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Verksamhetsåret 2019/2020 har varit ett händelserikt år. Humtank har varit i Bryssel för att 
diskutera hur vi på bästa sätt kan verka för att stärka humanioras ställning inom EU, något 
som vi ser som ett naturligt nästa steg för Humtank. Vi har också uppmärksammat Hum-
tanks 5-årsdag med ett välbesökt seminarium på Medelhavsmuséet i Stockholm.
Humtanks verksamhetsrapporter brukar sträcka sig över höst till vår, men våren 2020 har ju 
som bekant vänt upp och ner på mycket av högskolesektorns – och samhällets – verksam-
heter. Så även för oss. 
     Att inte kunna träffas under Coronapandemin har inneburit en rad utmaningar för oss, de 
digitala möjligheterna till trots. Planering av verksamheten utgår från våra fysiska träffar 
och snurrar runt platser som nu är otillgängliga, Almedalen, Bokmässan – ja, till och med 
våra egna campusområden. Med en inställd Almedalsvecka och bokmässa haltade även 
andra verksamheter, som Humtankpriset, rapportskrivande, seminarieverksamhet och 
forskningspolitisk dialog. Efter att ha inlett starkt med ett möte med Skolinspektionen i 
syfte att kickstarta 2020-års profilfråga ”Humaniora i skolan” sattes mycket på vänt. I 
väntan på att läget åter normaliseras behöver vi anpassa oss och inför hösten planerar vi 
därför en rad digitala satsningar. En fråga vi kommer att bevaka särskilt är vilka effekter 
pandemin riskerar att få för humaniora i Sverige.
     Om 2020 har inneburit utmaningar så var i gengäld 2019 ett både roligt och framgångs-
rikt år för Humtank. Vi deltog i offentlig debatt, spännande seminarieverksamhet och viktig 
forskningspolitisk dialog. Vi träffade nyckelpersoner från andra organisationer och startade 
flera nya samarbeten. Precis innan pandemin slog till planerade vi ett seminarium i riksdagen.
Några organisatoriska förändringar har genomförts, andra får skjutas på framtiden. Vi 
verksamhetsledare skulle stigit tillbaka vid slutet av vårterminen, men utan fysiska möten 
har det känts orimligt att lämna och vi fortsätter därför året ut. Däremot välkomnar vi fyra 
nya representanter och avtackar lika många för deras insatser i tankesmedjan. Ytterligare 
en förändring är att projektet nu flyttats från Mittuniversitetet till Lunds universitet. 
Med det tackar vi verksamhetsledare för vår tid i Humtank. Vi ser med spänning fram emot 
nya generationers visioner för tankesmedjan och för svensk humaniora.
 
Isak Hammar & Jenny Larsson, Verksamhetsledare

En hälsning  
från verksamhetsledarna.

Omslagsfoto : Björn Fritz
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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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pen 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. 
  Inom målgruppen makthavare 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 framfö-
rallt 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 gjorde att verksamheten 
under det första åren prioriterade utåtriktade 
aktiviteter. 
  Humtank har de senaste åren utarbetat fem 
fördjupade rapporter inriktade på humanioras 
värde och betydelse för dagens och framtidens 
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 årens 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 fjorton 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 
talespersonerna ansvarar för det dagliga arbe-
tet. Humtank är organisatoriskt placerat som 
ett projekt vid Mittuniversitetet (fr.o.m. 2020 
Lunds universitet), 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, de då 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. 
  Generellt har det varit lättast att nå målgrup-

SYFTE
Humtank, den nu sexåriga tankesmedjan, bedrivs genom ett unikt sam
arbete 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 samhällsut
vecklingen. Denna rapport presenterar det senaste årets verksamhet och 
engagemang, internt på lärosätena och ute i den offentliga debatten.
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VETENSKAPSSOCIETETEN I LUND 100ÅR  
LUNDS UNIVERSITET 
Panel bestående av Daniel Brodén, Michael 
Godhe, Petra Ragnerstam & Roine Wik-
lund diskuterar framtiden under rubriken 
Den ljusnade framtid – spaningar om 
morgondagens humaniora
Hur ser framtiden ut för humaniora? 
Vilken roll kommer humanister spela i 
morgondagens samhälle? Tankesmedjan 
Humtank erbjuder framtidsspaningar på 5, 
10 och 50 års sikt.

TIDNINGEN UNIVERSITETSLÄRAREN - DEBATT
I debattartikeln Framtidens samhälle kräver 
ny syn på samverkan argumenterar Kristi-

an Petrov, Isak Hammar, Petra Ragnerstam 

och Leif Runefelt för behovet av en breddad 

syn på vad samverkan innebär, vikten av 

att samhällsnyttan med humaniora bättre 

belyses och hur aktörer som Vinova kan bidra 

till detta.

DEBATTARTIKEL I TIDNINGEN CURIE
Jenny Larsson, Isak Hammar och Leif 

Runefelt argumenterar för att Humanioras 

roll behöver stärkas i svensk politik. https://

www.tidningencurie.se/debatt/sverige-beho-

ver-en-medveten-politik-for-humaniora/

20 20 HUMANIORA + PEDAGOGIK = SANT?
Daniel Brodén: 20 Januari 
I kritiska diskussioner om pedagogisk fort-
bildning för universitetslärare dras gärna 
en skarp gräns mellan humaniora och 
pedagogik. Men ur ett historiskt perspektiv 
har de båda fälten något gemensamt 
BILDNING ELLER KOMMUNIKATION: HUMANISTISK 
OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG KUNSKAP I  
SKOLANS SVENSKÄMNE
Peter Degerman: 24 Februari 
Hur ser det egentligen ut med de humanis-
tiska ämnena i den svenska skolan? 

HUMANIORA – GOLV, TAK ELLER BYGGMATERIAL?
Thomas Karlsohn: 6 Mars 
Vilken roll spelar humaniora i universite-
tets helhet? Hur har värderingen av huma-
nistisk forskning och undervisning sett ut 
historiskt? Varför har området så ofta fått 
spela rollen av utanförstående samhällskri-
tisk instans?
DESTO FLER KOCKAR DESTO BÄTTRE SOPPA – OM 
VIKTEN AV TVÄRVETENSKAP
Marie Gelang: 26 Mars  
Den pågående coronapandemin visar tyd-
ligt att den medicinska vetenskapen inte 
räcker till för att lösa krisen.

DEBATT
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, vi ser till att föra in den humanistiska dimensionen i 
samhällsdebatten.

HUMTANKS BLOGG
För att okurerat kunna föra ut inlägg i debatten kring humanioras bety
delse för forskning, utbildning och det svensak näringslivet, har den egna 
bloggen fått ta ett allt större ansvar. Genom regelbundna inlägg av med
lemmarna och inbjudna gästbloggare, ökar medvetenheten om Humtank 
som en viktig röst i diskussionen. 

FÖREDRAG PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITET/UNIVER-
SITETSBIBLIOTEKET
Thomas Karlsohn och Daniel Brodén pre-
senterar den pågående diskussionen om 
humanioras roll. De ger även en historisk 
bakgrundsteckning till den dagsaktuella 
diskussionen samtidigt som de knyter an 
till den lokala situationen i Göteborg. 
MEDVERKAN I AXESS TV
Höjer synar högskolan Del 5 av 6: Är hu-
maniora i kris? Isak Hammar intervjuad av 
Henrik Höjer för Axess-tv. https://www.
axess.se/tv/program.aspx?id=6105

HUMANISTENS DAG, HUMANISTISKA SEKTIONEN, 
UMEÅ STUDENTKÅR VID UMEÅ UNIVERSITET
Katrin Holmqvist Sten håller föredraget  
”Humaniora och samverkan” där hon 
presenterade Humtanks rapport ”Humani-
ora i samhället: Om behovet av ett breddat 
samverkansbegrepp. 
FORSKARSAMTAL OM KROPPAR I KLÄDER FÖRR 
OCH NU
Humtank arrangerade tillsammans med 
Örebro Universitet ett samtal mellan tre 
forskare, humtankledamötena Leif Ru-
nefelt och Marie Gelang samt historikern 
Peter Andersson, ett samtal om kropp och 
kläder i olika svenska historiska samman-
hang.

20 19 HUMANIORA I FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGEN
Lina Samuelsson: 25 Juni
Högläsning, samtal om litteratur och in-
tresse för berättelser betonas i den revide-
rade läroplanen för förskolan som träder 
i kraft i nästa vecka. Men humanistiska 
ämnen behövs inte bara för deras ämnesdi-
daktik i förskollärarutbildningen 
HUMANISTISK SJÄLVMORDSPREVENTION?
Kristian Petrov: 21 Augusti
Antalet självmord har totalt sett minskat i 
Sverige under de senaste decennierna. Men 
oroväckande nog är trenden omvänd bland 
exempelvis unga människor, där den utgör 
den vanligaste dödsorsaken.

HUMTANKS INSPEL TILL FORSKNINGSPROPOSITIONEN
Isak Hammar: 6 November
Sverige behöver fortsätta att utveckla en 
artikulerad och medveten humaniorapo-
litik. Det är grundtonen i det inspel som 
Humtank gjort till regeringen med anled-
ning av den kommande forskningsproposi-
tionen som vart fjärde år anger riktningen i 
den svenska forskningspolitiken.
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Det är viktigt att  
poängtera att forskare inom  
humaniora redan samverkar, 
dvs. interagerar med omgivande  
samhället på olika sätt. Även om 
kopplingarna till det omgivande 
samhället ser annorlunda ut 
inom humanioraämnena är de 
varken färre eller obetydliga. 

HUMANIORA I SAMHÄLLET  
Rapport #5 om behovet av ett 
breddat samverkansbegrepp

Vid Almedalen släppte Humtank sin femte 
rapport, Humaniora och samhället. Om behovet 
av ett breddat samverkansbegrepp, författad av 
Leif Runefelt och Petra Ragnerstam. Syftet med 
rapporten är att undersöka hur svenska lärosä-
ten kommunicerar om humanistisk samverkan. 
Rapporten pekar på att lärosätena inte endast 
har ett ansvar, utan också ett intresse av att 
lyfta fram humanistisk samverkan. En allmän 
samhällsdiskurs som kopplar samman samver-
kan med innovation, samhällsnytta, entrepre-
nörskap och svensk konkurrenskraft riskerar 

dock att osynliggöra humanistisk samverkan, 
som ofta sker med civilsamhällets och myndig-
hetssveriges aktörer och har andra syften. Det 
kan därmed finnas en risk att den växande be-
toningen av samverkan leder till en marginali-
sering av humaniora. Det finns därför ett behov 
av ett breddat samverkansbegrepp, som även 
betonar hållbarhet och samhällsutmaningar och 
därmed tydligare lyfter fram andra värden istäl-
let för eller tillsammans med konkurrenskraft 
och innovation.
Från det att rapporten släppts har rapportför-
fattarna diskuterat rapporten vid olika tillfäl-
len, förutom vid ett panelsamtal arrangerad 
av Uppsala universitet vid Almedalen, även till 
exempel på bokmässan.
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NYA ARENOR FÖR HUMANIORA  
Seminarier och presentation av 
ny rapport på Bok och biblioteks
mässan i Göteborg 2019

Som vanligt deltog Humtank på Bokmässan i 
Göteborg den 26-29 september. Precis som tidi-
gare år anordnades ett spännande panelsamtal 
tillsammans med GU på torsdagen, denna gång 
på temat artificiell intelligens. Efter samtalet 
delades Humtankspriset ut till 2019 års prista-
gare Jonna Bornemark. 
Dessutom syntes Humtank i både LU:s och 
GU:s montrar samt förstås på forskartorget. 
Ett huvudtema för dessa samtal var humanis-
tisk samverkan, ämnet för Humtanks senaste 
rapport, men även hållbar humaniora och 
populärkulturella berättelser var ämnen som 
avhandlades.

HUMTANKS NÄRVARO VID LÄROSÄTENA
Seminarieserie vid Högskolan Da
larna med humanistiska förtecken
Under perioden våren 2019 till våren 2020 
anordnade Humtank tre evenemang med hu-
manistiska förtecken vid Högskolan Dalarna. 
De anordnades i samarbete med Högskolan 
Dalarnas forskningsprofiler Interkulturella 
Studier och Utbildning & Lärande, vilka här-
bärgerar lärosätets humsamforskare, samt med 
Högskolan Dalarnas Forskningscentrum för 

Folkhälsa och Idrott. Ett syfte var att stimu-
lera samtalet bland lärosätets humanister om 
humanioras villkor och möjligheter. Ett annat 
var att lyfta fram humanioras relevans för andra 
forskningsområden, exempelvis för medicinsk 
forskning. Evenemangen har även fungerat som 
ett sätt att synliggöra och positionera Humtank 
vid Högskolan Dalarna. 
Följande evenemang ingick i programmet, 
samtliga hölls vid campus Falun:
- 23 maj 2019. Mannen och prostatan i kul-
tur, medicin och historia. Föreläsning av Ericka 
Johnson (Linköpings universitet)
- 17 september 2019. Digitala resurser för 
textbaserad vetenskap. Workshop om och med 
den digitala forskningsinfrastrukturen Swe-Cla-
rin.
- 7 oktober 2019. Humaniora och lärar-
utbildning. Panelsamtal med Mats Persson 
(idéhistoriker, Uppsala universitet), Marie 
Öhman (litteraturvetare och VD för HLK vid 
Jönköping University) och med inledning av 
Dick Åhman (Högskolan Dalarna) 
Evenemangen var välbesökta; exempelvis hade 
panelsamtalet ca 60 deltagare på plats och 
ytterligare några online. Enligt vad Humtank 
erfar var evenemangen mycket uppskattade vid 
lärosätet, såväl av humaniorakollegiet som av 
andra delar av organisationen. Föreläsningen 
och panelsamtalet som streamades hade även 
deltagare från andra lärosäten än Högskolan 
Dalarna. 

ALMEDALSVECKAN 2019
Panelsamtal och samtal under 
Almedalens politikervecka
Under Almedalsveckan 2019 organiserade 
Humtank ett panelsamtal tillsammans med 
Uppsala universitet. Titeln var Samverkan för 
samhällsutveckling – ska det vara så svårt att 
prata om? och utgick från den under våren lan-
serade Humtank-rapporten Humaniora i sam-
hället. Om behovet av ett breddat samverkans-
begrepp (rapport #5). Deltagare i panelen var 
Leif Runefelt, Humtank, Shirin Ahlbäck Öberg, 
docent statskunskap, Uppsala universitet, 
Rebecka Lettevall, dekan, professor idéhistoria, 
Malmö universitet, Joakim Appelquist, avdel-
ningschef Vinnova, Jenny Björkman, kommuni-
kationsansvarig, Riksbankens Jubileumsfond. 
Moderator var Petra Ragnerstam, Humtank. 
Seminariet var välbesökt och diskussionen var 
initierad med högt i tak i debatten.

Därutöver anordnades ett trettiotal samtal i vårt 
Humtank-tält, 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.
KAN ENVIRONMENTAL HUMANITIES RÄDDA 
VÄRLDEN FRÅN KLIMATKRISEN?
Alltfler lärosäten i Sverige och världen bygger 
upp tvärvetenskapliga forskningscentra kring 
environmental humanities. Många menar att 
detta kommer innebära en renässans för huma-

niora och ge svar på frågor om klimatkrisen och 
antropocen som annars inte tagits upp, men 
kommer det att bli så?
Peter Degerman, lektor i litteraturvetenskap, 
Mittuniversitetet
Michael Godhe, Humtank
HUR VIKTIGA ÄR BÖCKER PÅ FÖRSKOLAN?
Förra regeringen satsade miljonbelopp på 
böcker till förskolan och i flera kommuner har 
särskilda förskolebibliotek byggts upp. Men hur 
används litteraturen och biblioteken? Varför är 
det viktigt att litteraturen får en framstående 
plats redan på förskolan och vad krävs för att 
den ska få det?
Lina Samuelsson, lektor i litteraturvetenskap, 
Mälardalens högskola
Petra Ragnerstam, Humtank.
VARFÖR ÄR ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE 
FÖR HUMANIORAFORSKNING LÅG?
Naturvetenskap är ofta normen när forskning 
beskrivs i populärkultur. Enligt en nyligen 
genomförd studie har förtroendet för huma-
niora som forskningsområde visat sig vara 
låg – främst för att folk saknar uppfattning om 
ämnet.
Jenny Larsson, Humtank, samtalade med Gus-
tav Bolin och Martin Berman från Vetenskap & 
Allmänhet.

EXEMPEL PÅ  
GENOMFÖRDA  
EVENEMANG

Panelsamtal om Humaniora och lärarutbildning den 7 oktober 2019, Foto: Katherina Dodou
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HUMTANKPRISET 2019
Utdelning i anslutning till bok
mässan till filosofen och för
fattaren Jonna Bornemark
Humtankpriset delas sedan 2015 ut till 
verksamma akademiker som på ett för-
tjänstfullt sätt bidragit med viktiga hu-
manioraperspektiv i samhällslivet. Priset 
delades ut torsdagen den 26 september i 
Gamla hovrätten på Göteborgs universitet. 
Motiveringen löd: ”Jonna Bornemark har i tider 
av tilltagande reduktionism och ekonomism 
givit humanistisk forskning och existentiellt 

baserad filosofi en självklar plats i den svenska 
samhällsdebatten. Genom sin täta medverkan 
i media har hon initierat humanistiskt oriente-
rade diskussioner om mätbarhet, utvärderingar 
och organisation, givit dem ett brett genomslag 
som knutit dem an till såväl samhällslivet i 
allmänhet som enskilda människors välmå-
ende. Hon har därmed bjudit in till djupa och 
nyanserade funderingar som aldrig tappar 
sin förankring i vardagen och i den enskilda 
människans konkreta situation. På ett förtjänst-
fullt sätt har hon därmed visat på vikten av 
att i dag diskutera ekonomi och samhällspla-
nering utifrån ett humanistiskt perspektiv.”
Juryn har bestått av Peter Degerman, lektor i 

kulturvetenskap (Mittuniversitetet); Michael 
Godhe, lektor i kultur- och mediegestaltning 
(Linköpings universitet) och Lina Samu-
elsson, lektor i litteraturvetenskap (Mälar-
dalens högskola. Alla tre från Humtank.

NÄSTA RAPPORT
Humaniora i skolan

Våren 2020 påbörjades arbetet med Hum-
tanks sjätte rapport i rapportserien. Den här 
gången är sökarljuset inriktat på de huma-
nistiska ämnens villkor i skolan. Rapporten 
undersöker de utmaningar som de humanistis-
ka ämnena och ämnesområdena står inför, och 
diskuterar relationen mellan lärarutbildning 
och skolundervisning.

Inledningsvis arbetade Katrin Holmqvist 
Sten, Umeå universitet, Katherina Dodou, Da-
larnas högskola, och Peter Degerman, Mittuni-
versitet, med rapporten. Några månader in i 
arbetet anslöt också Lina Samuelsson, Mälarda-
lens högskola. Rapporten var tänkt att lanseras 
i Almedalen 2020, men den huvudsakliga lanse-
ringen är nu framflyttat till Almedalsveckan 
2021. 

HUMTANK I BRYSSEL
Forskningspolitik på EUnivå

Den 6-7 maj 2019 förlade Humtank sitt 
vårinternat till Bryssel. Syftet var att få insikt 
i det forskningspolitiska landskapet och skapa 
kontakter med tongivande organisationer och 
nätverk. Särskilt intresserade var tankesmed-
jan av frågan om hur humaniorafrågor drivs på 
EU-nivå och vilka utmaningar som humaniora 
står inför internationellt. 

Det första mötet var med ordförande för 
organisationen EASSH eller European Allian-
ce for Social Sciences and Humanities, Gabi 
Lombardo. EASSH består av 65 medlemmar, 

varav flera utgörs av lärosäten, men också olika 
forskningscentra och intresseorganisationer 
och, som ett direkt resultat av mötet, nu även 
Humtank. Organisationen skapades 2015 i ett 
försök att med en kritisk massa arbeta aktivt 
för att humanistiska och samhällsvetenskapliga 
perspektiv beaktas i policyarbetet för forskning. 
Ambitionen är integrativ och snarare än att 
humaniora ska få mer pengar, lobbar man hårt 
för att artikuleras som en del av lösningen på de 
stora samhällsutmaningarna och för att ingå i 
samtliga så kallade ”missions”.

Humtank träffade även Anna Beramendi på 
Sveriges forsknings- och innovationskontor i 
Bryssel som lotsade genom den snåriga forsk-

ningspolitiska byråkratin i Bryssel. Diskus-
sionen rörde också humanioras ställning och 
integrering inom Horizon 2020-programmet. 
Sist på agendan stod ett besök på ERCs kontor 
och ett möte med Angela Liberatore, som an-
svarar för HS på ERCs Executive Agency. Mötet 
behandlade bland annat finansieringsmöjlig-
heterna för humaniora och hur humaniora står 
sig i konkurrensen om medel. Sammantaget gav 
resan stora kunskaper i hur dessa frågor bedrivs 
på EU-nivå, från den aktivistiska till den mer 
byråkratiska. 

HUMTANK FYLLDE 5 ÅR 
Jubileum på Medelhavsmuseet

Humtanks 5-årsjubiléum firades med ett 
seminarium på Medelhavsmuseet i Stockholm i 
november 2019 där inbjudna gäster delade med 
sig av olika perspektiv på frågan om humanio-
ras framtid. 

Till seminariet hade Humtanks tidigare 
medlemmar bjudits in och dagen inleddes med 
en återblick på hur det gick till när Humtanks 
bildades och Humtanks tidigare verksamhetsle-
daren Fanny Forsberg Lundell blickade tillbaka 
tillsammans med Jonas Ingvarsson. 

För att ta pulsen på humaniora hade två 
keynote-föreläsare bjudits in. Helge Jordheim, 
professor i kulturhistoria vid universitetet i 
Oslo, delade med sig av ett bredare tidsperspek-
tiv på humaniora i sin föreläsning Akselerasjon 
i humaniora: et femårsperspektiv och Sharon 
Rider, professor i filosofi vid Uppsala universi-
tet, ställde frågan: Är humaniora global?

Dagen avslutades med en paneldebatt om hu-
manioras framtid, modererad av Jenny Larsson.  

Panelen bestod av:
Astrid Söderbergh Widding, professor i film-

vetenskap och rektor vid Stockholms universitet
Stefan Svallfors, professor i sociologi och 
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huvudsekreterare för humaniora och samhälls-
vetenskap på Vetenskapsrådet

Lisa Irenius, kulturchef på Svenska Dagbladet
Anders Burman, professor i idéhistoria vid 

Södertörns högskola
Kvällen avslutades med en gemensam middag 

på Medelhavsmuséet. 
Jubiléumsföreläsningarna och panelsamtalet 

dokumenterades på bästa sätt. Mötesritaren 
Maja Larsson gjorde en grafisk representation 
av dagens diskussioner och för den som vill 
ta del av föreläsningarna i efterhand finns det 
möjlighet att ta del av filmerna på Humtanks 
hemsida.

Humtanks 5-årsjubléum uppmäksammades 
med en artikel i tidningen Universitetsläraren 
(19.11.19).

https://universitetslararen.se/2019/11/19/
tankesmedjan-humtank-firar-femarsjubileum/ 

DETTA HÄNDE OCKSÅ 19/20
Fler aktiviteter med Humtanks  
närvaro
HUMTANKS INSPEL INFÖR FORSKNINGSPROPOSITIONEN 
2020
 
Inför forskningspropositionen 2020 arbetade 
Humtank fram ett inspel som skickades till 
Utbildningsdepartementet. Humtank lyfte fram 
att Sverige behöver fortsätta att utveckla en 
artikulerad och medveten humaniorapolitik. 
Humtank underströk även vikten av att man i 
linje med den förra propositionen fortsätter att 
betona humanioras centrala roll i frågor som 
rör samhällsutmaningar liksom att den huma-
nistiska grundforskningen och forskarutbild-
ningen stärks. Dessutom uppmanade Humtank 
regeringen att på allvar anamma ett bredare 
samverkansbegrepp och skapa infrastrukturel-
la förutsättningar för olika samverkansformer 
inom humaniora. De humanistiska forsknings-
frågorna blir allt viktigare i en global, digital 
och på många sätt splittrad värld. Fenomen 
som polarisering, faktaresistens och kulturella 
konflikter kräver humanvetenskapliga analyser.
 
Inspelet följdes upp av en debattartikel i tid-
ningen Curie (20.02.05).
https://www.tidningencurie.se/debatt/sveri-
ge-behover-en-medveten-politik-for-humani-
ora/ (kanske kan man ha en bild av debattarti-
keln i Årsrapporten?)
http://humtank.se/humtanks-inspel-till-forsk-
ningspropositionen/

INSTÄLLD WORKSHOP I RIKSDAGEN
I mars 2020 tog Humtank tillsammans med 
Miljöpartiets utbildningspolitiske talesperson 
Mats Berglund initiativ till en workshop om 
humanioras ställning i riksdagen, under våren 

2020, med anledning av den förestående forsk-
ningspropositionen. På grund av corona-epide-
min kom evenemanget att skrinläggas.

ISAK HAMMAR HAR VID ETT FLERTAL EVENEMANG 
INBJUDITS SOM TALARE.
Seminarium, ”Varför behövs spetsutbildningar 
i humaniora och teologi?”, Humanistiska och 
teologiska fakulteterna, Lunds universitet

Evenemang, ”Reloaded! European values”, En 
paneldebatt om den europeiska humanismens 
historia och nutid anordnat av European Union 
National Institutes for Culture (EUNIC)

Seminarieserie, ”Historikern och arbetsmark-
naden”, kandidatprogrammet i Historia, Lunds 
universitet
Evenemang, Framtiden för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrå-
det,  Isak Hammar gav kommentarer till forsk-
ningsöversikten över humaniora och samhälls-
vetenskap, samt deltog i paneldebatt.

KRISTIAN PETROV HAR MEDVERKAT I SVERIGES RADIO 
P4 - VÄRMLAND
”Morgon i P4 Värmland”, intervju om Skol-
verkets förslag att skrota undervisningen 
om antiken i grundskolan, SR P4, 30/9 2019 
(2:16:10–2:22.05 in i programmet): https://
sverigesradio.se/avsnitt/1367338
 samt i artikeln:
Robert Ojala, ”Docent: Dålig idé att stryka 
antiken ur undervisningen”, SR P4, 30/9 2019: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pro-
gramid=93&artikel=7311362
2019
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MEDLEMMAR 2019-2020
DANIEL BRODÉN Forskare i filmvetenskap, Göteborgs universitet
PETER DEGERMAN     Lektor i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet
KATHERINA DODOU Docent i engelsk litteratur och lektor i engelska, Högskolan Dalarna
MARIE GELANG Lektor 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
KATRIN HOLMQVIST STEN Prefekt, Konsthögskolan i Umeå
THOMAS KARLSOHN Docent och lektor 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
LEIF RUNEFELT Professor i idéhistoria, Södertörns högskola
LINA SAMUELSSON Lektor i literaturvetenskap, 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

JENNY LARSSON OCH ISAK HAMMAR ÄR ÄVEN VERKSAMHETSLEDARE FÖR HUMTANK.

STYRGRUPP
REBECKA LETTEVALL Dekan, Malmö universitet 
JOHANNES PERSSON Dekan, Lunds universitet (sammankallande)
ÅSA KARLSSON-SJÖGREN Dekan, Umeå universitet

Från vänster: Leif Runefelt, Katherina Dodou, Marie Gelang, Petra Ragnerstam, Isak Hammar,  
Kristian Petrov, Lina Samuelsson, Jenny Larsson och Daniel Brodén. 
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EKONOMISK REDOVISNING

INTÄKTER KR

IB (från föregående år) -596 638
Medlemsintäkter lärosäten -1 125 000
Summa intäkter -1 721 638

KOSTNADER
Köp av tjänst/konsulter 338 869
Resor 58 393
Bokningsbara lokaler 26 000
Övrigt 256 080
OH kostnader* 0
Summa kostnader 679 341

Resultat (Överskott) 1 042 297

*Inget utfall på OH kostnader

I projektet har lönekostnader bokförts som övrig tjänst 
eftersom de har blivit fakturerade Mittuniversitetet.
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