFROR.
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att Sverige får en tydligt artikulerad  
och medveten humaniorapolitik 

att den humanistiska kompetens  
som finns i samhället uppvärderas

att humanistisk forskning  
och dess betydelse synliggörs 

att villkoren för humanistisk  
forskning och utbildning förbättras

att humanistiska forskare ska få  
bättre förutsättningar för att sprida  

sina resultat till allmänheten

HUMTANK  
VERKAR FÖR:

VARJE SAMHÄLLSFRÅGA 
HAR EN HUMANISTISK 
DIMENSION.

Humtank är tankesmedjan som verkar för att stärka  
humanioras roll, i samhället såväl som inom akademin.
 
Humanistisk forskning fokuserar på människan som  
social och kulturell varelse, hennes språkliga och  
konstnärliga uttryck och hennes relation till tillvaron  
runt omkring oss.

En rad viktiga forskningsfrågor kan enbart besvaras 
genom humanistisk forskning.

SVERIGE BEHÖVER HÖGKVALITATIV  
FORSKNING OM HISTORIA, SPRÅK, RELIGION, 
KONST, KULTUR OCH FILOSOFI FÖR ATT DET: 

1. leder till kunskap om oss själva 

2. skapar förutsättningar för kritiskt tänkande 

3. gör det möjligt att ifrågasätta sådant  
 vi tar för givet

4. lär oss att tänka utifrån andras perspektiv

Allt detta är avgörande för att vi ska kunna  
tackla de utmaningar som vårt demokratiska  
samhälle står inför! 

Humtank bildades 2014 på initiativ av de humanistiska 
fakulteterna vid tolv svenska lärosäten. Syftet är att 
bygga en bro mellan akademi och offentlighet och 
visa på de humanistiska ämnenas nödvändighet för 
samhällsutvecklingen. 

Humtank består av tolv aktiva forskare inom humaniora 
som utsetts av respektive lärosäte. Humtank är:

Marie Cronqvist .................................. (Lunds universitet) 

Jesper Enbom ...................................... (Umeå universitet) 

Fanny Forsberg Lundell .......... (Stockholms universitet) 

Helen Fuchs ........................................... (Högskolan i Halmstad) 

Jonas Harvard ...................................... (Mittuniversitetet) 

Jonas Ingvarsson ............................. (Högskolan i Skövde) 

Lina Nyroos .............................................. (Uppsala universitet) 

Jesper Olsson ....................................... (Linköpings universitet) 

Anna Sofia Rossholm ................. (Linnéuniversitetet) 

David Thurfjell ...................................... (Södertörns högskola)

Roine Viklund ....................................... (Luleå tekniska universitet) 

Magnus P. Ängsal ........................... (Göteborgs universitet) 

DET ÄR VI  
SOM ÄR HUMTANK.

FRÅN VÄNSTER: Marie Cronqvist, David Thurfjell, Jesper Enbom,  
Roine Viklund, Jonas Harvard, Jesper Olsson, Fanny Forsberg 
Lundell, Jonas Ingvarsson, Helen Fuchs, Anna Sofia Rossholm,  
Lina Nyroos. Magnus P. Ängsal saknas på bild.


