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 svenska profilerade forskare 

inom humaniora har bildat tanke-

smedjan Humtank. Den ska vara 

en motkraft i en samhällsdebatt 

som fokuserar på ekonomi, teknik 

och medicin. Andra ”think tank”-

mötet hölls i Lund.

    – I varje viktig samhällsfråga 

finns också en humanistisk dimen-

sion som behöver komma fram, 

säger Andrej Slavik från Göteborgs 

universitet. 

Idéerna flödar när den nya humanistiska 
tankesmedjan Humtank träffas en snöig ja-
nuaridag i Lund. 

 – Vi måste bort från den här stämpeln att 
humaniora bara är roligt. ”It´s tough work, 
but somebody has to do it”, säger en av mö-
tesdeltagarna lite på skämt.

SKÄMTET ÄR EN KOMMENTAR till en av dis-
kussionerna som förs, där det konstateras 
att det finns en tendens i samhället att inte 
uppfatta hur mycket arbete och forskning 
som ligger bakom humanistisk kunskap, 
kanske beroende på att humanistisk forsk-
ning snabbare än annan forskning blir all-
mänt vedertagen. Deltagarna i Humtank 
menar att det är ett både roligt, viktigt och 
tufft jobb att vara forskare i humaniora. 

Humtankgruppen träffades för första 
gången i november och består av elva yng-
re spjutspetsforskare i olika discipliner inom 
humaniora från lika många svenska lärosä-
ten. Gruppen är noga med att understryka 

Humanister 
startar egen
tankesmedja
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Humtanks andra möte ägde rum i 
Lund i kulturvetarnas Villa Blix. 
FOTO: SUSANNE EWERT
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HUMTANK

Humtank konstituerades i novem-
ber 2013.

Ledning: Lynn Åkesson, Lunds 
universitet; Peter Aronsson, Linné-
universitetet och Per-Olof Erixon, 
Umeå universitet

Humtank består av Marie 
Cronqvist, Lunds universitet; 
Jesper Enbom, Umeå universitet; 
Fanny Forsberg Lundell, Stockholms 
universitet; Helen Fuchs, Högskolan 
i Halmstad; Jonas Harvard, 
Mittuniversitetet; Jonas Ingvarsson, 
Karlstad universitet; Lina Nyroos, 
Uppsala universitet; Jesper Olsson, 
Linköpings universitet; Anna 
Sofia Rossholm, Linnéuniversitetet; 
Josefin Rönnbäck, Luleå  tekniska 
universitet; och Andrej Slavik, 
Göteborgs universitet.

att detta inte är något gnällforum för huma-
nister, utan syftet är att föra ut humanistisk 
kunskap och att göra det tydligt vad den 
kunskapen är.

– Humanioras perspektiv är nödvändiga 
för att man i ett komplext samhälle ska kun-
na fatta välgrundade beslut, säger Marie 

beröra de här frågorna. På så sätt kan vi i 
Sverige få en bättre vård med större förstå-
else för människors upplevelse av sjukdom 
och lidande.

Med på mötet finns tre dekaner som le-
der tankesmedjan och som också var de 
som födde idén om en ”think tank” för hu-
maniora: Lynn Åkesson från Lunds univer-
sitet, Per-Olof Erixon från Umeå universitet 
och Peter Aronsson från Linnéuniversitetet. 
Behovet att göra något sprang ur en ekono-
misering av samhällsdebatten, lägre anslag 
till forskningen och en krympande under-
visningsbudget.

LIKT ANDRA TANKESMEDJOR tänker sig 
Humtank att delta i den pågående samhälls-
debatten och att själv starta debatt.

Gruppen kommer att vara aktiv med 
bland annat debattartiklar i dagstidningar 
och på andra intressanta fora som Bokmäs-
san och Almedalen dit både allmänheten 
och politiker åker.

Humtank vill också sticka hål på politiskt 
språk, dvs. göra det tydligt för allmänheten 
vad ett politiskt parti åstadkommer med att 
använda ord som exempelvis ”utanförskap”. 

GISELA LINDBERG

Cronqvist, mediehistoriker och Lunds uni-
versitets representant i Humtank. Hon ex-
emplifierar med den tvärvetenskapliga kur-
sen Medical Humanities i Lund. 

– De blivande läkarna behöver diskute-
ra etiska frågor och genom litteraturveten-
skapen och människors berättelser kan man 

Tankesmedjan Humtank satsar högt och vill vara med och påverka samhällsdebatten. 
Överst fr. v.: Jesper Enbom, Andrej Slavik, Lina Nyroos. Mitten fr. v.: Bild 1. Marie Cronqvist. 
Bild 2: Fanny Forsberg Lundell, Anna Sofia Rossholm. Nederst fr. v.: Helen Fuchs, Jesper 
Olsson, Jonas Harvard. FOTO MARIE C: LEOPOLDO IORIZZO. ÖVRIGA FOTON: SUSANNE EWERT


