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Året som gick
med Humtank
Om 2014 var Humtanks premiärår, skulle man kunna beteckna 2015 som Humtanks
konsolideringsår. Under Humtanks allra första år testade vi olika samarbeten och
deltog i ett pärlband av olika sammanhang, vilket framgår av Årsrapporten för
2014.
Efter att ha fastställt en kommunikationsplan under hösten 2014, kunde tanken
arbeta mer fokuserat under 2015.
Ett övergripande tema under 2015 var att arbeta med opinionsbildning med avseende på humanistisk forskning. Eftersom inspel till forskningspropositionen
skulle vara Utbildningsdepartementet tillhanda i början på november, blev detta
ett naturligt fokusområde under 2015.
Snart efter förra årets dekankonferens hade vi ett givande möte med forskningsminister Helen Hellmark Knutsson, där vi presenterade Humtanks syn på framtiden
för humanistisk forskning. Vi pratade framförallt mycket om hur humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning kompletterar varandra i relation till de stora samhällsutmaningarna. Det seminarium som vi någon vecka senare arrangerade i
Almedalen hade också humanistisk forskning som tema och denna gång diskuterades politisering och politisk styrning under ett välbesökt seminarium.
Det är också av vikt att lyfta fram att Humtanks andra år karaktäriserats av en
konsolidering som aktör i samhällsdebatten. Vi har dels fått in ett flertal egna
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debattartiklar i de främsta dagstidningarna, dels blivit tillfrågade av akademiska
och fackliga organ om våra synpunkter på humaniorarelaterade spörsmål. Vi har
vidare blivit anlitade som paneldeltagare vid flera tillfällen av externa aktörer.
Vår etablering blir också synlig i det faktum att vi ökat vårt antal följare på Twitter
– den viktigaste digitala kanalen för att nå beslutsfattare, opinionsbildare och
journalister.
Nytt för året var också instiftandet av Humtankpriset – ett sätt att lyfta fram en
akademiker som särskilt förtjänstfullt spridit humaniora i offentligheten. Detta
hoppas vi ska bli ett återkommande årligt inslag och vi arbetar redan nu för fullt
med förberedelserna för 2016 års pris!
Efter att ha lämnat in vårt inspel till forskningspropositionen, beslutade vi vid årsskiftet att under 2016 rikta strålkastaren mot humanistisk utbildning. Vi har fortsatt att diskutera humanistisk forskning – exempelvis i en uppskattad seminarieserie
vid LTU, på vår egen blogg och i debattartiklar – men vår tyngdpunkt under 2016
ligger på kvalitet och resurser i humaniorautbildningen. Humtanks första rapport,
just på detta tema, kommer att släppas i juni, vilken följs upp av ett seminarium i
Almedalen. Denna rapport blir också en utveckling av tankesmedjans verksamhet
och fler rapporter kommer med största säkerhet att genereras under hösten
2016.
Vi konstaterar att verksamheten varit dynamisk och vital även detta år, med en
tydligare etablering i samhällsdebatten och att Humtank utvecklas mot den
klassiska tankesmedjans form!
Hälsningar,

HUMTANKS MANIFEST:

Sverige behöver högkvalitativ forskning
om historia, språk, religion, konst, kultur
och filosofi för att tackla de utmaningar
vårt demokratiska samhälle står inför.
HUMTANK VERKAR FÖR
•
•
•
•
•

Att
Att
Att
Att
Att

Sverige får en tydligt artikulerad och medveten humaniorapolitik.
den humanistiska kompetens som finns i samhället uppvärderas.
humanistisk forskning och dess betydelse synliggörs.
villkoren för humanistisk utbildning och forskning förbättras.
humanistiska forskare får bättre förutsättningar för att sprida sina resultat till allmänheten.
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Under året har Humtank arrangerat seminarier från Luleå i norr till Lund i söder. I september diskuterades tillsammans
med fackförbundet DiK rubriken ”Hur hanterar vi den komplexa framtiden – kan humaniora vara svaret?”. Seminariet
innehöll tre underteman: ledarskap, social innovation och kommunikation. Huvudtalaren Annika Steiber förklarade
där varför Facebook och Google lyckats: teknik i kombination med humanistisk kompetens.

AKTIVITETER DET GÅNGNA ÅRET
Här följer en presentation av de olika sorters aktiviteter som Humtank
organiserat och deltagit i under året. Det handlar om seminarier över
hela landet, deltagande i stora evenemang som Politikerveckan i Almedalen
och Bokmässan, närvaro i media och debattartiklar. Men också om personliga möten med beslutsfattare, och författande av inspel och remisser.
Seminarier
Seminariernas och debatternas syften är idéutveckling, opinionsbildning och nätverkande.
Humtanks seminarieverksamhet under året har
varit i första hand varit utåtriktade aktiviteter
mot samhället utanför akademin. Förutom
seminarierna i Almedalen och på Bokmässan

har Humtank bland annat organiserat en debatt
om samverkan på Nordiska museet, diskuterat
yttrandefrihet på Europaforum och organiserat
ett seminarium i samarbete med fackförbundet
DIK. Dessutom fortsätter Humtank att organisera seminarier och debatter på våra lärosäten.
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2015

28 JUNI Seminarium, Almedalen Visby: ”Politiseringen av universitetet: humanioras roll i
ett polariserat samhälle”

27 AUGUSTI Seminarium, Europaforum Hässleholm: ”Humaniora efter skotten i Paris och Köpenhamn: reflektioner om värdekrisens Europa”
24 SEPTEMBER Seminarium, Bok och biblioteksmässan Göteborg: ”Humaniora i en algoritmisk
framtid”.
25 SEPTEMBER Seminarium, Bok och biblioteksmässan Göteborg: ”Bildning och handling”.
20 OKTOBER Seminarium, Högskolan i Halmstad: ”Humaniora vid små och stora lärosäten”.
22 OKTOBER Seminarium Sollux Lunds universitet: ”Den strategiska planen ur ett humanioraperspektiv”.
18 NOVEMBER Paneldebatt i anslutning till Humtankpriset på Nordiska museet: ”Humaniora når
ut i samhället”
3–4 DECEMBERR Seminarium, Högskolan i Skövde i samarbete med RepRecDigit: ”Digital Dissemination and its Others: Media Archaeology, Game Design and Knowledge Production in the Humanities”.

2016

1 FEBRUARI– Seminarieserie vid Luleå tekniska universitet: Humanistiska perspektiv på...
2 JUNI (1: ”Europa efter Paris”, 2: ”Migrationens utmaningar”, 3: ”Yttrandefrihet”,
4: ”Minoriteter och markrättigheter”, 5: ”Teknik”)
23 FEBRUARI Inspirationsseminarium Norra Real, Stockholm: ”Studera humaniora”.
15 MARS Humanioradagarna, Uppsala universitet. Paneldebatt: ”Vad hände sen? Fem före
detta humaniorastudenter berättar om sina yrkesliv.”
8 APRIL Panelsamtal på Humanistdagen, Stockholms universitet: ”Jobba med kultur”
19 MAJ Deltagande i paneldebatt Linnéuniversitetet på konferens Bildning eller
Utbildning.
26 MAJ Presentation om humanioras samhällsansvar, Göteborgs universitet
3-7 JULI Samtal om olika ämnen om humaniora i samhället, Almedalen (sammanlagt 27
samtal om allt från distansundervisning till religion och integration).
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Humtanks seminarium i Almedalen 2015 om politisk styrning av universiteten lockade ett stort antal besökare och
livesändes via webben.

Politikerveckan i Almedalen,
2015–2016
Politikerveckan i Almedalen är en plattform
där Humtank varit närvarande sedan starten.
Verksamheten här består till stor del av att
genom sitt deltagande 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 2015 var sex av tankesmedjans medlemmar närvarande och deltog
vid ett stort antal seminarier. Vi organiserade
två egna aktiviteter: I samarbete med Uppsala
universitet, och i deras lokaler, arrangerade
Humtank seminariet Politiseringen av universitetet: humanioras roll i ett polariserat samhälle. Här diskuterades Europas forskningsoch utbildningspolitik. Fokus låg på den ökade
förväntan att forskning skall leda till konkreta
samhällsrelevanta resultat som också gäller
humaniora. Humanister bör, hävdas det, bli
mer nyttiga och aktiva i samhällsdebatten.
Samtidigt finns tendenser till politisk styrning
av forskningens inriktning. En annan trend är

ökad politisk polarisering. Nationalismen är
på återtåg samtidigt som röster till de liberala
värdenas försvar höjs. Detta seminarium
blickar framåt. Vilken bör den humanistiska
forskningens roll vara i ett förändrat politiskt
landskap? Står vi inför ett scenario där politiska
krafter vill använda humanistisk forskning som
ett verktyg i sin egen ideologiproduktion? På ett
sådant sätt har ju kultur- och historieforskning
använts förr. Vad händer med den akademiska
friheten när forskningen tydligare kopplas till
politik? Hur kan humaniora behålla sin vetenskaplighet, självständighet och integritet i ett
samhälle som blir allt mer politiskt polariserat?
I seminariet deltog: Håkan Boström (ledarskribent, Göteborgsposten), Bo Rothstein
(professor statsvetenskap, Göteborgs universitet), Lars Anders Johansson (kulturansvarig
och redaktör, Timbro), Helene Lööw (docent i
historia, Uppsala universitet).
Samtalet leddes av Humtanks Lina Nyroos
och lockade ett stort antal besökare.
Vår utvärdering av Almedalen 2015 är att det
som fungerade bäst för att lyfta Humtanks
frågor var det seminarium vi själv arrangerade
samt de många personliga möten och debattinlägg som vi genom vår närvaro på olika seminarier lyckades åstadkomma. Under Almedalsveckan 2016 kommer vi stärka dessa delar
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På senare tid
har röster höjts i debatten om behovet
av humanistiskt utbildade personer
i en alltmer oförutsägbar och komplex
framtid, präglad av automatisering av
arbeten inom ekonomi och teknik. Det
gör det alltmer angeläget att en gång för
alla satsa på att höja kvaliteten inom
de humanvetenskapliga utbildningarna. Låt oss hoppas att 2016 blir året
då dagens snedvridna resurstilldelning
i högre utbildning blir ordentligt
genomlyst.
Humtank skriver i Svenska Dagbladet, 29 januari 2016:
”För lite pengar för studenter inom humaniora”.
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genom att dels åka fler under längre tid, dels
organisera fler seminarier. Vi kommer detta år
arrangera ett större seminarium och en lång rad
kortare mindre samtalsseminarier. Humtank
kommer också ha ett eget tält i Almedalsområdet
för att öka synligheten.

#hittahumanisten
Som ett led i arbetet att identifiera och benämna
humanistisk kompetens i samhället producerades under Almedalsveckan ett antal korta
intervjufilmer under rubriken hitta humanisten.
I filmerna, som distribuerades via Youtube och
sociala medier, fick sex personer berätta vad
deras studier i humaniora betytt för dem i deras
yrkesliv. Filmer publicerades med: Lars Anders
Johansson (redaktör, Timbro), Patrik Hadenius
(chefredaktör, Språktidningen), Daniel Suhonen
(chef, tankesmedjan Katalys), Milda Rönn
(Praxikon), Helena Lindahl (näringspolitisk
talesperson, Centerpartiet), Anna Carlstedt
(ordförande, Svenska Röda Korset). Filmerna
blev bra vittnesdokument kring humanioras
relevans för många olika karriärvägar.

Humtankpriset 2015
Redan i oktober 2014 inleddes diskussionerna
i Humtank om att instifta ett Humtankpris. I
”Humtanks handlingsplan för publicitet” fastslogs att priset borde delas ut årligen till
en person som bidragit till att humaniora

utnyttjats för att lösa en samhällsutmaning.
I februari 2015 bildades en arbetsgrupp bestående av Roine Viklund, Jesper Enbom och
Magnus P. Ängsal med uppdraget att arbeta
fram riktlinjer inför ett nomineringsförfarande,
nomineringskriterier och få fram en lämplig
jury. Inledningsvis var målsättningen att priset
skulle delas ut under våren 2015 till någon välförtjänt pristagare för dennes insatser föregående
år, d.v.s. ett Humtankpris för 2014. Ganska
snart insåg emellertid arbetsgruppen att det
skulle bli svårt att hinna med detta under våren,
inte minst fanns det skäl att tro att nomineringstiden kunde bli för kort. Därför beslutades att
prisutdelningen skulle ske under hösten och
att det var handlingar under 2015 som skulle
bedömas.

När det beslutats att prisutdelningen skulle
ske på hösten kom frågan upp huruvida detta
skulle förläggas i samband med Nobelprisutdelningen och fungera som ett alternativt
humaniorapris. Efter noga övervägande beslutades att priset inte skulle kopplas ihop med
Nobelpriset utan vara ett självständigt pris.
En viktig pusselbit inför utdelningen av
Humtankpriset 2015 var att fastställa kriterier
för valbarhet. Inom Humtank fanns det flera
förespråkare för en vid syn där en presumtiv
pristagare skulle vara en humanist i ordets
vidaste bemärkelse. Andra förespråkade en
snävare definition och under våren beslutades
att priset skulle gå till en verksam akademiker
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Till det nyinstiftade Humtankpriset inkom 51 nomineringar och vinnaren presenterades vid en paneldebatt på Nordiska museet. Vid Bok- och biblioteksmässan 2015 hade Humtank två programpunkter, bland annat diskuterades en ny
syn på bildningsbegreppet.

som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med
humanioraperspektiv i det offentliga samtalet.
En annan viktig fråga var sammansättningen
av juryn. Tanken var att den skulle bestå av en
representant från Humtank och två externa
representanter. De externa jurymedlemmarna
skulle vara renommerade och välkända personer med förtroende bland både akademiker och
allmänhet. Under våren togs det därför fram en
lista på lämpliga kandidater från näringslivet,
massmedia och kultursektorn. Tre personer
tillfrågades därefter; Kay Glans, Ulrika Knutson
och Robert Weil, vilka alla tackade ja. Från
Humtank utsågs Roine Viklund att vara sammankallande. I början av juni var juryn utsedd
och beredd att börja arbeta.
Nomineringstiden fastslogs till 1–28 oktober
och prisutdelningen skulle ske den 18 november
på Nordiska museet i Stockholm, i samband
med en paneldebatt med tema: ”Humaniora
når ut”. Det fanns inga restriktioner på vilka
som kunde nominera till priset och nomineringstexten fanns tillgänglig på sociala medier
(Facebook, hemsida och Twitter), på lärosätens
hemsidor, som affischer och via direkta mail.
Dessutom skickades en pressrelease ut till
massmedia. Direkt efter nomineringstidens
utgång sammanställdes nomineringarna och
presenterades för juryn (se nedan). Juryn

sammanträdde den 12 november i Riksbankens
Jubileumsfonds lokaler i Stockholm. Inför mötet
hade jurymedlemmarna tagit fram varsin lista
med sina tre favoritkandidater. Vid sammanträdet diskuterades de olika namnen men ganska
snart kunde juryn ena sig om ett namn, Sharon
Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet.
Motiveringen var att hon ”med skärpa och mod
försvarat bildningen och den akademiska verksamheten mot yttre styrning, kortsiktiga krav
på nyttighet och kvalitetsbedömningar som inte
fångar det egentliga värdet.”
Juryn har bestått av: Kay Glans, Chefredaktör
för tidsskriften Respons och hedersdoktor vid
samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala
universitet. Ulrika Knutson, kulturjournalist,
författare och hedersdoktor vid humanistiska
fakulteten, Göteborgs universitet. Robert Weil,
affärsman och ordförande i Proventus. Roine
Viklund, Humtank, lektor i historia, Luleå
tekniska universitet
Till priset kom 51 inskickade förslag vilka
innehöll 35 nomineringar av personer och 2
nomineringar av organisationer. Av de nominerade personerna var 13 kvinnor och 22 män. 10
personer fick fler än en nominering.
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Humtank i dagspressen under det gångna året.

Bokmässan 2015
Vid 2015 års bokmässa i Göteborg arrangerade
Humtank två lyckade och välbesökta samtal vid
Forskartorget. Det ena gick av stapeln på mässans
första dag (24 september) och hade rubriken
”Humaniora i en algoritmisk framtid”. Det kretsade kring de utmaningar som automatiseringen
och den ständigt växande digitala infrastrukturen ställer både samhälle och humaniora inför.
Medverkade gjorde Rasmus Fleischer, historiker
vid Södertörn och Stockholms universitet, samt
Fanny Forsberg Lundell från Humtank.
Det andra samtalet hade rubriken ”Bildning
och handling” och fokuserade en fråga som
under det senaste året fått ett påtagligt uppsving
i den offentliga debatten: Vilken är bildningsbegreppet betydelse och potential i 2000-talet?
Samtalet mellan Eva Mark, filosof och pedagog
vid Göteborgs universitet, och David Thurfjell
från Humtank rörde sig bort från en syn på
bildning som något man sammanfattar i en
kanon till bildning som praktik och process –
som något man gör. Utöver dessa programpunkter manifesterade Humtank sin närvaro
på mässan genom ett flitigt deltagande på

seminarier, monterbesök och aktivitet i sociala
medier. Även om bokmässan till stor del riktar
sig till de redan humanioraövertygade, är det ett
arrangemang som det är givande och viktigt att
medverka i.

Möten med beslutsfattare
Humtank har under året arbetat för att skapa
dialog och knyta kontakter med beslutsfattare
som kan påverka resursfördelning mellan
ämnesområden. Syftet är att skapa kännedom
om Humtank och humaniora och i förlängningen att förbättra humanioras resurser inom
forskning och utbildning. Vi har riktat oss mot
beslutsfattare inom högskolan (rektorer och
motsvarande) och politiker eller tjänstemän.
Mötena är ofta av informell karaktär där en
eller två humtankmedlemmar träffar enskilda
personer som vi stämt möte med. Det viktigaste
mötet har varit med ministern för högre utbildning och forskning, ett möte som också ledde till
att Humtank fick förfrågan om att bidra med ett
inspel till forskningspropositionen.
Under senare delen av 2015 och 2016 har vi
börjat bredda vår tolkning av ”beslutsfattare”
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Ta en selfie med Humboldt! Bildningsklassiker marknadsförs till nya studenter med slogan ”Are you one of us?”
I februari besökte Humtank Humboldtuniversitetet i Berlin för att få veta mer om humanioras situation i Tyskland.

och också kontaktat aktörer som snarare har
indirekt påverkan än tar slutgiltiga beslut. Vi
har exempelvis kontaktat representanter för
studentkåren och studentföreningar, fackförbund och liknande. 2016 års fokus på utbildning
kommer att leda till att vi högre grad än tidigare
riktar oss mot studenter och företrädare för
studenter.

Inspel och remisser
Humtank blev direkt av forskningsministern
uppmanade att inkomma med ett inspel till
kommande forskningsproposition och skickade
den 2 november ett underlag på 3500 ord till
Utbildningsdepartementet. Inspelet lyfte fram
humanioras unika kunskapsbidrag, och presenterade konkreta förslag till hur forskningspolitiken kan stärka områden som infrastruktur i
humaniora, jämställdhet, internationalisering,
samverkan och uppmärksamhet mot den mest
avancerade forskningen. En viktig del i inspelet
var att peka på skärningsfält mellan den fria
grundforskningen och de långsiktiga samhälleliga behoven. Tre forskningsområden pekades ut
som exempel på fält där humanistisk forskning

pågår eller kan stärkas, och där det finns tydliga
kontaktytor med viktiga samhällsutmaningar:
medieutveckling och medialisering, migration
och integration, samt kulturell kompetens på en
automatiserad arbetsmarknad. Vikten av tydliga
kanaler och incitament för samverkan inom
humaniora framhölls.
Humtank har också lämnat ett inspel till den
pågående biblioteksutredningen. I inspelet
framhölls behovet av att kritiskt granska de
olika synsätt på boken och digitaliseringen
som omvandlingen inom bibliotekssektorn ger
uttryck för. Inspelet framhöll att digitaliseringen
inte gör den fysiska boken eller biblioteket som
fysisk plats mindre viktig. Tvärtom krävs ett
växelspel mellan de fysiska objekten och miljöerna och de digitala gränssnitten för att till fullo
tillgodogöra sig även de digitala möjligheternas
potential.

Interpellation
För att lyfta frågan om den låga studentpengen
och ersättningsnivåerna inom humaniora har
Humtank under våren 2016 tillsammans med
Helena Lindahl (C) utarbetat en interpellation
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angående de låga ersättningsnivåerna för humaniora och hur detta påverkar andelen lärarledd
undervisning, genomströmning och i förlängningen utbildningarnas kvalitet. Interpellationen
planeras ställas i Riksdagen under innevarande
riksdagsår.

Rapporter
Som ett led i fokuseringen på utbildningsfrågor under 2016 har Humtank arbetat fram
en rapport. Dagarna innan Almedalsveckan
släpps denna rapport om betydelsen av resurser
och undervisningskvalitet för högre utbildning.
Syftet är att diskutera konsekvenserna av
humanioras låga studentpeng. Den analys
som tagits fram fokuserar bland annat på bristen
på kontakttid, seminarieformens betydelse,
det nya kvalitetssäkringssystemet och breddad
rekrytering. Vi argumenterar för att tilldelningssystemet måste ändras för att kunna utveckla
undervisningsformerna och säkra utbildningskvaliteten. Rapporten har föregåtts av artiklar,
inlägg och även en interpellation om studentpengen. Under hösten planeras uppföljning
genom kontakter med beslutsfattare och riktad
information till lärosätena.

Ansökan om projekt för att tillgängliggöra humanistisk forskning
Ända sedan företrädare för brittiska History &
Policy presenterade sitt arbete i samband med
Riksbankens jubileumsfonds 50-årsjubileum har
vi fört en diskussion om skapandet av en svensk
motsvarighet. Det handlar alltså om en organisation som på olika sätt arbetar för att göra
relevant humanioraforskning mer tillgänglig för
beslutsfattare på olika nivåer. Efter ett möte med
RJ i januari 2016 intensifierades detta arbete ytterligare. En grupp sattes samman för att skriva
en ansökan om medel för att inrätta Humaniora,

policy och beslutsfattande (Humpol). Denna
ansökan behandlades sedan på Humtanks möte
i Stockholm den 3:e maj och bereds för närvarande.

Nordiskt nätverk
Humtank har under en längre tid eftersträvat
att initiera ett nordiskt samarbete kring humaniora och, i förlängningen, att skapa ett nordiskt
nätverk. Under det senaste året har diskussioner
och samtal förts, och de idéer som har cirkulerat
har nu konkretiserats i ett stort seminarium som
ska genomföras den 23 september på Humanisten
vid Göteborgs universitet, i anslutning till den
bok- och bibioteksmässa som pågår under
samma veckoslut. Tanken är att locka lyssnare
både från universitet och mässgolv, och förhoppningen är att seminariet ska kunna fungera
som avstamp för ett mer långsiktigt samarbete.
Seminariets rubrik är ”Hur mår nordisk humaniora?” – en fråga som ställs mot bakgrund av
de senaste årens neddragningar inom humaniora i flera nordiska länder, liksom de debatter
som förts kring allt från utbildningskvalitet till
studentpeng. Här finns en rad pedagogiska såväl
som ekonomiska och kunskapsmässiga utmaningar att utforska. Och vad kan vi här lära oss
av varandra genom ett internordiskt samtal?
Medverkar i seminariet gör Karen Gram Skjoldager,
Aarhus, Helge Jordheim, Oslo, Bengt Kristensson
Uggla, Åbo samt Sharon Rider, Uppsala. Moderator för samtalet är Johan Östling, Lunds universitet. Efter seminariet kommer Humtank
även att ha ett mindre möte med deltagarna, för
att diskutera möjligheterna av ett framtida samarbete och ett nordisk nätverk för humaniora.

15

Humtanks inspel till kommande
forskningsproposition lyfte fram
humanioras unika kunskapsbidrag och presenterade
konkreta förslag för att stärka
forskningens infrastruktur,
jämställdhet, internationalisering, samverkan och den
mest avancerade forskningen.

Humtank levererade den 2 november 2015 ett underlag till kommande
forskningsproposition till Utbildningsdepartementet.
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HUMTANK I MEDIA
Humtank arbetar aktivt för att vara en aktör i den pågående samhällsdebatten. Under verksamhetsåret 2015–2016 har vi synts i de större
dagstidningarnas tryckta och digitala upplagor, med såväl debattinlägg
som andra argumenterande texter som lyfter humanistiska perspektiv på
aktuella frågor. I Svenska Dagbladet har Humtank exempelvis debatterat
bildningsidealet, i Upsala Nya Tidning lyftes behovet av att integrera
ett humanistiskt perspektiv i en ny maktutredning för att skapa bättre
förutsättningar för en vitaliserad demokrati. Konsekvenserna av den
låga studentpengen inom humanistiska ämnen har debatterats i såväl
Universitetsläraren som i Svenska Dagbladet. I Dagens samhälle omskrivs Humtank under rubriken ”Få koll på tankesmedjorna”.

Artiklar författade av tankesmedjans medlemmar:
• Svenska Dagbladet. 2 maj 2016. Humaniora
är mer än bildning. Anna Victoria Hallberg,
Fanny Forsberg Lundell.
• Universitetsläraren. 25 april 2016. Höj studentpengen för hum-sam-området! Jonas
Ingvarsson.
• Upsala Nya Tidning. 13 april 2016. Inte utan
humaniora. Jesper Enbom, Marie Cronqvist.
• Svenska Dagbladet. 29 januari. För lite pengar för studenter inom humaniora. Magnus P
Ängsal och Fanny Forsberg Lundell.
• Svenska Dagbladet, Under strecket. 17 okt
2015. Analog nostalgi blåser nytt liv i boken.
Jonas Ingvarsson.
• Göteborgsposten, Debatt 1 juli 2015. Kunskapen ska väl alltid vara fri? Magnus Fanny
Forsberg Lundell, Jonas Harvard, Magnus P.
Ängsal.

Texter där Humtanks verksamhet
berörs och där medlemmar intervjuas:
• Universitetsläraren 12 februari. Röster om
Vetenskapsrådet, Jonas Harvard.
• Curie. 10 maj. Vad ska vi ha historieforskning
till? Jonas Harvard.
• Göteborgs universitets hemsida. 21 april.
Bloggar om humanioras roll och värde.
• Intervju med Magnus P. Ängsal i samband
med hans medverkan som gästbloggare på
Curie.
• Curie. 12 april. Magnus P. Ängsal ny bloggare
i Curie.
• Universitetsläraren. 18 december 2015. Satsning på humaniora är nyttigt för samhället.
• Högskolan i Halmstads hemsida. 13 oktober
2015. Öppen debatt om humanioras framtid
vid svenska lärosäten.
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Texter som omnämner Humtank och dess verksamhet
• MyNewsdesk. 11 april. Är humanismen en
stötesten undrar professor på Högskolan i
Skövde.
• Sydsvenska Dagbladet. 19 december. En annan
sorts nytta. Sharon Rider, i anslutning till att
hon tilldelats Humtankpriset, vilket omnämns
i artikeln.
• Stockholms universitets hemsida. 20 nov 2015.
Humtankpriset 2015 till Sharon Rider.
• Uppsala universitets hemsida. 20 nov 2015.
Sharon Rider får det första Humtankpriset.
• Dagens Samhälle. 25 jun 2015. Få koll på
tankesmedjorna.

Bloggar utöver hemsidan
• Gästbloggare nätmagasinet Blånd, 25 oktober,
Fanny Forsberg Lundell.
• Gästbloggare under våren 2016 i Curie:
Magnus P. Ängsal.

Blogg och hemsida
Humtank har ambitionen att ha en livaktig hemsida där vi uppmärksammar inspel om humaniora samt kommer med seminarierapporter och
egna blogginlägg. Ett nytt format för denna lanserades i samband med dekankonferensen 2015.
Som en första insats för den nya hemsidan
bjöd vi in de olika Medelhavsinstituten att
kommentera flyktingsituationen i Medelhavet.
Resultatet blev lyckat, vi fick in spännande kommentarer från Rom och Världskulturmuséerna.
Detta uppmuntrade oss till ett liknande upprop
ett par månader senare då vi bjöd in tre framstående debattörer att skriva om hur humaniora
kan förhålla sig till rasism.
Humtanks nyaste medlem Magnus P Ängsal,
med viss assistans av Jonas Ingvarsson, har varit
motor vad gäller arbetet med hemsidan, och vi

kan nöjt konstatera att vi hållit – en möjligen
oregelbunden men dock – god intensitet på flödet. Vi är också nöjda med den korrelation mellan hemsida och sociala medier som vi lyckats
etablera. Flera av våra inlägg sprids snabbt vilket
ger en god besöksfrekvens på sidan.
För framtiden önskar vi ett mer regelbundet
inflöde av gästbloggare. De riktade upprop vi
gjorde gav mycket gott resultat och man kan
tänka sig att vi i högre utsträckning använder oss
av den metoden mer frekvent framgent. Det kräver förhållandevis liten insats från varje enskild
inbjuden deltagare, men effekten blir ganska
slående.
Nedan listas ett urval av de texter Humtank
publicerat på sin hemsida sedan förra dekanmötet. Listan sorteras i datumordning. Av utrymmesskäl finns ingen möjlighet att sammanfatta
innehållet i posterna. Vi hoppas den nyfikne
hittar till humtank.se.
SÅ HITTAR DU HUMTANK
Facebook: Facebook.com/humtank
Twitter: @humtanksverige
Hemsida: humtank.se
Email: info@humtank.se
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HUMTANKS BLOGG UNDER ÅRET
JUNI 2015

NOVEMBER 2015

SEPTEMBER 2015

DECEMBER 2015

Fyra svar på en fråga om Medelhavet, Jonas Ingvarsson
Situationen i Medelhavet är inte unik, Gästbloggare,
Christian Mühlenbock, Tf. Museichef, Medelhavsmuseet.
Medelhavet som gräns och förbindelse, Gästbloggare,
Kristian Göransson, Direktör för Svenska Institutet i
Rom.
Vi är alla förbundna med Medelhavet, Gästbloggare,
Klas Grinell, Intendent Världskulturmuseet.
Guideboken som spegel av främlingsskap och utsatthet, Gästbloggare, Anna Blennow, projektledare för
Topos och Topografi (Svenska Institutet i Rom).
Humanomics – dansk kartläggning av humaniora,
Jonas Harvard.
Humaniora + problemlösning = sant, Lina Nyroos.
				
Algoritmer och bildning – möt Humtank på Bokmässan i Göteborg, Magnus P. Ängsal.
Sommaren är kort! HumHösten är här!
Jonas Ingvarsson.
Humaniora föränderlig och framgångsrik, Gästbloggare,
David Budtz Pedersen, Københavns Universitet
Humaniora och innovationer framtidens glädjetoner,
Lina Nyroos.
Humtank i bokmässepanel om humaniora och näringsliv, Magnus P. Ängsal.
Automatiseringens moraliska sidor en fråga för
humanister, Magnus P. Ängsal.
Bildning för kunskap och politiskt handlande, Magnus
P. Ängsal.
		

OKTOBER 2015

Nominera till Humtankpriset 2015, Magnus P. Ängsal.
Elefanten och elfenbenstornet, Anna Sofia Rossholm.
Humaniora är inget vaccin, Gästbloggare, Ulrika
Knutson.
Humanistiska kompetenser – mer än bildning, Fanny
Forsberg Lundell och Lina Nyroos.
Säkra karriärvägar för kvalitet i humanistisk forskning, Anna Sofia Rossholm.
Miljöutmaningar och posthumaniora, Jesper Olsson.

Läs Humtanks inspel om kommande forskningsproposition, Magnus P. Ängsal.
Humtank kopplar greppet om rasismen, Magnus P.
Ängsal.
Destabilisera det vita vi:et, Gästbloggare, Jeff Werner
Att nå ut i skräcken, Anna Sofia Rossholm.
Detta är motiven bakom rasistiska dåd, Gästbloggare,
Heléne Lööw.
Humtankpriset 2015 till Sharon Rider, Magnus P.
Ängsal.
Nya tider kräver nya kanaler för humaniorasamverkan, Magnus P. Ängsal.
Granska orden vi använder, Gästbloggare, Patricia
Lorenzoni:

Hårda vetenskaper löser inte mjuka utmaningar,
Marie Cronqvist.
Se Humtanks seminarier från Bokmässan 2015,
Magnus P. Ängsal.
Tidskriftsupprop mot skev bibliometri, Gästbloggare,
Andrea Castro.

JANUARI 2016

Den svåra men viktiga internationaliseringen, Jesper
Enbom.

FEBRUARI 2016

En norsk vändpunkt?, Marie Cronqvist.

MARS 2016

Imre Kertész och den intellektuella instabiliteten,
Jonas Ingvarsson.

APRIL 2016

Hr Gustafsson 1936-2016: tennisspelaren och den
intellektuella instabiliteten, Jonas Ingvarsson.
»Den moderna tekniken är bokens bästa vän».
Humtank om framtidens bibliotek, Jonas Ingvarsson
Humanistiskt norrsken, Roine Viklund.		
		

MAJ 2016

Humaniora, aktivism och klimatförändringens kultur,
Anna Sofia Rossholm.
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SOCIALA MEDIER
Twitter
Humtank har under det gångna året haft daglig
närvaro på Twitter. Dels för att sprida saker vi
gör och inte minst texter vi författat men också
som en del av Humtanks omvärldsbevakning.
Genom att utgå från sökord som ”humaniora”
och ”humanities” samt genom att genom att
regelbundet gå igenom flödet på en rad konton
inriktade på humaniora så får organisationen
både en inblick i aktuella händelser men också
möjlighet att sprida vidare intressanta initiativ
och texter. Antalet följare har ökat med ca
300 till drygt 1220 under det gångna året.

Facebook
Facebook är en viktig plattform för Humtank.
Organisationens Facebooksida gillas av drygt
1600 personer vilket är en ökning med omkring
300 från året innan. Av Humtanks följare är 54%
män och 41% kvinnor. (Inte alla användare uppger kön.) Egenproducerade texter, exempelvis
debattartiklar, har ofta en räckvidd på ca 5 000
personer. Detta utgör en icke obetydlig del av
humanioraintresserade i Sverige och inte minst
opinionsbildare i för organisationen viktiga
frågor. Genom publiceringen av inlägg i det
närmaste alla vardagar har Facebook-kanalen
en betydande räckvidd över året, och inläggens
genomsnittliga räckvidd är strax över 1000
personer. Enligt Facebooks eget mått ”reach”
(The number of people who have seen any
content associated with your Page) vilket
mäter unika användare, har Humtank under
2016 (till och med 31 maj) nått 204063 besökare.

POPULÄRAST JUST NU
De tre mest lästa inläggen av de 179
som publicerats på Humtanks Facebook-sida under 2016 (till och med
31 maj) har vardera visats över
10 000 gånger.
•

I veckan gick Birgitta Odén bort,
94 år gammal

•

Viktiga ord från vår universitetskansler! Vi är i ett akut behov av
humanister

•

Med den nya tolkningen blir inte
Rökstenen ett budskap om man
lighet, ära och hämnd.
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OM HUMTANK

Humtank består idag av tolv medlemmar som
alla är aktiva forskare i humanistiska ämnen.
Vardera medlem har 10 % i sin tjänst för arbetet
med Humtank. Två av medlemmarna verkar
som talespersoner och har ytterligare 15 %
i sin tjänst för detta uppdrag. Därutöver lägger
vardera deltagande lärosäte 75 000 kronor
per år i en verksamhetsbudget. En styrgrupp
bestående av tre dekaner har det yttersta
ansvaret för verksamheten, men talespersonerna
ansvarar för det dagliga arbetet. Humtank är
organisatoriskt placerat som ett projekt vid

Alla medlemmar träffas två gånger per
termin, under ett endagsmöte samt under
ett internat. Däremellan träffas Humtank via
videokonferens och har löpande diskussioner
via en projektledningsplattform. Medlemmar
i styrgruppen deltar vid vissa av Humtanks
träffar. Talespersonerna har avstämningsmöten
löpande med styrgruppen, som sammanträder
fysiskt eller via telefonkonferens en till två
gånger per termin.
Verksamheten i Humtank rapporteras årsvis i
samband med den nationella fakultetskonferensen

Mittuniversitetet, som enligt ett upprättat
avtal förvaltar medlen å de deltagande läro
sätenas vägnar.

för humanistiska fakulteter. Denna infaller
vanligen i närheten av vårterminens slut.

STYRGRUPP
PER-OLOF ERIXON
LYNN ÅKESSON
PETER ARONSSON

Dekan, Umeå universitet (sammankallande)
Dekan, Lunds universitet
Dekan/prorektor, Linnéuniversitetet

MEDLEMMAR
FANNY FORSBERG LUNDELL
JONAS HARVARD
MARIE CRONQVIST
JESPER ENBOM
HELEN FUCHS
JONAS INGVARSSON
LINA NYROOS
JESPER OLSSON
ANNA SOFIA ROSSHOLM,
DAVID THURFJELL
ROINE VIKLUND
MAGNUS P. ÄNGSAL

Stockholms universitet (Verksamhetsledare)
Mittuniversitetet (Verksamhetsledare)
Lunds universitet
Umeå universitet
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Södertörns högskola
Luleå tekniska universitet
Göteborgs universitet

humtank.se

