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Hur kan vi hitta en jämvikt mellan
att stärka befintlig humaniora och att

Humtank växer vidare
När tankesmedjan Humtank startades 2014 var det ett unikt initiativ. Tolv humanistiska fakulteter gick samman för att sätta humaniora på kartan med en ny form – en tankesmedja. Formatet kan tyckas naturligt, för
vad är väl universitet annat än platser där tankar smids? När vi nu skriver 2017 är Humtank en etablerad
aktör som ofta blir kontaktad av andra parter för samarbeten, remissvar och expertkompetens kring humanioras roll i samhället. Verksamheten har till stor del fått sin prägel av de personer som varit medlemmar i
tankesmedjan, och drivkraften och energin att bidra till målen har varit stark.
Inför nästa treårsperiod utvidgas Humtank från tolv till femton lärosäten, gruppen växer och nya tankar tillkommer. Det ska bli spännande att dels förvalta och utarbeta de rutiner och förtroenden som upparbetats,
och dels etablera nya initiativ. Särskilt tre områden kan pekas ut:
För det första, det finns hos många humanistiska forskare och lärare en längtan efter att de humanistiska
kompetenserna, kunskapen om språk, kultur, historia, religion och filosofi, ska komma till sin rätt i samhället. I många fall handlar det om en önskan att behoven av dessa förmågor och insikter ska komma fram
tydligare i den offentliga debatten. Humtank har sedan starten arbetat aktivt för att åstadkomma detta
genom debattartiklar, inspel till nyhetsinslag, opinionsundersökningar och publicitet kring egna evenemang.
2014–2017 har resultatet varit omfattande med en lång rad artiklar både av och om Humtank, och de
humanistiska frågorna.
Ett andra viktigt område där Humtank verkat gäller hur politiker och makthavare ser på humaniora. Här har
det varit en intensiv läroprocess för att få en djupare förståelse för hur beslut fattas och att få inblick i och
bidra till de många diskussioner som pågår samtidigt i forskningspolitiska frågor – både i och utanför offentlighetens ljus. Två viktiga händelser under perioden är att en ny forskningspolitisk proposition lagts, och att
en utredning om ett nytt resurssystem tillsatts. I bägge dessa frågor har Humtank varit aktiva.
Inför forskningspropositionen presenterades ett inspel och Humtank träffade forsknings- och utbildnings
ministern för en dialog. Propositionen innehöll visserligen ingen dramatisk ökning av resurserna till humaniora, men en viss uppskrivning av anslaget skedde och propositionen innehöll positiva skrivningar om värdet
av humaniora. En större utmaning för humanister blir att navigera de ökande kraven på samverkan, oavsett
hur denna kommer att mätas och bedömas. På utbildningssidan har Humtank varit aktivt framförallt genom
framtagandet av en rapport, Humanioras pris och värde, som analyserade de konsekvenser det nuvarande
resurssystemet, från 1993, får för humanistisk utbildning. Det är glädjande att Humtanks rapport uppmärksammats på många håll och bland annat indirekt fått betydelse genom att utgöra underlag till en motion i
riksdagen. När nu ett nytt resurssystem ska tas fram är det centralt att humanister i alla sammanhang finns
med för att belysa hur de humanistiska perspektiven kan berika samhället.
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bidra till förändring?

Ett tredje verksamhetsområde för Humtank är akademin. Fokus där har legat på att bidra med någonting
nytt, sådant som inte redan görs av andra forskare och institutioner. Ett exempel på detta är Humtankpriset,
som 2017 utlyses för tredje gången. Priset premierar personer som haft ett genomslag utöver det vanliga,
och genom engagemang och deltagande i samhällsdiskussioner visat på humanioras viktiga roll i samhället.
Seminarier och paneldebatter är etablerade verktyg inom akademin, men genom livesändningar, sociala
medier och dokumentation har de potential att nå nya publiker. Humtank verkar i relation till akademin för
att stimulera den ständigt nödvändiga diskussionen om hur både de eviga frågor som ställts i alla tider ska
besvaras idag, och visa på de nya frågor som aldrig ställts förut.
Under tre år av arbete inom tankesmedjan har vi behövt definiera uppdraget, formerna och målgrupperna
för vårt arbete att verka för humaniora i samhället. Det har varit en utbildningsprocess fylld av inspirerande
diskussioner kring avvägningar och avgränsningar. Idag har vi hittat en form för arbetet som vi tror kan
fungera för ett långsiktigt arbete för humaniora i Sverige. Samtidigt är mål, syften och metoder stadda i
ständig omprövning. Följande frågor är några som vi har brottats med under arbetet:
• Hur bör vi prioritera mellan idéutveckling och opinionsbildning?
•	Hur kan vi vara en intresseorganisation för en så vetenskapligt heterogen grupp som humanister?
•	Hur kan vi samtidigt både arbeta mot en akademisk målgrupp och nå fram till makthavare
utanför akademin?
• Hur lyfter vi problem utan att hamna i offerretorik?
• Hur undviker vi politisering på höger-vänster-skalan?
• Hur kan vi hitta balansen mellan stabilitet och kreativitet i tankesmedjearbetet?
•	Hur kan vi hitta en jämvikt mellan att stärka befintlig humaniora och att bidra till förändring?
Vi arbetar fortlöpande med att navigera mellan dessa olika positioner och att kalibrera våra olika roller.
Humtanks uppgift är inte att definiera vad humaniora är utan att visa på värdet av forskningsförankrad,
kritisk och nyanserad kunskap om mänsklig kultur i all dess mångfald. I Sverige har humaniora en förhållandevis stabil position, inte minst i jämförelse med våra närmsta grannländer. Humtanks verksamhet syftar
inte bara till att förbättra villkoren för humanistisk forskning och utbildning utan också till att proaktivt försvara den position humaniora har i samhällslivet.
Med varma hälsningar,
Humtank

2017-05-29 11:16

5

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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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.
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Rapport #1:
Humaniorautbildningar och
resursfördelningssystemet

RAPPORT # 1
RDE:
HUMANIORAS PRIS OCH VÄ
RESURSER OCH
UTBILDNINGSKVALITET

2016-06-28 15:04
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HUMTANKS RAPPORTVERKSAMHET
Under 2016 och 2017 prioriterade Humtank till större del det som
traditionellt förknippas med tankesmedjors verksamhet, nämligen
författandet och utgivandet av rapporter och idéskrifter. I och med detta
har Humtanks verksamhet fått en mer komplett bredd, där det utåtriktade
arbetet tar avstamp i ett mer genomfört policy- och idéarbete, så att
rapporter, seminarier och debattartiklar samverkar för att nå målen.
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Humtanks första rapport ”Humanioras pris och
värde: Resurser och utbildningskvalité” släpptes lagom till Almedalsveckan 2016. Rapporten
författades av Helen Fuchs (huvudred), Jonas
Ingvarsson och Jesper Enbom. Den behandlade
det aktuella resursfördelningssystemet och dess
konsekvenser för humaniora och fick ett tämligen gott genomslag både i traditionella och
nya medier. Efter långt gångna kontakter med
en nationell tidning om att presentera rapporten avblåstes visserligen det som var tänkt att
bli den stora artikeln, möjligen ett tecken på
utgångsläget vad gäller medieintresset för universitetens resurssystem. När det gäller traditionella medier resulterade rapporten däremot
i nyhetsartiklar i Universitetsläraren (160705)
och Curie (160831). Vidare kom den att utgöra
en utgångspunkt för en debattartikel i tidskriften Axess samt blogginlägg. Spridningen av
rapporten var också tämligen omfattande på
Facebook och på Twitter. Ett intressant mått på
rapportens genomslag är det faktum att rapporten behandlades i en motion i riksdagen i april
2017 med titeln ”Förutsättningarna för humaniora vid landets lärosäten” (Motion 2016/17:
3105), inskickad av Helena Lindahl och Per
Lodenius, Centerpartiet.

Rapport #2:
Humaniorautbildningar och
arbetsmarkanden

ningsdebatten lyfter behovet av liberal arts och
humanistisk kompetens på arbetsmarkanden,
inte minst i Silicon Valley och tech-branschen.
Denna debatt lyser helt med sin frånvaro i den
svenska utbildningsdebatten, där man mest
talar om vilka yrkesutbildningar som leder till
jobb. Här finns ett uppenbart glapp, men hur
tänker svenska företagsledare? Vilka kompetenser har de behov av – idag och i framtiden? Och
vad tror svenska folket om kompetensbehov
på arbetsmarknaden? Vi har i denna rapport
intervjuat sju svenska företagsledare i Stockholm och Luleå, samt i samarbete med YouGov
undersökt attityderna bland svenska folket. Mot
bakgrund av dessa resultat, ifrågasätter vi synen på kompetensbehov i Sverige samt föreslår
möjliga förändringar inom utbildningsstrukturen för humaniorautbildningar, för en starkare
koppling till arbetsmarknaden.
Ytterligare två rapporter är under utarbetande
och planeras att släppas under 2017.

Rapport #3:
Humaniorautbildningar och
utbildningssamverkan
Isak Hammar, Lina Nyroos, Magnus P Ängsal

Rapport #4:
Framtidens humaniorautbildningar
Jesper Enbom, Jesper Olsson, Anna Sofia
Rossholm

Den 7 juni 2017 släpps Humtanks andra rapport ”På jakt efter framtidens kompetenser!
Om humanioras relevans på arbetsmarknaden”. Rapporten är författad av Fanny Forsberg
Lundell och Roine Viklund. Den tar sin utgångspunkt i att den nordamerikanska utbild-
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HUMTANK OCH POLITIKEN

HUMTANK STUDENT

Möten med beslutsfattare

Under hösten 2016 påbörjades arbetet med det
nätverk som kallas HumtankStudent. Det är
en systerorganisation till Humtank drivet av
en grupp studenter från olika svenska lärosäten. Syftet med HumtankStudents arbete är
att på liknande sätt som Humtank driva humaniorafrågor, men med ett tydligare fokus på
student- och utbildningsfrågor.

Humtank har under åren 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 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
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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. Efter
att forskningspropositionen presenterats, kom
Fanny Forsberg Lundell och Jonas Harvard
med en kommentar. I slutet på maj 2017 ska
Humtank träffa utbildningsutskottets vice
ordförande för att komma med inspel gällande
humaniora och utbildningspolitik.

De kommer att verka opionsbildande i sociala
medier, genom debattartiklar och bloggar samt
anordna seminarier för stundeter och lärare
på sina respektive lärosäten. Medlemmarna

i gruppen arbetar ideellt, men kan få medel
genom Humtank för att organisera event och
seminarier. Under hösten har vi arbetat för att
hitta lämpliga kandidater från olika lärosäten,
och i dialog med dem diskuterat ramarna för
verksamheten.
Ett första offentliggörande av HumtankStudent
gjordes under utdelningen av Humtankpriset
2016, medan en större lansering av gruppens
arbete planeras under vecka 22 2017.
Anna Sofia Rossholm och Jesper Olsson har
arbetat med initieringen av studentnätverket.
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ATT SYNAS I MEDIEBRUSET 2014 – 2017
Humtank har under perioden 2014-2017 aktivt
deltagit i den offentliga debatten genom ett
stort antal debattartiklar, främst i riksmedia.
Smedjans medlemmar har även intervjuats i ett

flertal artiklar, främst inom i inomakademiska
organ som Universitetsläraren och Curie. Denna typ av synlighet har lett till inbjudningar till
seminarier och till möten med beslutsfattare.

Artiklar författade av tanke
smedjans medlemmar:

• Svenska Dagbladet Kultur, 21 juni 2016,
Låt kunskapen flytta tillbaka från internet,
Jesper Olsson
• Svenska Dagbladet Kultur, 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.

• Sydsvenskan Kultur, 9 oktober 2016, Forskning som slår, Anna Victoria Hallberg,
Fanny Forsberg Lundell
• Upsala Nya Tidning Debatt, 9 juli 2016,
Humaniora utan lärare?, Jesper Olsson,
Anna Sofia Rossholm, Erik Cardelús
• Svenska Dagbladet Kultur, 23 juni 2016,
Det är bra att humanister skriver på engelska!,
Fanny Forsberg Lundell, Anna Victoria
Hallberg
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• Svenska Dagbladet, 29 januari 2016. 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.
• Dagens Nyheter Debatt, 29 april 2015,
Glöm inte de humanistiska perspektiven på
migration. Fanny Forsberg Lundell, Jonas
Harvard, Magnus P Ängsal, Roine Viklund
• Svenska Dagbladet Kultur, 24 april 2015,
Bevara nordiskt sommaruniversitet,
Drude Dahlerup, Lena Gunnarsson, Yvonne
Hirdman, Katarina Leppänen, Sven-Eric
Liedman, Jesper Olsson, Magnus P. Ängsal,
Jonas Ingvarsson, Johanna Sjöstedt och
Johan Söderberg
• Svenska Dagbladet Brännpunkt, 18 april
2015, Vad händer när jobben försvinner?,
Gunnar Karlsson, Jonas Andersson Schwarz,
Alexander Crawford, Fanny Forsberg Lundell,
Daniel Pargman och Per Ödling
• Dagens Arena, 18 mars 2015, Löfvens innovationsråd saknar innovation, Karin Linder och
Fanny Forsberg Lundell
• Dagens Nyheter Kultur, 10 mars 2015,
Dagens studenter återspeglar samtidens bild
av universiteten, Lina Nyroos
• Sydsvenskan Kultur, 22 december 2014,
Ekonomismen stort hot mot humanioran,
Marie Cronqvist och Lynn Åkesson
• Svenska Dagbladet Kultur, 17 december 2014,
Riv upp detta vansinniga beslut!, Jesper
Olsson
• Curie, 2 december 2014, Det behövs en ny
humanistisk självbild!, Fanny Forsberg
Lundell och Jonas Harvard

• Dagens Nyheter Debatt, 1 november 2014,
Universiteten måste ta sin folkbildaruppgift
på allvar!, Jonas Ingvarsson
• RJ Debatt, 28 oktober 2014, Än finn tid för en
offensiv humaniorapolitik!, Jonas Harvard
• Upsala Nya Tidning Debatt, 25 oktober 2014,
Ödelagd forskning, Ingvar Svanberg och
David Thurfjell
• RJ Debatt, 3 april 2014, En nationell tanke
smedja för humaniora har bildats!, Humtank
• Tidskriften Respons, 2 april, Ny tankesmedja
ska visa de humanistiska disciplinernas.

Texter där Humtanks verksamhet
berörs och där medlemmar
intervjuas:
• Västerbottenskuriren, 3 december 2016,
Mohammad Fazlhashemi prisas
• Svenska Dagbladet Kultur, 25 november,
Fazlhashemi belönas för sitt bidrag till
debatten
• Curie, 31 augusti 2016, Humanister behövs i
näringslivet, Fanny Forsberg Lundell
• Svenska Dagbladet Kultur, 21 augusti 2016,
Bilden av humaniora som vetenskap suddig
• Curie, 10 maj 2016. Vad ska vi ha historieforskning till? Jonas Harvard.
• Göteborgs universitets hemsida, 21 april
2016. Bloggar om humanioras roll och värde.
• Intervju med Magnus P. Ängsal i samband
med hans medverkan som gästbloggare på
Curie.
• Curie, 12 april 2016. Magnus P. Ängsal ny
bloggare i Curie.
• Universitetsläraren, 12 februari 2016. Röster
om Vetenskapsrådet, Jonas Harvard.
• 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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2015

Under detta Humtanks första verksamhetsår
besökte några av medlemmarna Almedalsveckan för att delta i seminarier och presentera
Humtank. Ett seminarium som lanserade tankesmedjan i detta forum arrangerades:

Under Almedalsveckan 2015 var sex av tankesmedjans medlemmar närvarande och deltog vid
ett stort antal seminarier. Vi producerade ett
antal korta intervjufilmer där framstående personer från olika delar av samhället berättade
om den betydelse huaniorastudier haft för dem.
Humtank arrangerade även ett eget seminarium i samarbete med Uppsala universitet:

	Tankesmedjan Humtank inbjuder till bokbål
Vi behöver kunskap om kultur, språk och
historia för att bygga framtidens samhälle.
Men vilken röst har den humanistiska
forskningen i debatten? Medverkande: Jonas
Harvard (Humtank), Fanny Forsberg Lundell
(Humtank)

	Politiseringen av universitetet:
humanioras roll i ett polariserat samhälle
Medverkande: Håkan Boström (ledar
skribent, Göteborgsposten), Bo Rothstein
(professor statsvetenskap, Göteborgs
universitet), Lars Anders Johansson (kulturansvarig och redaktör, Timbro), Helene
Lööw (docent i historia, Uppsala universitet).
Lina Nyroos (Humtank). (I samarbete med
Uppsala universitet.)

Humtanks seminarium i Almedalen 2015 om politisk styrning av universiteten lockade ett stort antal besökare och
livesändes via webben.

POLITIKERVECKAN I ALMEDALEN,
2014 – 2017
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.
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	Integration och andraspråksinläring:
vad säger forskningen?
Medverkande: Fanny Forsberg Lundell
(Humtank) samtalar med David Thurfjell
(Humtank)
	Vetenskapskommunikationens nya vägar
Medverkande: Jesper Enbom (Humtank)
samtalar med Roine Wiklund (Humtank)
	Humanist i näringslivet - javisst!
Medverkande: Eva Cooper (Företagarna)
samtalar med Fanny Forsberg Lundell
(Humtank)
	Håller läsandet på att försvinna? Litteraturens och litteraturvetenskapens utmaningar
Medverkande: Lotta Olsson (DN) samtalar
med Jesper Olsson (Humtank)
	Skärmkultur och lärande. Vad säger
forskningen?
Medverkande: Anna Sofia Rossholm
(Humtank) samtalar med David Thurfjell
(Humtank)

2016
Erfarenheten från Almedalen 2015 var att det
som fungerade bäst för att lyfta Humtanks
frågor var dels de många personliga mötena och
samtal om våra frågor, och dels det seminarium
vi själv arrangerade samt de många inlägg i
sociala medier som detta arrangemang genererade. Sommaren 2016 valde vi därför att stärka
dessa delar av vår Almedalsnärvaro väsentligt.
Dels var vi fler från tankesmedjan som var närvarande, dels organiserade vi fler seminarier.
Humtank hade ett tält i det centrala Almedalsområdet i vilket inte mindre än 26 korta
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seminarier arrangerades. Två större seminarier
i samarbete med Uppsala universitet respektive
Stockholms universitet
	Universitetsutbildning = självstudier? Om
finansiering och kvalitet i högre utbildning
inom humaniora och samhällsvetenskap
Medverkande: Erik Arroy (TCO), Git Claesson
Pipping (SULF), Helen Fuchs (Humtank),
Johan Tralau (Uppsala universitet), David
Thurfjell (Humtank), moderator. (I samarbete
med Uppsala universitet)

	Digital humaniora: den humanistiska
forskningens betydelse för informations
teknologin
Medverkande: Jesper Olsson (Humtank)
samtalar med Anna Sofia Rossholm
(Humtank)
	För lite humaniora – om arbetsmarknadens
behov av bildning, utbildning och kunskap
Medverkande: Anders Lönn (politiskt
sakkunnig, Utbildningsdepartementet),
Fanny Forsberg Lundell (docent i franska,
Stockholms universitet, talesperson tanke
smedjan Humtank), Karin Helander (profes-

sor i teatervetenskap, vicerektor för humanvetenskaperna, Stockholms universitet),
Sharon Rider (professor i teoretisk filosofi,
Uppsala universitet), Ulf Lindberg (näringspolitisk chef, Almega), Karin Klingenstierna
(moderator). Rektor Astrid Söderbergh
Widding hälsade välkommen. (I samarbete
med Stockholms universitet)
	Vad kostar det att utbilda en humanist
(och vad arbetar en humanist med)?
Medverkande: Jonas Ingvarsson (Humtank)
samtalar med Ulrika Knutsson (journalist
och författare)
	Vad händer med forskningen när utbildningsutbudet regleras av studentefter
frågan?
Medverkande: Göran Blomqvist (Riks
bankens jubileumsfond) samtalar med
Helen Fuchs (Humtank)

	
Krig och fred: vad kan den humanistiska
forskningen lära oss?
Medverkande: Isak Svensson (professor i
freds och konfliktforskning) samtalar med
David Thurfjell (Humtank)
	Kan vi återuppväcka bildningidealet?
Ett samtal om betydelsen av bildning
Medverkande: Lars Anders Johansson (Timbro) samtalar med Fanny Forsberg Lundell
(Humtank)
	Finansiering och kvalitet inom humsamområdet. Hur kan villkoren förbättras?
Medverkande: Harriet Wallberg (universitetskansler) samtalar med Helen Fuchs
(Humtank)
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	Sociotekniska system: humanistiska
perspektiv på teknik
Medverkande: Roine Wiklund (Humtank)
samtalar med Jonas Ingvarsson (Humtank)
	Den nationella biblioteksstrategin
Medverkande: Jonas Ingvarsson (Humtank)
	Varför behövs en satsning på humaniora?
Medverkande: Jesper Enbom (Humtank) och
Anna Sofia Rossholm (Humtank) presenterar
tankesmedjan

	Folkrörelsepartiernas försvinnande:
Vad händer med demokratin?
Medverkande: Kjell Östberg (historiker,
Södertörns högskola) samtalar med David
Thurfjell (Humtank)

	Utbildningssamverkan: humaniora och
samhällsnyttan
Medverkande: Helen Fuchs (Humtank)
samtalar med Anna Sofia Rossholm
(Humtank)

	Bildning, till vilken nytta?
Medverkande: Astrid Söderbergh Widding
(rektor, Stockholms universitet) samtalar med
Jenny Björkman (Riksbankens jubileumsfond)

	Kunskap i rörelse: hur sprider vi
humanistiska forskningsresultat?
Medverkande: Jenny Björkman (Riksbankens
jubileumsfond) samtalar med Jesper Olsson
(Humtank)

	Humanistiska perspektiv på natur
resursanvändning
Medverkande: Roine Wiklund (Humtank)
samtalar med Jesper Enbom (Humtank)
	Kan konst vara läkande? Hur kan humaniora samverka med medicin och psykoterapi?
Medverkande: Anna Sofia Rossholm
(Humtank) samtalar med Jonas Ingvarsson
(Humtank)

	Om lärarledd undervisning och kvalitet
i humaniora och samhällsvetenskap
Medverkande: Helen Fuchs, Jesper Olsson
och Jonas Ingvarsson (Humtank) samtalar
om Humtanks senaste rapport

	Iran, Saudiarabien och Daesh: det
historiska ursprunget till upptrappningen
i Mellanöstern
Medverkande: David Thurfjell (Humtank)
samtalar med Roine Wiklund (Humtank)
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	Utbildning och bildning? Distansutbildningar inom humaniora
Medverkande: Anna Sofia Rossholm
(Humtank) samtalar med Helen Fuchs
(Humtank)
	Religion och integration: hur språkhistorien
sätter ramarna för samhällsdebatten
Medverkande: David Thurfjell (Humtank)
samtalar med Anna Sofia Rossholm
(Humtank)

	Varför behövs humaniora i ingenjörs
utbildningen?
Medverkande: Roine Wiklund (Humtank)
samtalar med Jonas Ingvarsson (Humtank)

	Forskning i samverkan – vad är det?
Kunskap i samverkan blev namnet på den
forskningsproposition som lades fram sent i
höstas. Ett förslag var att göra resurstilldelningen beroende av forskarnas samverkan.
Hur bred kan en definition vara utan att
tappa spänst och är inte risken å andra sidan
att humaniora och samhällsvetenskaperna
förfördelas om definitionen blir för smal?
Medverkande: Göran Blomqvist, (VD, RJ).
Susanna Toivanen (Professor, SU), Eva
Åkesson (Rektor, UU) Jonas Harvard,
(Humtank) Sylvia Schwaag Serger (Vinnova).
Arrangeras I samarbete med RJ och UU.

2017

	Vilka kompetenser behövs på framtidens
arbetsmarknad?
I USA finns en livlig utbildningsdebatt om
behovet av liberal arts och humanistisk
kompetens på arbetsmarkanden, inte minst i
Silicon Valley och tech-branschen. Denna debatt lyser helt med sin frånvaro i den svenska
utbildningsdebatten, där man mest talar om
vilka yrkesutbildningar som leder till jobb.
Här finns ett uppenbart glapp, men hur tänker svenska företagsledare? Vilka kompetenser har de behov av – idag och i framtiden?
Och vad tror svenska folket om kompetensbehov på arbetsmarknaden? Medverkande:
Mikaela Almerud (Svenskt Näringsliv),
Jonas Harvard (Humtank) Patrik Hesselius
(Stratminds), Bengt Kristensson Uggla
(Professor, Åbo universitet), David Thurfjell
(Humtank).

Vår ambition är att även i fortsättningen lägga
upp vår Almedalsnärvaro enligt 2016 års modell. Eftersom det var de stora samarbetsseminarierna som fungerade bäst kommer vi detta
år att arrangera två sådana:

Generationsskiftet inom Humtank gör att vi
inte kommer kunna ha ett eget tält detta år.
Ambitionen är dock att fortsätt med den
lösningen under kommande Almedalsveckor.

	Kan fler seminarier I högre utbildning
rädda demokratin?
Medverkande: Jonas Ingvarsson (Humtank)
samtalar med Jesper Enbom (Humtank)
Samtliga seminarier kunde också ses på
internet. En fördel med det omfångsrika programmet var att humanistisk forskning och
Humtanks frågor synliggjordes i Almedalsprogrammet. Särskilt lyckade var de stora samarbetsseminarierna som lockade stor publik
och många viktiga beslutsfattare i humaniora
frågor, bland annat ett flertal universitets
rektorer.
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Under Bokmässan 2016 anordnade Humtank seminariet ”Hur mår nordisk humaniora?” med representanter
från flera nordiska länder.

BOKMÄSSAN 2014 – 2017
Humtank påbörjade sin närvaro vid Bokmässan i Göteborg 2014. Dels genom att ett flertal
medlemmar var närvarande och besökte seminarier och montrar, men framförallt arrange
mang av ett tre seminarier och panelsamtal.
I en av de stora hörsalarna organiserade vi på
första mässdagen tillsammans med RJ och
Kulturrådet, ett seminarium kring ”Den oumbärlige humanisten”, där bland andra Sverker
Sörlin, Ulrika Knutson och Humtanks Helen
Fuchs medverkade. Fokus låg på Humanioras
samhälleliga betydelse och framtid. På den första dagens kväll arrangerade vi även ett samtal
på Forskartorget om ”Boken och den analoga
nostalgin” med Pelle Snickars från Umeå
universitet och Jesper Olsson från Humtank,
modererat av Humtanks Anna Sofia Rossholm.
På mässans andra dag följde en tredje programpunkt: ett samtal mellan Marie Cronqvist och
Jonas Harvard från Humtank under rubriken
”Humaniora är nödvändigt för samhällsutvecklingen”. Sammantaget var det en lyckad
insats i en omgivning där humanioras betydel-
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se förvisso ofta betraktas som given, men som
inte desto mindre utgör ett viktigt forum för att
stärka den samhälleliga rollen och självbilden
bland humanister.
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 deltag
ande 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.
Humtank hade två egna arrangemang under
2016 års bokmässa. På Forskartorget deltog
litteraturvetarna Jesper Olsson och Jonas
Ingvarsson med samtalet ”Fri från tryck” om
möjligheterna och begränsningarna med
digitala publikationer och om framtida former
för kunskapsspridning. På Humanistiska
fakulteten, GU, anordnades panelsamtalet
”Hur mår nordisk humaniora?” i samverkan
med GU. Medverkande var Sharon Rider
(Uppsala), Karen Gram Skjoldager (Aarhus)

Helge Jordheim (Oslo) samt Bengt Kristensson Uggla (Åbo). Moderator var Johan Östling
(Lund). Båda arrangemangen tillgängliggjordes
på Humtanks hemsida, Facebooksida, samt
Youtube-kanal.
Utöver dessa två arrangemang deltog
Humtanks medlemmar i en rad sammanhang:
	
”Humaniora utan nytta”,
Timbro, Fanny Forsberg Lundell
”Bildning eller Big Data”,
Timbro, Fanny Forsberg Lundell,
Jesper Olsson
	
”Det goda seminariet”,
Lunds universitet, Marie Cronqvist
	
”Hur möter humaniora klimat
förändringarna?”,
Linnéuniversitetet, Anna Sofia Rossholm.
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På bilden ses 2016 års pristagare Mohammad Fazlhashemi.

HUMTANKPRISET 2014 – 2017
En av de aktiviteter som listades i den kommunikationsplan som antogs hösten 2014 var
en årlig utdelning av ett Humtank-pris 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 uppdrag att arbeta fram riktlinjer
inför ett nomineringsförfarande, nomineringskriterier och få fram en kompetent jury.
Målsättningen var att dela ut priset under
våren 2015 och att det var aktiviteter under det
föregående året, dvs 2014, som skulle bedömas.
Det visade sig emellertid vara svårt att få fram
en jury inför en prisutdelning under våren och
denna fördröjning innebar att det efterhand
fanns goda skäl att tro att nomineringstiden
skulle bli för kort. Istället bestämdes att prisutdelningen skulle flyttas till hösten samma år.
En viktig fråga var sammansättningen av juryn.
Ursprungligen var det tänkt att den skulle
bestå av en representant från Humtank och
två externa representanter av vardera kön. De
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externa jurymedlemmarna skulle vara välrenommerade och välkända bland både akademiker och en bredare allmänhet. Under våren togs
det därför fram en lista på lämpliga kandidater
från näringslivet, massmedia och kultursektorn. Humtank valde därefter att tillfråga tre
personer; Kay Glans, Ulrika Knutson och
Robert Weil, vilka alla tackade ja. Från Humtank utsågs Roine Viklund att vara samman
kallande. I början av juni var juryn utsedd.
Denna jury har därefter varit fungerande under
hela perioden 2015-17.

När juryn var utsedd och nomineringskriterierna definierade fanns det fortfarande två
viktiga frågor att fastställa, nämligen när och
var prisutdelningen skulle äga rum. Initialt
ansågs det att priset borde delas ut i samband
med Nobelpriset men till slut enades Humtank
kring tanken att priset borde ges i samband
med annat passande arrangemang. Detta för att
underlätta planering och genomförande samt
för att locka en större publik. Nomineringstiden
bestämdes till oktober för 2015 och september
för 2016. Det har inte funnits några restriktioner på vilka som kunnat nominera till priset
och nomineringstexten har varit tillgänglig på
sociala medier (Facebook, hemsida och Twitter),
på lärosätens hemsidor, som affischer och
via direkta mail. Dessutom skickades har det
skickats pressrelease till massmedia. Prisutdelningen 2015 samarrangerades med Nordiska
Museet den 18:e november medan prisutdelningen 2016 samarrangerades med Forsskålssymposiet 2016 den 24 november vid Uppsala
universitet.
Direkt efter nomineringstidens utgång har
nomineringarna sammanställts och presenterades för juryn. Juryn har därefter sammanträtt
i Riksbankens Jubileumsfonds lokaler i Stockholm. Vid sammanträdet har de olika kandidaterna diskuterats men juryn har ganska snabbt

kunnat ena sig kring ett namn, Sharon Rider,
professor i filosofi vid Uppsala universitet
(2015) och Mohammad Fazlhashemi, professor
i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. (2016).
Inför utdelningen av Humtankpriset 2017 har
förutsättningarna förändrats något i och med
att nomineringstiden är satt till maj månad och
jurysammanträde där pristagare koras kommer att hållas den 12 juni. Denna förändring är
framförallt gjord för att kunna planera pris
utdelningen till något lämpligt arrangemang
vid pristagarens lärosäte eller hemstad. Detta
för att kunna skapa än större intresse kring
Humtankpriset, både för media och publikmässigt. Prisutdelningen kommer att genomföras
under hösten.
Juryn består av:
	
Kay Glans, Chefredaktör för tidskriften
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 och lektor i historia,
Luleå tekniska universitet.

En grundläggande frågeställning inför utdelningen av Humtankpriset var att fastställa
kriterier för valbarhet. Inom Humtank har det
funnits förespråkare för flera olika synsätt i
denna fråga och som debatterats flitigt under åren. Trots detta har den definition som
fastslogs på våren 2015 kvarstått; att priset
skulle gå till en verksam akademiker som på
ett förtjänstfullt sätt bidragit med humaniora
perspektiv i det offentliga samtalet.
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16–17 JUNI Deltagande i Global Humanities. Konferens i Hannover.
1–6 JULI Närvaro Almedalsveckan.
1 JULI BOKBÅL FÖRR OCH NU. Seminarium under Almedalsveckan.

Under perioden 2014–2017 har Humtank arrangerat seminarier från Luleå i norr till Lund i söder. I september 2015
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.

SEMINARIER 2014 – 2017
Nedan följer en sammanfattning av de seminarier, paneldebatter och
konferenser som Humtank arrangerat eller deltagit i 2014–2017.
Utöver de många aktiviteter som ägt rum på läsosäten runt om i landet
och seminarier vid större återkommande evenemang, har Humtank
också genomfört studiebesök vid humanistiska forskningsmiljöer.
Däribland Humboldt-universitetet och Köpenhamns universitet.
Seminariernas och debatternas syften är idé
utveckling, opinionsbildning och nätverkande.
Humtanks seminarieverksamhet har under
perioden 2014-2017 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
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Nordiska museet, diskuterat yttrandefrihet på
Europaforum, organiserat ett seminarium
i samarbete med fackförbundet DIK och
arrangerat Science cafés tillsammans med
Vetenskap & Allmänhet. Dessutom fortsätter
Humtank att organisera seminarier och
debatter på våra lärosäten.

9 SEPTEMBER Humtank-presentation på upptakt för masterstudenter i humaniora, Stockholms
universitet.
16 SEPTEMBER Humtank-presentation på Sigtunastiftelsen med Dan-Erik Sahlberg och
Alf Linderman.
22 SEPTEMBER NYA UTSIKTER FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP! Seminarium
för forskare på Stockholms Universitet. Samarrangemang Humsamverkan och
Humtank. Inledning av Göran Blomqvist, RJ.
23 SEPTEMBER NYTID: FÖR HUMANIORA I TIDEN. PechaKucha Night, Kulturhuset
Komedianten, Varberg
26–28 SEPTEMBER Närvaro på Bokmässan Göteborg.
26 SEPTEMBER DEN OUMBÄRLIGE HUMANISTEN. Bokmässan Göteborg.
27 SEPTEMBER BOKEN OCH DEN ANALOGA NOSTALGIN. Forskartorget, Bokmässan Göteborg.
29 SEPTEMBER TUNISIENS KVINNOR EFTER DEN ARABISKA VÅREN. Föreläsning: Fanny
Härgestam, samtal med Humtank, Stockholms universitet.
30 SEPTEMBER Paneldebatt om Humaniora och innovation, Umeå universitet.
HUMANIORAS VÄRDE OCH SAMVERKAN. Seminarium på Linnéuniversitetet.
Humtank-presentation på Alumndagen på Stockholms universitet.
HUMANIORAS TID ÄR NU. SOLLUX-seminarium på Lunds universitet.
Inspirationstal, examenshögtid för humaniorastudenter, GU.
Lunchdebatt på Mittuniversitetet: Humanister i samhällsdebatten, var finns de?
NEINQUARTERLY, A CIVILIZATION OF DISCONTENTS. A CONVERSATION
ABOUT THE CRISIS IN THE HUMANITIES. Lunds universitet.
30 OKTOBER FÖR VEMS SKULL PLUGGAR JAG? Föredrag på Hum-teol studentföreningen,
Lunds universitet.
2 OKTOBER
2 OKTOBER
2 OKTOBER
3 OKTOBER
16 OKTOBER
21 OKTOBER

10 NOVEMBER Presentation av Humtank, Akademiska föreningen, Lund.
12 NOVEMBER Närvaro på konferens om Framtidens forskning, V&A, Sveriges Unga Akademi,
Naturvetarna.
12 NOVEMBER Närvaro på seminarium om kommunikation på Summit Hitech, Stockholm.
19 NOVEMBER Närvaro på V&A-seminarium i Riksdagen om samverkan.
25 NOVEMBER KULTURHUVUDSTADSÅR – OCH SEDAN? Organisation av offentlig panel
diskussion, Kulturhuset Väven, Umeå.
9 DECEMBER Workshop Tema humaniora och arbetsliv, Inst för kulturvetenskaper,
Lunds universitet.
11–12 DECEMBER THE TREMBLING TRADITION OF THE HUMANISTIC STUDY OF RELIGION.
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27 JANUARI Workshop om humaniorapris på Norges ambassad.
28 JANUARI Deltagande i panelsamtal på seminariet HUMANIORA I NÄRINGSLIVET, Timbro.

25 FEBRUARI VETENSKAP, MORAL OCH SAMHÄLLE – ETT SAMTAL OM GRÄNSLANDET
MELLAN DET POLITISKA OCH DET VETENSKAPLIGA. Paneldiskussion,
Umeå universitet.
20 MARS EN KVÄLL OM BILDNING. Panelsamtal på Medelhavsmuséet.
13 APRIL ROMANSKA SPRÅK OCH ARBETSLIV. Alumnsamtal på Stockholms universitet,
modererat av Humtank.
15 APRIL VAD ÄR SVENSKHET? Seminarium på Utvandrarnas hus i Växjö, modererat av
Humtank.
21 APRIL Workshop på Humanioradagarna, Uppsala universitet.
21 APRIL EFTER JOBBET – TAR DATORN ÖVER ARBETET? Öppet seminarium på KTH
i samarr med Humtank och Södertörns högskola.
23 APRIL Bokmingel och paneldebatt, Gula villan, Stockholms universitet.
Deltagande i The Challenges of Arts and Humanities, Ålborg.
Närvaro vid RJ jubileumskonferensen Great Expectations.
Panelsamtal om humaniora och undervisning på Linnéuniversitetets fakultetsdag.
HUMANIORA IDAG OCH IMORGON. Presentation av Humtank samt panel
diskussion, Uppsala universitet.
28–29 MAJ HUMANISTISK KUNSKAP I FRAMTIDENS SAMHÄLLE. Deltagande och
orgnisation av paneldebatt. Högskola och samhälle i samverkan, Kalmar, Linné
universitetet.
5 MAJ
7 MAJ
7 MAJ
8 MAJ

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”
16 SEPTEMBER Seminarium, ”Hur hanterar vi den komplexa framtiden? En eftermiddag om
1humanistisk kompetens”. Samarrangemang med fackförbundet DIK.
24 SEPTEMBER Seminarium, Bok och biblioteksmässan Göteborg: ”Humaniora i en algoritmisk
framtid”.
25 SEPTEMBER Seminarium, Bok och biblioteksmässan Göteborg: ”Bildning och handling”.

25
2016

Seminarieserie vid Luleå tekniska universitet: Humanistiska perspektiv på...
(1:
”Europa efter Paris”, 2: ”Migrationens utmaningar”, 3: ”Yttrandefrihet”,
2 JUNI
4: ”Minoriteter och markrättigheter”, 5: ”Teknik”)
23 FEBRUARI Inspirationsseminarium Norra Real, Stockholm: ”Studera humaniora”.

1 FEBRUARI–

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).
19 SEPTEMBER Historiska muséet i Stockholm, ”Älskade muséer”, boksläpp, samarrangemang
mellann Humtank och Historiska muséet. Medverkande från Humtank: Anna Sofia
Rossholm, David Thurfjell.
9 DECEMBER Stockholms universitet, ”Universitetet i storstadsvimlet – aktuellt om
samhällsdialog och samverkan”. Fanny Forsberg Lundell presenterar Humtanks
verksamhet.

2017

31 JANUARI Umeå universitet, ”Kunskapens nya rörelser”. Diskussion av rapport.
Medverkande från Humtank: Jesper Enbom.
11–13 MAJ Vetenskapsfestivalen i Göteborg, Tre Science Cafés i samarbete med
Vetenskap & Allmänhet. Medverkande från Humtank: Fanny Forsberg Lundell
och Magnus P Ängsal.

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”.
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HUMTANK I GRAFISK FORM
Under denna första 3-årsperiod har Humtank tagit fram
en grafisk profil och ett antal trycksaker, för att stärka och
tydliggöra smedjans externa kommunikation.

VARJE SAMHÄLLSFRÅGA
HAR EN HUMANISTISK
DIMENSION.

HUMTANK
VERKAR FÖR:

DET ÄR VI
SOM ÄR HUMTANK.

1
Humtank bildades 2014 på initiativ av de humanistiska
fakulteterna vid tolv svenska lärosäten. Syftet är att
bygga en bro mellan akademi och offentlighet och
visa på de humanistiska ämnenas nödvändighet för
samhällsutvecklingen.

att Sverige får en tydligt artikulerad
och medveten humaniorapolitik

2
Humtank är tankesmedjan som verkar för att stärka
humanioras roll, i samhället såväl som inom akademin.

att den humanistiska kompetens
som finns i samhället uppvärderas

Humanistisk forskning fokuserar på människan som
social och kulturell varelse, hennes språkliga och
konstnärliga uttryck och hennes relation till tillvaron
runt omkring oss.

att humanistisk forskning
och dess betydelse synliggörs

Humtank består av tolv aktiva forskare inom humaniora
som utsetts av respektive lärosäte. Humtank är:

3

En rad viktiga forskningsfrågor kan enbart besvaras
genom humanistisk forskning.

Marie Cronqvist .................................. (Lunds universitet)
Jesper Enbom ...................................... (Umeå universitet)
Fanny Forsberg Lundell.......... (Stockholms universitet)
Helen Fuchs ........................................... (Högskolan i Halmstad)
Jonas Harvard...................................... (Mittuniversitetet)

4
att villkoren för humanistisk
forskning och utbildning förbättras

SVERIGE BEHÖVER HÖGKVALITATIV
FORSKNING OM HISTORIA, SPRÅK, RELIGION,
KONST, KULTUR OCH FILOSOFI FÖR ATT DET:

Jonas Ingvarsson ............................. (Högskolan i Skövde)
Lina Nyroos.............................................. (Uppsala universitet)
Jesper Olsson ....................................... (Linköpings universitet)
Anna Sofia Rossholm ................. (Linnéuniversitetet)
David Thurfjell...................................... (Södertörns högskola)

5
att humanistiska forskare ska få
bättre förutsättningar för att sprida
sina resultat till allmänheten

Roine Viklund ....................................... (Luleå tekniska universitet)
Magnus P. Ängsal ........................... (Göteborgs universitet)

1. leder till kunskap om oss själva
2. skapar förutsättningar för kritiskt tänkande
3. gör det möjligt att ifrågasätta sådant
vi tar för givet
4. lär oss att tänka utifrån andras perspektiv

VEM HAR SYNLIGGJORT
HUMANIORA BÄST?
– NOMINERA TILL
#HUMTANKPRISET2016

Allt detta är avgörande för att vi ska kunna
tackla de utmaningar som vårt demokratiska
samhälle står inför!

PANELDEBATT:
HUR MÅR NORDISK HUMANIORA?

HUMTANKPRISET 2016

Varje samhällsfråga har en humanioradimension.
Därför har tankesmedjan Humtank instiftat
Humtankpriset som varje år ska gå till en
verksam akademiker som på ett förtjänstfullt
sätt bidragit med humanioraperspektiv i det
offentliga samtalet.
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DEBATT

GÖR DIN RÖST HÖRD

Under senare år har vi sett humaniora utsättas för
neddragningar i våra nordiska grannländer och
debattens vågor har där gått höga. I Sverige har
debatten under tiden kretsat kring kvaliteten i
utbildningen, sjunkande kunskapsnivåer, den låga
studentpengen för humaniora samt PISA-resultaten.
Här finns pedagogiska såväl som ekonomiska och
kunskapsmässiga utmaningar. Hur ska vi se på
relationen mellan bildning och utbildning? Hur mår
humanistisk utbildning i de olika nordiska länderna?
Vad kan vi lära av varandra?

Vilken akademiker, som särskilt förtjänstfullt
synliggjort humanioras betydelse i offentligheten,
vill du se som pristagare? Nominera den personen
till #HUMTANKPRISET2016, senast den 1 oktober.
Skicka din nominering, samt en kort motivering
till Humtank via:
TWITTER #humtankpriset2016 @HumtankSverige
FACEBOOK facebook.com/humtank
E-POST info@humtank.se

FRÅN VÄNSTER: Marie Cronqvist, David Thurfjell, Jesper Enbom,
Roine Viklund, Jonas Harvard, Jesper Olsson, Fanny Forsberg
Lundell, Jonas Ingvarsson, Helen Fuchs, Anna Sofia Rossholm,
Lina Nyroos. Magnus P. Ängsal saknas på bild.

HUMTANK VERKAR
FÖR ATT STÄRKA
L
HUMANIORAS ROL
I SAMHÄLLET.

2015-06-26 14:24

ÅRSRAPPORT
2014 – 2015
TANKESMEDJAN

HUMTANK

HUMTANK I SOCIALA MEDIER

NÄR:
FREDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2016, KL.15.00–17.00.

Prisutdelning kommer att ske i november.

PLATS:
LILLA HÖRSALEN, HUMANISTEN, RENSTRÖMSGATAN 6,
GÖTEBORGS UNIVERSITET.

JURYN BESTÅR AV

KONTAKTA GÄRNA
SLEDARE:
VÅRA VERKSAMHET

KAY GLANS
Chefredaktör för Respons, hedersdoktor vid
samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet

k.se
dell@humtan
fanny.forsberg-lun
tank.se
jonas.harvard@hum

I PANELEN

ULRIKA KNUTSON
Kulturjournalist och författare, hedersdoktor vid
humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet

SHARON RIDER, Uppsala

ROBERT WEIL
Affärsman och ordförande i Proventus

KAREN GRAM SKJOLDAGER, Aarhus
2015-06-26

HELGE JORDHEIM, Oslo

ROINE VIKLUND
Universitetslektor i teknikhistoria, Luleå tekniska
universitet.

BENGT KRISTENSSON UGGLA, Åbo
Moderator: JOHAN ÖSTLING, Lund

A4.indd
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2016-09-05 15:20

humtank.se

ANNA SOFIA ROSSHOLM

DAVID THURFJELL

anna-sofia.rossholm@humtank.se

david.thurfjell@humtank.se

Linnéuniversitetet

info@humtank.se

Södertörns högskola

@HumtankSverige

facebook.com/humtank
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Seminarium:

POLITISERINGEN
AV UNIVERSITETET
– HUMANIORAS ROLL
I ETT POLARISERAT
SAMHÄLLE
1 JULI, 2015

Tid: 09:00 – 10:00
Uppsala universitet, Campus Gotland,
Cramérgatan 3

MEDVERKANDE
HÅKAN BOSTRÖM
Ledarskribent, Göteborgs-Posten
LARS ANDERS JOHANSSON
Kulturansvarig och redaktör, Timbro

facebook.com/humtank
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HELENE LÖÖW
Docent i historia, Uppsala universitet

2015-06-26 15:39

LINA NYROOS (moderator)
Forskare, Humtank & Uppsala universitet
BO ROTHSTEIN
Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

humtank.se
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Twitter

Facebook är en viktig plattform för Humtank.
Organisationens Facebooksida gillas i maj 2017
av ca 1900 personer vilket är en ökning med
omkring 300 från föregående år. Av Humtanks
följare är 55% kvinnor och 41% män. (Inte
alla användare uppger kön.) På sidan blandas
egenproducerade texter, exempelvis debatt
artiklar, med ett stort antal humanioranyheter
från hela världen. Ambitionen är att presentera
aktuella diskussioner om humaniora genom
omvärldsbevakning och – framför allt – att
synliggöra humanistiska kunskapsbidrag med
särskild tonvikt på samhällsrelevans. Inläggen har en stor räckvidd, inte sällan mellan
2-3000 personer. Detta utgör en icke obetydlig
del av humanioraintresserade i Sverige. Centrala opinionsbildare och makthavare i för
Humtank viktiga frågor följer Facebook-sidan.
Genom publiceringen av inlägg, vanligtvis
två-tre om dagen, i det närmaste alla vardagar
har Facebook-kanalen en betydande räckvidd över året, och inläggens genomsnittliga
räckvidd är strax under 5000 personer.

Humtanks Twitter-kontot hade 1533 följare i
mitten av maj 2017, en ökning med ca 300 från
föregående år. Humtank har under de gångna åren haft daglig närvaro på Twitter. Dels
för att sprida information om våra aktiviteter
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. Särskilt hög aktivitet kan noteras i
kring rapportsläppet och de övriga aktiviteterna i Almedalen då vår ”kvartssamtal” sändes
via den sociala plattformen Periscope, under
Bok- och biblioteksmässan och i samband med
utdelningen av Humtankpriset i november.
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HUMTANKS BLOGGINLÄGG 2015 – 2017

BLOGG OCH HEMSIDA
Humtanks ambition är en livaktig hemsida
med texter som fäster blicken på centrala
humaniorafrågor och stimulerar till eftertanke
och debatt. Hemsidans nya format lanserades
under 2015, och konceptet kvarstår. Debat
terande texter kombineras med rapporter från
seminarier och annonser om arrangemang i
Humtanks regi.
Hösten 2016 följde vi upp det föregående årets
satsningar att bjuda in framstående humanister att formulera sig om ett gemensamt tema.
Medan rasism, Medelhavet och migrationskris
stod i centrum 2015, valde vi under 2016 att
fokusera på profilfrågan kvalitet i humanistisk utbildning och forskning. I linje med det
inbjöds en rad humanister att skriva fritt och
visionärt på temat ”Vägen till en god humanistisk utbildning år 2040”. Det mynnade under
senhösten 2016 ut i fyra mycket stimulerande inlagor, som blev brett lästa och delade.
Att bjuda in andra skribenter att skriva i
angelägna frågor är en framgångsmodell som
vi avser att fortsätta med och utveckla. Nya
impulser kommer humanioradiskussionen
till del, samtalet syresätts. Samtidigt understryker det Humtanks roll som tankesmedja,
där skiftande perspektiv bryts mot varandra.
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Därutöver har Humtanks egna medlemmar
skrivit i olika frågor, liksom gästskribenter
har gjort det. Frågor som lyfts i blogginläggen har exempelvis varit humaniora och
klimatförändringar, kunskapsförakt och beslutsfattande, filosofi i skolan, humaniora
och den nya kunskaps- och faktavurmen.
Hemsidan har alltfort skötts av Jonas Ingvarsson och Magnus P. Ängsal. Under året har vi
uppdaterat information om Humtank på sidan,
med nya foton och minibiografier, och gjort
våra trycksaker tillgängliga för nedladdning.
Vi har också gjort egna arrangemang tillgängliga
audiovisuellt (seminarierna i Almedalen och
på Bokmässan 2016).
Framledes fortsätter vi med regelbundna inlägg
från Humtanks medlemmar och inbjudna texter
från gästbloggare. Det kräver förhållandevis
liten insats från varje enskild skribent deltagare,
men effekten blir påtaglig. 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.

JUNI 2015

OKTOBER 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.

• 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.

SEPTEMBER 2015
• 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.

NOVEMBER 2015
• 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.

DECEMBER 2015
• Hårda vetenskaper löser inte mjuka
utmaningar, Jonas Harvard och
Marie Cronqvist.
• Se Humtanks seminarier från Bokmässan
2015, Magnus P. Ängsal.
• Tidskriftsupprop mot skev bibliometri,
Gästbloggare, Andrea Castro.
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OM HUMTANK

JANUARI 2016

OKTOBER 2016

• Den svåra men viktiga internationaliseringen, Jesper Enbom.

• Migration, humaniora och den kvalitativa
metodens fördelar, Fanny Forsberg Lundell.
• Filosofi i skolan är ett smart drag,
Gästbloggare, Karolina Christopher.

FEBRUARI 2016
• En norsk vändpunkt?, Marie Cronqvist.

NOVEMBER 2016
MARS 2016
• Imre Kertész och den intellektuella
instabiliteten, Jonas Ingvarsson.

• Vägen till en god humanistisk utbildning år
2040, Magnus P. Ängsal.
• Kunskap i samverkan: Humtankpristagare
Mohammad Fazlhashemi, 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.

DECEMBER 2016
• Forskningens samverkan måste mätas brett
– kommentar till forskningspropositionen,
Fanny Forsberg Lundell och Jonas Harvard.
• Bildning och fördjupning kräver sammanhang, Gästbloggare, Anna-Malin Karlsson.
• Humaniora år 2040 är tidskrävande och
ut manande, Gästbloggare, Fanny Thalén.
• Tänk er en humaniora för toppstudenter,
Gästbloggare, Anna Victoria Hallberg.
• Humaniora ska söka sanningen,
Gästbloggare, Arne Jarrick.

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

Alla medlemmar träffas två gånger per termin, under ett endagsmöte samt under ett
internat. Däremellan träffas Humtank via
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 för humanistiska fakulteter. Denna infaller
vanligen i närheten av vårterminens slut.

STYRGRUPP
PER-OLOF ERIXON
LYNN ÅKESSON
CATHRINE NORBERG

Dekan, Umeå universitet (sammankallande)
Dekan, Lunds universitet
Dekan, Luleå tekniska universitet

JULI 2016
• Vad gjorde du 1992? Eller: Humtanks första
rapport är här, Jonas Ingvarsson.
• Kunskapsföraktet en utmaning för
beslutsfattare, Fanny Forsberg Lundell.

AUGUSTI 2016
• Gör filosofi obligatoriskt i gymnasiet, Fanny
Forsberg Lundell.
		

FEBRUARI 2017
• Remove barriers and languages will flourish,
Gästbloggare, Josh Brown.

MEDLEMMAR

MARS 2017

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

• Tid för humanister att fundera på fakta,
Magnus P. Ängsal.
• Om CoRe: Medicinsk humaniora har hälsan i
Danmark, Jonas Harvard.

SEPTEMBER 2016
• Möt Humtank på och utanför Bokmässan,
Magnus P. Ängsal.
• Hur kan humaniora möta klimatförändringarna?, Anna Sofia Rossholm.
• Humanistisk kunskapsspridning behöver
bättre infrastruktur, Jesper Olsson.
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APRIL 2017
• Upprop för att rädda Central European
University i Budapest, Jonas Ingvarsson.

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
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