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Det har varit ett spännande år för Humtank. Som verksamhetsledare är vi särskilt glada över att ha fått in 
tre nya medlemmar i tankesmedjan, från Mälardalens högskola, Umeå universitet och Linnéuniversitetet. 
Det har också varit roligt att hälsa en ny styrgruppsmedlem, Rebecka Lettevall från Malmö universitet 
välkommen. Efter större vaktavlösningar 2017/2018 ser vi nu att verksamheten återfått sitt marschtem-
po! Under 2018 fick vi stor utväxling på våra rapporter, om arbetslivsanknytning respektive nya former för 
humanistisk utbildning. Under 2019 ser vi fram emot nya rapporter, forskningspolitiska inspel, debattin-
lägg samt inte minst våra kommande paneldebatter och seminarier i samband med Almedalen och 
Bokmässan. 

I skrivande stund lägger vi handen vid den sista planeringen för Humtanks resa till Bryssel, där vi ska 
träffa inte mindre än tre tunga forskningspolitiska aktörer, Vetenskapsrådet, European Alliance for Social 
Sciences and Humanities (EASSH) och ERC. Resan är på ett sätt talande för den dynamiska utveckling 
som skett i tankesmedjan, nu inne på sitt femte verksamhetsår. Från att ha fokuserat mycket energi på 
att etablera Humtank som en synlig aktör och en viktig röst inom akademi och offentlighet, kan vi nu 
konstatera att Humtank är en etablerad, eftersökt och uppskattad samtalspartner i en rad sammanhang, 
både i forskningspolitiska sammanhang och på våra respektive lärosäten. I år har vi till exempel etablerat 
dialog med bland annat Vetenskap och allmänhet, Svenskt näringsliv och de forskningspolitiska institu-
ten, samt fortsatt våra samarbeten med VR, RJ, Sveriges unga akademi och landets universitetsledningar. 
Humanister ute i samhället interagerar vi förstås fortsatt med, dagligen inte minst genom allt frekventare 
närvaro i sociala medier och genom vår vitaliserade blogg! Att påbörja arbetet med att etablera också 
internationella nätverk ter sig därför som ett spännande nästa led i utvecklingen. Vi räknar med att 
komma hem fyllda med insikter och inspiration.

I år firar Humtank dessutom sitt 5 års-jubileum och planeringen för detta är också i full gång. I novem-
ber firar vi detta med ett fullspäckat symposium på Medelhavsmuseet i Stockholm. Spännande gäster 
och diskussioner om humanioras framtid utlovas…

Väl mött

Isak Hammar och Jenny Larsson
Verksamhetsledare för Humtank

En hälsning från  
verksamhetsledarna.

Omslagsfoto av Tobias Fischer, Unsplash

2 33



Foto av Clay Banks, Unsplash

EN HÄLSNING FRÅN VERKSAMHETSLEDARNA ..............................................................................................................................................3
HUMTANKS MANIFEST ................................................................................................................................................................................................................................................................4
SYFTE  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6–7
 Organisation ...............................................................................................................................................................................................................................................6

 Syfte och målgrupper ......................................................................................................................................................................................................................6

 Idéarbete ........................................................................................................................................................................................................................................................7

 Närvaro på sociala medier .........................................................................................................................................................................................................7

AKTIVITETER ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................8–13
 Debattartiklar ............................................................................................................................................................................................................................................8

 Humtank blogg ........................................................................................................................................................................................................................................9  

  Humtanks rapport #4 - Kunskapens nya arenor ..........................................................................................................................................10

 Humtanks kalender 18/19 - Seminarier, workshops och konferenser ................................................................................12

EVENEMANG ........................................................................................................................................................................................................................................................................................14-17
  - Almedalsveckan 2018 .........................................................................................................................................................................................14

  - Bokmässan 2018, Seminarier och presentation av rapport#4 .............................................................................15

  - Paneldiskussion om forskningsinstitutens roll.........................................................................................................................15 

  - Seminarieserie på Högskolan Dalarna ...............................................................................................................................................16

  - Humtankpriset 2018 .............................................................................................................................................................................................17

 Nästa rapport ............................................................................................................................................................................................................................................1

MEDLEMMAR OCH STYRGRUPP ..............................................................................................................................................................................................................18

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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mit att bli en samarbetspartner i allt fler hög
skolepolitiska sammanhang. Inom målgruppen 
makthavare i akademin har det varit lättare att 
nå dem som redan är aktiva med frågor som 
rör humaniora och samhällsvetenskap, exem
pelvis rektorer eller företrädare för forsknings
råd. 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 presen
tera 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 gjorde att verksamheten 
under det första åren prioriterade utåtriktade 
aktiviteter. 
  Humtank har de senaste två åren utarbetat 
fyra fördjupade rapporter inriktade på humani
oras värde och betydelse för dagens och framti
dens samhälls och överlevnadsfrågor. Även det 
kommande året kommer Humtank att släppa 
rapporter som avhandlar aktuella ämnen, 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. 

Närvaro på social medier
Trots det senaste årets uppmärksammhet kring 
sociala mediers många gånger tvivelaktiga 
metoder, så är de ett kraftfullt verktyg för att 
nå ut med information och sprida budskapet 
om humanistisk forskning. Humtank använ
der sig främst av tre plattformar för detta, den 
egna bloggen, Facebook och Twitter. På bloggen 
tillkommer regelbundet nya inlägg med hu
manistiska perspektiv, dessa skrivs av förutom 
Humtanks egna medlemmar även av aktuella 
gästbloggare. Inläggen har under det senaste 
året haft runt 9.000 sidvisningar, och om
nämnts i positiva ordalag.
   Facebook och Twitter fyller framför allt två 
funktioner. De aktualliserar Humtank i saman
hang där vi behöver synas, i frågor om forsk
ning och bildning i allmänhet och humaniora 
i synnerhet. De är också naturliga plattformar 
för att sprida nya inlägg som finns på bloggen, 
Humtank arbetar därför aktivt med att ytterli
gare utveckla närvaron i sociala medier. 

Organisation
Humtank består idag av femton medlemmar 
som alla är aktiva forskare i humanistiska 
ämnen. Vardera medlem har 10 % i sin tjänst 
för arbetet med Humtank. Två av medlem
marna verkar som verksamhetsledare 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 
verksamhetsledarna ansvarar för det löpande ar
betet. Humtank är organisatoriskt placerat som 
ett projekt vid Mittuniversitetet, som enligt ett 
upprättat avtal förvaltar medlen å de deltagan
de 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 träf
far. Verksamhetsledarna 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
Huvuddelen av de aktiviteter som genomförts 
under året har riktat sig mot någon av de tre 
målgrupperna för verksamheten: 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.  
Vårt motto är att varje samhällsfråga har en 
humanistisk dimension. 
  Under Humtanks första år var det till synes 
lättast att nå målgruppen humanister. Inom 
tankesmedjan har vi sedan startet för snart fem 
år sedan mött många positiva reaktioner och 
förväntningar  på att det nu finns en aktör som 
för humanioras talan i offentligheten. 
  Men under de senaste åren har Humtanks 
kontaktnät vidgats avsevärt och vi har nu kom

SYFTE
Humtank, den nu femåriga tankesmedjan, bedrivs 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 senaste årets verk-
samhet och engagemang, internt på lärosätena och ute i den offentliga 
debatten.
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INSÄNDARE SMÅLANDSPOSTEN 
Ett inlägg om att avliva myter om att hu-
maniora inte leder till jobb, som svar på en 
tidigare ledarartikel angående baserat på 
den amerikanska debatten. Där pekades på 
svikande siffror för humanistiska utbild-
ningar, framför allt bland amerikanska 
kvinnor, premissen var att de i allt högre 
grad siktar på en karriär.   
http://www.smp.se/article/avliva-my-

ten-om-humaniora/

PRESENTATION HOS KVSU
Thomas Karlsohn och Jenny Larsson 
presenterar Humtank för Kungliga veten-
skapssamhället i Uppsala och initierar där 
en diskussion kring temat ”varför behövs 
humaniora” 

INLÄGG I KULTURDEBATTEN PÅ DN
Isak Hammar lämnar Humtanks svar på 
hur humaniora verkar i samhället, detta 
som replik på en debattartikel där Magnus 
Bremmer anser att den humanistiska rös-
ten saknas i den svenska offentligheten. 

20 19 ”OH, THE HUMANITIES!” NYA PERSPEKTIV PÅ  
HUMANIORAS HISTORIA OCH SAMHÄLLSROLL
Hampus Östh Gustafsson: 23 Januari, 

Djupare kunskaper om humanioras historia 

behövs för att ge en mer nyanserad bild av 

vilken roll humaniora komma att spela i 

framtiden.

STUDENTERNA ÄR HUMANIORAS BÄSTA AMBASSA-
DÖRER!
Camilla Brundin Borg (Gästbloggare):  

3 April, Lärosäten måste söka nya vägar att 

nå unga och nya grupper. Inte minst för att 

visa att humaniorautbildningar är viktiga.

DET SOM GÖR HUMANIORAUTBILDNINGAR  
VÄRDEFULLA
Katherina Dodou: 19 Februari, Universitets-

lärare har i regel en tydlig föreställning om 

vad som är värdefullt att lära sig. Men hur 

bra är lärare egentligen på att skriva fram 

värdet med humanistiska utbildningar?

HUMANISTISK KUNSKAP BEHÖVS FÖR REGIONAL 
UTVECKLING
Peter Degerman: 17 April, Vad har organi-

sationsteori med humaniora att göra? Och 

varför vänder sig lokala aktörer idag till 

humanister för att hitta svar?

AKTIVITETER
Det gångna året har bjudit på en mängd utmaningar såväl som möjlig-
heter för humaniora. Humtank strävar därför efter att vara på plats där 
diskussionerna förs, och se till att föra in den humanistiska dimensionen 
i samhällsdebatten.

HUMTANKS BLOGG
För att okurerat, effektivt och snabbt kunna debattera, nyansera och 
problematisera humanioras roll i samhället har bloggen kommit att bli 
ett allt viktigare forum för Hummtank. Genom regelbundna inlägg av så-
väl medlemmarna som inbjudna gästbloggare, ökar även medvetenheten 
om Humtank som en viktig röst i diskussionen. Nedan presenteras ett 
urval av det gångna årets 12 inlägg.

DEBATTARTIKEL I TIDSKRIFTEN CURIE
Jenny Larsson och Isak Hammar: Hum
tank uppmanar i artikeln de politiska 
partierna att formulera en tydlig och livs
kraftig humaniorapolitik, och därigenom 
stärka kopplingarna mellan humaniora och 
arbetsmarknad. 
https://www.tidningencurie.se/debatt/
starkkopplingarnamellanhumanio
raocharbetsmarknad/

INTERVJUAD AV RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND
I en artikel under forskningsnyheter svarar 
bland andra Isak Hammar på frågor om 
humanioras situation när allt mer forsk
ning drivs i projektform, beroende av 
extern finansiering. 

WORKSHOP OM HUMANISTISK INFRASTRUKTUR  

Deltagande i workshop organiserad av en 

arbetsgrupp med humanistiska lärare/fors-

kare, syftadendes till att lyfta frågan om 
humanistisk infrastruktur både akademiskt 
och policymässigt.

20 18 HUMANISTER BORDE INTRESSERA SIG FÖR  
INFRASTRUKTUR
Isak Hammar: 13 April, Hur bör humani-

oraforskare arbeta aktivt för att definiera 

framtidens digitala utmaningar och  

lösningar?

HUMTANKS SAMLADE KOMMENTARER TILL 
STRUT-UTREDNINGEN
Magnus P. Ängsal: 25 April, Kommentar av 

det pågående arbetet med att ta fram en ny 

styrning för svensk högskola. 

HUMANISTISK FORSKNING OCH BIBLIOMETRISKA 
MÅTT
Björn Hammarfelt (Gästbloggare): 10 Okto-

ber, Kan problemen förenade med mätning 

och kvalitetsutvärdering – inte minst för 

humanioras del – överbryggas och i så fall 

hur? 

HUMANIORAS HISTORIA - ETT NYTT FÄLT?
Isak Hammar: 12 December, Behöver vi 

ta ett nytt grepp om humanioras  histora? 

Rapport från workshop.
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Det är förvisso riktigt  
att antalet studenter som söker 
sig till dessa utbildningar sjunker 
också i Sverige. Men att huma
nistiska ämnen inte kan leda till 
välbetalda jobb eller höga posi
tioner är en myt som av någon 
anledning upprätthålls av vissa 
aktörer i samhället. 

Humtank replik i Smålandsposten 2019-01-10. Som en kommentar till en 
artikel där vikande söktryck i bl.a. USA ställer bildning i motsatsförhållande till 
kariär framför allt för kvinnor.

KUNSKAPENS NYA ARENOR  
Rapport #4 en bred-
dad syn på fortbildning
Under hösten 2018 publicerades Humtanks 
fjärde rapport med titeln Kunskapens nya are
nor. Humanistiska utbildningar i ett föränder
ligt samhälle.
I denna rapport ligger fokus på samverkande 
utbildningsformer som möter samhällets ut
maningar. Mer specifikt diskuterads tvärveten
skapliga program, fortbildande distanskurser 
och digital humaniora. Utifrån dessa nedslag i 
samtida humaniorautbildningar belyser rap
porten digitalisering, tvärvetenskap och nya 
utbildningsformers betydelse på en arbetsmark
nad i förändring. 

Rapporten är författad av Anna Sofia Rossholm, 
Jesper Enbom och Jesper Olsson och fallstudi
erna är exempel från Linnéuniversitetet, Umeå 
universitet och Linköpings universitet. Rap
porten understryker bland annat vikten av en 
breddad syn på begreppet fortbildning, ett för
ändrat resursfördelningssystem och strategiska 
satsningar på utbildningar i samverkan med 
samhälle och över ämnesgränser. Rapporten 
presenterades i samarbete med Lunds universi
tet under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 
i september 2018 och utgjorde även en av ut
gångspunkterna i panelsamtalet i samband med 
utdelandet av Humtankpriset. 
Den har även spridits via Humtanks egna kana
ler.
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2019
15 JANUARI PANELDELTAGERE, Kritiska samtal om vår tids stora frågor – hur möter Södertörns 

högskola samhällsutmaningarna?

30 JANUARI PANELDELTAGARE i panelsamtal om akademisk frihet, Högskolan Dalarna.

31 JANUARI ARBETSMÖTE, Stockholm

6 FEBRUARI TALARE vid diskussion om humanioras värde och roll. Kungliga Vetenskapssamhäl-
let i Uppsala (KVSU)

8 FEBRUARI TALARE, Thomas Karlsohn, Bildning, förnuft och känsla. Universitetet i  
populismens tidevarv, Örebro universitet

3 APRIL PANELSAMTAL OM PROPAGANDA, Kulturparken Småland

23 APRIL SEMINARIUM OM GÖTEBORGS UNIVERSITETS kärnvärden inför 2020-talet,  
Thomas Karlsohn var inledningstalare.

6 MAJ SAMTAL MED EASSH OCH VETENSKAPSRÅDET, Bryssel

7 MAJ BESÖK HOS ERC, Bryssel

MAJ BORTOM NPM, Möte med näringslivsrepresentanter, Jämtland

HUMTANKÅRET 18/19
Humtank har under året medverkat i en rad evenemang i Svergige och Europa. Som en allt mer 
efterfrågad partner i det offentliga samtalet, har vi möjlighet att förmedla viktiga humanistiska  
perspektiv på forskning, utbildning och andra samhällsfrågor.

2018
21-22 MAJ DEKANKONFERENS, Postertorg för deltagare & allmänhet, Örebro universitet

2-4 JULI NÄRVARO ALMEDALSVECKAN, 21 programmpunkter med anknytning till humaniora

28-29 AUGUSTI INTERNAT, Arbetsmöte för Humtank, Villa Aske, Sigtuna

18 SEPTEMBER SEMINARIUM, Bildning, känsla och tanke, Högskolan Dalarna

27-28 SEPTEMBER BOKMÄSSAN GÖTEBORG, Närvaro genom deltagande i montrar och på forskartorget

28 SEPTEMBER PANELSAMTAL-NYA ARENOR FÖR HUMANIORA, En panel bestående av Sverker Sörlin, 
Ida Östenberg, Fanny F Lundel och David Thurfjell om framtidens humaniora.

28 SEPTEMBER HUMTANKPRISET-UTDELNING, 2018 års humtankpris utdelas till Lisbeth Larsson och 
Maria Sjöberg vid Göteborgs universitet

1 OKTOBER ULF-MÖTE PÅ ARLANDA.Utveckling-lärande-forskning, Umeå-noden.

16 OKTOBER SEMINARIUM, Språkets makt och språkvetarens ansvar, Högskolan Dalarna

22 OKTOBER INFORMATIONSMÖTE med Rektor, Örebro universitet

 23 OKTOBER SEMINARIUM, Thomas Karlsohn inbjuden som talare, Konsten med universitetet, 
Åbo Akademi-Finland

9 NOVEMBER PANELSAMTAL, Forskningsinstitutens roll, SCAS Uppsala

13 NOVEMBER SEMINARIUM, Den vetenskapliga monografins ställning, Högskolan Dalarna

16 NOVEMBER TALARE, Thomas Karlsohn, Bildning, förnuft och känsla. Universitetet i  
populismens tidevarv, Lunds universitet

20 NOVEMBER SEMINARIUM, Thomas Karlshon moderator, Humanistiska teatern om framtidens 
komplexa ämnen, Uppsala universitet.

26 NOVEMBER WORKSHOP OM KULTURELL HÅLLBARHET, Mittuniversitetet.

5 DECEMBER SEMINARIUM, Den högre utbildningen som uppmärksamhetens hemvist,  
Högskolan Dalarna

5 DECEMBER SEMINARIUM, Tre idéer om det globala. Ett seminarium om den högre  
utbildningens internationalisering, Högskolan Dalarna
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NYA ARENOR FÖR HUMANIORA  
Seminarier och presentation av 
ny rapport på Bok och biblioteks-
mässan i Göteborg 2018

Som vanligt var Humtank närvarande på bok
mässan i Göteborg och 2018 var det fokus på 
våra nya rapporter, En ljusnande framtid: om 
arbetslivsanknytning i humanistisk utbildning 
och Kunskapens nya arenor: humanistiska 
utbildningar i ett föränderligt samhälle.

Torsdagen den 27 september presenterade Isak 
Hammar (LU) och Anna Sofia Rossholm (LnU) 
Humtanks två nya rapporter på Forskartorget.

Samma dag samtalade Isak och Anna Sofia om 
arbetslivsanknytning i dagens humanioraut
bildningar och vikten av generiska kompetenser 
i Lunds universitets monter.
  

Fredagen den 28 september samtalade Isak 
Hammar, Roine Viklund (LTU) och Anna Sofia 
Rossholm i Lunds universitets monter om 
digital humaniora, tvärvetenskapliga program 
och distanskurser som en del av ett förändrat 
landskap för humaniora.
 

Samma dag diskuterade Anna Sofia Rossholm 
tillsammans med Beate Schirrmacher i Linnéu
niversitetets monter, hur pedagogik och media 
förändras i och med en generation som växt 
upp med youtube och ipads.

 
Dessutom arrangerade Humtank panelsamta
let ”Humanisternas marknad – ett panelsamtal 
om utbildning och arbete för framtidens huma
nister” på Göteborgs universitet under freda
gen. Medverkande i panelen var Ida Östenberg 
(GU), Anders Ekström (UU), David Thurfjell 
(SH) och Fanny Forsberg Lundell (SU). Mode
rator var Isak Hammar, verksamhetsledare för 
Humtank.
I anslutning till samtalet delades även årets 
Humtankpris ut till Svenskt Kvinnobiografiskt 
Lexikon.

FORSKNINGSINSTITUTENS ROLL 
Paneldiskussion på 
SCAS i Uppsala 
Tillsammans med Swedish Collegium for Advan-

ced Studies (SCAS) anordnade Humtank i deras 

lokaler, ett evenemang på temat –– institutens 

roll och inverkan på Svensk forskning.

Huvuddelen av evenemanget var i form av en 

paneldiskussion, deltagare var Gustaf Arrhenius  

(VD på institutet för framtidsstudier), Kerstin 

Rydbeck (Dekan på fakulteten för konstveten-

ALMEDALSVECKAN 2018
Panelsamtal och samtal under 
Almedalens politikervecka
Under Almedalsveckan 2018 organiserade 
Humtank ett panelsamtal tillsammans med 
Uppsala universitet. Titeln var Den anställ
ningsbara humanisten – utbildas humanisten 
för arbetsmarknaden och utgick från den under 
våren lanserade Humtankrapporten Den 
ljusnande framtid. Om arbetslivsanknytning i 
humanistisk utbildning (rapport #3). Deltaga
re i panelen var Katarina Westerlund, docent 
i livsåskådningskunskap och samordnare för 
utveckling av program, Uppsala Universitet, 
Marie Öhman, Humtank, Samuel Engblom, 
samhällspolitisk chef, TCO, Fredrik Sand, hög
skolepolitisk expert, Svenskt Näringsliv: Mode
rator var David Thurfjell, Humtank. Seminariet 
var välbesökt och diskussionen var initierad 
med högt i tak i debatten.

Därutöver anordnades ett trettiotal samtal i vårt 
Humtanktält, placerat centralt vid hamnen i 
Visby. Där intervjuades Humtanks medlem
mar och inbjudna gäster om angelägna ämnen 
relaterade till humanistisk forskning och dess 
förankring i samhället och politiken. Här är 
några exempel på de samtal som fördes.

PÅVERKAS SVENSKA VALKAMPANJER AV 
BIG DATA?
Den senaste tiden har vi sett globala skandaler 
kopplade till insamlandet och användandet av 
information i stor skala. Vilka konsekvenser 

kan big datateknologin och insikten om dess 
effekter få för det svenska riksdagsvalet?
Ett samtal mellan David Thurfjell, Humtank 
och Jesper Enbom, medieforskare, Umeå uni
versitet.
HUR BÖR VILLKOREN FÖR FORSKNINGSFI
NANSIERING FÖRÄNDRAS?
Svensk forskningspolitik står inför en rad 
viktiga vägval. Universitetens ökade autonomi 
och digitalisering tecknar om landskapet för 
forskning och forskningsfinansiering. Hur bör 
forskningsfinansiärer hantera dessa förändring
ar? Vilka är de stora utmaningarna och hur kan 
de bemötas?
Ett samtal mellan David Thurfjell, Humtank 
och Göran Blomqvist, VD, Riksbankens jubi
leumsfond.
PLATS OCH IDENTITET I MARKRÄTTSKON
FLIKTER: HUR HÄNGER DET IHOP?
Frågan om vem som har den historiska rätten 
till ett markområde är ofta både kulturellt och 
politiskt känslig. Kan historisk forskning hjälpa 
oss att förstå vilken rollplats och identitet kan 
ha i markrättskonflikter av detta slag?
Ett samtal mellan Marie Öhman, Humtank 
och Roine Viklund, historiker, Luleå Tekniska 
Universitet.

EXEMPEL PÅ  
GENOMFÖRDA  
EVENEMANG
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skap, Uppsala universitet) och Anna Lindström 

(vice Dekan på fakulteten för språk, Uppsala 

universitet och medlem av Centre for Integra-

ted Research on Culture and Society(Circus). 

Dessutom medverkade föreståndare för SCAS, 

Christina Garsten, aktivt i samtalet.

  Diskussionen, som modererades av Thomas 

Karlsohn (institutionen för idéhistoria, Uppsala 

universitet och medlem av humtank), gäll-

de främst forskningsinstitutens särskilda roll 

inom kunskapsproduktion, huvudsakligen inom 

humaniora och samhällsvetenskap. Inte minst 

fokuserade deltagarna på förhållandet mellan å 

ena sidan universitet med sina rikligare resurser 

och organisatoriska begränsningar och å andra 

sidan de mindre, autonoma och mer flexibla 

forskningsinstituten. 

Humtanks närvaro vid lärosätena
Seminarieserie i Falun med 
humanistiska förtecken
Under hösten 2018 anordnade Humtank en 

serie seminarier med humanistiska förtecken vid 

Högskolan Dalarna. De anordnades i samarbete 

med Högskolan Dalarnas forskningsprofiler In-

terkulturella Studier och Utbildning & Lärande, 

vilka härbärgerar lärosätets humanioraforskare, 

samt med Högskolans bibliotek. Ett syfte med 

seminarierna var att lyfta fram de humanistiska 

perspektivens relevans för förståelsen av den 

högre utbildningens uppdrag. 

  Ett annat var att stimulera samtalet bland 

lärosätets humanister om humanioras villkor och 

möjligheter. Seminarieserien har även funge-

rat som ett sätt att synliggöra och positionera 

Humtank vid Högskolan Dalarna som var ny i 

Humtank-projektet år 2017. 

Följande seminarier ingick i programmet:

• 18 september 2018. Bildning, känsla och 

tanke – om kalla fakta och passionerad ve-

tenskap. Thomas Karlsohn (idéhistoriker vid 

Uppsala universitet)

• 16 oktober 2018. Språkets makt och språk-

vetarens ansvar. Jan-Ola Östman (språkveta-

re och gästprofessor vid Högskolan Dalarna)

• 13 november 2018. Den vetenskapliga mo-

nografins ställning. Aina Svensson (Uppsala 

UB och Kriterium), Johan Lindgren (Stu-

dentlitteratur) och Martin Wincent (Stock-

holm University Press)

• 5 december 2018. Den högre utbildningen 

som uppmärksamhetens hemvist. Sharon 

Rider (filosof vid Uppsala universitet)

• 5 december 2018. Tre idéer om det globala. 

Sharon Rider (filosof vid Uppsala universi-

tet)

Seminarierna var välbesökta, med 30-60 delta-

gare per tillfälle. Enligt vad Humtank erfar var 

de även mycket uppskattade vid lärosätet, såväl 

av humaniorakollegiet som av andra delar av 

organisationen. Seminarierna streamades och 

somliga spelades in och finns tillgängliga på 

Humtanks hemsida.

Humtankpriset 2018
Utdelning i anslutning till bok-
mässan till de drivande bakom 
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Humtankpriset delas sedan 2015 ut till verk-

samma akademiker som på ett förtjänstfullt 

sätt bidragit med viktiga humanioraperspektiv 

i samhällslivet. Årets pris skulle gå till någon 

person eller grupp av personer som på ett inn-

ovativt sätt hade satt humanistiska kunskaper i 

rörelse genom samverkan. Juryn bestod av Petra 

Ragnerstam, lektor i kulturvetenskap vid Malmö 

universitet; Sofia Wijkmark, docent i litteratur-

vetenskap vid Karlstads universitet och Roine 

Viklund, lektor i teknikhistoria vid Luleå teknis-

ka universitet. Alla medlemmar i Humtank. 

Humtankpriset för 2018 gick till Lisbeth Lars-

son och Maria Sjöberg vid Göteborgs universitet 

för deras arbete med Svenskt kvinnobiogra-

fiskt lexikon. Priset delades ut fredagen den 

28 september i Gamla hovrätten på Göteborgs 

universitet. Motiveringen löd: ”Pristagarna har 

på ett mycket förtjänstfullt sätt synliggjort 1000 

svenska kvinnor och deras insatser inom konst, 

vetenskap och politik, från medeltid till nutid. 

Larsson och Sjöberg har inte nöjt sig med att 

bara konstatera att kvinnorna saknats i befintliga 

biografiska verk. De har istället reviderat själva 

utgångspunkten för denna frånvaro genom att 

förändra källmaterialet. … Svenskt kvinnobio-

grafiskt lexikon är ett mycket välkommet bidrag 

som i hög grad hjälpt till att fylla de kvinnliga 

tomrummen i Sveriges historieskrivning.”

Nästa rapport
Humaniora och samverkan
Humtanks rapport 5 tar upp frågan om hur 

lärosäten kommunicerar kring humanistisk 

samverkan i en tid då det offentliga samtalet 

om samverkan mycket har handlat om relationer 

till näringslivet inom en diskurs om nationell 

tillväxt och konkurrenskraft. Rapporten kopplar 

till den diskussion som förts under våren 2019 

om humanioras synlighet i samhället, och frågar 

om inte akademin själv bidrar till att osynliggöra 

viktig humanistisk samverkan. Det verkar vara 

svårt att prata om samverkan på ett sätt som 

lyfter fram den samverkan som faktiskt äger rum 

inom humaniora, som ofta sker med offentlig 

sektor, stat och kommun samt kulturliv och som 

svarar mot grundläggande samhälleliga behov 

vad gäller t ex demokratifrågor. Rapporten för-

fattas av Petra Ragnerstam och Leif Runefelt. 
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MEDLEMMAR 2018-2019
DANIEL BRODÉN Forskare i filmvetenskap, Göteborgs universitet

PETER DEGERMAN     Lektor i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet

KATHERINA DODOU Lektor i engelska, Högskolan Dalarna

JESPER ENBOM    Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet

MARIE GELANG Docent i retorik, Örebro universitet

MICHAEL GODHE Lektor vid Inst. för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet

ISAK HAMMAR Fil. dr och forskare i historia, Lunds Universitet

THOMAS KARLSOHN Professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

JENNY LARSSON Professor i baltiska språk, Sockholms universitet

KRISTIAN PETROV Docent i idéhistoria, Karlstads universitet

PETRA RAGNERSTAM Lektor i kulturvetenskap, Malmö universitet

ANNA SOFIA ROSSHOLM  Lektor i filmvetenskap, Linnéuniversitetet

LEIF RUNEFELT Professor i idéhistoria, Södertörns högskola

LINA SAMUELSSON Lektor i litteraturvetenskap, Mälardalens högskola

ANNA STÉNS Forskare och lärare vid Inst. för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

ROINE VIKLUND Biträdande universitetslektor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet

BÄRBEL WESTPHAL Docent i tyska, Linnéuniversitetet

MARIE ÖHMAN Docent i litteraturvetenskap, Mälardalens högskola

JENNY LARSSON OCH ISAK HAMMAR ÄR ÄVEN VERKSAMHETSLEDARE I HUMTANK.

STYRGRUPP
REBECKA LETTEVALL Dekan, Malmö universitet (sammankallande) 

JOHANNES PERSSON Dekan, Lunds universitet

PER-OLOF ERIXON Tidigare dekan Umeå univeristet

Från vänster: Jenny Larsson, Jesper Enbom, Leif Runefelt, Marie Gelang, Thomas Karlsohn, Kristian 
Petrov, Marie Öhman, Michael Godhe, Peter Degerman, Petra Ragnerstam, Roine Viklund, Katherina 
Dodou, Isak Hammar, Daniel Brodén. Saknas på bilden gör Anna Sofia Rossholm, Lina Samuelsson, 
Anna Sténs och Bärbel Westphal.
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