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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.

Flera tecken tyder på att humaniora under det senaste året har fått en förbättrad position i offentligheten. 

För Humtank är det mycket glädjande att notera att humanioras bidrag till kunskap och samhällsutveckling 

nu utgör en självklar referenspunkt i diskussioner om forskning och högre utbildning. Tankesmedjan 

Humtank har efter bästa förmåga bidragit till denna utveckling genom att delta i debatter och presentera 

egna kunskapsbidrag. Ett tydligt sådant bidrag till diskussionen om humanistisk universitetsutbildning är 

rapporten ”På jakt efter framtidens kompetenser Om humanioras potential på arbetsmarknaden”, som 

lyfte fram att humanistisk utbildning ger studenter en rad av de nyckelkompetenser som arbetsmarknaden 

efterfrågar.

Samtidigt har det senaste året för Humtank inneburit ett ökat fokus mot forskningspolitik och de stora 

förändringar som är under uppsegling. Ett konkret exempel är Styr- och resursutredningen, som har till 

uppdrag att föreslå ramar för såväl forskning som utbildning. Där har Humtank presenterat ett inspel 

baserat på dialog med utredaren Pam Fredman. Humtank har också en kontinuerlig dialog med forsk-

ningspolitiska beslutsfattare. Ett område där Humtank avser att lägga större kraft det kommande året är 

samverkan, där det är centralt att de samverkansbegrepp som blir styrande för politiska beslut och 

myndigheter på ett rättvist sätt speglar de humanistiska ämnenas bidrag till samhällsutvecklingen.

Internt har tankesmedjan under det gångna året haft en generationsväxling där hälften av smedjans medlem-

mar ersatts av nya, och nya talespersoner tagit plats i ledningen. Organisatoriskt är tankesmedjan nu väl 

etablerad, och med sin laguppställning bestående av humanistiska forskare från 15 svenska lärosäten utgör 

Humtank en alltmer etablerad och stark kraft i svensk debatt om forskningspolitik, utbildning och samverkan.

Med varma hälsningar, 
Humtank

En stärkt ställning 
för humaniora
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HUMTANKS RAPPORTER

Under 2017 fortsatte Humtank det arbete som initierades  

föregående verksamhetsår med att författa och ge ut rap-

porter. I och med detta har Humtanks verksamhet fått en 

mer komplett bredd, där det utåtriktade arbetet tar avstamp 

i ett mer genomfört policy- och idéarbete, så att rapporter, 

seminarier och debattartiklar samverkar för att nå målen.

Rapport #2: 
Humaniorautbildninar 
och arbetsmarkanden 
Den 7 juni 2017 släpptes Humtanks andra 
rapport ”På jakt efter framtidens kompetenser. 
Om humanioras relevans på arbetsmarkna-
den”. Rapporten är författad av Fanny Forsberg 
Lundell och Roine Viklund. Den tar sin ut-
gångspunkt i att den nordamerikanska utbild-
ningsdebatten lyfter behovet av liberal arts och 
humanistisk kompetens på arbetsmarknaden, 
inte minst i Silicon Valley och tech-branschen. 
Denna debatt lyser helt med sin frånvaro i den 
svenska utbildningsdebatten, där man mest 
talar om vilka yrkesutbildningar som leder till 
jobb. Här finns ett uppenbart glapp, men hur 
tänker svenska företagsledare? Vilka kompeten-
ser har de behov av – idag och i framtiden? Och 
vad tror svenska folket om kompetensbehov på 
arbetsmarknaden? I rapporten intervjuades sju 
svenska företagsledare i Stockholm och Lu-
leå, och i samarbete med YouGov undersöktes 
attityderna bland svenska folket. Mot bakgrund 
av dessa resultat ifrågasätter rapportförfattar-
na synen på kompetensbehov i Sverige samt 
föreslår möjliga förändringar inom utbildnings-
strukturen för humaniorautbildningar, för en 
starkare koppling till arbetsmarknaden. 

Ytterligare två rapporter är under utarbetande 
och planeras att släppas under 2018.

Rapport #3:
Humtanks tredje rapport behandlar frågan om 
arbetslivsanknytning i humaniorautbildningar. 
Rapporten har tre empiriska delar. Den första 
delen behandlar hur idén om anställningsbarhet 
och arbetslivsanknytning hanteras och konkre-
tiserar i styrdokument på nationell nivå och på 
lärosätesnivå. Rapportens andra del kartlägger 
vilken infrastruktur för arbetslivsanknytning 
som finns generellt på 20 av landets lärosäten 
samt specifikt för humaniora. Den tredje delen 
består av en djupdykning på sex lärosäten (LU, 
LiU, GU, Karlstads universitet, Mälardalens 
högskola, MIUN) och vilken typ arbetslivsan-
knytning som finns i deras program- och kurs-
utbud. Rapporten författas av Isak Hammar, 
Magnus Ängsal och Marie Öhman och kommer 
att lanseras under Almedalsveckan 2018.

Rapport #4:
I rapport 4 fortsätter Humtank undersök-
ningen av humaniorautbildningens samhälls-
relevans. I den här rapporten ligger fokus på 
samverkande utbildningsformer som möter 
samhällets utmaningar. Mer specifikt disku-
teras tvärvetenskapliga program, fortbildande 
distanskurser och digital humaniora. Utifrån 
dessa nedslag i samtida humaniorautbildningar 
belyser rapporten digitalisering, tvärveten-
skap och nya utbildningsformers betydelse 
på en arbetsmarknad i förändring. Rappor-
ten författas av Anna Sofia Rossholm, Jesper 
Enbom och Jesper Olsson och fallstudierna är 
exempel från Linnéuniversitetet, Umeå uni-
versitet och Linköpings universitet. Underla-
get är en kombination av djupintervjuer och 
enkätundersökning, samt alumnirapporter.
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HUMTANK OCH POLITIKEN
Möten, inspel och utbildningar
Under vintern träffade Humtank gruppen som 
arbetar med Styr- och resursutredningen, med 
Pam Fredman som särskild utredare. Utreda-
ren har till uppgift att ”göra en samlad översyn 
av universitetens och högskolornas styrning, 
inklusive resurstilldelning,” något som natur-
ligtvis är av stort intresse för Humtank. Det 
var ett mycket fruktbart möte där Humtank 
fick möjlighet att diskutera specifika frågor om 
humaniora i relation till utredningens förslag. 
Bland annat diskuterades ämnesprislapparna, 
relationen mellan basanslag och externa forsk-
ningsmedel, samverkan och utbildningarnas 
relation till arbetsmarknaden. Under mötet fick 
smedjan en förfrågan om att bidra med ett 

inspel till utredningen, vilket Humtank också 
gjort. En delegation från Humtank har också 
gått kursen Forskningspolitisk grundkurs för 
Civilsamhället, som gavs under tre tillfällen av 
Sveriges Unga akademi. Vid första tillfället gav 
Anna Wetterborn en informationsrik inblick 
i hur det svenska systemet för forskning och 
högre utbildning fungerar. Johan Lindell, chef 
för forskningspolitiska avdelningen på Ve-
tenskapsrådet, berättade hur VR arbetar med 
forskningsfrågor. Vid andra tillfället gav Mats 
Benner, professor i forskningspolitik, en histo-
risk överblick över hur forskningspolitiken har 
växt fram i Sverige från andra världskriget till 
nutid. Vid tredje tillfället lyftes blicken något 
och Maria Lindholm och Eva Stensköld, 
forskningssekreterare på Riksbankens Ju-
bileumsfond, berättade om hur det svenska 
systemet för forskning och högre utbildning 
påverkas av EU.

Under våren har Humtank även initierat kon-
takt med Vetenskapsrådet. Humtank träffade 
Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för Ämnesrå-
det för Humaniora och samhällsvetenskap, och 
Anders Sundin, koordinator i samma råd, för 
att höra hur de jobbat inför forskningsproposi-
tionen. Detta för att lära oss om deras verksam-
het och hur de arbetar forskningspolitiskt.
Humtank ingår även i en arbetsgrupp för hu-
manistisk infrastruktur där Patrik Svensson på 
Umeå universitet är kontaktperson. Guppen har 
skickat ett inspel till Utbildningsdepartementet. 
I inspelet betonas humanioras roll för samhälls-
utmaningarna men också behovet av förnyelse 
av humanistisk infrastruktur för att ämnesom-
rådet ska fortsätta utvecklas.

HUMTANK STUDENT
Nätverket HumtankStudent lanserade under 2017 sin verksamhet med  
blogginslag, Facebooksida och diskussioner om humaniorafrågor ur ett  
studentperspektiv. En viktig fråga för HumtankStudent var relationen  
ämneskunskap och generiska kunskaper. Omsättningen på medlemmar 
gjorde att vi pausade verksamheten under slutet av 2017. 

8 9



ATT SYNAS I MEDIEBRUSET
Följande artiklar författades av tankesmedjans medlemmar under  
verksamhetsåret:

SvD, 170731, Humanioras bästa tid är snart, Fanny Forsberg Lundell.

Curie, 180214, Sätt kraft bakom de vackra orden om humanioras betydelse, Thomas Karlsohn, 
Magnus P. Ängsal och Marie Öhman.

SvD Debatt, 180214, Viktigaste valfrågan är: Hur vet du det? Jenny Larsson m.fl.

Texter där Humtanks verksamhet berörs och där medlemmar intervjuas:

Barometern, 170525, En humanist blir äntligen rektor.

Smålandsposten, 170526, En humanist blir ny rektor.

Lundagård, 170530, Arbetsgivare struntar i vad du har pluggat.

Norrköpings Tidningar, 170726, 351 000 nyanser av arbetslöshet.

SvD, 170927, Hon prisas för sitt försvar av kunskap och bildning.

Tidningen Ergo, 170927, Liberal Arts är lösningen på humanioras kris.

Curie, 171023, Vart tar doktorerna vägen?

LUM, 180222, LU Futura: ”Här ska man kunna se runt hörnet”.   

POLITIKERVECKAN I ALMEDALEN
Politikerveckan i Almedalen är en plattform där Humtank varit närvarande 
sedan starten. Verksamheten här består till stor del av att genom sitt del-
tagande vara synlig i sammanhang där våra frågor diskuteras och personer 
med inflytande över forskning och utbildning är närvarande. Vi har i dessa 
sammanhang utökat vårt nätverk och lyft våra frågor genom att delta i 
seminarier och debatter, kommentera via sociala medier, samtala med 
beslutsfattare och opinionsbildare samt sprida informationsmaterial om 
Humtank och humanioras villkor. Under Almedalsveckan 2017 organise-
rade Humtank tre större seminarier i samarbete med Uppsala universitet, 
Schweiz ambassad samt Riksbankens jubileumsfond.
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Forskning i samverkan – vad är det?
Kunskap i samverkan blev namnet på den 
forskningsproposition som lades fram sent i 
höstas. Ett förslag var att göra resurstilldel-
ningen beroende av forskarnas samverkan. 
Samverkan är uppenbarligen grundläggande. 
Men hur ska samverkan förstås? Hur bred kan 
en definition vara utan att tappa spänst och är 
inte risken å andra sidan att humaniora och 
samhällsvetenskaperna förfördelas om defini-
tionen blir för smal?

Deltagare:
Göran Blomqvist (VD, Riksbankens  
jubileumsfond),  
Maria Landgren (Senior Program Manager, 
Vinnova),  
Susanna Toivanen (Professor i Sociologi,  
Mälardalens högskola) 
Eva Åkesson (Rektor, Uppsala universitet) 
Moderator: Jonas Harvard (Humtank)

Vilka kompetenser behövs på 
framtidens arbetsmarknad?
I USA finns en livlig utbildningsdebatt om 
behovet av liberal arts och humanistisk 
kompetens på arbetsmarkanden, inte minst 
i Silicon Valley och tech-branschen. Denna 
debatt lyser helt med sin frånvaro i den 
svenska utbildningsdebatten, där man mest 
talar om vilka yrkesutbildningar som leder 
till jobb. Här finns ett uppenbart glapp, men 
hur tänker svenska företagsledare? Vilka 
kompetenser har de behov av – idag och 
i framtiden? Och vad tror svenska folket 
om kompetensbehov på arbetsmarknaden? 
Vi har i denna rapport intervjuat åtta 
svenska företagsledare i Stockholm och 
Luleå, samt gjort en YouGov-undersökning 
med svenska folket. Mot bakgrund av 
dessa resultat, ifrågasätter vi synen på 
kompetensbehov i Sverige samt föreslår möjliga 

förändringar inom utbildningsstrukturen 
för humaniorautbildningar, för en starkare 
koppling till arbetsmarknaden. 

Deltagare:
Bengt Kristensson Uggla (Åbo akademi)
Mikaela Almerud (Svenskt Näringsliv)
Patrik Hezzelius, (Uppsala universitet)
Jonas Harvard (Humtank)
Moderator: David Thurfjell (Humtank)

Kris i språkfrågan?
Mycket tyder på att incitamenten att läsa flera 
språk i grundskolan och gymnasiet behöver 
stärkas. Med ekonomistyrda lärosäten blir 
språken det som tas bort ur utbudet, eftersom 
dessa riskerar att inte bära sig ekonomiskt. 
Sedan 2012 har antalet lärosäten i Sverige som 
ger utbildning i tyska sjunkit från 22 till 8. En 
drastisk minskning har även skett inom andra 
språk, vilket även påverkar lärarutbildningarna 
och därmed tillgången på språklärare. Kan en 
nationell språkstrategi och ett språkobligato-
rium vara en möjlig väg att gå för att åtgärda 
detta problem? Inom EU talas det om flersprå-
kighet som en förutsättning för jämlikhet och 
tolerans och en nödvändighet för en konkur-
renskraftig och kunskapsbaserad ekonomi. 
Ett språkobligatorium är redan infört i flera 
medlemsländer. Även Schweiz har lång erfa-
renhet av främjande av flerspråkighet och flera 
goda exempel på framgångsrika strategier och 
verktyg. Borde dessa exempel följas I Sverige?

Medverkande: 
Jörgen Tholin, universitetsdirektör, Göteborgs 
Universitet, Christian Schoenenberger, fil dr, 
ambassadör, Schweiz ambassad i Sverige
Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riks-
förbund, Marie Öhman, docent litteraturve-
tenskap, Uppsala universitet och Mälardalens 
högskola, medlem i Humtank.

Humtank hade tre arrangemang  
på Bokmässan 2017 i Göteborg:
Torsdagen den 28 september samtalade 
Humtank-alumnen Jesper Olsson (LiU) och 
Humtanks David Thurfjell (SH) om Humtanks 
rapport På jakt efter framtidens kompetenser 
på Forskartorget.

Fredagen den 29 september samtalade Hum-
tanks Roine Viklund (LTU) och Isak Hammar 
(LU) om samma rapport i Lunds universitets 
monter.

Fredagen den 29 september firades årets ut-
delning av Humtankpriset på Litteraturhuset i 
Göteborg. Pristagaren Ida Östenberg fanns när-
varande och höll ett tal till humanioras försvar.

Utöver dessa arrangemang under Humtank-
flagg deltog flera av tankesmedjans  
medlemmar i andra aktiviteter på Bokmässan: 

Torsdag 28 september deltog David Thurfjell 
i seminarium om Reformation, sekularisering 
och heliga krig religionen tur och retur.

Fredag 29 september deltog David Thurfjell i 
seminarium om Sveriges osynliga religiositet.

Fredagen 29 september talade Magnus P. Ängs-
al (GU) från Humtank med Andreas Romeborn 
om Ordvitsar och bildning.

Lördag 30 september samtalade Marie Öhman, 
Humtank med Benita Funke, Schweiz ambas-
sad, Språk för livet!

BOKMÄSSAN
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Humtank-priset delas ut till en person som 
bidragit till att humaniora utnyttjats för att 
lösa en samhällsutmaning. Juryn bestod under 
2017 av Kay Glans, Chefredaktör för tidskriften 
Respons och hedersdoktor vid samhällsve-
tenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. 
Ulrika Knutson, kulturjournalist, författare 
och hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, 
Göteborgs universitet. Robert Weil, affärsman 
och ordförande i Proventus, samt Humtanks 
Roine Viklund, lektor i historia, Luleå tekniska 
universitet. 

2017 års Humtankpris gick till Ida Östenberg, 
docent i Antikens kultur och samhällsliv vid 
Göteborgs universitet och forskare vid Kungliga 
Vitterhetsakademien. Prisutdelningen skedde 
fredagen den 29 september i Göteborgs littera-
turhus. Motiveringen löd: Årets pristagare är 
en färgstark akademiker vid Göteborgs univer-
sitet som alltid står upp för humaniora i sociala 
medier och i den offentliga debatten.

HUMTANKPRISET
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SEMINARIER
Under 2017-2018 har Humtank deltagit i seminarier,  
symposier och workshops, nedan listas ett urval:

4/9  deltog Roine Viklund i FADC-seminariet 
i Umeå där han presenterade rapport#2 och 
därefter deltog i en paneldiskussion om den 
framtida arbetsmarknaden. Jesper Enbom 
modererade.

13/9 ”How to ask a question?” Nobelcentret 
Stockholm
 
26/9 ”Behövs en språkstrategi för Sverige?”, 
presentation av SUHF:s språkutredning, Stock-
holms universitet
 6/10 ”Humanioras vägar” Minnessymposium 
tillägnat Karin Johannisson Uppsala universitet
 
11/10 ”Demokratin och det nya offentliga  
samtalet – om nya medievanor, ökad  
polarisering”, arrangerat av Rifo, Stockholm
 

16/11 ”Workshop för breddat innovationsfräm-
jande” arrangerad av SNITTS och Humsamver-
kan, Malmö
 
27-28/11 ”The Mission of the Universities Over 
Time”, arrangör Vitterhetsakademin, Stock-
holm
 
19/2-2018 Hur vet du det-kampanjen, arrangör 
Vetenskap och allmänhet, Stockholm

12/4 ”Explore your job opportunities”, arrang-
ör Humanistiska och teologiska studentkåren, 
Lunds universitet

Facebook
Facebook är en viktig plattform för Humtank. 
Organisationens Facebooksida gillas i april 
2018 av ca 2080 personer vilket är en ökning 
med omkring 200 från föregående år. På sidan 
blandas egenproducerade texter, exempelvis 
debattartiklar och inlägg på Humtanks blogg, 
med ett stort antal humanioranyheter från 
hela världen. Ambitionen är att presentera 
aktuella diskussioner om humaniora genom 
omvärldsbevakning och – framför allt – att 
synliggöra humanistiska kunskapsbidrag med 
särskild tonvikt på bildning. Inläggen har 
en stor räckvidd, inte sällan mellan 2–3000 
personer. Detta utgör en icke obetydlig del av 
humanioraintresserade i Sverige. Centrala 
opinionsbildare och makthavare i för Hum-
tank viktiga frågor följer Facebook-sidan. 
Genom publiceringen av inlägg, vanligtvis 
ett till två om dagen, i det närmaste alla var-
dagar har Facebook-kanalen en betydande 
räckvidd över året, och inläggens genomsnitt-
liga räckvidd är strax under 5000 personer.

 

Twitter
Humtanks Twitter-konto hade 1764 följare i 
mitten av april 2018, en ökning med ca 250 
från föregående år. Humtank har under de 
gångna åren haft daglig närvaro på Twitter. 
Dels för att sprida information om våra akti-
viteter och inte minst texter vi författat, dels 
som en del av Humtanks omvärldsbevakning. 
Genom att utgå från sökord som ”humaniora” 
och ”humanities” samt genom att regelbundet 
gå igenom flödet på en rad konton inriktade 
på humaniora så får organisationen både en 
inblick i aktuella händelser och möjlighet att 
sprida vidare intressanta initiativ och texter. 

HUMTANK I SOCIALA MEDIER
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Humtanks ambition är att stimulera till efter-
tanke och debatt kring centrala humanistiska 
frågor. Detta görs bland annat på Humtanks 
hemsida, där debatterande texter kombineras 
med rapporter från seminarier och annonser 
om arrangemang i Humtanks regi. Förutom 
aktiviteter på Facebook och Twitter så har 
Humtank också en aktiv blogg. Under året har 
frågor om forskningspolitik, arbetsmarknads-
anknytning inom humaniora, bildning, sam-
verkan, spets och bred inom humaniora liksom 
situationen för humanister i Finland – som 
några exempel – lyfts och debatterats på blog-
gen. På bloggen sker en livaktig reflektion, som 
understryker Humtanks roll som tankesmedja, 
där skiftande perspektiv bryts mot varandra.

Under läsåret 2017-18 har Humtanks egna 
medlemmar skrivit i olika frågor, och därut-
över har gästskribenter bidragit till bloggen. 
Denna kombination av skribenter är något som 
också fortsättningsvis kommer att utmärka 
bloggen: framledes fortsätter vi med regel-
bundna inlägg från Humtanks medlemmar 
och inbjudna texter från gästbloggare. Bloggen 
kräver förhållandevis liten insats från varje 
enskild skribent, men effekten blir påtag-
lig. Nedan listas de bloggtexter som Hum-
tank publicerat på sin hemsida under läsåret 
2017-2018, i omvänd kronologisk ordning. 
Hemsidan har skötts av Magnus P. Ängsal.

BLOGG OCH HEMSIDA 

13 april 2018: 
Humanister borde intressera sig 
förinfrastruktur, Isak Hammar
Frågan om humaniora behöver digitala in-
frastrukturer är egentligen felställd, skri-
ver Humtanks Isak Hammar i en reflektion 
från en konferens på temat. Frågan är istäl-
let om och hur humanioraforskare arbetar 
aktivt för att definiera framtidens digitala 
utmaningar och lösningar. Tillhör traditio-
nell humanistisk forskning det förflutna?

21 mars 2018:  
Både spets och bredd behövs 
i humaniora, Marie Öhman
I Svenskt Näringslivs senaste bidrag till 
”skuggutredningen” om styr- och resursprin-
ciper för högskolan föreslås en bantad men 
högprofilerad humaniora. Det blir dock aldrig 
tydligt i rapporten varför mindre humanio-
ra skulle göra humanister mer attraktiva på 
arbetsmarknaden, skriver Humtanks Marie.  

20 dec 2017:  
Samverkan - mer än både grus 
och nyttiggörande, Kristin Zeiler
God samverkan kräver kontinuerligt arbete 
och innebär mer än ett fokus på praktisk nytta 
eller omedelbar problemlösning. Humtanks 
Kristin Zeiler reflekterar över den mycket 
aktuella frågan hur samverkan ska tolkas 
och praktiseras i humanistisk forskning. 

 

15 dec 2017:  
Viktigt med teoretisk 
mångfald, gästbloggare: 
Fanny Forsberg Lundell
Intresset för genus och intersektionalitet i 
humaniora och samhällsvetenskap är i för-
sta hand frukten av forskares fria val, skriver 
Fanny Forsberg Lundell, docent i franska och 
före detta verksamhetsledare i Humtank, i ett 
gästinlägg apropå den senaste tidens storm 
kring genusvetenskap. Men diskussionen som 
förts ger humanister anledning att reflektera 
över hur vi bäst säkrar teoretisk mångfald. 

17 nov 2017:  
Att lära sig tänka humanistiskt, 
Katherina Dodou
Vad innebär det att tänka som en humanist? 
Katherina Dodou, Humtanks representant 
från Högskolan Dalarna, reflekterar över 
humanistiska perspektiv och högre utbild-
ning. Svar på frågan om humanioras värde 
knyter ofta an till värdet av humanistiska 
tankesätt och perspektiv - men hur lär man 
sig då att tänka – att identifiera, närma sig 
och besvara problem – som en humanist?

9 nov 2017:  
Humtank goes  
Helsinki, Jesper Enbom
I Finland står humanister i startblocken för att 
grunda en motsvarighet till Humtank. Nyligen 
anordnades symposiet ”Humanistic think tank: 
From talk to action” i Helsingfors, och Jesper 
Enbom från Humtank medverkade. Här reflek-
terar han över läget för humaniora i Finland. 
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3 nov 2017:  
Möjliggör humanistisk  
fortbildning i näringslivet,  
gästbloggare: Martin Bäcklund
Martin Bäcklund skrev i sitt tidigare blog-
ginlägg om en rapport kring högskola och 
arbetsmarknad från Svenskt Näringsliv. Här 
fortsätter han sin reflektion utifrån ytterli-
gare två aspekter som blir aktuella i rappor-
ten: vilken funktion humaniora kan ha för 
fortbildning av anställda inom näringslivet, 
och de tänkbara geografiska konsekven-
serna för lärosätena och näringslivet.

25 okt 2017:  
Sök jobbkandidater bland  
humanister, gästbloggare: 
Martin Bäcklund
Näringslivets forskningsberedning lyfter 
ämnesfördjupning och vikten av generiska 
kompetenser i en ny rapport om högsko-
la och arbetsmarknad. Helt klart finns här 
beröringspunkter med slutsatserna från 
Humtanks andra rapport, men flera frågor 
infinner sig, bland annat om humanioras 
roll. Martin Bäcklund, praktikant på Hum-
tank, skriver om rapporten i ett gästinlägg.

16 okt 2017:  
Bildning – ett lockande men  
svårfångat alternativ, 
Magnus P. Ängsal
Bildning i all ära, men kan den omfattande 
diskussionen om bildning i akademin skymma 
sikten för annat? Humtanks Magnus P. Ängsal 
reflekterar över bildningsbegreppet utifrån 
ett samtal på årets bokmässa i Göteborg.

 

25 sept 2017: Humtank 
på Bokmässan 2017! 
Magnus P. Ängsal
Också i år finns Humtank på och kring Bok-
mässan. Lyssna på samtal om vår senaste 
rapport och var med och fira årets mottagare 
av Humtankpriset! Humtank har följande 
arrangemang på årets bokmässa i Göteborg. 

7 sept 2017: Humtank Student: 
kommentarer på Humtank rapport 
#2, gästbloggare: Humtank 
students Fanny Thalén
Tidigare under sommaren presenterade Hum-
tank sin andra rapport ”På jakt efter framtidens 
kompetenser – Om humanioras potential på 
arbetsmarknaden”. Rapporten innehåller gläd-
jande resultat för Humtank Student och alla 
humanister. De kompetenser som anses vara 
mest eftertraktade är nämligen sådant vi tränar 
på dagligen på våra humanistiska utbildningar!

15 aug 2017: Därför stannar 
studenter kvar vid de humanistiska 
fakulteterna under sommaren, 
gästbloggare: Humtank 
students Hilma Olsson
Humtank students Hilma Olsson reflekte-
rar över frågan. Handlar det om att utveckla 
kritiskt tänkande, förmåga att kommuni-
cera skriftligt, eller något helt annat?

Planer på finsk  
motsvarighet till humtank
 

INTERNATIONALISERING

I samband med detta hölls även ett möte där 
historieprofessor Tuomas Heikkilä deltog. Han 
har tillsammans med Ilkka Niiniluoto författat 
rapporten The value and role of humanities 
research. I samband med detta arbete kom de 
att se Humtank som en intressant förebild. 
Diskussionerna om en tankesmedja för huma-
niora i fortsätter och planer finns på att hela 
Humtank ska bege sig österut under hösten 
2018för att bidra med ytterligare inspiration.

Betydande budgetnedskärningar, tal om 
att forskningspolitiken ska vara inriktad 
på innovationer och en offentlig debatt där 
forskning och kunskap tillmäts mindre be-
tydelse. Detta är saker som stått i centrum 
för humanioradebatten i vårt östra grann-
land de senaste åren. Följden har blivit att 
forskare och lärare, verksamma inte minst 
i små humanioradiscipliner, har upplevt 
en sårbarhet och en oro inför framtiden.

Med detta som bakgrund har ett flertal aktörer 
gått samman för att undersöka möjligheterna 
att bilda en finsk motsvarighet till Humtank. 
Som en del i detta arbete bjöd fackförbundet 
TAKU in Humtanks Jesper Enbom till ett  
panelsamtal vid konferensen NordMatch  
26-27 november. 
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STYRGRUPP
JOHANNES PERSSON Dekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet 

CATHRINE NORBERG Dekan, Filosofiska fakulteten, Luleå tekniska universitet

ÅSA KARLSSON SJÖGREN Dekan, Humanistisk fakultet, Umeå universitet

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 talespersoner-
na 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 ter-
min, 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 fakultetskonferen-
sen för humanistiska fakulteter. Denna infaller  
vanligen i närheten av vårterminens slut. 

OM HUMTANK, STYRGRUPP OCH MEDLEMMAR

ISAK HAMMAR  Lunds universitet (Verksamhetsledare)

JENNY LARSSON  Stockholms universitet (Verksamhetsledare)

KATHERINA DODOU  Högskolan Dalarna

JESPER ENBOM  Umeå universitet

MARIE GELANG  Örebro universitet

JONAS HARVARD Mittuniversitet

THOMAS KARLSOHN Uppsala universitet

PETRA RAGNERSTAM Malmö universitet

ANNA SOFIA ROSSHOLM Linnéuniversitetet

DAVID THURFJELL  Södertörns högskola

ROINE VIKLUND  Luleå tekniska universitet

SOFIA WIJKMARK  Karlstads universitet

KRISTIN ZEILER Linköpings universitet

MAGNUS P. ÄNGSAL  Göteborgs universitet

MARIE ÖHMAN   Mälardalens högskola

MEDLEMMAR
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