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När tanken på att skapa en humanistisk tankesmedja för första gången väcktes 

hade vi dekaner och övriga medarbetare vid dekanmötet i Umeå 2012 nog 

väldigt olika föreställningar om vad det egentligen skulle vara och kunna bli.

Det gemensamma var en förhoppning vi närde om att detta skulle vara en  

tankemässig och ekonomisk kraftsamling som skulle bidra till att humaniora  

blev en röst i samhällsdebatten. Vi tänkte tankesmedjor, och därmed också  

att satsningen inte skulle vara tillfällig, utan något uthålligt som skulle pågå 

under en längre tid.

Vi var övertygade om att våra tankar nog var en god början, men att fortsättningen 

var en utmaning som krävde goda intellektuella och kreativa krafter för att utvecklas.

Vi kan nu efter cirka två år konstatera att våra förhoppningar mer än väl har 

infriats och att det som vi dekaner lite oklart tänkte kring olika former av 

verksam het fått konkretion och blivit verklighet. En viktig förutsättning för  

detta har varit en noggrann och eftertänksam planering, som utgör en god  

grund för det fantastiska arbete som nu pågår.

 
Per-Olof Erixon, dekan, Umeå universitet
Lynn Åkesson, dekan, Lunds universitet
Peter Aronsson, dekan, Linnéuniversitetet

En hälsning  
från styrgruppen.
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HUMTANK VERKAR FÖR 
• 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 utbildning och forskning förbättras.
• Att humanistiska forskare får bättre förutsättningar för att sprida sina resultat till allmänheten.

HUMTANKS MANIFEST:  
Sverige behöver högkvalitativ forskning  
om historia, språk, religion, konst, kultur 
och filosofi för att tackla de utmaningar  
vårt demokratiska samhälle står inför.
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Organisation
Humtank består idag av tolv medlemmar som 
alla är aktiva forskare i humanistiska ämnen. 
Vardera medlem har 10 % i sin tjänst för arbetet 
med Humtank. Två av medlemmarna verkar 
som talespersoner och har ytterligare 15 %  
i sin tjänst för detta uppdrag. Därutöver lägger 
vardera deltagande lärosäte 75 000 kronor  
per år i en verksamhetsbudget. En styrgrupp 
bestående av tre dekaner har det yttersta  
ansvaret för verksamheten, men talespersonerna  
ansvarar för det dagliga arbetet. Humtank är 
organisatoriskt placerat som ett projekt vid 
Mittuniversitetet, som enligt ett upprättat  
avtal förvaltar medlen å de deltagande läro-
sätenas vägnar. 

Alla medlemmar träffas två gånger per 
termin, under ett endagsmöte samt under 
ett internat. Däremellan träffas Humtank via 
video konferens och har löpande diskussioner 
via en projektledningsplattform. Medlemmar 
i styrgruppen deltar vid vissa av Humtanks 
träffar. Talespersonerna har avstämningsmöten 
löpande med styrgruppen, som samman träder 
fysiskt eller via telefonkonferens en till två 
gånger per termin. 

Verksamheten i Humtank rapporteras årsvis i 
samband med den nationella fakultetskonferensen  
för humanistiska fakulteter. Denna infaller  
vanligen i närheten av vårterminens slut. 

Syfte och målgrupper
Under 2014 arbetade Humtank tillsammans 
med kommunikationsbyrån Westander  
fram en handlingsplan för kommunikation.  
Arbetet med denna bidrog också till att  
samla tolv geografiskt spridda forskare till  
ett fokuserat utnyttjande av de procent som  
ges för arbetet i Humtank. Huvuddelen av de 
aktiviteter som genomförs har riktat sig mot  
någon av de tre målgrupperna för verksam-
heten: humanister i bred mening, makthavare 
inom akademin samt makthavare inom politiken. 
Målsättningen har varit att till dessa grupper 
förmedla en tydlig bild av humanioras värde 
och nödvändig het för samhällsutvecklingen.  
Ett motto har varit att varje samhällsfråga har 
en humanistisk dimension. 

SYFTE
Tankesmedjan Humtank lanserades i april 2014, och har tillkommit  
genom ett unikt samarbete mellan de humanistiska fakulteterna vid 
svenska universitet och högskolor. Humtanks uppgift är att stärka  
humanioras röst i den offentliga debatten och visa på de humanistiska 
ämnenas betydelse för samhällsutvecklingen. Denna rapport presenterar 
det första årets verksamhet. 
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Generellt har det varit lättast att nå målgruppen 
humanister. Inom tankesmedjan har vi mött 
många positiva reaktioner och förväntningar  
på att det nu finns en aktör som för humanioras 
talan i offentligheten. Inom målgruppen makt-
havare i akademin har det också varit lättare  
att nå dem som redan är aktiva med frågor  
som rör humaniora och samhällsvetenskap, 
exempelvis rektorer eller företrädare för  
forskningsråd. På politikersidan eftersträvar 
Humtank en god kontakt framförallt med 
utbildnings departementet och på sikt leda-
möter inom riksdagens utbildningsutskott. 

En viktig del av arbetet är att delta i en dialog, 
både presentera en tydlig bild av värdet med 
forskning och utbildning inom humaniora,  
men också lyssna in och förstå mer om hur  
personer som inte själva är aktiva inom fältet 
ser på humanioras bidrag till samhället,  
hinder och utmaningar. 

Idéarbete
Varje universitet är redan en tankesmedja i 
ordets djupare mening. En strävan hos Humtank  
är att själva och tillsammans med andra forskare 
delta i debatten med vetenskapligt grundade  
analyser av centrala frågor, som kan röra 
forsknings politik och resursfördelning, men 
också med fördjupade exempel på hur den 
humanistiska kunskapens bidrag inom fält som 
miljö, digitalisering, integration och hälsa bäst 
kan tillvaratas. Samtidigt ligger en begränsning 
i den tid som vardera deltagare har för att arbeta 
med Humtank. Detta gör att verksamheten 
under det första året prioriterat utåtriktade 
aktiviteter. Humtank avser att söka särskilda 
medel för att i större omfattning kunna utarbeta 
fördjupande rapporter. Ett särskilt område där 
insatser skulle behövas gäller studier som ger 

”hårddata” om humaniora inom en rad olika 
områden, såväl inom forskning som utbildning 
och samverkan. 

En ständigt pågående och oavslutad diskussion 
gäller själva begreppet humaniora. Traditionella 
definitioner som betonar bildning och kritiskt 
tänkande samsas där med en växande insikt i 
fältets bredd och heterogenitet. Bortsett från  
i rent administrativ mening, går det idag att tala 
om humaniora som något enhetligt, eller är det 
snarare mer relevant att prata om enskilda  
discipliner, frågekomplex eller grupper av  
ämnen? Vilket är förhållandet mellan humaniora  
och konst? Dessa är frågor som engagerar 
Humtank, men där slutgiltiga svar saknas. 
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DAGENS STUDENTER ÅTERSPEGLAR  
SAMTIDENS BILD AV UNIVERSITETEN 
Lina Nyroos: Dagens Nyheter Kultur,  

2015-03-10 [http://www.dn.se/arkiv/kultur/

dagens-studenter-aterspeglar- 

samtidens-bild-av-universiteten]* 

LÖFVENS INNOVATIONSRÅD SAKNAR INNOVATION 
DIK & Humtank: Karin Linder & Fanny 

Forsberg Lundell: Dagens Arena,  

2015-03-18 [http://www.dagens arena.se/

opinion/dik-humtank-lofvens-innovations-

rad-saknar-innovation/]* 

VAD HÄNDER NÄR JOBBEN FÖRSVINNER?  
Gunnar Karlsson, Jonas Andersson 

Schwarz, Alexander Crawford,  

Fanny Forsberg Lundell, Daniel Pargman  

& Per Ödling: Svenska Dagbladet  

Brännpunkt, 2015-04-18  

[http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/

vad-hander-nar-jobben-forsvinner_ 

4496010.svd]*

20 15

AKTIVITETER
Det första året har inneburit en stor mängd aktiviteter av olikartad natur. 
Såväl personliga möten, som seminarier, som publicistisk verksamhet 
har försiggått. 

NY TANKESMEDJA SKA VISA DE HUMANISTISKA  
DISCIPLINERNAS NÖDVÄNDIGHET
Humtank: Respons. Recensionstidskrift  

för humaniora och samhällsvetenskap, 

2014-04-02 [http://tidskriftenrespons.se/

news/ny-tankesmedja-ska-visa-de-humanis-

tiska-disciplinernas-nodvandighet/]*

EN NATIONELL TANKESMEDJA FÖR HUMANIORA  
HAR BILDATS! 
Humtank: Riksbankens Jubileumsfond, 

2015-04-03 [http://debatt.rj.se/?p=274]*

ÖDELAGD FORSKNING 

Ingvar Svanberg & David Thurfjell:  

Uppsala Nya Tidning Debatt,  

2014-10-25 [http://www.unt.se/asikt/ 

debatt/odelagd-forskning-3431787.aspx]* 

ÄN FINNS TID FÖR EN OFFENSIV HUMANIORAPOLITIK!   
Jonas Harvard: Riksbankens  

Jubileumsfond, 2014-10-28  

[http://debatt.rj.se/?p=295]*

20 14
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20 15 BEVARA NORDISKT SOMMARUNIVERSITET 
Drude Dahlerup, Lena Gunnarsson,  

Yvonne Hirdman, Katarina Leppänen, 

Sven-Eric Liedman, Jesper Olsson,  

Magnus P. Ängsal, Jonas Ingvarsson,  

Johanna Sjöstedt & Johan Söderberg: 

Svenska Dagbladet Kultur, 2015-04-24 

[http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/ 

bevara-nordiskt-sommaruniversitet_ 

4513996.svd]*  

GLÖM INTE DE HUMANISTISKA PERSPEKTIVEN  
PÅ MIGRATION 
Fanny Forsberg Lundell, Jonas Harvard, 

Magnus P. Ängsal & Roine Viklund:  

Dagens Nyheter Debatt, 2015-04-29 

[http://www.dn.se/debatt/repliker/ 

glom-inte-de-humanistiska-perspektiven- 

pa-migration/]*

Debattartiklar
För att föra fram de humanistiska perspektiven har debattartiklar traditionellt utgjort en  
betydelsefull kanal. Humtank har under året publicerat en rad artiklar, dels om humanioras  
roll och identitet generellt, och dels om angelägna frågor. 

20 14 UNIVERSITETEN MÅSTE TA SIN FOLKBILDARUPPGIFT 
PÅ ALLVAR 

Jonas Ingvarsson: Dagens Nyheter Debatt, 

2014-11-01 [http://www.dn.se/debatt/

universiteten-maste-ta-sin-folkbildar-

uppgift-pa-allvar/]*

DET BEHÖVS EN NY HUMANISTISK SJÄLVBILD 

Fanny Forsberg Lundell & Jonas Harvard: 

Curie – en tidning från Vetenskapsrådet, 

2014-12-02 [http://www.tidningencurie.

se/22/debatt/debatter/2014-12-02-det- 

behovs-en-ny-humanistisk-sjalvbild.html]*

RIV UPP DETTA VANSINNIGA BESLUT 
Jesper Olsson: Svenska Dagbladet Kultur, 

2014-12-17 [http://www.svd.se/kultur/

riv-upp-detta-vansinniga-beslut_ 

4197019.svd]*

EKONOMISMEN STORT HOT MOT HUMANIORAN 

Marie Cronqvist & Lynn Åkesson:  

Sydsvenskan Kultur, 2014-12-22  

[http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/

ekonomismen-stort-hot-mot-humanioran/]*

* Länken tillgänglig 2015-05-18.
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Det gångna året har Humtank arbetat aktivt för att lyfta de humanistiska perspektiven i debatten.
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Vi vill i sammanhanget  
påminna om att migrationen har 
mänskliga sidor som möjligen 
inte lika enkelt låter sig fångas  
i diagram och tabeller. Dessa 
mänskliga aspekter utforskas 
inom humaniora, där forskare 
vid svenska lärosäten kan bidra 
med helt central kunskap till  
underlag för politiska beslut.

Humtank på DN Debatt 2015-04-29. Som en kommentar till  
Delegationen för migrationsstudier. Och om hur forskare inom  
humaniora kan bidra med kunskap inför politiska beslut.
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Seminarier, workshops, konferenser
En viktig del av vårt arbete har bestått i att medverka i och antingen själva eller i samarbete  
med andra aktörer organisera paneldebatter och symposier som berör humanioras villkor  
eller humanistiska frågor.

2014
16-17 JUNI Deltagande i Global Humanities. Konferens i Hannover.

1-6 JULI Närvaro Almedalsveckan.

1 JULI BOKBÅL FÖRR OCH NU. Seminarium under Almedalsveckan. 
2 JULI Medverkan i Forskarpicknick under Almedalsveckan.

9 SEPTEMBER Humtank-presentation på upptakt för masterstudenter i humaniora,  
Stockholms universitet.

16 SEPTEMBER Humtank-presentation på Sigtunastiftelsen med Dan-Erik Sahlberg och  
Alf Linderman.

22 SEPTEMBER NYA UTSIKTER FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP! Seminarium för forskare  
på Stockholms Universitet. Samarrangemang Humsamverkan och Humtank.  
Inledning av Göran Blomqvist, RJ.

23 SEPTEMBER NYTID: FÖR HUMANIORA I TIDEN. PechaKucha Night, Kulturhuset Komedianten,  
Varberg. 

26-28 SEPTEMBER Närvaro på Bokmässan Göteborg.

26 SEPTEMBER DEN OUMBÄRLIGE HUMANISTEN. Bokmässan Göteborg.
27 SEPTEMBER BOKEN OCH DEN ANALOGA NOSTALGIN. Forskartorget, Bokmässan Göteborg.
29 SEPTEMBER TUNISIENS KVINNOR EFTER DEN ARABISKA VÅREN. Föreläsning: Fanny Härgestam,  

samtal med Humtank, Stockholms universitet.
30 SEPTEMBER Paneldebatt om Humaniora och innovation, Umeå universitet.

2 OKTOBER HUMANIORAS VÄRDE OCH SAMVERKAN. Seminarium på Linnéuniversitetet.
2 OKTOBER Humtank-presentation på Alumndagen på Stockholms universitet.

2 OKTOBER HUMANIORAS TID ÄR NU. SOLLUX-seminarium på Lunds universitet.
3 OKTOBER Inspirationstal, examenshögtid för humaniorastudenter, GU.
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16 OKTOBER Lunchdebatt på Mittuniversitetet: Humanister i samhällsdebatten, var finns de?

21 OKTOBER NEINQUARTERLY, A CIVILIZATION OF DISCONTENTS. A CONVERSATION ABOUT THE CRISIS  
IN THE HUMANITIES. Lunds universitet.

30 OKTOBER FÖR VEMS SKULL PLUGGAR JAG? Föredrag på Hum-teol studentföreningen,  
Lunds universitet.

10 NOVEMBER Presentation av Humtank, Akademiska föreningen, Lund.

12 NOVEMBER Närvaro på konferens om Framtidens forskning, V&A, Sveriges Unga Akademi, 
Naturvetarna.

12 NOVEMBER Närvaro på seminarium om kommunikation på Summit Hitech, Stockholm.

19 NOVEMBER Närvaro på V&A-seminarium i Riksdagen om samverkan.

25 NOVEMBER KULTURHUVUDSTADSÅR – OCH SEDAN? Organisation av offentlig paneldiskussion,  
Kultur huset Väven, Umeå.

9 DECEMBER Workshop Tema humaniora och arbetsliv, Inst för kulturvetenskaper,  
Lunds universitet.

11-12 DECEMBER THE TREMBLING TRADITION OF THE HUMANISTIC STUDY OF RELIGION.

2015 HUMTANK PÅ WORKSHOP, LINNÉUNIVERSITETET:
27 JANUARI Workshop om humaniorapris på Norges ambassad.

28 JANUARI Deltagande i panelsamtal på seminariet HUMANIORA I NÄRINGSLIVET, Timbro.

25 FEBRUARI VETENSKAP, MORAL OCH SAMHÄLLE – ETT SAMTAL OM GRÄNSLANDET MELLAN DET POLITISKA  
OCH DET VETENSKAPLIGA. Paneldiskussion, Umeå universitet. 

20 MARS EN KVÄLL OM BILDNING. Panelsamtal på Medelhavsmuséet.

13 APRIL ROMANSKA SPRÅK OCH ARBETSLIV. Alumnsamtal på Stockholms universitet,  
modererat av Humtank.

15 APRIL VAD ÄR SVENSKHET? Seminarium på Utvandrarnas hus i Växjö,  
modererat av Humtank.

21 APRIL Workshop på Humanioradagarna, Uppsala universitet.

21 APRIL EFTER JOBBET – TAR DATORN ÖVER ARBETET? Öppet seminarium på KTH  
i samarr med Humtank och Södertörns högskola.

23 APRIL Bokmingel och paneldebatt, Gula villan, Stockholms universitet.

5 MAJ Deltagande i The Challenges of Arts and Humanities, Ålborg.

7 MAJ Närvaro vid RJ jubileumskonferensen Great Expectations.

7 MAJ Panelsamtal om humaniora och undervisning på Linnéuniversitetets fakultetsdag.

8 MAJ HUMANIORA IDAG OCH IMORGON. Presentation av Humtank samt paneldiskussion,  
Uppsala universitet.

28-29 MAJ HUMANISTISK KUNSKAP I FRAMTIDENS SAMHÄLLE. Deltagande och orgnisation  
av paneldebatt. Högskola och samhälle i samverkan, Kalmar, Linnéuniversitetet.

2014 FORTSÄTTNING
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BOKBÅL FÖRR OCH NU  
– ETT SAMTAL OM 
SAMHÄLLSKRITIK 
OCH HUMANIORA 
Politiker veckan i 
Almedalen 2014
Inför politikerveckan  
i Almedalen 2014 var  

Humtank nystartat och hann därför inte  
organisera något större seminarium. Vi fick 
emellertid möjlighet att använda Mittuniver-
sitetets lokaler i Visby och anordnade då med 
kort varsel ett seminarium om yttrandefrihet. 
Peter Aronsson, Linnéuniversitet, reflekterade 
över historiens och dagens bokbål under  
rubriken Bokbål förr och nu – ett samtal om 
samhällskritik och humaniora. Seminariet  
besöktes av aktörer från humaniorasfären,  
samt forskningsfinansiärer i huvudsak.  
Ett antal viktiga kontakter knöts, som vi  
har arbetat vidare med under året.

HUMANIORA I SAMHÄLLET  
Seminarier på Bok och biblioteks-
mässan i Göteborg 2014
Humtank genomförde flera aktiviteter vid 2014 
års bokmässa i Göteborg. Dels genom att ett 
flertal medlemmar var närvarande och besökte  
seminarier och montrar, men framförallt 
arrange mang av ett tre seminarier och panel-
samtal. I en av de stora hörsalarna organiserade 
vi på första mässdagen tillsammans med RJ  
och Kulturrådet, ett seminarium kring  

”Den oumbärlige humanisten”, där bland andra 
Sverker Sörlin, Ulrika Knutson och Humtanks 
Helen Fuchs medverkade. Fokus låg på  
Humanioras samhälleliga betydelse och  
framtid. Salen var fullsatt. På den första dagens 
kväll arrangerade vi även ett samtal på Forskar-
torget om ”Boken och den analoga nostalgin” 
med Pelle Snickars från Umeå universitet och 
Jesper Olsson från Humtank, modererat av 
Humtanks Anna Sofia Rossholm. På mässans  
andra dag följde en tredje programpunkt:  
ett samtal mellan Marie Cronqvist och Jonas 
Harvard från Humtank under rubriken  
”Humaniora är nödvändigt för samhälls-
utvecklingen”. Sammantaget var det en lyckad 
insats i en omgivning där humanioras betydelse 
förvisso ofta betraktas som given, men som  
inte desto mindre utgör ett viktigt forum för  
att stärka den samhälleliga rollen och själv-
bilden bland humanister.

HUMANIORA I NÄRINGSLIVET  
Seminarium på Timbro,  
januari 2015
Humtank blev inbjudna att delta i ett heldags-
seminarium arrangerat av tanksmedjan Timbro  
på temat ”Humaniora i näringslivet”. I en session  
tillsammans med professor Sharon Rider och  
projektledaren Kristofer Soldal från Humaniora-
verket, talade Fanny Forsberg Lundell från  
Humtank om humanioras värde enligt humaniora-
forskarna själva, utifrån resultaten i Humanities 
world report, samt om praktiska exempel på 
den roll humanistisk kompetens kan spela  
på arbetsmarknaden. Hon lanserade också 
tanken om humanister som framtidens ledare. 
Gen svaret blev positivt från deltagarna på  
seminariet, framförallt från näringslivet,  
som i detta sammanhang visade sig entusiastiska  
inför humanistisk kompetens.

EXEMPEL PÅ  
GENOMFÖRDA  
EVENEMANG

14
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EN KVÄLL OM BILDNING 
Paneldebatt på Medelhavs-
muséet 2015
Den 20 mars 2015 arragerade Humtank i  
samarbete med Medelhavsmuseet en debatt-
kväll med rubriken ”En kväll om bildning”. 
Programmet bestod av ett samtal mellan 
idéhistorikern Anders Burman, antikvetaren 
Ida Östenberg och Humtanks David Thurfjell. 
Moderator var Medelhavsmuseets Elisabet 
Schön. Evenemanget lockade så mycket publik 
att Medelhavsmuseets stora sal fylldes och  
en väntelista fick upprättas. Samtalet lades 
upp som i tre delar som strukturerades krono-
logiskt. Först diskuterades bildningsideal i den 
antika medelhavsvärlden, därefter 1800-talets 
akademiska visioner hos tänkare som Herder 
och Humboldt och därefter detta bildnings-
ideals position i dagens humanioradebatt. I den 
sista delen kom Humtanks arbete att hamna i 
fokus. Det hela blev en givande och uppskattad 
debatt om konkurrerande akademiska ideal  
och samtida svensk utbildningspolitik.

EFTER JOBBET 
Seminarium om automatisering  
och arbetsmarknad
Humtank blev kontaktade av professor Gunnar 
Karlsson från KTH, som inbjöd Humtank att 
tillsammans med KTH, LTH, tankesmedjan 
Global Utmaning och Södertörns högskola 
samarrangera ett seminarium om konsekven-
serna av den eskalerande teknikutvecklingen 
och då framförallt automatisering och artificiell 
intelligens. Humtanks roll i detta blev framför-
allt att förmedla kontakter till humaniora-
forskare som kunde bidra med humanistiska 
perspektiv på detta aktuella samhällsfenomen. 
Jonas Andersson Schwarz, som är medievetare 
på Södertörns högskola, adjungerades därför 

till organisationsgruppen och ytterligare två 
humaniora forskare inbjöds att delta i en av 
panel debatterna. Seminariet som var fullsatt  
(ca 250 personer) fick ett mycket gott genom
slag i media, med flera artiklar i Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet. En artikelserie, ”After 
work”, startades i DN Kultur efter seminariet. 

HUMANISTISK KUNSKAP  
I FRAMTIDENS SAMHÄLLE 
Högskola och samhälle  
i samverkan, Kalmar, Panel debatt 
på Linné universitetet 2015
Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS), 
organiserar vartannat år en nationell konferens 
där forskare, politiker och representanter från 
näringsliv och offentlighet möts och pratar om 
samverkan. 2015 organiserades konferensen 
tillsammans med Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Humtank medverkade med en paneldiskussion 
med titeln ”Humaniora möter samhällsutma-
ningarna”. Panelen introducerades av dekan 
Peter Aronsson och modererades av Anna Sofia 
Rossholm som representant för Humtank. 
Deltagarna var Joar Björk, läkare och verksam 
inom ”medical humanities”, Helen Fuchs från 
Humtank och Högskolan i Halmstad, Milda 
Rönn från Humsamverkan och forsknings-
projektet Praxikon, och Per Bauhn, professor  
i filosofi vid Linnéuniversitetet. Samtalet var 
välbesökt, och i publiken fanns representanter 
från finansiärer för näringsliv och forskning  
– som Vinnova och KK-stiftelsen - och Linné-
universitetets rektor Steven Hwang. 
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Nyheter om humaniora
En del av arbetet med att sprida värdet av  
forskning och utbildning i humaniora sker 
genom att sprida nyheter om humanistiska 
ämnen. Ett sådant exempel är den SIFO- 
undersökning om språkundervisning som  
Humtank genomförde i december 2014. 

SIFO-nyhet om språkutbildning
För att lyfta frågan om språkutbildning i  
debatten gjorde Humtank med stöd från  
kommunikationsbyrån Westander under 2014 
en SIFO-undersökning med frågan om vilket 
språk svenskarna helst skulle vilja lära sig 
utöver det de redan kan. Enkäten visade bland 
annat att kinesiska var populärare än både  
franska och tyska i åldersgruppen 15–29.  
Baserat på detta togs ett pressmeddelande fram, 
som presenterades för olika nyhetskanaler.  
Det slutade med att Tidningarnas Telegrambyrå 
skrev en artikel om frågan, som sedan publicer-
ades antingen direkt eller i omskriven form av 
49 olika nyhetsmedier, däribland flera riks-
medier som Aftonbladet och Svenska Dagbladet.  
TT:s rubrik på nyheten var ”Många vill läsa 
kinesiska, få får”.  Av SIFO-undersökningen 
framgick också att spanska var det populäraste 
språket. Detta kombinerades med lokal statistik 
om bristen på behöriga lärare och skickades 
ut som länsvisa pressmeddelanden. Nyheten 
publicerades av 12 tidningar, huvudsakligen 
lokalpress, med den typiska rubriken ” Spanska 
lockar fler – nationell brist på lärare”. Samman
taget bidrog nyheterna till att lyfta frågan om 
språkundervisning på universitetsnivå i den 
offentliga debatten. 

Kontakt med politiker
Humtank har under året haft kontakt med  
politiker dels via Utbildningsdepartementet  
och dels genom en enkät till riksdagsmän. 

Efter lanseringen i april 2014 bjöds Humtank 
in att hålla en presentation av verksamheten  
på Utbildningsdepartementet. En tjänsteman 
från departementet besökte också ett Humtank- 
internat för att presentera de nationella förut-
sättningarna för forskningspolitiken. Humtank  
fick också en förfrågan om att nominera  
personer till regeringens forskningsberedning, 
och har under våren 2015 bjudits in att träffa 
forskningsministern. 

Under hösten 2014 genomfördes en enkät 
som skickades till alla riksdagsledamöter. 
Enkäten innehöll dels en flervalsfråga om vilka 
två forskningsområden ledamöterna ansåg 
vara viktigast att satsa på för att åstadkomma 
en positiv samhällsutveckling de kommande 
tio åren, dels en fråga om de hört talas om 
Humtank. Även om 58 ledamöter svarade blev 
svarsfrekvensen tyvärr för låg (16%) för att 
resultaten skulle ha 
ett statistiskt värde. 
Många värdefulla 
synpunkter på hu-
maniora kom dock 
in från riksdags-
ledamöterna i form 
av fritextsvar, och 
rörde exempelvis  
behovet av tvär-
vetenskap och  
humanioras  
betydelse  för 
att upprätt-
hålla samhälls-
gemenskapen.
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Sociala medier
Humtank har en daglig närvaro i sociala medier,  
främst Twitter och Facebook. Dessa medier har 
en direkt karaktär och intresset blir ofta störst  
i samband med att omstridda frågor hamnar  
på dagordningen. Antalet följare ökar stadigt, 
men inläggen når också bortom de direkt enga-
gerades kretsar. Särskilt inläggen på Facebook 
har fått en stor spridning, och i samband med 
höstens debatt om Medelhavsinstituten hade 
Humtank över 100 000 visningar av sina inlägg 
per månad. Totalt har Humtanks Facebook- 
inlägg under april 2014 till maj 2015 visats över 
750 000 gånger i olika personers flöden och på 
andra vis. 

SÅ HITTAR DU HUMTANK
Facebook: Facebook.com/humtank

Twitter: @humtanksverige

Hemsida: humtank.se

Email: info@humtank.se

Hemsida och blogg
Humtank har via hemsidan humtank.se  
sedan start producerat ett 40-tal blogg texter  
om aktuella frågor. Dessa sprider vi också via 
våra sociala medier-kanaler. 

EXEMPEL PÅ BLOGGINLÄGG: 
• Öppen fråga till Medelhavsinstituten,  

2015-05-19
• Pisa och humanioras mätbarhet, 2015-03-25
• Statliga museer – för närvarande, 2014-10-21
• Från fotboll till humaniora, 2014-05-27

Hemsidan utvecklas under 2015 till att bli sam-
lingsplats för alla Humtanks aktiviteter, både 
löpande uppdateringar om evenemang, nyheter 
och verksamheten inom sociala medier. Hem-
sidan får därigenom också en dokumenterande 
funktion, där verksamheten kan följas över tid. 
I samband med att hemsidan får en ny, mer 
levande struktur, lanseras en ny design, som är 
anpassad för datorskärm, läsplatta och mobil. 

HUMTANK I MEDIA
Under det första året har Humtank enligt en sammanställning från 
pressklippstjänsten Retriever nämnts 73 gånger i olika artiklar i media. 
Detta har skett dels i sammanhang där medlemmar från tankesmedjan 
stått som författare till debattartiklar och liknande, och dels i artiklar 
som andra skrivit om Humtank. Sammanställningen speglar dock  
inte bloggar och facktidskrifter som exempelvis Universitetsläraren,  
där Humtank varit med ett flertal gånger, eller Vetenskapsrådets  
tidning Curie. 
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ORGANISKA SIDVISNINGAR PER MÅNAD* PÅ FACEBOOK.SE/HUMTANK
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*  Antalet gånger dina inlägg sågs i nyhetsflödet eller ticker eller på besök på din sida.
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2014 2015
Mittuniversitetet

Löner 73304

Konferensavgifter & resor 10429

Tryckerikostnader 1320

Föreläsarkostnader 3000

OH 38851

Internhyra 4618

SUMMA KOSTNADER 2014 109522
Driftsbidrag till projektaktivitet 22000

Utgående balans – 87522

INGÅENDE BALANS FRÅN 2014 – 87522
Löner – 56409

Måltider – 2101

Resor – 19300

Datorprogram – 824

Kommunikationsstöd – 68950

Återbetalning till Linnéuniversitetet – 44550

OH – 23163

Internhyra – 3497

SUMMA KOSTNADER TILL 2015–05-30 – 306316
Driftsbidrag 635750

Utgående balans 329434

EKONOMISK REDOVISNING
Under perioden har Humtank som upprättats som en projektaktivitet  
vid Mittuniversitetet. En delaktivitet har legat vid Stockholms universitet.  
De 12 deltagarnas vardera 10 % inkluderas inte i denna sammanställning, 
utan de ligger separat på resepektive lärosäte.  
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2014 2015
Linnéuniversitetet

Kostnader för kommunikationsstöd – 269550

Tillgodoräknat driftsbidrag 225000

Utgående balans – 44550

INGÅENDE BALANS FRÅN 2014 – 44550
Återfört från Mittuniversitetet 44550

Utgående balans 0

Umeå universitet
Kostnader för kommunikationsstöd – 72650

Tillgodoräknat driftsbidrag 72650

Utgående balans 0

Stockholms universitet*
Samlad redovisning för 2014 och 2015 fram till 2015-05-30

Löner – 103929

OH – 46073

Resor – 22209

Kursavgifter – 5102

SUMMA KOSTNADER – 177314
Driftsbidrag 150000

Utgående balans – 27314

*  Delar av dessa kostnader gäller Fanny Forsberg Lundells 10%. 

En avstämning görs i samband med årsbokslut.

Ekonomisk kommentar
Projektbudgeten är treårig och följs relativt väl. Flera större kostnadsposter har inte hunnit  
upp arbetas, och redan beslutade kostnader kring exempelvis ny hemsida och grafisk produktion  
har ännu inte fakturerats vid tiden för denna sammanställning. Utfallen för 2015 rymmer även  
kostnader för 2014. Då projektet upprättades som ett treårigt projekt för perioden 2014-07-01–
2017-06-30, utökades verksamhetstiden i praktiken med ett halvår, i och med att Humtank varit 
igång sedan 2014-01-01 utan att ett formellt samarbetsprojekt startats. Den gemensamma drifts-
budgeten belastas genom denna förlängning med kostnader för de två talespersonernas extra 15% 
under ytterligare sex månader. Detta löses så att kostnader för övriga aktiviteter minskas något,  
så att de samlade utgifterna ryms inom befintlig ram utan ytterligare tillskott.
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MEDLEMMAR
MARIE CRONQVIST       Docent i historia, Lunds universitet

JESPER ENBOM    Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet

FANNY FORSBERG LUNDELL Docent i franska, Stockholms universitet

HELEN FUCHS  Universitetslektor i konstvetenskap, Högskolan i Halmstad

JONAS HARVARD Docent i historia, Mittuniversitetet

JONAS INGVARSSON Biträdande professor i medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde

LINA NYROOS  Forskare i nordiska språk, Uppsala universitet

JESPER OLSSON  Docent i litteraturvetenskap, Linköpings universitet

MAGNUS P. ÄNGSAL Universitetslektor i tyska, Göteborgs universitet

ANNA SOFIA ROSSHOLM  Universitetslektor i filmvetenskap, Linnéuniversitetet

DAVID THURFJELL Professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola

ROINE VIKLUND Biträdande universitetslektor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet

FANNY FORSBERG LUNDELL OCH JONAS HARVARD ÄR HUMTANKS TALESPERSONER.

STYRGRUPP
PER-OLOF ERIXON Dekan, Umeå universitet (sammankallande) 

LYNN ÅKESSON Dekan, Lunds universitet

PETER ARONSSON Dekan, Linnéuniversitetet

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.
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