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Å undersöke humanioras fremtid er å kritiskt  
undersöke dominerande tankeretninger i samtiden.

Simen Andersen Öyen m.fl. 
Humanioras fremtid (2011)

Å ena sidan betonas det sturskt att de humanistiska  
ämnena på inga villkor får spännas för nyttans vagn,  
å andra sidan finns det en rörande tacksamhet varje 
gång någon utomstående antyder att humaniora kan 
intressera andra än de närmast sörjande.

Merete Mazzarella  
Svenska Dagbladet, 15/3 2012.

Ett framtida attraktivt universitet satsar på att se båda 
delarna som enhet och låter dynamiken mellan ett  
klassiskt bildningsideal [---] och nyttoinriktad yrkes- 
utbildning hållas vid liv. 

Göran Bexell 
Akademiska värden visar vägen (2011)
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A. INLEDNING

1) Bakgrund
I föreliggande rapport redovisas resultatet av en verksamhetsgenomlysning 
av humaniora vid Högskolan i Halmstad som genomförts på uppdrag av 
rektor Mikael Alexandersson under perioden maj t.o.m. september 2012. 
Bakgrunden till denna studie är ett beslut i högskolans styrelse (28/10 
2011) om att initiera en utredning av området humaniora vid lärosätet, 
med syfte att belysa dess styrkor och svagheter, relation till andra verksam-
hetsområden samt betydelse för Högskolan i Halmstad.

Utifrån styrelsens vägledande beslut har uppdraget, genom en dialog mellan 
utredaren, rektor och sektionschef Hugo Palmsköld, närmare preciserats och 
presenterats för alla berörda på Högskolan i Halmstad på nedanstående vis:

Utredaren ska genom ett dialogiskt förfaringssätt skissera olika tänkbara vä-
gar att stärka humanioras position vid lärosätet samt diskutera eventuella 
verksamhetsförändringar till följd av sina förslag. Resonemang som förs, och 
idéer som presenteras, inom ramen för verksamhetsöversynen ska kunna ligga 
till grund för en fortsatt utvecklingsprocess vid lärosätet.

Kärnan i översynen kommer att utgöras av en serie dialoger med lärare och 
studenter inom sektionen, högskoleledning, viss administrativ personal samt 
företrädare för övriga sektioner. Översynen kommer, utöver frågor direkt re-
laterade till utbildning och forskning, att diskutera humaniora i relation till 
Högskolan i Halmstads profil och strategier, områdets interaktion med övriga 
verksamhetsområden vid lärosätet samt dess relation till det omgivande sam-
hället.

Verksamhetsöversynen kommer att beakta situationen för humaniora inom 
svensk högre utbildning och forskning i stort, förhålla sig till utvecklingen av 
det svenska högskolelandskapet, ge exempel på hur man arbetar med huma-
niora vid ett urval andra lärosäten av motsvarande storlek och inriktning 
samt relatera till kvalitetsgranskningar, utvärderingar och andra dokument 
av betydelse för områdets status.
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Jag har under intervjuarbetet operationaliserat uppgiften att komma med 
förslag på hur humaniora kan stärkas, genom att dela upp den i fem delar:

1) Stärka utbildningen inom området.
2) Stärka forskningen inom området.
3) Synliggöra och integrera området i högskolans strategier och mål.
4) Stärka områdets förankring på högskolan/inom andra sektioner.
5) Stärka områdets relation till, och förankring inom, det omgivande 
    samhället.

Ovanstående beskrivning bör för tydlighets skull kompletteras med yt-
terligare ett par upplysningar. För det första har det hört till verksamhets-
genomlysningens utgångspunkter att den i första hand intresserar sig för 
humaniora som vetenskapsområde vid Högskolan i Halmstad och inte 
för den organisatoriska enheten Sektionen för humaniora (i det praktiska 
arbetet har dessa storheter emellertid inte alltid gått att hålla isär). 

Jag vill också understryka att verksamhetsgenomlysningen har genomförts 
med en hög frihetsgrad. Utöver det ramverk som styrelsens beslut innebar, 
och ovanstående precisering av uppdraget, har jag arbetat efter eget huvud. 
Det har exempelvis inte förelegat ett batteri av specificerade frågor som jag 
har haft i uppdrag att besvara. Referenser av stor vikt att förhålla sig till 
har givetvis varit av högskolans styrelse, utbildningsnämnd och fakultets-
nämnd antagna mål och strategier.   

Ytterligare en instruktion bör ges till läsaren. Verksamhetsgenomlysningen 
har genomförts under sex månaders tid; ett halvår under vilket en rad för-
ändringsprocesser har initierats och genomförts vid Högskolan i Halmstad.1 
Också i samhället i övrigt har faktorer av betydelse påverkats, till exempel 
genom nya politiska beslut. Eftersom vare sig högskolan eller samhället har 
stått stilla, så förekommer i redovisningen av intervjuerna utsagor om förhål-
landen som kan ha förändrats sedan uttalandena nedtecknades. 

Rapporten består av fyra huvuddelar. Först presenteras utgångspunkter och 
ingångsvärden. Därefter tecknas ett antal sammanhang som det är viktigt 
att relatera humanioras situation i Halmstad till. I sektion tre redovisas re-
sultatet av intervjuerna. I den avslutande delen ställer jag en diagnos, skis-
serar ett antal utvecklingsvägar och presenterar mina rekommendationer. 

1 Rörande pågående förändringsprocesser på Högskolan i Halmstad, se: http://www.hh.se/omhogsko-
lan/hogskolansforandringsarbete.65436984.html
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2) Ingångsvärden och genomförande
Till de faktorer som påtagligt har präglat universitetssektorn, internatio-
nellt såväl som i Sverige, under de senaste åren hör utvärderingsväsendets 
tillväxt och ökade betydelse. Detta system har skärpt kraven på lärosätena, 
med indragna examensrättigheter som yttersta följd vid uppenbara bris-
ter, och därtill i tilltagande grad fått konsekvenser för den ekonomiska 
resursfördelningen. Företagsekonomen Kerstin Sahlin menar att vi lever 
och verkar i en ny institutionell era som hon kallar Granskningssamhället.2

  
Fördelen med denna utveckling är en ökad uppmärksamhet på betydelsen 
av att hålla hög kvalitet i verksamheten. Kanske kan man också tala om en 
ökad tydlighet från uppdragsgivarens sida om vad som förväntas av univer-
sitet och högskolor. Emellertid har detta mynt i likhet med andra två sidor. 
Utvärderingskulturen har exempelvis kritiserats för att förstå kvalitet som 
kvantitet, för att mäta produktivitet snarare än att se till innehållsliga as-
pekter.3 En annan viktig kritik är att utvärderingsmaskineriet i sin förläng-
ning deprofessionaliserar akademin, genom att ge utomstående aktörer 
tolkningsföreträde framför lärare/forskare i fråga om vad som är god kva-
litet.4 I sin studie Den akademiska frågan: En ESO-rapport om friheten i den 
högre skolan, tillför historikern Henrik Berggren denna angelägna debatt 
ytterligare aspekter då han skriver: ”Som vi sett av den svenska grundsko-
lans utveckling kan en alltför ensidig fokusering på kortsiktig utvärdering 
vara direkt skadlig. Det som verkligen betyder något är en mycket mer 
svårmätt faktor, nämligen kompetensen, nyfikenheten, hängivenheten och 
ansvarskänslan hos de människor som bedriver själva verksamheten.”5

  
Berggrens synsätt har varit en viktig utgångspunkt för det sätt på vilket 
min verksamhetsgenomlysning har genomförts. Den huvudsakliga arbets-
metoden har varit att genom samtal, hållna i en öppen och prövande anda, 
med ett stort antal personer både inom och utom Sektionen för humani-
ora söka förlösa kreativitet och nytänkande, för att identifiera inneboende 
möjligheter i humaniora. Metoden har samtidigt använts för att kartlägga 
problem och brister samt identifiera hinder för verksamhetsutveckling. In-

2 Kerstin Sahlin, ”Den svåra konsten att leda universitet och högskolor”, i Från Högskolan i Borås till 
Humboldt, volym 1, red. Maria Lindh och Johan Sundeen (Borås, 2010), 52 ff.
3 Sven-Eric Liedman, ”Tid för erfarenheter eller yrkesförberedelser?”, i Psykoanalytisk Tid/Skrift, no 
26–27, 2009, 13 ff. 
4 Ylva Hasselberg, Vem vill leva i kunskapssamhället? Essäer om universitetet och samtiden (Hedemora, 
2009), 16 ff. 
5 Henrik Berggren, Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre skolan (Stockholm, 
2012), 7 f. 
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formanternas beredvillighet att dela med sig av kunskaper, idéer, förhopp-
ningar, farhågor och frustrationer har varit utredarens viktigaste resurs. 

Rapporten gör inte anspråk på att utvärdera humaniora i Halmstad. Den 
vill tillhandahålla ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Rapporten 
kan bäst karakteriseras som en redovisning av en intervjustudie. Fakta 
och statistik har använts som stöd i arbetet, för att verifiera och falsifiera, 
men inte varit ett huvudföremål för utredarens ansträngningar. Det har, 
sammantaget sagt, mindre handlat om att väga och mäta, och mera om 
att resonera och reflektera; ett förfaringssätt kongenialt med det veten-
skapsområde som står i fokus. Det har varit min ambition att förena ett 
inifrånperspektiv, som bottnar i min egen tillhörighet till humaniora som 
vetenskapligt fält, med kritisk distans. 

Som antyds av ovanstående, och som framgår av inlägg i aktuell universi-
tetspolitisk debatt som jag har gjort under de senaste åren, ställer jag mig 
i viktiga avseenden kritisk till utvecklingen inom högskolevärlden. Fram-
förallt ifrågasätter jag den ensidiga instrumentalism som har fått breda ut 
sig, och som vill mäta allting i termer av ekonomisk tillväxt och anställ-
ningsbarhet, samt det rådande naturvetenskapliga tolkningsföreträdet för 
vad vetenskaplig kvalitet är.6 
 
Det går i ett uppdrag som det jag har haft förtroendet och glädjen att utfö-
ra inte att nollställa sig med avseende på personliga grundvärderingar. Lika 
lite går det emellertid att tänka bort den verklighet som medelstora hög-
skolor av Halmstads typ verkar i. Därtill bejakar jag delar av den gällande 
politiken, bland annat de ökade kraven på nyare lärosäten att profilera sig. 
En realistisk positionsbestämning att utgå ifrån i ett utredningsuppdrag 
som det aktuella, kan göras med hjälp av professorn i forskningspolitik 
Mats Benner: ”Lösningen kan inte vara att göra allt överallt. Men det är 
heller inte önskvärt att vissa lärosäten bara ska renodla för att enbart göra 
väldigt få saker. Alla lärosäten, stora som små, måste utgå från och blanda 
de akademiska idealen: integritet, relevans, avighet och nytta.”7

6 Flera av mina universitetspolitiska inlägg finns samlade i Johan Sundeen, Reflektioner från periferin: 
Böcker, bildning och idédebatt (Borås, 2012). Se också Maria Lindh, Johan Sundeen och Catta Torhell, 
”Bildning och kunskapskulturer”, i Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 2, red. Maria Lindh, 
Johan Sundeen och Catta Torhell (Borås, 2011). Niclas Stenlås, ”Vilka blir humanisterna?”, i Hu-
manisterna och framtidssamhället (Stockholm, 2011), 116, pekar på en växande kritik mot begreppet 
anställningsbarhet baserad på uppfattningen att dess inneboende tekniskt-rationella kunskapssyn inte 
med lätthet kan förenas med grundläggande värden i själva universitetsidén. Han framhåller att denna 
värdekonflikt är särskilt tydlig för humanioras del. 
7 Mats Benner, ”Vart går högskolan?”, i Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 1, 36.
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Situationen kring humaniora i Halmstad är laddad, med vad det bety-
der av misstänksamhet och cirkulerande föreställningar om oförrätter och 
missgrepp av olika slag. Det hade varit lätt att fastna i diskussioner om 
vem som har sagt och gjort vad, vilket skulle försvåra den konstruktiva 
ansats som finns formulerad i utredningsuppdragets precisering. Att helt 
och hållet avstå från att ventilera dessa aspekter har inte varit möjligt, men 
fokus har riktats mot framtiden. Jag har över huvud taget varit mindre 
intresserad av att dokumentera existerande förhållanden och i högre grad 
sökt stimulera till framtidsinriktade diskussioner. 

Sammanlagt har närmare ett 30-tal timslånga intervjuer genomförts, cirka 
hälften av dem med personer som är verksamma vid Sektionen för hu-
maniora. Samtal har genomförts med så gott som samtliga ämnes- och 
programansvariga lärare. Dessa dialoger har kompletterats med en enkät 
som delades ut till alla deltagare vid höstupptakten för Sektionen för hu-
maniora. Vid denna konferens fördes också, på mitt initiativ, en öppen 
diskussion på tema ”hur stärka humaniora vid Högskolan i Halmstad?”

Till informanterna hör högskolans fem sektionschefer, ett par lärare vid Sek-
tionen för lärarutbildning, tjänstemän med ansvar för informationsarbete 
och samverkan vid högskolan/sektionen, studentkårens ordförande, en av 
de studenter som har uttalat sig om humanioras situation i massmedia samt 
utbildningsnämndens ordförande. Vidare har samtal förts med en ledamot 
i Högskolan i Halmstads styrelse samt med kulturchefer i Region Halland 
och Halmstads kommun. Slutligen har intervjuer genomförts med företrä-
dare för fem andra högskolor: Södertörns Högskola, Högskolan i Mälarda-
len, Högskolan i Väst, Högskolan i Skövde samt Högskolan på Gotland. 

Det har under utredningens gång kommit förslag från olika håll på yt-
terligare personer som borde intervjuas.  Jag har inte kunnat tillmötesgå 
alla sådana önskemål. Principen för det urval som jag har tvingats till, har 
bestämts av strävan att i högre grad diskutera framtidsperspektiv än att 
dokumentera befintlig verksamhet. För att i görligaste mån skapa insyn i 
utredningsarbetet har jag fortlöpande haft kontakt med sektionschef Hugo 
Palmsköld samt medverkat med presentationer vid två konferenser med 
sektionens kollegium. 

Till det övriga utredningsmaterialet, som finns specificerat i materialför-
teckningen, hör bland annat granskningar av Högskoleverket, 2012 års 
personalbarometer vid Högskolan i Halmstad, utbildnings- och forsk-
ningsstrategier vid lärosätet samt svensk och internationell litteratur om 
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humanioras situation. Jag har också haft nytta av en SWOT-analys som 
genomfördes vid sektionen i våras och av andra former av internt arbets-
material som välvilligt har ställts till mitt förfogande. 
 
Slutligen bör det strykas under att humaniora i Halmstad är ett vittför-
grenat träd med sinsemellan olikartade grenar – några till exempel större, 
andra mindre. Det blir i en rapport som föreliggande nödvändigt med 
generaliserande frågor och dito skrivningar.8 Sektionen rymmer tre hu-
vudgrupper av vetenskapliga discipliner – kulturvetenskaper, historiska 
vetenskaper och språkvetenskaper. Mellan dessa är skotten inte vattentäta, 
men respektive ämnesgrupps förutsättningar skiljer sig, som tidigare ut-
redningar kring humaniora har visat, åt i en del viktiga avseenden. Fram-
förallt skiljer sig språken från de övriga ämnena när det gäller studenternas 
motiv för sina ämnesval och deras arbetsmarknadsutsikter.9  

3) Sektionen för humaniora – en beskrivning
Högskolan i Halmstad är organiserad i fem sektioner. Sektionen för hu-
maniora är väsentligen mindre än tre av de övriga, både när det gäller 
antalet anställda och antalet studenter. Den femte sektionen – lärarutbild-
ningen – befinner sig sett till antalet medarbetare i samma intervall som 
humaniora. Enligt aktuella uppgifter är totalt 46 personer anställda inom 
den humanistiska sektionen; att jämföra med 91 (IDE), 131 (SET), 149 
(HOS) samt 30 (LUT).10  

Avsikten med detta avsnitt är inte att ge en allsidig beskrivning av Sektionen 
för humaniora, utan att lyfta fram ett antal fakta av betydelse för att läsaren 
ska förstå bakgrunden till verksamhetsgenomlysningens genomförande. Det 
material som presenteras här kommenteras närmare i avsnitt 8 till 16.

Vid Sektionen för humaniora fanns vårterminen 2012 – då min utredning 
påbörjades – tre  utbildningsprogram: Hållbar turismutveckling, Kultur, 
kommunikation och administration samt Språkprogrammet. Det först-
nämnda programmet har ingen direkt motsvarighet på något annat läro-
säte i landet. Antalet huvudområden var vid tiden elva, varav ett – ”hållbar 

8 Ett fåtal informanter har inte velat uttala sig annat än om sitt eget ämne/program. 
9 Charlotta Zettervall, ”Humanioras roll i utbildningen”, i Humaniora i yrkeslivet, red. Fredrik Schoug 
(Lund, 2008), 38 f och Fredrik Schoug ”Humanistiska färdigheter”, i Humaniora i yrkeslivet, 
50 ff. 
10 Material framtaget av personalavdelningen 2012-10-16. HUM och lärarutbildningen är när det 
gäller tillsvidareanställningar jämnstora (24 personer vid HUM, 23 vid LUT). 
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turismutveckling” – endast gavs inom ramen för ett program. 2011 upp-
gick utbildningsproduktionen till 168 HST på de tre programmen, medan 
de fristående kurserna svarade för 446 HST. En viktig del av underlaget för 
lärartjänsterna utgörs av sektionens medverkan inom ramen för lärarut-
bildningen. Under 2000-talet har Sektionen för humaniora svarat för cirka 
tio procent av högskolans sammanlagda utbildningsproduktion.11 

Som framgår av dessa nummereriska basfakta utgör de huvudområden 
som finns vid sektionen av små miljöer; i flera fall uppgår den vetenskap-
liga kompetensen (d.v.s. antalet disputerad lärare) inom ett huvudområde 
till en person eller mindre än så. Som helhet har emellertid Sektionen för 
humaniora en högre andel disputerade tillsvidareanställda medarbetare än 
övriga sektioner.12 I nedanstående tabell ges en samlad bild av den tillsvida-
reanställda lärarkompetensen, fördelad per huvudområde, vid tidpunkten 
för verksamhetsgenomlysningens påbörjande:13 

Huvudområde Helårsekvivalenter
Disputerade 

tillsvidareanställda

Engelska 7,55 3

Filmvetenskap 1 1

Franska 1 0

Historia 3,8 3

Idé- och lärdomshistoria 0,75 0,75

Konstvetenskap 2 1

Litteraturvetenskap 1,2 1

Religionsvetenskap 2,9 2

Spanska 1 0

Svenska 3,2 1

Tabell 1: Lärarresurser vid Sektionen för humaniora

Den strukturella sårbarhet som finns inom humaniora i Halmstad kom-
mer sig inte bara av miljöernas litenhet. Det finns också ett antal andra 

11 Siffrorna är framtagna vid Ledningskansliet 2012-03-29.
12 Enligt underlag från personalavdelningen (2012-10-16) är 54 % av den tillsvidareanställda persona-
len vid Sektionen för humaniora disputerad, för övriga sektioner är förhållandet LUT (43 %), HOS 
(42 %), IDE (41 %) och SET (42 %). Observera att talen gäller samtliga tillsvidareanställda medarbe-
tare, lärare är alltså inte särskilt urskilt i underlaget.
13 ”Sektionen för humaniora”, informationsdokument om utbildningsproduktionen, framtaget vid 
Ledningskansliet 2012-03-29.
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kritiska faktorer. Till dessa kan en, jämfört med andra vetenskapsområden, 
låg fullföljandegrad och ett vikande söktryck för ett antal ämnen räknas. 
Prestationsgraden vid Sektionen för humaniora har under hela 2000-ta-
let legat klart under genomsnittet vid Högskolan i Halmstad. Bitvis har 
skillnaden varit så pass stor som tjugo procentenheter.14 Ett angränsande 
problem utgörs av s.k. nollpresterare. Enligt de senaste tillgängliga siff-
rorna (2011) så har Sektionen för humaniora störst andel nollpoängare i 
förhållande till samlad utbildningsproduktion.15 

I nedanstående tabell redovisas antalet examina som har utfärdats i de olika 
huvudområdena under perioden 2008–2011.16 (Observera att Högskolan i 
Halmstad inom området humaniora endast har magisterexamensrättighe-
ter i engelska och historia). 

Huvudområde Antal examina, kandidat
Antalet examina, 

magister

Engelska 9 7

Filmvetenskap 7

Franska 3

Historia 10 0

Idé- och lärdomshistoria 5

Konstvetenskap 20

Litteraturvetenskap 15

Religionsvetenskap 2

Spanska 0

Svenska 3

Tabell 2: Avlagda examina 2008–2011.  

Inom huvudområdet Hållbar turismutveckling utfärdades under samma 
period elva kandidatexamina. 

För att ge en rättvisande bild av de villkor under vilka sektionen verkar, är 
det viktigt att framhålla att studenter som läser humaniora i ett antal avse-
enden skiljer sig från studenter inom andra vetenskapsområden. Rörande 

14 Ibid.
15 På sektionsbasis ser nollpresterarna ut enligt följande 2011: LUT 2 %, HOS 8 %, SET 10 %, IDE 
18 % och HUM 23 %. Siffrorna baserar sig på uppgifter ur Ladok.
16 Siffrorna är framtagna vid Ledningskansliet 2012-03-29.
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den lägre prestationsgraden för humaniora i Halmstad sägs sålunda i ett 
dokument som har tagits fram vid högskolans ledningskansli att den ”kan 
bero på att man har en hög andel nätbaserade kurser jämfört med andra 
sektioner, att man har lägre produktion som sker på program och att man 
till viss del har ett utbud av bildningskurser där det inte alltid är det pri-
mära för studenten att ta poäng”.17  

Tilläggas kan att situationen i Halmstad då det gäller till exempel fullföljan-
degraden ingår i ett känt och sedan länge etablerat nationellt mönster för 
humaniora.18 I en utredning som har genomförts vid Lunds universitet he-
ter det att studenter som läser humaniora har ”krokigare” studiegångar och 
tar jämförelsevis längre tid på sig att fullfölja sina studier. Uppsatsarbetena 
är ett problem i sig, då relativt många studenter inte färdigställer denna del 
av sina studier.19 På gott och ont skiljer sig humaniora från andra veten-
skapliga fält i det avseendet att många attraheras till studier inom området 
av rent intresse. Det finns med andra ord generellt sett en mera idealistisk 
inställning till studier bland dem som läser humaniora; ett faktum som gäl-
ler hela vägen från akademisk grundutbildning till forskarutbildningsnivå.20 

Utbildning är den dominerande verksamheten vid Sektionen för huma-
niora. Forskningen för en jämförelsevis undanskymd tillvaro. Högskolan 
i Halmstad har åtta forskningsmiljöer och två forskarexamensrättigheter. 
En av dessa åtta miljöer – Kontext och Kulturgränser – har sin hemvist vid 
Sektionen för humaniora. Inom denna bedrivs ingen forskarutbildning i 
egen regi. Forskningsfokus inom miljön Kontext och Kulturgränser består 
i studier av kulturinbäddade identitetsmarkörer. Närmare bestämt bedrivs 
vetenskapliga studier i frågor om:

•	 Identitet och territorialitet.
•	 Identitet, narration och livshistoria.
•	 Idenitet, kulturbruk och vardagens kulturmöten.
•	 Identitet och materiella förändringar.21 

17 ”Sektionen för humaniora”, informationsdokument om utbildningsproduktionen, framtaget vid 
Ledningskansliet 2012-03-29. Sjunkande söktryck är ett nationellt problem. Tappet av studenter är 
särskilt påtagligt på fortsättningskurser. Se t.ex. Schoug; ”Inledning”, i Humaniora i yrkeslivet, 6 ff.
18 Se t.ex. Berggren, 65. 
19 Fredrik Schoug, ”Studier och arbete ur fågelperspektiv”, i Humaniora i yrkeslivet, 98 f.
20  Julia Boguslaw och Eskil Wadensjö, ”Humanisterna och den svenska arbetsmarknaden”, i Humanis-
terna och framtidssamhället, 29.
21 Forskningsmiljön Kontext & kulturgränser: strategisk plan 2011–2013.
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Forskningsmiljön omfattar idag 28 medlemmar, fördelade på tolv ämnen. 
Det finns ingen professor som är verksam inom miljön. Den akademiska 
meriteringen ser ut enligt följande: tre medlemmar är docenter, 17 stycken 
doktorer, fyra doktorander (som är inskrivna vid andra universitet).22 Av 
bemanningsunderlaget för 2013 framgår att elva medlemmar väntas ha 
forskningstid inom planerad tjänstgöring. Forskningstiden varierar mellan 
tio till 100 procent.23 Nyligen har tre kvinnliga doktorer inom området fått 
särskilda medel för att docentmeritera sig.24  

För den närmaste planeringsperioden har man inom forskningsmiljön satt 
upp tre delmål som anses särskilt angelägna:

1) Att samtliga medlemmar ska kunna erbjudas forskning inom 
    ramen för sin tjänst.
2) Att miljön ska få en ökad andel senior forskarkompetens.
3) Att fler medlemmar ska ingå i externfinansierade projekt.25  

Forskningsmiljöns publicering under 2008–2010 uppgick till fem artiklar 
i vetenskapliga tidskrifter, 38 bokkapitel samt två böcker. Medlemmarna 
i miljön deltog i 30 konferenser.26 Enligt miljöns självbeskrivning är det 
önskvärt att fler forskare än idag aktivt publicerar sig. Av den strategiska 
plan som forskningsmiljöns koordinator K. G. Hammarlund har upprät-
tat för 2011–2013 framgår att två tredjedelar av de texter som miljöns 
medlemmar har publicerat, har varit föremål för kollegial granskning 
(peer review). I en självvärderande utsaga sägs att: ”Det är en andel som är 
fullt acceptabel mot bakgrund av en stark humanistisk tradition att sprida 
forskning också i populär form riktad till en intresserad allmänhet.”27 
Den procentuella andelen externfinansiering uppgick 2008 till 24.7; 2009 
till 36.0; 2010 till 32.1 samt 2011 till 28.0. Det nationella genomsnittet 
inom samma vetenskapsområde uppgick under perioden till 39.5 procent 
att jämföra med 30.3 för Kontext och Kulturgränser.28 Enligt en självvärde-
ring inom forskningsmiljön anses dess medlemmar ha klarat sig väl i kon-

22 www.hh..htlmse/hum/forskning/kontextochkulturgranser/forskare.3812 
23 Underlag för tilldelning av forskningsmedel för 2013. Forskningsmiljön Kontext och Kulturgränser.
24 Rektors beslut, Dnr: 49-2012-645. De tre doktorerna är Cecilia Björkén-Nyberg, Catrine Bröjde 
och Linnea Gustafsson.
25 Forskningsmiljön Kontext & kulturgränser: strategisk plan 2011–2013, 1.
26 Kvalitetsrapport 2011. Fakultetsnämnden, Högskolan i Halmstad, bilaga 3, 7 f. 
27 Forskningsmiljön Kontext & kulturgränser: strategisk plan 2011–2013, 3.
28 Kvalitetsrapport 2011, Fakultetsnämnden, Högskolan i Halmstad, 6 f.
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kurrensen om externa medel. Samtidigt konstateras det att ansökningsak-
tiviteten inte har varit tillfredsställande.29  

Utifrån denna summariska beskrivning av Sektionen för humaniora kan 
ett antal för den fortsatta framställningen viktiga frågor formuleras:

1) Hur kan sektionens situation förstås i ljuset av nationella och 
    internationella sammanhang?
2) Vilka särskilda utvecklingsmöjligheter erbjuder aktuella tendenser 
    inom detta övergripande humanistiska fält?
3) Hur uppfattar sektionens medlemmar, i generella termer, den 
    utbildning, forskning och samverkan som finns inom området 
    humaniora idag?
4) Vilka möjligheter ser lärare/forskare vid sektionen till att stärka 
    humanistisk utbildning, forskning och samverkan vid Högskolan 
    i Halmstad?

29 Forskningsmiljön Kontext & kulturgränser: strategisk plan 2011–2013, 3.
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B. NATIONELLA OCH  
INTERNATIONELLA SAMMANHANG

4) Humanioras kris eller kultursamhällets?
Det finns en väl ingrodd föreställning som tycks omöjlig att gå förbi i 
diskussioner om de humanistiska vetenskaperna; uppfattningen att det rör 
sig om en grupp sammanhörande discipliner som befinner sig i kris. Ut-
givandet av antologin Humaniora på undantag? (1978), i vilken det redan 
i förordet bombastiskt talas om ”humanvetenskapernas förfall”, framstår 
som en märkespunkt i denna diskussion.30 Bakom denna volyms ansats låg 
dels en ideologisk och kunskapsteoretisk kritik av den s.k. faktapositivis-
men och en äldre generation humanisters objektivitetsideal, dels uppgifter 
från Statens humanistiska forskningsråd om att väsentligen mindre resur-
ser avsattes i Sverige för humanistisk vetenskap än i många jämförbara 
västeuropeiska stater.31

 
Här kan två huvudlinjer i den mångfacetterade föreställningen om huma-
nioras kris identifieras. Dels en på samhällsförutsättningarna, i synnerhet 
då de ekonomiska, inriktad kritik, dels ett inomvetenskapligt angreppssätt 
som intresserar sig för utvecklingen inom fältet humaniora, för frågor om 
varför och hur studiet av människan såsom kulturskapande varelse bedrivs.
 
Under de senaste decennierna har resursperspektivet dominerat diskussio-
nen om humanioras kris. Henrik Berggren ger en bild av den ofördelaktiga 
situation som gäller för humaniora och det närbesläktade fältet vetenskap-
liga samhällsstudier: ”Här finns […] en obalans. Omkring 70 procent av 
alla forskningsmedel går till teknik, naturvetenskap och medicin som sam-
mantaget har 30 procent av alla helårsstudenter, medan humaniora och 

30 Tomas Forser (red), Humaniora på undantag? Humanistiska forskningstraditioner i Sverige (Stock-
holm, 1978), 7. 
31 Fredrik Schoug, ”Bildningens basar: humanioras kris och kulturens sociala status”, i Kunskapssam-
hällets marknad, red. Markus Idvall och Fredrik Schoug (Lund, 2003), 89–95.
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samhällsvetenskap har 60 procent av alla studenter men endast 25 procent 
av forskningspengarna.”32

  
Uppfattningen om en förfördelning har också uttryckts med en rad an-
dra mått, till exempel rörande mängden lärarledd undervisning. Studenter 
inom humaniora och samhällsvetenskap får jämförelsevis mindre sådan 
än de kamrater som har valt att studera inom många andra vetenskaps-
områden.33 När jag intervjuar Göran Bexell framhåller han att man gjorde 
ansträngningar inom humaniora och teologi vid Lunds universitet för att 
finna rationella förklaringar bakom fördelningen av utbildningsresurser, 
men att inga hållbara skäl kunde identifieras. Bexell exemplifierar med att 
matematik, ett ämne vars undervisningsformer påminner om många hu-
manistiska discipliners, får väsentligen större resurser än de humanistiska 
ämnena. Bexell talar sålunda om en orättvisa i systemet.   

Kritiken mot fördelningen av utbildningsresurser har inte passerat stats-
makterna obemärkt. Som framgår av budgetpropositionen för 2013 ökar 
sålunda anslagen från och med nästa år till humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. För humanioras del innebär detta att ersättningen per 
inskriven heltidsverksam student ökar med 6500 kronor i förhållande till 
2011 års belopp. Ökningen är signifikativ, det sig sålunda om 30 procent 
mer resurser.34 Efter förändringen uppgår den sammanlagda ersättningen 
för en student som läser humaniora till drygt hälften av vad en student 
inom naturvetenskap genererar. 

Som nationalekonomerna Julia Boguslaw och Eskil Wadensjö visar så har 
humanister väsentligen sämre lönevillkor än likvärdigt utbildade perso-
ner med examen från andra vetenskapsområden. Det rör sig därtill om en 
klyfta vars storlek har ökat med tidens gång och där flera grupper, bland 
andra psykologer och socionomer, som tidigare hade en sämre genom-
snittslön nu har passerat humanisterna. Skillnaderna följer med när man 
rör sig uppåt på utbildningsstegen. Bland personer med doktorsexamen är 
humanister (och teologer) således den grupp som har lägst genomsnittlig 
årsinkomst. Humanister hör också till de kategorier högutbildade som har 
lägst sysselsättningsgrad.35 

32 Berggren, 87.
33 Se t.ex. Per Sonnerby, ”Tre års högskolestudier borde räcka för de flesta”, DN Debatt, 8/10 2012.
34 Regeringens proposition 2012/13:1, Investera för framtiden. Utgiftsområde 16, 69 f.
35 Boguslaw och Wadensjö, 25–76.



19

I sin uppmärksammade bok Humaniora i Sverige sätter idéhistorikern Svan-
te Nordin ”kris” som samlande beteckning för humanvetenskapernas ställ-
ning och utveckling under femtioårsperioden från 1960 fram till dags dato. 
Nordin urskiljer två typer av kriser: en identitetsmässig och en som handlar 
om bristande vetenskaplig legitimitet. Om identitetskrisen skriver Nordin 
att den består ”i att frågorna om vad humaniora är, vad de går ut på och hur 
de bör bedrivas har blivit oerhört mycket mera omstridda än tidigare.”36 

Svante Nordin benar ut identitetskrisen i fyra till stor del inbördes för-
bundna ifrågasättanden av centrala element i den grund som humaniora 
under sin ”guldålder” vilade på. Det gäller kritiken av:

•	 Bildningsidealet.
•	 Humanismen som ideologi och förhållningssätt.
•	 Det historiska betraktelsesättet.
•	 Humaniora som objektiv forskning och vetenskap.

Hos Nordin kommer sålunda en inomvetenskaplig tolkning av humanio-
ras kris till uttryck i likhet med vad som var fallet med boken Humaniora 
på undantag? Men där kretsen kring den antologin spårade problem i en 
stelnad faktapositivism, riktar Nordin det kritiska sökarljuset mot ett antal 
med vänsterpolitisering förknippade ideologistyrda humanvetenskapliga 
skolbildningar.37 Den explicita ideologiska laddning som präglar delar av 
den humanistiska forskningen bidrar till den legitimitetskris som Nordin 
talar om. Det finns sålunda en kritik som tar sikte på att odlandet av vär-
debaserade förhållningssätt leder till ett åsidosättande av akademiska kärn-
värden som till exempel objektivitet.38 

Som framgått innefattar diskussionen om humanioras kris en rad olika di-
mensioner. Ett faktum som har bidragit till att accentuera föreställningen 
om att humaniora missgynnas, är att viktiga kriterier för vad som är veten-
skaplig kvalitet utgår från den naturvetenskapliga publiceringstraditionen. 
Agrarhistorikern Janken Myrdal talar om ”artikelmätandets tyranni”. Den 
humanistiska publiceringstradition som har monografin som sin viktigaste 
form har trängs tillbaka av produktivitetskrav och rankingparametrar som 
bygger på artikelpublicering i vetenskapliga tidskrifter. Dessa peer-review 
tidskrifter är som regel internationella, vilket kan uppfattas som ett pro-

36 Svante Nordin, Humaniora i Sverige: Framväxt – Guldålder – Kris (Stockholm, 2008), 276.
37 Ibid, 272–286.
38 Berggren, 48.
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blem i sig för ett vetenskapsområde som ofta studerar nationella förhål-
landen och vars huvudsakliga framställningsdräkt utgörs av modersmålet.39

  
Oppositionen inom delar av akademin mot kvalitetstilldelningar av eko-
nomiska resurser som baseras på bibliometriska faktorer har gjort avtryck 
i forsknings- och innovationspropositionen. Regeringen skriver i denna 
bland annat: ”Likväl visar indikatorer […] bara vissa aspekter av kvalitet. 
Det finns risk för att målet blir att visa höga värden på indikatorerna i 
stället för att sträva efter hög kvalitet som sådan. Vidare passar system med 
indikatorer olika bra för olika forskningsområden”. Regeringen ger i proposi-
tionen bland andra Vetenskapsrådet i uppdrag att komma med förslag på 
ett kvalitetssystem baserat på kollegial värdering.40

  
Den fråga som måste ställas utifrån ovanstående framställning är om den 
kris man talar om verkligen ska etiketteras ”humanioras kris”; handlar det 
inte snarare om universitetens och/eller kultursamhällets kris? Frågan kan 
inte besvaras här, men låt oss för sammanhangens skull öppna dörren på 
glänt. Det finns en stor, aktuell internationell litteratur om universitetens 
kris. En som har tagit upp tråden i svensk samhällsdebatt är Bengt Kris-
tersson Uggla, professor vid Åbo akademi. Han talar om universitetens 
identitetskris och ställer frågan vad som idag egentligen skiljer universi-
teten som institution från andra kunskapsproducenter. Kristersson Uggla 
skriver om en likriktande process som skapar ”en kunskapskultur där bild-
ningsideal alls inte premieras och har mycket svårt att hävda sig”.41 
   
En i denna diskussion ofta citerad röst är den amerikanska professorn 
Martha C Nussbaum. Hon inleder sin debattskrift Not for Profit: Why De-
mocracy Needs the Humanities (2010) med följande skrivning: 

We are in the midst of a crisis of massive proportions and grave global sig-
nificance. [---] I mean a crisis that goes on largely unnoticed, like a cancer; 
a crisis that Is likely to be, in the long run, far more damaging to the future 

39 Janken Myrdal, ”Naturvetenskap och humanvetenskap – enade och delade”, Från Högskolan i Borås 
till Humboldt, volym 2, 27 ff.  Lars Calmfors skriver att: ”En avigsida med de höga kraven på inter-
nationell publicering kan vara att de i alltför hög grad förskjuter intresset bort från överhängande 
nationella problem till internationella […] sådana.” Citat från Lars Calmfors, ”Bildning, bredd och 
samhällsengagemang inom nationalekonomin”, i Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 2, 37.
40 Regeringens proposition 2012/13:30, Forskning och innovation, 61 ff. Citat från 62.
41 Bengt Kristersson Uggla, Gränspassager: Om bildning i tolkningens tid (Stockholm, 2012), 28 ff. 
Citat från sid 30. Sven-Eric Liedman, Hets: En bok om skolan (Stockholm, 2011), 178–184, skriver om 
humaniora som det nya universitetets svagaste länk.
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of democratic self-government: a world-wide crisis in education. [---] Thirsty 
for national profits, nations, and their system of education, are heedlessly 
discarding skills that are needed to keep democracy alive. If this trend conti-
nues, nations all over the world will soon be producing generations of useful 
machines rather than citizens who can think for themselves.42 

Perspektiv som Kristersson Ugglas och Nussbaums är värdefulla inte minst 
genom att de reser den grundläggande frågan om vad vi egentligen ska ha 
universitetsutbildning till. 

En ännu vidare cirkel än den som dras kring frågan om universitetens 
status, ringar in motsvarande fråga om kultursamhället. De förändringar 
i löneförhållanden som vi har snuddat vid, har satts i samband med kul-
turens avtagande samhällsstatus; en tidigare upprättad balans mellan en 
ekonomisk och en kulturell elit har rubbats kraftigt till förmån för den 
förstnämnda.43 
 
5) Humaniora och samtidsdebatten
Varför behövs humaniora? Den som lyssnar sig genom valda delar av ef-
terkrigstidens universitets- och samhällsdebatt får höra en lång rad av ar-
gument ventileras. Motiveringar kommer och går, inte sällan för att sedan 
återkomma i modifierad form. Utöver med en begreppsligt inneboende 
och tidlös förståelse av människan och hennes i vidaste mening kulturella 
skapelser, har humaniora nära förknippats med nationalstatsbygget, mo-
tiverats med kulturarvsvård, sagts utgöra en vital och omistlig del i det 
demokratiska samtalet, framställts som en balanserande faktor i förhål-
lande till ett alltmera teknifierat samhälle, varit ett verktyg i skapande och 
underhållande av en s.k. (vänster)politisk medvetenhet, setts som en resurs 
i etiska och värderelaterade frågor, tillskrivits en nyckelroll i synliggörande 
av historiskt förfördelade grupper, givits uppgiften att bidra till mellan-
folklig förståelse och så vidare.44 
Åtskilliga av dessa argument cirkulerar också i 2010-talets Sverige. Men 
vid en exposé över det offentliga samtal om samtida och framtida utma-
ningar som försiggår utanför akademin, förefaller humaniora i jämförelse 

42 Martha C. Nussbaum, Not for Profit: Why Democray Needs the Humanities (Princeton, New Jersey, 
2010).
43 Schoug, ”Bildningens basar: humanioras kris och kulturens sociala status”, 111 ff.
44 För en systematisk genomgång av argumentationen för värdet av humanistiska vetenskaper, se Jesper 
Eckhardt Larsen, Ikke af bröd alene: Argumenter for humaniora og universitet i Norge, Danmark, Tysk-
land og USA 1945–2005 (Köpenhamn, 2006).
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med övriga vetenskapsområden i påfallande grad vara en frånvarande fak-
tor. Svepande uttryckt så anförtros teknik, naturvetenskap och medicin 
samt stundtals också samhällsvetenskap, stora samhällsproblem att lösa; 
till dem sätts hopp om en bättre framtid. Humaniora framstår som slaven 
på vetenskapens triumfvagn.45 Orsakerna till denna frånvaro söks i en nyt-
tofixerad universitetspolitik, i ett ekonomistiskt samhällsklimat, i ett na-
turvetenskapligt tolkningsföreträde men också i tendenser till inåtvändhet 
och teoretisering inom de humanistiska vetenskaperna.46   

I ett för svensk universitetsdebattskultur osedvanligt skarpt inlägg, siktade 
idéhistorikerna Anders Ekström och Sverker Sörlin i december 2011 in sig 
på vad de menar vara en mångårig utbildnings- och forskningspolitisk för-
summelse av det humanistiska vetenskapsområdet. Det officiella Sverige 
saknar, skrev de, sedan åtminstone 20 års tid ”en strategisk idé om huma-
nioras samhällsuppdrag”. Detta får konsekvenser inte bara i form av ett tyn-
ande humanistiskt vetenskapsområde, utan också – och framförallt – i att en 
viktig resurs i det samtida samhällsbygget inte tas till vara. Om regeringen 
Reinfeldts s.k. strategiska forskningssatsningar skriver Ekström och Sörlin: 

Till humaniora och samhällsvetenskap kom inte ens smulor. De områden som 
handlar om värdegrund, traditioner, idéer, skapande och som avläser djupare 
och långsiktiga dimensioner i ekonomi, arbete, välfärd och kan hjälpa oss att 
tolka konsumtion och religion, sorg och kärlek – dessa fält som skär genom 
hela den väv som binder oss samman i familjer, nationer, kulturer och i 
globala nätverk och ibland söndrar oss i krig och konflikter, som varje dag 
står centralt i frågor om identitet och tolerans, ja, inom dessa områden behövs 
ingen ytterligare kunskap, ansåg regeringen.47 

Synsättet om behovet av en mera fullödig samtidsförståelse, möter oss i 
mindre polemisk gestalt då Bengt Kristersson Uggla diskuterar behovet av 
ett närmande mellan kultur och ekonomi. Kan det förhålla sig så, frågar 
han, att problem förbundna med globaliseringsprocessen är ett resultat av 
”att vi på många områden tycks lika ekonomiskt och tekniskt välutveck-
lade som vi är kulturellt och socialt underutvecklade”?48 

45 Anders Ekström och Sverker Sörlin, ”Inledning. Humanisterna och framtidssamhället”, i Humanis-
terna och framtidssamhället”, 9–24.
46 För en argumentation som integrerar samtliga dessa perspektiv, Se Kristersson Uggla, särskilt 142.
47 Anders Ekström och Sverker Sörlin, ”Därför behöver Sverige reformera sin forskning”, DN Debatt, 
12/5 2011.
48 Kristersson Uggla, 126 ff. Citat från 129. Jfr. vad lektorn i engelska Anna Fåhraeus uttrycker i 
samtal med rapportförfattaren om humanioras situation: ”Det är inte så att humaniora är ifrågasatt 
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En verbal attack som Ekströms och Sörlins, kunde kanske uppfattas som 
ett uttryck för en inom humaniora florerande kverulans; som ännu en akt i 
det självbespeglande utanförskapet. Men deras inspel till den samtida forsk-
ningspolitiska debatten är kopplat till en av Riksbankens Jubileumsfond fi-
nansierad ansträngning för att flytta fram humanioras positioner genom att 
föra en nyskapande diskussion om det humanistiska vetenskapsområdet.49 
 
För att inte stanna i en allmänt hållen utsaga om behovet av att inkludera 
humaniora i samtids- och framtidssamtalet, hänvisar man till det norska 
exemplet. I Norge finns sedan 2008 en särskild forskningsstrategi för det 
humanistiska vetenskapsområdet på nationell basis, som innefattar bidrag 
utifrån humanioraperspektiv på bland annat sociala och ekologiska håll-
barhetfrågor.50 Det vore för svenskt vidkommande relevant att efterlysa 
en utredning motsvarande den som Statens humanistiska forskningsråd 
presenterade på tidigt 1970-tal om den humanistiska och teologiska forsk-
ningens framtid sett ur ett vitt samhällsperspektiv.51 

I Ekströms och Sörlins agenda innefattas en god portion humanistisk själv-
kritik; mera synlig i utredningsrapporten Humanisterna och framtidssam-
hället än i den polemiska artikeln på DN Debatt. Det heter i den förra 
bland annat att humanister hellre tittar tillbaka på en förlorad guldålder än 
blickar framåt när man tar till orda om sitt områdes betydelse. Varför, frågar 
Ekström och Sörlin retoriskt och med udd både mot det omgivande samhäl-
let och mot de humanistiska ämnenas företrädare, ”skulle inte debatten om 
humaniora också kunna ta fasta på framtiden och handla om vilket bidrag 
humaniora kan göra snarare än om områdets kriser och problem?”52 
Det kan vara intressant att relatera till norska förhållanden också när det 
gäller humanisters egenaktivitet för att vara en faktor av betydelse i de 
stora samtids- och framtidsfrågorna. 2009 sjösattes projektet ”Humanio-
ras fremtid: Kampen om forståelsen av menneske og samfund” som bland 
annat syftar till att lyfta fram den potential som human- och samhällsve-
tenskaperna representerar när det gäller att hantera en globaliserad världs 
sociala, kulturella och politiska utmaningar. Inom projektets ram diskute-

därför att folk har en negativ syn på vårt område, utan därför att de uppfattar samhället ur ett för 
snävt perspektiv. De ser inte de humanistiska dimensionerna. Man förstår inte vad kultur är och hur 
kultur fungerar.”
49 De utredningar som genomförts inom projektet presenterades vid ett seminarium på Kulturhuset 
vintern 2011 och i rapporten Humanisterna och framtidssamhället.
50 Ekström och Sörlin, ”Därför behöver Sverige en ny forskningspolitik.”
51 Humanistisk och teologisk forskning i Sverige: Nuläge och framtidsperspektiv (Stockholm, 1973).
52 Ekström och Sörlin, ”Inledning, humanisterna och framtidssamhället”, 9–24. Citat från sid 10.



24

ras också hur denna grupp av vetenskaper ska möta ökade krav på tvärve-
tenskaplighet och samhällsnytta.53 
 
Krisdebatten måste förvisso föras, men också nyanseras och kompletteras 
av hoppingivande och i hög grad framtidsrelevanta tendenser. I de följan-
de två avsnitten diskuteras ur ett sådant mera optimistiskt perspektiv dels 
bildningsbegreppets renässans, dels frågan om att integrera humanistiska 
synsätt, och tillvarata kvaliteter förknippade med humaniora, i yrkeslivsin-
riktad akademisk utbildning.  

6) Bildningsbegreppets renässans 
Historisk forskning har visat att efterkrigsåren i Sverige utgjorde en nedgångs-
tid för humanistiska bildningsideal. Delvis som en del av en allmän reaktion 
mot tyskt tankeliv kom den tidigare så starka nyhumanismen att förklaras vara 
otidsenlig. Medborgarskap och demokratisk fostran blev en ny tids utbild-
ningsideologiska vokabulär, medan andra värden försköts i bakgrunden.54 

Efter att ha legat i träda under decennier återaktualiserade emellertid på 
1990-talet bildning som ett viktigt begrepp i diskussionen om den hö-
gre utbildningens medel och mål. Det rörde sig om en mångfacetterad 
återkomst, omfattande alltifrån Bernt Gustavssons på teoretiska ansatser 
vilande forskning om bildningsbegreppet, till Leif Alsheimers omtalade 
Core Curriculum-kurser uppbyggda kring skönlitteratur och riktande sig 
till blivande jurister.55   

Under de senaste åren har en relativt riklig utgivning skett av böcker som 
pläderar för att förstärka universitetens bildningsuppdrag. Bland de lärosä-
ten som har tagit initiativ till att föra upp bildningsfrågan på agendan finns 
högskolor med bildning som en framträdande del av sin verksamhetsidé (i 
första hand Södertörn) men också mera oväntade aktörer som professions-
inriktade Högskolan i Borås.56      

53 Simen Andersen Öyen, Ingrid Birce Müftüoglu och Finn L. Birkeland (red) Humanioras fremtid: 
Kampen om forståelsen av mennske og samfund (Oslo, 2011), särskilt 7–27.
54 Johan Östling, Nazismens sensmoral: Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning (Stockholm, 
2009), 147–180.
55 Bernt Gustavsson har skrivit flera viktiga texter om bildning, en är Bildning i vår tid: Om bildningens 
möjligheter och villkor i det moderna samhället (Stockholm, 1996). Leif Alsheimer skriver om sitt bild-
ningsprojekt i Bildningsresan: Från ensidig instrumentell utbildning till sammanhangsskapande bildning 
(Stockholm, 2004).
56 En flitig deltagare i samhälls- och utbildningsdebatten om bildning som är verksam vid Södertörns 
högskola är idéhistorikern Anders Burman. Han har bland annat varit redaktör för den av Södertörns 
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När vi idag upplever ett förnyat intresse för bildning, är det alltså en upp-
märksamhet som till stor del ägnas tillståndet i den högre utbildningen. 
Det påminner om situationen då bildningsbegreppet först importerades 
till Sverige från ett av nyhumanism och romantik präglat Tyskland. En 
annan viktig likhet mellan då och nu, är att bildning framstår som ett 
nyckelord i ifrågasättande av en instrumentell syn på högre utbildning och 
forskning. Oppositionella röster, med skilda ideologiska hemhörigheter, 
förenas i en reaktion mot snäva uppfattningar om mätbarhet och nytta, 
liksom mot en långt driven specialisering.57 

Bildningsbegreppet har ingen allmänt omfattad definition, men en bär-
kraftig beskrivning är sammanhangsskapande och personlighetsutvecklan-
de kunskap. Med Georg Henrik von Wrights något högstämda formule-
ring står bildning ”för den högsta formen av det egenartat mänskliga” och 
kan förstås som en väg till identitetsblivande och självförståelse.58 Vanliga 
liknelser för att ge perspektiv på vad bildning innebär, är ord som resan, 
dialogen, frigörelsen och odyssén – det oändliga äventyret, med Sven-Eric 
Liedmans ord; en bild som knyter an till Wilhelm von Humboldts upp-
fattning att utbildning och forskning är processer utan slut, där varje svar 
ger upphov till nya frågor.59  

Åtskilligt av den vokabulär som utvecklades vid akademiska lärdomsbor-
gar och i ideologiska kollektiv kan idag upplevas som främmande. Det har 
rent av sagts att själva begreppet bildning riskerar att verka alienerande och 
exkluderande. Som bland andra journalisten och författaren Per Svens-
son har påpekat finns det emellertid en hög grad av innehållsliga likheter 
mellan gårdagens och dagens debatter om bildning. Frågor och argument 
känns igen, liksom hotbilder och löftesrika utsikter.60 I likhet med vad den 
danske rättsfilosofen Alf Ross har uttalat om demokratin, måste varje ge-
neration återerövra bildningen; bryta den genom sitt samhälles olika pris-
mor, låta den tala också med en ny tids språk. 

högskola utgivna antologin Våga veta: Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv (Stock-
holm, 2011). Bildningsintresset vid Högskolan i Borås har manifesterat sig i bland annat skriften Från 
Högskolan i Borås till Humboldt, volym 2.  Se också Sundeen, Reflektioner från periferin: Böcker, bildning 
och idédebatt, 110 ff.
57 Anders Burman och Per Sundgren, ”Kampen om bildningen” i Bildning: Texter från Esaias Tegnér till 
Sven-Eric Liedman, red. Anders Burman och Per Sundgren (Göteborg, 2010), 11.
58 Georg Henrik von Wright, Humanismen som livshållning (Stockholm, 1979), 14 f.
59 Sven-Eric Liedman, Ett oändligt äventyr: Om människans kunskaper (Stockholm, 2001).
60 Per Svensson, ”Lärde män och latin”, i Sydsvenska Dagbladet, 12/1 2011.
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Universitet och högskolor har anledning att reflektera över den utmaning 
som en nyformulering av bildningsidealen utgör. Denna utmaning kan 
bäst förstås i relation till respektive lärosätes förutsättningar och verksam-
hetsidé.61 Det vore av stort värde om en genomlysning motsvarande det 
norska dannelseutvalget om bildningens betydelse och plats i 2000-talets 
högre utbildning kunde komma till stånd i Sverige.62 

Bildning kan inte reduceras till humaniora, inte heller står humaniora med 
automatik för bildning, men i det kunskapsprojekt som vi främst förknip-
par med Wilhelm von Humboldt var nyhumanismen en avgörande del. 
Humaniora har framom andra vetenskapsområden förvaltat bildningstan-
ken. Det är ingen tillfällighet att det i första hand är humanister som är 
aktiva i bildningsdebatten och publicerar sig på temat. Egenskaper som vi 
förknippar med bildning såsom tolkning, kritiskt tänkande och reflektion 
har i det humanistiska seminariet en given arena. 
 
Detta sagt, måste det konstateras att en viktig ingrediens i bildningsbe-
greppets vitalisering, är dess relevansgörande inom andra vetenskapsområ-
den. Som Bengt Kristersson Uggla konstaterar speglar ”det förhållande att 
de olika skrifter” som har getts ut i Högskoleverkets serie om bildning tar 
”sin utgångspunkt i ämnen som fysik, teknologi, matematik och ekonomi 
[…], framväxten av ett vidgat bildningsbegrepp och de ansvarigas ambition 
att överskrida bildningens traditionella gränser och dikotomier”.63 Denna 
breddning har ett värde i sig. Den kan också stimulera till möten mellan 
discipliner och till tvärvetenskapliga perspektiv. Av intresse är också att be-
greppet bildning, som tidigare har kritiserats för att verka konserverande, 
har tagits i bruk också inom normkritiskt inriktad humaniora, såsom till 
exempel historieskrivning om minoriteter och förfördelade grupper.64 
Inte minst växer intresset för vad som kunde kallas ”bildning på amerikan-
ska” – för att utforma utbildning i Sverige med förebild i Liberal Arts Col-
lege i USA.65 Detta är en utveckling som omfattar flera andra europeiska 

61 För intressanta perspektiv på frågan om hur universiteten bör hantera bildningsfrågor, se Göran 
Bexell, Akademiska värden visar vägen (Stockholm, 2011), 256 ff.
62 Dannelseutvalgets resultat redovisas i Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre: Innstilling fra Dan-
nelseutvalget for höyere utdanning (Oslo, 2009).
63 Kristersson Uggla, 12 f. För intressanta perspektiv på bildningsbegreppets relevans för matematikut-
bildningar, se Anders Bengtsson, ”Matematik som bildningsämne i högskolan”, i Det goda lärandet: En 
antologi om Liberal arts education, red. Anders Burman och Patrik Mehrens (Lund, 2011), 147–166.
64 Ofta hänvisas i detta sammanhang till Martha C Nussbaum, Cultivating Humanity: a Classical De-
fense of Reform in Liberal Education (Cambridge, Mass., 1997). Se också Anders Burman, ”Tradition i 
förvandling”, i Det goda lärandet, 31–48.
65 För perspektiv på omsättningen av Liberal Education i svensk högre utbildning, se Patrik Mehrens, 
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länder, där sökandet efter nya former för humaniora pågår.66  

Liberal (arts) Education är en utbildningsfilosofi med rötter i antik och 
medeltid, och som idag kännetecknas av inriktning på allmänna ämnes-
kunskaper, där humaniora ofta utgör en betydande del, i kontrast till spe-
cialiserade disciplinära och yrkeslivsinriktade utbildningar.67 De lärosäten 
som når framgång med Liberal Education är ofta jämförelsevis små och 
inriktade på att forma blivande eliter. I Det goda lärandet: En antologi 
om liberal arts education reser redaktörerna Anders Burman och Patrik 
Mehrens frågorna: ”Vad är det som gör modellen så lyckad? Ligger svaret 
i de satsningar som där görs på utbildningsbredd, bildning och kritiskt 
tänkande?”68    

I Sverige har Högskolan på Gotland gjort Liberal Education till sin verk-
samhetsidé. Ett annat handfast uttryck för inlemmandet av modellen i 
svensk högre utbildning, är Liberal arts-programmet vid Göteborgs uni-
versitet.69 För Högskolan på Gotland var Liberal Education en väg ut ur 
anonymiteten. Genomslaget för konceptet märks bland annat av att allt 
fler studenter uppger att Liberal Education var ett viktigt skäl till varför de 
sökte sig till Högskolan på Gotland. Inriktningen har också skapat en hel 
del positiv publicitet.
 
Högskolan på Gotland kommer 2013 att gå upp i Uppsala universitet; en 
orsak till varför fusionen tett sig attraktiv för Uppsala Universitet uppges 
vara möjligheten att utveckla den potential som finns i Liberal Education.70 

Learning from Liberal Arts Education; Ideas for improvement of Undergraduate Education in Sweden 
(Uppsala, 2006).
66 Högskolan på Gotland som profilerar sig med Liberal Education har upparbetat relationer till LEA-
lärosäten i bland annat Holland, Tyskland, Ryssland, Tjeckien och Slovakien.
67 Standardverket om Liberal Education, dess idéhistoriska rötter och sentida utformning, är Bruce A. 
Kimball, Oartors and Philosophers: A History of the Idea of Liberal Education (New York, 1995). För en 
lättillgänglig introduktion på svenska se Patrik Mehrens, ”Vad är liberal arts education?”, i Det goda 
lärandet, 17–30.
68 Anders Burman och Patrik Mehrens (red), Det goda lärandet, 13.
69 Om ”äganderätten” till Liberal Education i Sverige utspelades våren 2012 en tidningspolemik mel-
lan å ena sidan företrädare för Högskolan på Gotland och Uppsala universitet och å den andra Göte-
borgs universitet. Se Jörgen Tholin och Eva Åkesson, ”Vi har mycket att vinna på en sammanslagning”, 
i Svenska Dagbladet, 19/4 2012 och Margareta Hallberg och Christina Thörnqvist, ”Göteborg först 
med Liberal arts”, i Svenska Dagbladet, 26/4 2012.
70 Skrivningarna om Liberal Education på Gotland bygger på en intervju med lärosätets rektor Jörgen 
Tholin samt ett seminarium om samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala Universitet 
under politikerveckan i Almedalen 2012.
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7) Humaniora för yrkeslivet71  
Det går i anglosaxisk debatt om högre utbildning att urskilja en tendens 
till att förnya betydelsen av Liberal Education, som är av stort intresse för 
en till stora delar professionsinriktad högskola som Halmstad. Pedagogisk 
utveckling är en integrerad del av denna förnyelse.72 Pedagogik som syftar 
till att främja ett reflekterande och samtidigt praktiskt orienterat akade-
miskt sinnelag bland studenterna, har rent av tillmätts en nyckelroll i att 
överbrygga klyftan mellan bildningsinriktade, i huvudsak humanistiska, 
discipliner och professionsutbildningar.73  

I D. G. Mulcahys också i Sverige uppmärksammade bok The Educated 
Person vidgas begreppet Liberal Education från att framförallt ha omfattat 
tankelivets kultivering till att innefatta olika former av praktiska färdig-
heter. Breddningen av vilka livsområden som omfattas av Liberal Educa-
tion förenas hos Mulcahy med ett fasthållande av klassiska utbildningsmål 
inom Liberal Arts som personlighetsförverkligande och att studenterna ska 
vinna en uppfattning om ett rikt livs gestaltning och förutsättningar.74 Han 
understryker att en visavi praktiker av olika slag orienterad Liberal Educa-
tion, representerar en i grunden annorlunda idé och lärandemetod, än den 
som möter studenten i s.k. know-how utbildningar; d.v.s. studieformer 
som uteslutande fokuserar på studenternas yrkestekniska kompetens.75     

En viktig roll i närmandet mellan Liberal Education och Vocational Edu-
cation, och den här till hörande agendan för pedagogisk förnyelse, spelar 
The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Några år in på 
2000-talet samlades inom stiftelsens ram tiotalet framstående akademiker 
till ett seminarium – Life of the Mind for Practice – som regelbundet sam-
manträdde under två års tid. Deltagande lärare hade hämtats både från hu-
maniora och från professionsutbildningar. Seminariet syftade bland annat 

71 Avsnittet utgörs av ett beskuret utdrag ur Johan Sundeen, ”Humaniora för professionen: Om bild-
ningens plats i akademiska yrkesutbildningar”, i Rapport från Västra Götalands högskolor, No 10:2012, 
red. Peter Ségren (Borås, 2012) 11–28.
72 Anne Colby, Thomas Ehrlich, William M. Sullivan & Jonathan R. Dolle, Rethinking Undergraduate 
Business Education: Liberal Learning for the Profession (San Francisco, 2011), kapitel 5 och 6, och Wil-
liam M. Sullivan & Mattew S. Rosin, A new Agenda for Higher Education: Shaping a Life of the Mind 
for Practice (San Francisco, 2008), i första hand kapitel 3.
73 Lee S. Shulman & Gary D. Fenstermacher, “Foreword”, i Sullivan and Rosin, A new Agenda for 
Higher Education, xii.
74 D. G. Mulcahy, The Educated Person: Towards a new Paradigm for Liberal Education (Lanham, 2008), 
framförallt 1–35 och 177–196.
75 Ibid, 192.



29

till att identifiera framgångsrika metoder för lärande som var tillämpbara 
inom såväl bildnings- som professionsutbildningar. Genom att föra med 
sig ideal, lärandemål och arbetssätt från den andra kulturen tillbaka till den 
egna undervisningen inom ramen för Liberal respektive Vocational Educa-
tion, hoppades de involverade lärarna kunna förbättra framtidsutsikterna 
för respektive studerandegrupp.76 

Grovt sammanfattat kan man säga att de akademiker som hade sin hem-
vist i Liberal Education förde in med seminariekulturen förknippade 
kvaliteter som förfinad intellektuell tolkningsförmåga och förståelse av 
kontexter i det gemensamma boet, medan professionslärarna represen-
terade ett pedagogiskt försteg i kraft av lärandemodeller som var utveck-
lade för att träna studenterna till expertkompetens och reflektiva kvali-
teter i föreställda situationer av omedelbar relevans för deras kommande 
yrkesliv.77 Genom integration av drag från de två kulturerna kom läran-
demiljöer att skapas för att hantera till exempel etiska frågeställningar 
i professionsorienterade pedagogiska modeller, däribland rollspel och 
s.k. cases. Härmed gavs en konkretionsgrad och ett mått av omedelbar 
samhällsrelevans som ofta saknas i humanioras som regel mera abstrakt 
inriktade lärandeformer.78  

Ett exempel på en sådan praktik är skolning av ingenjörer i etiskt medve-
tande. I ett rollspel får studenterna ikläda sig en rad gestalter (företagsle-
dare, fabriksarbetare, representant för allmänheten m.fl.) för att ur olika 
synvinklar belysa giftgaskatastrofen i Bophal i Indien på 1980-talet.79 Ge-
nom kopplingar till samtidshistoriska händelser kan olika filosofiska och 
etiska skolbildningar på detta sätt göras levande och relevanta för studenter 
på professionsutbildningar. I konstruktionen av cases kan med fördel hu-
manistiska narrationstekniker användas. Till studentgruppernas reflektiva 
uppgift hör tolkningsarbete med tydlig bäring på Liberal Education.80   

Till de utmärkande dragen för den pedagogiska agenda som seminariet 
Life of the Mind for Practice resulterade i, hör att skola studenterna genom 
att med olika tekniker stimulera en pendelrörelse mellan teori och prak-
tik. Till denna rörelse knyts också metakognitiva kvaliteter, det vill säga 

76 Sullivan & Rosin, xvii–xxxii.
77 Ibid, xx ff.
78 Ibid, 12 ff.
79 Ibid, 9 ff.
80 Ibid, 12 ff.
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en hos studenterna uppövad förståelse av sitt lärande och sina förvärvade 
kunskaper.81 

Från Carnegies ”integrationsseminarium” löper tydliga trådar till samma 
instituts kritiska granskning av ekonomi-/handelsutbildningar (business 
education) vid amerikanska universitet. I studien Rethinking Undergra-
duate Business Education, med den för vår del intressanta underrubriken 
”Liberal learning for the profession”, ställer författarna diagnosen att högre 
studier i ekonomi och handel lider av en rad ensidigheter och perspektiv-
begränsningar; begränsningar som sägs ha bidragit till den globala ekono-
miska krisen. För att bryta låsningar som orsakats av synsätt som ”allting är 
business”, måste förståelsen av vad företagande är återintegreras i ett vidare 
samhällsperspektiv och studenterna skolas i kvaliteter som av tradition för-
knippas med Liberal arts; med humaniora.82  

För författarna till Rethinking Undergraduate Business Education represen-
terar med humaniora förknippade kvaliteter inte ett komplement till kun-
skaper inom ekonomi/handel/företagande, utan ses som en del av kärnan 
av vad 2010-talets företagsledare och -medarbetare behöver ha med sig för 
att som professionsutövare gagna sig själva, sin organisation såväl som sam-
hället. Författarna skriver bland annat att: ”Students need the insights of 
psychology, sociology, anthropology, and humanities fields such as history, 
politics, literature, and ethics in order to develop the disciplined perspec-
tive they will need as future business persons who can gasp their shifting 
responsibilities and be prepared to respond quickly to new context.”83  
I Reforming Undergraduate Business Education tas en rad okonventionel-
la grepp, till exempel finner man ett resonemang om likheter mellan de 
personliga kvaliteteter som kännetecknar entreprenörer och humanistiskt 
skolade personer.84  

En huvudpoäng är att yrkeslivsrelaterade och bildningsinriktade studier 
inte ska löpa som parallella spår utan integreras med varandra. Det är när 
direkt professionsrelaterade teman flätas samman med kunskaper, perspek-

81 Ibid, 19. Jfr Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, 57.
82 Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, särskilt 1–13. Lars Calmfors har gett uttryck för uppfattningen 
att bristande bildning, bl. a. i meningen avsaknad av historiska perspektiv, bland ekonomer kan ha 
bidragit till ekonomskråets oförmåga att förutse den annalkande ekonomiska krisen. Se Lars Calmfors, 
”Ekonomer behöver bredda sin bildning”, i Axess, no 7/2009. Se också Lars Calmfors, ”Bildning, 
bredd och samhällsengagemang inom nationalekonomin”, 33–45.
83 Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, 48.
84 Ibid, 154 ff.
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tiv, tolkningsmönster och intellektuella förhållningssätt som odlas inom 
Liberal Education som de generiska kompetenser utvecklas som blivande 
professionsutövare behöver ha med sig ut i yrkes- och samhällslivet.85 För-
fattarna identifierar fyra kvaliteter av särskild betydelse:

1) Förmåga att föra analytiska resonemang.
2) Benägenhet att anlägga en mångfald skilda perspektiv på 
    en komplex situation eller frågeställning.
3) Självreflektivt lärande och förmåga att identifiera mål och mening 
    knutna till den egna personen och dess position i det samhälleliga 
    sammanhanget.86  
4) Förmåga att omsätta kunskaper och intellektuella insikter i handling.87 
 
Till de förhållanden som gör att man kan tala om konturer av en gemen-
sam utbildningsfilosofisk och pedagogisk diskurs i den ovan diskuterade 
anglosaxiska litteraturen och i aktuell svensk debatt om bildningens plats 
i den högre utbildningen, hör en gemensam artikulation av behovet av 
helhetsperspektiv inom akademin; en reaktion riktad mot för långt driven 
specialisering och disciplinär disintegrering.88 Det rör sig – för att tala med 
Lee Shulman – om en avsmalning av intresse- och forskningsområden som 
gynnar uppkomsten av ny kunskap, men inte främjar upptagandet och 
omsättningen av densamma i högre utbildning och i omgivande samhälle. 
Shulman visar att studenter i akademisk grund- såväl som forskarutbild-
ning upplever stor brist på helhetsperspektiv i sina studier.89 Samma ten-
dens har kommit till uttryck i intervjuer med svenska studenter; också 
dessa synes klaga över fragmentisering.90 

Efterlysningen av helhetsperspektiv erbjuder i sig intressanta öppningar 
till ett närmande mellan Liberal och Vocational Education. Professions- 

85 Ibid, särskilt 58–69.
86 Gunnar Sundgren, Bildning och pedagogik – en akademi för bildning? (Stockholm, 2008), 20 ff, för 
i anslutning till bland andra Georg Henrik von Wright, ett resonemang om hur frågor om värde och 
mening har förlorats i det tekniskt-instrumentella universitetet. 
87 För ett jämförande exempel på en till filosofi och idéhistoria relaterad utredning om ett för profes-
sionsutövning skolat intellekt, se Bo Göranzon, Det praktiska intellektet: Datoranvändning och yrkesut-
övning (Stockholm, 1990).
88 Se Sullivan och Rossin, t. ex. XIV;  Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, t. ex. 41 samt Sundgren, 23 
och 51.
89 Shulman, ”Foreword” , i Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, X. Entwistle, 77, påpekar att: ”The focus 
on cohesive wholes as opposed to unrelated parts, has been shown […] to be associated with higher 
quality learning outcomes.”
90 Sundgren, 51.
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och bildningsperspektiv betraktas inte sällan som poler på var sin ände av 
det akademiska klotet, men har en viktig, och ofta förbisedd, gemensam 
nämnare i det avseendet att disciplinärt avstyckad kunskap är illa avpas-
sad för deras lärandepraktiker. ”Den atomiserade och tekniska kunskapen 
är”, skriver professorn i pedagogik Gunnar Sundgren, ”inte förenlig med 
yrkeslivets praktik och heller inte med ett brett bildningsperspektiv”. 91

91 Ibid, 23.



33

C. HUMANIORA I HALMSTAD

8) Ett vetenskapsområde söker sin tillhörighet
”Jag har full förståelse för att vi måste profilera oss, men vi borde göra det 
med långsiktiga och förankrade begrepp. Vi som är humanister känner 
oss frustrerade eftersom vi inte riktigt passar in.” Denna utsaga fångar en 
dubbel kritik som kommer till uttryck i ett betydande antal intervjuer med 
lärare vid sektionen för humaniora. Man vänder sig mot högskolans val av 
profileringsvägar och markerar känslan av ett besvärande utanförskap. Ett 
par informanter ger uttryck för uppfattningen att Högskolan i Halmstad 
i alltför hög grad följer nationella trender, framförallt i form av ett ensi-
digt fokus på teknik och genom ekonomiska perspektiv på utbildning och 
forskning: ”Högskolan anpassar sig till vad de i Stockholm vill höra med 
följd att besluten blir kortsiktiga.”

Kritiken riktar sig mot Forsknings- och utbildningsstrategin för åren 
2008–2012, vars kärna är att Högskolan i Halmstad har ”tre sammanflä-
tade styrkeområden som vilar på högskolans tradition: Utveckling och stu-
dier av verksamhet, produkter och livskvalitet”.92 Strategin karakteriseras 
som rörig, svår att förhålla sig till och omöjlig att kommunicera. Särskilt 
kombinationen av styrkeområden och sammanhållande teman – innova-
tion, samverkan och välbefinnande – uppfattas vara svåröverblickbar. 

Generellt sett finns det något större förståelse för nuvarande rektors ambi-
tion att profilera Högskolan i Halmstad som innovationslärosäte. Flertalet 
röster menar att det pågår många positiva processer på lärosätet, inte minst 
bejakas ambitionen att flytta fram forskningens positioner. Sektionschefen 
Hugo Palmsköld stöder en profilering på innovationstema under förut-
sättning att det är ett brett och inkluderande, inte endast tekniskt och 
produktinriktat, begrepp om innovation som bildar utgångspunkten: ”Jag 
säger inte detta enbart ur humanioras egenintresse, utan också därför att 

92 Forsknings- och utbildningsstrategi 2008–2012, 5.
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det är många lärosäten som saluför sig som innovationsinriktade. Ska vi få 
en unik profil måste vi skilja ut oss från dessa.”

Vid Högskolan i Halmstad pågår för närvarande ett idé- och dialogarbete 
som syftar till att stimulera anläggandet av en mångfald infallsvinklar på 
innovation som begrepp och företeelse; en strävan med bäring på identi-
tetsbaserad förståelse av Högskolan i Halmstad igår, idag och framförallt 
imorgon. Ett viktigt led utgörs av skriften Perspektiv på innovation vid 
Högskolan i Halmstad. Mikael Alexandersson stryker i skriftens inledning 
under att innovation snarare är ett resultat av processer i sociala system 
än av tekniska handlingar. Vägledande för idé- och dialogarbetet är vidare 
att ”innovation kan relateras till alla kunskaps- och verksamhetsområden”. 
Innovationsbegreppet ska, skriver Alexandersson, vara ”en tillgång och 
möjlighet för Högskolan i Halmstad som helhet”.93 

Företeelser som kan associeras med innovation, som förnyelse, experimen-
tell anda och kreativt skapande, ses av flera informanter som tillämpbara 
för humanioras del. Några personer tar fasta på att innovation är gångbart 
som profileringsverktyg eftersom begreppet är nära förknippat med hög-
skolans historia. Emellertid återkommer den dubbla kritiken, då det gäller 
frågan om innovationslärosäte som övergripande verksamhetsidé. ”Jag har 
varit med så länge att jag hunnit gå igenom ett antal profileringsomgångar. 
Man talar om den gränslösa högskolan och nu om innovation. Jag ser detta 
som att modeorden kommer och går. Om alla lärosäten springer åt samma 
håll skulle jag söka mig dit där konkurrensen är mindre, till ett öppet fält. 
Innovation och entreprenörskap är inga bra profileringsverktyg. Det är un-
danglidande verktyg och vi kan inte relatera vår verksamhet till dem”, lyder 
ett summerande omdöme. 

Några informanter påpekar att utanförskapet inte bara gäller humaniora. 
Det går en kulturell klyfta mellan en företagar- och uppfinningsinriktad 
del av högskolan, och de som har en annan, mera traditionellt akademisk, 
uppfattning av vad ett lärosäte bör vara – ”Jag tycker att vi kommer för nära 
näringslivet för att må bra som akademi. Vi och många med oss hör inte 
hemma i innovationskulturen”. Känslan av vara satt på undantag har med 

93 Mikael Alexandersson, ”Förord”, i Perspektiv på Innovation vid Högskolan i Halmstad (Halmstad, 
2012), 4 ff. Citat från 6. Vid högskolan genomförs under hösten en serie inspirationsföreläsningar. Ett 
av dessa tillfällen fokuserar på innovationsbegreppet relaterat till humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning, en annat på genusdriven innovation. Se: http://www.hh.se/omhogskolan/profileringspro-
cessen2012/inspirationsseminarier.11995.html
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andra ord bäring på debatten om vad ett universitet ytterst är och bör vara.94  

Dock saknas inte avvikande uppfattningar. Det finns inom sektionen per-
soner som menar att Högskolan i Halmstad har lyckats väl med sin pro-
filering, som anser att en tydlig och gemensam idéram har skapats. Den 
tydliga tillämpningsorienteringen bejakas. Man lyfter fram att högskolan 
genom en aktivare kunskapsdelning i förhållande till det omgivande sam-
hället har utvecklats till ett alternativ till universiteten. 

Om kritiken mot profileringen och upplevelsen av att vara satt på undan-
tag kombineras, så framträder en oro för att Högskolan i Halmstad håller 
på att växla spår, från att ha varit ett tekniskt dominerat men samtidigt 
brett lärosäte till att bli en hårt nischad aktör: ”Högskolan har i dag tre 
styrkeområden och två forskarutbildningsrättigheter. Det är givetvis bra, 
men vi andra då? Var finns och syns vi? Går vi mot en utveckling där bara 
de tre styrkeområdena finns kvar? Är samtliga småämnen inom en nära 
framtid bortplockade?”

Har det då betydelse, kunde man fråga sig, vad som skrivs i mål- och 
strategidokument? Tas dylika texter inte i huvudsak fram för att hålla upp-
dragsgivaren, staten, på gott humör? När jag intervjuar Christine Bladh, 
dekan vid Södertörns högskola, framhåller hon att det faktum att hen-
nes lärosäte har medborgerlig bildning som en av tre grundpelare för sin 
verksamhet, kan ses som en bidragande förklaring till att humaniora står 
jämförelsevis starkt som vetenskapsområde vid Södertörn. Också de andra 
pelarna mångkultur och mångvetenskap tillmäts betydelse för humanioras 
position.

Ur ett identitets-, styrnings- och integrationsperspektiv framstår det som 
väsentligt att i högre grad synliggöra humaniora. Flera sektionschefer pe-
kar på profildokumentens betydelse som sammanhållande kraft. Magnus 
Larsson, Sektionen för informationsteknik, data och elektroteknik, säger 
att ”jag tror att det är viktigt att humaniora tydligare inkluderas i profilen att 

94 Bexell, 65–81, skriver om en evig debatt om universitetets idé och identifierar tre i dagens offentliga 
samtal förekommande idealtyper: akademisk traditionalism, akademisk instrumentalism och akade-
misk globalism. Traditionalismen värnar i högre grad universitetets oberoende medan instrumenta-
lismen primärt värderar samhällsnyttan och integrationen i samhället. För intressanta perspektiv på 
frågan om universitetets idé se också Bo Sundqvist, Svenska universitet – lärdomsborgar eller politiska 
instrument? (Hedemora, 2010) samt Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2009:26–27, ett temannummer om uni-
versitets idé, historia och samtida status.
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området blir en del av högskolans övergripande berättelse”.95 Också student-
kårens ordförande Patrik Mattisson ser det som ett problem att humaniora 
och lärarutbildningen inte ges tillräcklig plats i profilen. Till de utomstå-
endes bild hör emellertid också uppfattningen att humaniora självt har ett 
ansvar i sammanhanget; att sektionen i alltför liten grad har intresserat sig 
för frågor kring högskolans övergripande identitet.

I dialogerna med humanioras företrädare har jag velat stimulera till tanke-
aktivitet i dessa frågor, dvs. hur området i högre grad kan synliggöras och 
utgöra en resurs i den fortsatta utvecklingen av lärosätets verksamhetsidé. 
På frågan ”Hur kan Högskolan i Halmstad profilera sig genom huma-
niora”, kan fyra kategorier av svar urskiljas:

Den första kategorin benämner jag humanistisk livssyn. Det är en kategori 
som handlar om humanioras betydelse för vår förståelse av människan och 
som aktualiserar frågor om ideal och värderingar. Religionsvetaren Heike 
Peter får här föra perspektivets talan: ”Vad syftar vetenskap till? Jo, till att 
tjäna människan. De dominerande tekniska perspektiven måste komplet-
teras med humanistiska sidor, som också utgör ett korrektiv mot samhäl-
lets ekonomism. Vi ska sätta människan i centrum. Vi står för värden som 
är viktiga för högskolan att lyfta fram.” Om vi ser oss omkring nationellt är 
detta är en aspekt som inte sällan efterfrågas av andra vetenskapsområden, 
exempelvis medicin, då samarbete med humaniora aktualiseras. Inte minst 
efterlyses etiska inspel. Emellertid ryms häri också en komplicerande fak-
tor; ett åtminstone potentiellt kommunikations- och samarbetsproblem, 
bestående i att företrädare för andra vetenskapsområden inte skiljer mellan 
humanism som livssyn och humaniora som vetenskapsområde.96 

En andra grupp av argument handlar om akademiska kärnvärden. Infor-
manterna vill att högskolan i större utsträckning lyfter fram betydelsen av 
kritiskt tänkande, reflektionsförmåga, problematisering, nyfikenhetsforsk-
ning samt bildning. Humaniora ses som en balanserande faktor i förhål-
lande till den tydliga nyttoinriktningen i lärosätets profil. Begreppet Li-
beral Education ses av några personer som ett fruktbart paraplybegrepp.  
  

95 Högskolan i Halmstad arbetar medvetet med att genom berättelser bygga sin identitet. Se skriften 
Perspektiv på innovation vid Högskolan i Halmstad; särskilt Lena Lundéns avsnitt ”Högskolan i Halm-
stad – en innovation”. I sitt förord skriver rektor att skriften ”vänder sig […] till alla som har intresse 
av att förstå hur ett lärosäte under 2010-talet kan tillvarata sin egen historia i ett profileringsarbete”. 
Se Alexandersson, 5.
96 Skrivningarna baserar sig på min intervju med etikern Göran Bexell.
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Den tredje gruppen av synpunkter kallar jag för samhällsförståelse. Infor-
manterna menar att med humaniora förknippade kunskaper och kvaliteter 
kan lyftas fram utifrån deras betydelse för vår uppfattning av vad ett sam-
hälle är för något. Mera konkret pekar ett antal informanter på humaniora 
som resurs i frågor om genus, mångkultur, etnicitet och värdekonflikter 
mellan sekulariserad och religiöst grundad livsförståelse. 

Slutligen finns det en fjärde kategori – hållbarhetsfrågor; ekonomiska, eko-
logiska och sociala. Lektorn i engelska Anna Fåhraeus argumenterar för att 
Högskolan i Halmstad borde göra ”mesta möjliga av den sociala dimensionen 
av hållbar utveckling”. Hennes resonemang innefattar betydelsen av att för-
ankra innovationsbegreppet i hållbarhetsdiskussionen. Kring frågor om fram-
förallt den sociala dimensionen kan samverkan över sektionsgränser byggas. 

Det ska för tydlighets skull påpekas att synpunkterna på synliggörande 
av humaniora har haft både direkt och indirekt karaktär, det vill säga för-
slagen har tagit sikte både på explicita skrivningar om humaniora och på 
framhållande av företeelser och eller problem som humaniora är särskilt 
lämpade att bidra till belysningen av. 

9) Humaniora inifrån: situation, styrkor och svagheter
Det finns många sätt att uttrycka det missnöje och den bristande tillfreds-
ställelse som finns vid Sektionen för humaniora. Låt oss börja med att 
tala siffrornas språk med utgångspunkt i 2012 års personalbarometer vid 
Högskolan i Halmstad. I den kategorin som uppskattar graden av tillfreds-
ställelse med ”HH som organisation” ligger Sektionen för humaniora sex 
procentenheter lägre (60 vs 66) än högskolans samlade resultat. Procent-
satsen 60 balanserar på gränsen till den nivå som undersökningsföretaget 
benämner ”för lågt resultat” (index 1–59).97  
  
Går man ett steg vidare och tittar på de underavdelningar på vilket index-
området ”HH som organisation” baseras, så ligger Sektionen för huma-
niora under det samlade snittet i nio fall av tio. Några uppgifter är särskilt 
intressanta. Den första rör uppfattningen om hur samarbetet mellan sek-

97 Personalbarometern 2012, grupprapport för Sektionen för humaniora, Quicksearch/Högskolan i Halm-
stad. Det är inte frågan om några dramatiska skillnader mellan sektionen och högskolan som helhet i 
det Nöjd Medarbetarindex som undersökningsföretaget Quicksearch har konstruerat utifrån personal-
barometern för 2012. I fyra av fem kategorier går det inte att tala om annat än marginella skillnader, 
ett par negativa, ett par positiva. Dessa kategorier är arbetsklimat, styrkeområden och profilering, 
ledarskap  samt den fysiska arbetsmiljön.
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tionerna fungerar. För högskolan som helhet är index 48, för Sektionen vid 
humaniora så lågt som 27. Däremot uppger humanisterna i högre grad (82 
procent jämfört med 74) att de söker samarbete.98 
 
Här tangeras ett par av de vanligaste påståendena i de dialoger som har 
genomförts: att humanisternas kompetens är en kraftigt underutnyttjad 
resurs vid högskolan och att de övriga sektionerna har en låg grad av inklu-
deringsvilja. Det förefaller vara en spridd uppfattning att det gemensamma 
bästa inte gynnas av den starka sektionskulturen. I stället för att se till 
Högskolan i Halmstad som helhet agerar sektionerna utifrån sina egenin-
tressen. Beslutsstrukturer och en hög grad av decentraliserat ekonomiskt 
ansvar sägs uppmana till internkonkurrens. De negativa verkningarna 
härav blir särskilt påtagliga när tiderna är kärva. När det gäller uteblivet 
samarbete förefaller benägenheten till självkritik generellt sett vara låg. Or-
sakerna söks huvudsakligen på annat håll. 

Över huvud taget söks förklaringar till humanioras trängda situation i 
Halmstad i första hand i externa faktorer. Intervjuer, enkäter och det öpp-
na samtalet om humanioras status vid sektionens höstupptakt indikerar 
emellertid att sektionen är delad i detta avseende, här finns hela skalan 
från självkritikbenägna personer till de som jagar demoner. En av de förra 
uttalar sig så här: ”Ansvaret för förbättring ligger till icke oväsentlig del 
hos oss själva. Vår situation handlar inte bara om en oförstående omvärld. Vi 
måste också vara beredda till anpassning.”

Den andra siffran av särskilt intresse rör öppenheten på högskolan. Här är 
indextalet 51 procent för sektionen, att jämföra med 60 procent generellt.99 
Öppenhet är en central aspekt av vad som utgör ett gott akademiskt klimat. 
I brist på uppfattad öppenhet växer misstänksamhet och odlas oförrätter. 
Detta speglas i intervjuerna av att ett flertal informanter inte litar på besked 
från högskolans ledning och utbildningsnämndens ordförande Ole Olsson. 
Försäkringar från deras sida om humanioras betydelse ses ”som läpparnas 
bekännelse”. Det är uppenbart att en betydande del av de tillfrågade känner 
sig orättvist behandlade och klassade som sekundära i förhållande till lärare 
och forskare inom starkare sektioner. Nästan som ett mantra återkommer 
uttalanden som att ”vår kompetens måste få ett erkännande uppifrån” och 
”vi behöver en signal om att vi är viktiga för högskolan”. 

98 Personalbarometern 2012, grupprapport för Sektionen för humaniora.
99 Ibid.
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Den hotbild som är mest påtaglig och allvarligast utifrån sektionens per-
spektiv, är marginaliseringen av humaniora. Med några undantag talas det 
unisont om en bristande förståelse för humaniora vid Högskolan i Halm-
stad. Man kan urskilja två huvudlinjer i frågan. För det första finns det en 
skara konjunkturister som fokuserar starkt på utbildningsnämndens omde-
batterade ”nedskärningsbeslut” i oktober 2011. ”Vi är den förlorande par-
ten i kampen om brödet”, som någon uttrycker det. Enligt denna tolkning 
fanns det tidigare en betydande respekt för humaniora. Till intäkt för detta 
faktum tas att det var tre humanister som svarade för inledningsanföran-
dena när Högskolan i Halmstad för några år sedan genomförde styrke-
områdesdagar. Till den konjunkturbetonande tolkningen hör tron på att 
humaniora inom inte alltför lång tid kommer att efterfrågas i ökad grad.

Den andra gruppen, strukturalisterna, ger uttryck för en mera djupgående 
marginalisering. Här kan man med ett slitet begrepp tala om två kulturer. 
Strukturalisterna pekar på en sedan länge etablerad ringaktning av huma-
nistisk vetenskaps betydelse. ”Man betraktar oss som pausunderhållning”, 
säger en av de intervjuade. En mindre polemisk förklaring till utanförska-
pet, är att huvuddelen forskare på Högskolan i Halmstad är fokuserade 
på att leverera lösningar, till skillnad från humanistisk vetenskap som är 
inriktad på att ställa frågor. För att få lite perspektiv på känslan av margi-
nalisering i Halmstad, kan det framhållas att det är välkänt att humanister 
har en tendens att odla en självbild av att vara outsiders.100 I botten på 
det strukturella synsättet ligger upplevelse av att humaniora sedan lång tid 
är satt på undantag i det svenska samhället och slentrianmässigt värderas 
negativt. Att denna typ av oförståelse, ibland kombinerad med nedlåten-
het, inte är något som enbart utmärker Högskolan i Halmstad framgår av 
intervjuer som gjorts med företrädare för andra lärosäten. Det talas också 
på andra håll om ”dyra och onyttiga” humanvetare.101

    
Förtroendet för högskolans ledning är signifikant lägre (65 vs. 76) vid 
Sektionen för humaniora än vid högskolan som helhet.102 Denna skillnad 
torde, givetvis, i hög grad komma sig av upplevelsen att de humanistiska 
ämnena har drabbats oproportionerligt hårt när högskolan har minskat 

100 Ekström och Sörlin, 10. Det genom intervjuerna dokumenterade utanförskap som många huma-
nister känner vid Högskolan i Halmstad, förefaller ha en motsvarighet vid likartade lärosäten. Detta 
kan illusteras av uttalanden av litteraturvetaren Michael Gustavsson om förhållandena vid Högskolan 
i Gävle: ”Vi är osynliggjorda inom högskolan. Vi passar inte in. Många humanister känner sig i dag 
aktivt motarbetade.” Se artikeln ”Gävle är ett skräckexempel”, i Gefle Dagblad, 21/4 2012.
101 Intervju med Christine Bladh, Södertörns högskola.
102 Personalbarometern för 2012, grupprapport för Sektionen för humaniora.
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antalet utbildningsplatser. I hög grad efterlyses en ökad tydlighet från led-
ningen, då inte minst ifråga om betydelsen av sektionsövergripande rela-
tioner, och ett ökat engagemang för humaniora som vetenskapsområde 
och som sektion.
 
I intervjuerna framförs ofta uppfattningen att sammanhållningen och ge-
menskapen på sektionen är god. Detta faktum kan ses som en viktig till-
gång i ett kommande förändringsarbete. Man kan likväl i en mening tala 
om en delad sektion, det går en klyfta mellan de som bor i Halmstad med 
omnejd respektive de som pendlar. Flerfaldigt framförs i intervjuer att om-
rådet försvagas av att en så stor andel lärare/forskare är inresande. Sektio-
nen är en glesbefolkad plats, som någon uttrycker det. En låg närvarograd 
minskar enligt dessa röster tillfällen till möten med potentiell betydelse 
för utbildning och forskning. Det framhålls också att engagemanget för 
Högskolan i Halmstad försvagas av nämnda faktum. 

På initiativ från lärarhåll (och utan utredarens inblandning) genomfördes 
i maj en SWOT-analys vid sektionen, vars resultat redovisades vid huma-
nioras vårkollegium. I mina intervjuer har uttryckliga frågor ställts om 
styrkor och svagheter, samtidigt som möjligheter och hot har diskuterats 
fortlöpande genom samtalen. Tillsammans ger de båda kartläggningarna 
en stor mängd information, med budskap på olika nivåer. Då det finns en 
uppenbar risk att fastna i detaljer, vill jag här inte ge en totalredovisning i 
löpande text, utan väljer istället att i Figur 1 (sid 27) sammanställa de fak-
torer som jag själv uppfattar som viktigast och/eller som det lagts särskild 
vikt vid i sektionens SWOT.
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Styrkor Svagheter

•	 Hängivna medarbetare  
(”Labour of love”).

•	 Hög kompetens, många disputerade.
•	 Korta beslutsvägar, väl fungerande 

administration.
•	 Öppenhet för att pröva nya vägar.
•	 Ekonomi i balans.
•	 Praktikinslag i utbildningar.
•	 Omfattande samarbete med 
•	 det omgivande samhället.
•	 Skyltfönster för HH – positiv 

publicitet.
•	 Status förknippad med att undervisa.
•	 Stark gemenskap.

•	 Forskning har inte varit en priorite-
rad angelägenhet vid sektionen.

•	 Avsaknad av strategier och visioner.
•	 Bristfällig kunskapsdelning inom 

sektionen.
•	 Svag kommunikation om humanio-

ras kvaliteter på och utanför HH.
•	 Hög andel inpendlare – låg närvaro.
•	 Splittrat och spretigt utbildnings-

utbud.
•	 Sektionens relativa litenhet.
•	 Få arbetslivskontakter.
•	 Fångade i en negativ spiral.
•	 Ingen laganda, stark individualism.
•	 Negativ, ej rättvisande, självbild.
•	 Små ämnen med få lärare.

Möjligheter Hot

•	 Humaniora användbart överallt på 
högskolan.

•	 Öppenhet för sektionsövergri-
pande samarbete.

•	 Samverkan lokalt och regionalt.
•	 Integration av språke i professions-

utbildningar.
•	 Bredden inom humaniora.
•	 Den integrering av humaniora i 

andra områden som sker interna-
tionellt.

•	 Bildningsdebatten.
•	 Humaniora som motvikt till  

nyttotänkande.
•	 Humaniora som resurs för kreativa 

näringar.

•	 Nedläggning av sektionen.
•	 Humaniora blir en del av lärar-

utbildning.
•	 Humaniora reduceras till stöd-

funktion.
•	 De små ämnena läggs ned.
•	 Det för humaniora negativa  

samhällsklimatet.
•	 Den nationella universitetspolitiken.
•	 Defensiv anda bland humanister.
•	 Otillräcklig studentrekrytering, 

svagt söktryck.
•	 Avsaknad av strategier för att 

rekrytera personal.
•	 Humaniora är flumstämplat. 
•	 Konkurrensen mellan sektionerna.

Figur 1: Bild av styrkor, svagheter etc. baserad på intervjuer och SWOT-analys vid 
Sektionen för humaniora. 
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10) Humaniora utifrån  
– situation, styrkor och svagheter
Finns det i dagens Sverige utrymme för att bedriva icke-instrumentell ut-
bildning och forskning utanför de traditionella universiteten? Frågan har, 
som ett led i strävan att ge samtalen om humaniora i Halmstad en kon-
textuell dimension, väckts i de dialoger som genomförts med cheferna för 
Högskolan i Halmstads övriga fyra sektioner och ett antal andra externa 
aktörer. Anders Nelson, Sektionen för hälsa och samhälle, svarar: ”Endast 
i begränsad omfattning. Den nu rådande utbildningspolitiken har inget 
bildningsperspektiv. Tyvärr speglar politiken inte ungdomars intresse. För 
bland dem vill många läsa samhällsvetenskap och humaniora. På grund av 
den nationella utbildningspolitiken får man inte någon större utdelning av 
att bygga upp ett brett humaniorautbud.”

I mitt material finns en hög grad av överenstämmelse mellan informanter 
innanför respektive utanför Sektionen för humaniora rörande hur sam-
hällsförutsättningarna för det humanistiska vetenskapsområdet ser ut. 
Magnus Larsson, Sektionen för informationsvetenskap, data och elektro-
nik, talar i termer av en kulturkris, om försummande av kulturarvsaspekt-
er, om dåliga kultur- och historiekunskaper, om sjunkande medvetenhet 
om betydelsen av den gemensamma immateriella egendomen, till exempel 
skönlitterära klassiker. En negativ utveckling vad gäller kunskaper i främ-
mande språk och kulturer, framhålls från flera håll. Dessa utvecklingstren-
der anse ha negativa konsekvenser för till exempel affärsrelationer över 
geografiska gränser.   

Överensstämmelsen i perspektiv omfattar som referatet ovan visar inte 
endast uppfattningen av kulturklimat och tidsanda, utan också de ekono-
miska aspekterna. Man pekar på den lägre ersättningsnivå som har gällt 
för humaniora och samhällsvetenskap, och på svårigheterna att få en till-
fredsställande grad av extern forskningsfinansiering. När det gäller externa 
medel lyfter man fram att näringslivet inte har motiv att finansiera forsk-
ning inom humaniora och att gällande kvalitetsparametrar har byggts upp 
med utgångspunkt i forsknings- och publiceringskulturer inom teknik, 
medicin och naturvetenskap.

Ovanstående uttalanden kan inte sägas vara oväntade, de speglar välkända 
teman i den massmediala kultur- och universitetsdebatten, där humanis-
tiska intellektuella alltjämt har en stark röst. Dock visar de med önskvärd 
tydlighet att humanisterna inte är ensamma om en väsentlig del av pro-
blembeskrivningen. Ett par sektionschefer uttalar sig också för behovet 
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av särskilda ekonomiska satsningar på humaniora: ”Jag är öppen för att 
man ska öronmärka resurser för humaniora för att de ska kunna hävda sig 
i dagens instrumentella klimat”, säger en av dem. ”Idag råder en kraftig 
obalans mellan vetenskapsområdena. Det skulle samhällsekonomiskt löna 
sig att satsa på humaniora”, framhåller en annan med tillägget att ett så-
dant stöd bör villkoras till att humanisterna samverkar med det omgivande 
samhället. Det finns en föreställning bland denna grupp av informanter 
om att humanisterna har isolerat sig i elfenbenstornet, nationellt såväl som 
i Halmstad: ”Humanisterna är så upptagna av att värna sin akademiska 
frihet att de ej vill ingå i allianser som skapar dynamik och som för in sam-
hälleliga behov i akademin.”103 Humanisterna ses som uttalade akademiska 
traditionalister. Ett omdöme är att delar av den forskning som utförs vid 
sektionen är påfallande esoterisk, ”en form av intellektuell lek”. Humanis-
terna, menar några sagesmän, håller sig på sin kant och visar ringa intresse 
för gemensamma angelägenheter.

Några av de intervjuade instämmer emellertid i Halmstadhumanisternas 
självbild också i det avseendet att det finns en utbredd oförståelse vid läro-
sätet för humanioras betydelse och inre logiker: ”Jag menar att stora delar 
av det tekniska området på Högskolan i Halmstad har svårt att erkänna att 
det finns något värde i humaniora och i samhällsvetenskap.”  

När det gäller sektionens förutsättningar, ger samtalen med aktörer på an-
dra delar av högskolan vid handen att det finns ett antal påtagliga sårbar-
hetsfaktorer. Utbildningsutbudet upplevs vara alltför splittrat och i starkt 
behov av gallring. Fragmentiserat är ett ord som används. Sektionens li-
tenhet liksom det faktum att dess utbildning och forskning inte tillhör 
högskolans kärnområden lyfts också fram.

Ett problem då det gäller fördelning av utbildningsplatser mellan sektio-
nerna är att humanioras utbud i jämförelsevis liten utsträckning är inriktat 
på att kompetensförsörja arbetsmarknaden. En annan viktig aspekt är att 
humaniora har använts som regulator. När högskolan har fått extraplatser 
har utbudet snabbt kunnat ökas, när nedskärningar sker har det likadeles 
bedömts vara relativt enkelt att reglera med humaniora som har ett större 
utbud av fristående kurser. Detta skapar, som studentkårens ordförande 

103 Här liksom på flera andra punkter i denna verksamhetsgenomlysning går det att identifiera tydliga 
paralleller till beskrivningar av förhållandena vid likartade lärosäten. Jfr. t.ex. med påståendet att hu-
manisterna vid Högskolan i Gävle har ”dragit sig undan dialogen med omvärlden”, uttalat i artikeln 
”Gävle är ett skräckexempel”, i Gefle Dagblad, 21/4 2012.
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framhåller, inte särskilt bra omständigheter för stabilitet och långsiktig 
verksamhetsplanering. 

Detta sagt måste det påpekas att samtliga intervjuade externa aktörer stäl-
ler sig frågande till de kraftfulla reaktionerna på den senast genomförda 
minskningen av utbildningsplatser. En samstämmig uppfattning är att det 
rör sig om en återgång till den situation som rådde innan högskolan fick 
tillfälliga platser. De protester som har genomförts i massmedia och andra 
missnöjesyttringar uppfattas som ett ställningskrig som i första hand ska-
dar humaniora självt, men också högskolan som helhet.104 ”Som det nu 
är har humaniora taggarna utåt och övriga högskolan taggar mot huma-
niora”, lyder ett summerande omdöme. En annan röst uttrycker det som 
att sektionen investerar all sin energi i att vara i opposition; energi som 
hade behövts för att utveckla verksamheten.  Att många inom humaniora 
tycks ha blivit tagna på sängen av bantningen ses som symptomatiskt för 
att sektionen saknar framförhållning. 

Det humanistiska utbildningsutbudet i Halmstad får blandade recensio-
ner. Ovan har några negativa omdömen återgetts. Till det som lyfts fram 
som styrkeposter hör programutbildningarna, särskilt beröms ambitionen 
att vara nyskapande och att inkludera andra ämnen än de humanistis-
ka. Ett ämne som lyfts fram som särskilt framgångsrikt är engelska. Även 
kursutbudet bedöms som intressant, men förknippat med rekryterings-
svårigheter. Att arbeta med kreativa näringar anses ha betydande potential. 
Vidare ses sektionens lärare och forskare som en viktig bildningsresurs. 
Samtliga sektionschefer ser tänkbara användningsområden för humaniora 
inom den egna verksamheten (till detta ska jag återkomma i avsnitt 12). 

Som intresseområde och vetenskapligt fält, med viss tyngdpunkt på det 
förstnämnda, värderas humaniora som framgått positivt av de externa rös-
terna. Sektionen som organisatorisk enhet bedöms däremot påfallande ne-
gativt. Den tyngsta och viktigaste kritiken kan sorteras i tre kategorier: atti-
tyd, struktur och strategi. Attitydaspekten har vi redan berört, det handlar 
om konfrontationsmentalitet och tendenser till isolering. Det finns också 
en tydlig uppfattning om bristande vilja att anpassa sig till andra behov än 
humanioras egna och att det därför lätt blir problem att samarbeta. Till de 

104 Diskussioner om neddragningar och nedläggningar av akademiska ämnen tenderar ofta att generera 
stor massmedial uppmärksamhet. Dels är rätten att delta i samhällsdebatten en viktig del av den aka-
demiska friheten, dels är uppmärksamheten ett uttryck för den särskilda betydelse som universitet och 
högskolor alltjämt tillmäts i samhället. Se Bexell, 65.
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negativa attityderna hör också en bristande självtillit och en tendens att 
måla utvecklingen i de svartaste av färger. 

Ovanstående uppfattningar kan delvis ses som naturliga utslag av ett pågå-
ende ställningskrig kring platser och ekonomiska medel. Av allvarligare art 
är struktur- och strategiproblemen som nära hänger samman. 

Till strukturproblemen kan räknas bristande rutiner för arbete med kvali-
tets- och utvecklingsfrågor, ett centraliserat ledarskap och brist på en orga-
nisation kring sektionschefen (en synpunkt som även framförs av enstaka 
interna röster som pekar på svag kollegialitet och toppstyrning). Andra 
aspekter som tas upp är avsaknaden av en kollektiv forskningsmiljö, en 
låg närvarograd vid sektionen, utbildningsmiljöns fragmentisering och 
brister över huvud taget avseende den vetenskapliga infrastrukturen, t.ex. 
efterlyses ett livskraftigt och mera inkluderande forskarseminarium. Sam-
tidigt framhålls att högskolan centralt har gjort för lite för att skapa förut-
sättningar för en mer livaktig forskningsmiljö; större ansträngningar hade 
också behövts göras för att skapa intresse för de humanistiska utbildning-
arna, till exempel i form av rekryteringsinsatser och pressbearbetning. 

Ett resultat av dialogerna är att det finns ett utbrett samförstånd om att 
humaniora fortsatt bör vara en del av Högskolan i Halmstads utbildnings- 
och forskningsutbud. Det största hotet mot humaniora är den brist på 
strategiskt tänkande och agerande som anses känneteckna sektionen – ”om 
sektionen inte kan samla sig till ett antal viktiga vägval, kan dess verksam-
het vara hotad.”. Flera personer talar om en uttalad förändringsobenägen-
het och brist på utvecklingstänkande: ”Jag har under flera år efterfrågat en 
plan för hur humaniora ska utvecklas. Sektionen har många underlåtelse-
synder på sitt samvete. Man har skjutit problemen framför sig och levt gott 
på tillfälliga pengar. Jag vill tveklöst säga att deras agerande kännetecknas 
av passivitet.” 

Kritiken mot bristande planmässighet, avsaknad av idéer för humanioras 
utveckling samt brist på verktyg för att hantera den uppkomna situationen 
riktas också mot högskolan centralt – mot utbildningsnämnd och ledning. 
Beslutet att minska antalet platser inom humaniora var logiskt och rim-
ligt, säger en informant, ”men det borde ha gjorts en konsekvensanalys. 
Vi får inte en gång till hamna i den typ av debatt som vi har haft efter 
utbildningsnämndens fördelning. Neddragningar vid Högskolan i Halm-
stad måste fortsättningsvis göras på ett genomtänkt och ordnat sätt.” Det 
påtalas att en högre grad av skriftliga, på förhand distribuerade, dokument 
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skulle kunna förebygga föreställningar om att det pågår ett elakt spel i 
utbildningsnämnden. Ett sammanfattande omdöme är att såväl vid sektio-
nen som centralt på högskolan borde arbetet med humaniora som veten-
skapsområde ha varit mera proaktivt.

11) Utbildning – status och utveckling
Angelägenheten i genomförandet av en verksamhetsgenomlysning kan sä-
gas ha två skäl: ett konjunkturellt och ett strukturellt. Den konjunkturella 
faktorn utgörs av utbildningsnämndens beslut att minska platstilldelningen 
till humaniora. På detta beslut har det följt en intensiv och bitvis upprörd 
debatt både internt och i massmedia.105 Också kring den strukturella fak-
torn har det varit debatt i Halmstad; detta i form av en offentlig diskussion 
om nämndens minimikrav på den vetenskapliga besättningen, d.v.s. att det 
bör finnas minst två disputerade lärare inom en disciplin.106 Högskolan i 
Halmstad är inte det enda lärosätet kring vilket det i offentligheten våren 
2012 pågick en livlig debatt i frågan om humanioras framtid. Inte minst har 
situationen för humaniora vid Högskolan i Gävle fått vågor att gå höga.107 
 
Med ett ökat kvalitetsfokus inom svensk högre utbildning, och en tuf-
fare tillämpning av regler för att inrätta och behålla examensrättigheter, är 
det oundvikligt att rikta sökljus mot lärarbesättningen inom ett icke-obe-
tydligt antal huvudområden (alt. ämnen) inom Sektionen för humaniora. 
Inom filmvetenskap, konstvetenskap, franska och litteraturvetenskap finns 
det endast en disputerad lärare. Inom idé- och lärdomshistoria har man 
ett lektorat med 75%-procentig tjänstgöringsgrad. I spanska innehas den 
enda tillsvidareanställningen av en universitetsadjunkt.108 

105 Se t.ex. ”Humaniorachef i protest mot neddragningar”, i Hallandsposten, 12/12 2011.
106 Se t.ex. ”Fortsatt oro inför hårdare lärarkrav” i Hallandposten, 16/4 2012 och ”Studenter kräver 
att ansvarig blir utbytt” i Hallandposten, 1/6 2012. Den som åsyftas i studenternas avsättningskrav 
är utbildningsnämndens ordförande Ole Olsson. Efter ett uttalande av Ole Olsson som ifrågasatte 
spanskans och franskans fortsatta existens vid Högskolan i Halmstad, har fokus riktas mot dessa äm-
nen. Den oro som har artikulerats från studenthåll gäller emellertid också framtiden för andra mindre 
ämnen vid Sektionen för humaniora. Det kan i sammanhanget konstateras att flera högskolor helt eller 
delvis har avvecklat sitt utbud i moderna språk, bland dem Högskolan i Borås och Södertörns hög-
skola. En kritisk granskning av språkutbildningens villkor och utveckling finns i Inger Enkvist, Trängd 
mellan politik och pedagogik: Svensk språkutbildning efter 1990 (Hedemora, 2005).
107 Tidningen Ljusnan skriver på ledarplats (18/4 2012) med anledning av ett förväntat besparingsbe-
ting inom humaniora, inklusive nedläggning av ett par ämnen, att Högskolan i Gävle befinner sig i en 
”djup identitetskris”. Krisens grundkomponenter är ”likriktning, bildningsförakt och följsamhet”. Se 
vidare intervju med professorn i litteraturvetenskap Michael Gustavsson i Gefle Dagblad, ”Gävle är ett 
skräckexempel”(16/4 2012) samt intervju med rektorn vid Högskolan i Gävle Maj-Britt Johansson i 
Gefle Dagblad, ”Debatten ett tecken på demokrati” (24/4 2012).
108 Sektionen för humaniora, informationsdokument om utbildningsproduktionen, framtaget vid 
Ledningskansliet 2012-03-29.



47

Utbildningsverksamheten måste därmed sägas ha en hög grad av sårbar-
het. Bland ett antal av dem som har intervjuats finns det förståelse för 
att situationen inte bedöms som solid. En av dessa framhåller: ”Jag delar 
utbildningsnämndens kvalitetskrav, det är rimligt att ha en miniminivå på 
två disputerade lärare inom ett huvudområde. Studenterna ska inte be-
höva ha handledare och examinator i en och samma person. Det har varit 
överreaktioner mot nämnden.” Några informanter menar att kritiken mot 
kvalitetskraven i själva verket har varit ett sätt att få utlopp för en allmän 
frustration över humanioras situation. 

Utbildningsnämndens hållning i frågan får stöd också från studentkårens 
ordförande som i likhet med den citerade läraren pekar på rättssäkerhets-
aspekten. Patrik Mattisson påpekar också att studerandegrupperna inom 
humaniora stundom är så små att det liknar privatundervisning.109 Bland 
den grupp studenter som har varit aktiva i media och riktat hård kritik mot 
Ole Olsson, finns det en stor besvikelse över att studentkåren inte i högre 
grad har engagerat sig för och företrätt deras sak.110  

Den påtalade svagheten i den vetenskapliga infrastrukturen kan inte utan 
vidare översättas i faktiska kvalitetsbrister. Det visar bland annat flera posi-
tiva utfall av Högskoleverkets kvalitetsgranskningar. Samtidigt understryks 
i dessa granskningar att lärarbemanningen är en kritisk faktor. Återkom-
mande rekommenderas att ytterligare en lektor anställs i de ämnen där 
numerären är lägst. HSV pekar på en hög arbetsbelastning och att insatser 
görs på obetald tid för att hålla upp undervisningen.111  
  
Ett andra påpekande av vikt när den kvalitativa sårbarheten diskuteras, är 
att en helhetssyn på de mindre ämnena måste omfatta en bedömning av 
deras integrationspotential. Ett idag litet ämne kan få stor betydelse om 
Högskolan i Halmstad systematiskt börjar arbeta med att integrera huma-
niora vid de andra sektionerna och med att specialutforma humanistiska 
kurser för olika professionsutbildningars behov. Ett annat exempel på en 
betydelse som går utöver den egna disciplinens domäner, är det faktum 
att mindre ämnen inom humaniora sägs ha haft betydelse då Högskolan i 
Halmstad har vunnit examensrättigheter på olika nivåer. 

109 Se också ”Studentkåren försvarar ordföranden mot kritiken”, nyhetsartikel i Hallandsposten, 1/6 
2012.
110 Intervju med Isabelle Felczak.
111 Se till exempel Granskning av litteraturvetenskap 2006:13 R och Granskning av filmvetenskap 
2007:04 R.
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Detta om situationen idag, nu över till en diskussion om hur utbildnings-
utbudet inom humaniora kan utvecklas och förnyas. Intervjuerna och 
enkätundersökningen vid sektionens höstupptakt har resulterat i ett stort 
antal idéer. Det finns inom lärarkåren en betydande kreativitet och vilja att 
tänka i nya banor.  Att redovisa samtliga konkreta uppslag skulle resultera 
i ett oöverblickbart gytter. I stället vill jag lyfta fram ett antal kategorier 
av förslag om hur humanistiska utbildningar kan göras mera attraktiva 
och/eller finna nya tillämpningsytor. Det rör sig om nedanstående, bitvis 
överlappande teman (frågan om integration vid andra sektioner diskuteras 
p.g.a. sin vikt i ett särskilt avsnitt):  

Nya utbildningsformer: Det finns behov av att se över utbildningsutbu-
det utifrån en ny generation studenters preferenser. Flera lärare efterlyser 
analyser av varför deras ämnen har tappat studenter. Man behöver nå ut 
till andra målgrupper än de som traditionellt har sökt sig till humaniora. 
Nytänkande på programfronten ses som en väg att gå. Det framhålls så-
lunda att programmet Hållbar turismutveckling har lockat en ny kategori 
studenter. När detta skrivs har sektionen börjat sondera möjligheten att 
bygga upp ett masterprogram tillsammas med utbildningen för kulturvård 
vid Göteborgs universitet. Dialogen med GU har också lett till nya inter-
nationella kontakter.112 

Ett flertal informanter pekar på nätbaserad undervisning som en möjlig-
het till förnyelse, verksamheten vid Högskolan i Dalarna är ett exempel 
som inspirerar. En av diskussionsgrupperna vid höstkollegiet framhöll den 
möjlighet till att experimentera med undervisnings- och presentationsfor-
mer som nätbaserad undervisning innebär.  

HH-vinklad humaniora. Frågan om förhållandet mellan humaniora och 
den övriga högskolan har löpt som en röd tråd genom verksamhetsgenom-
lysningen. Det finns en aktiv vilja bland många humanister att tillföra sin 
särskilda kompetens till högskolans styrkeområden och genom tematiska 
kurser ge studenterna inom dessa fält rikare erfarenheter. Cheferna vid 
flera av de övriga sektionerna har också bidragit med inspel på detta tema. 
Till förslagen som kommit fram hör bland annat teknik- och uppfinnar-
historia, design och form med inriktning mot innovationer, genuskunskap 
särskilt anpassad för ekonomer och med fokus på jämställdhetens betydel-
se för tillväxt. När det gäller humaniora för professionsutbildningar finns 

112 Information från Hugo Palmsköld.
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det en växande litteratur att förhålla sig till.113 Ett spår i spåret är skönlit-
teraturens potential att belysa värdefrågor och etiska dilemman.114 
 
En viktig del handlar om att tillhandahålla språkundervisning som anpas-
sas för olika grupper av studenter som läser professionsutbildningar, till 
exempel spanska för ekonomer. I en internationaliserad värld ligger det 
nära till hands att tänka sig att kombinera yrkeskompetenser med språk-
kunskaper. Det förs också fram tankar på att satsa på experimentella utbild-
ningskombinationer där humanistiska ämnen ska ingå. En informant talar 
med entusiasm om att identifiera ovanliga konstellationer, om djärva sats-
ningar som sägs ligga i linje med profileringen av Högskolan i Halmstad 
som innovationslärosäte. 

Yrkeslivsorientering av humaniora: Om en jämförelse görs tillbaka i tiden 
så framgår det att humaniststudenterna själva i en helt annan utsträckning 
än tidigare efterlyser arbetsmarknadskopplingar som praktik.115 Frågan tas 
upp av ett antal informanter. En av dem talar om vikten av att skapa ut-
bildningsprogram som tydligare etablerar sektionen som aktör på den sto-
ra marknad som utgörs av arbetslivsinriktade studier.116 Vanan vid sektionen 

113 Intressanta perspektiv på att arbeta med bildning i förhållande till yrkeslivsinriktade studenter ges 
i Henrik Bohlin, ”Bildning i massutbildningens tid”, i Våga veta! Om bildningens möjligheter i massut-
bildningens tidevarv, red. Anders Burman (Stockholm, 2011), 75–96. Se också Sundeen, ”Humaniora 
för professionen: Om bildningens plats i akademiska yrkesutbildningar” samt Jonas Almqvist ”Aka-
demiska professionsutbildningar” i Det goda lärandet: En antologi om liberal arts education, 117–132. 
Bexell, 260 gör det intressanta påpekandet att enligt hans erfarenhet kommer det tydligaste stödet för 
inslag av bildning vid universiteten inte sällan från yrkesinriktade studenter.
114 För en genomgång av hur romaner används vid akademiska yrkeslivsutbildningar i Sverige, se Carin 
Waluzewski, Skönlitteratur i professionsutbildningar: En studie av skönlitteraturens möjligheter i några 
professionsutbildningar (Otryck D-uppsats, Mittuniversitetet). Kristersson Uggla, 77, skriver om berät-
tandets ”mäktiga kraft” i danandet av mänsklig karaktär: ”Vi lär oss inte etik och moral endast, eller 
kanske inte ens först och främst, genom regler och argumentation, utan genom berättelser vi hör och 
som på samma gång utvärderar och motiverar mänskligt handlande.”
115 Berggren, 67 ff, påminner om att när tanken på sammanhållna utbildningsprogram först lanserades 
på 1960-talet så väckte det kraftiga reaktioner från både höger och vänster. Framförallt studenter inom 
humaniora och samhällsvetenskap fortsatte att sätta samman sina utbildningar av fristående kurser, 
vilket ledde till att examen Filosofie kandidat återinfördes. Projekt Athena, en lobbygrupp som skapats 
av studenter som läser humaniora i samarbete med fackförbundet DIK, driver kravet på ett tydlig-
görande av vilka arbetsmarknadsgångbara kvaliteteter som humanistiska utbildningar leder till. Om 
Projekt Athena, se http://www.dik.se/projekt-athena
116 Berggren, 96, påpekar att i en osäker arbetsmarknadssituation söker sig studenter i högre utsträck-
ning till utbildningar som ger en tryggad position på arbetsmarknad än till studier med fokus på 
kritiskt tänkande och intellektuell förkovran. Jfr. Eckhardt Larsen, 340; som återger synsättet att ef-
terfrågan på humaniora har varit hög från studenter, trots sämre ekonomiska utsikter, så länge som 
ungdomen varit säkra på att kunna klara sig hyggligt bra i välfärdssamhället oavsett utbildningsinrikt-
ning. I Sverige tenderar humanisters position på arbetsmarknaden att bli särskilt kritisk i jämförelse 
med länder som har en mindre fyrkantig syn på sambandet mellan utbildning och anställning. Se 
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av utbildningar med inslag av praktik, såsom programmet Kultur, kommu-
nikation och administration, ses som en god utgångspunkt för intensifierade 
strävanden efter att utveckla en arbetsmarknadsanpassad humaniora. 

Diskussionen handlar emellertid också om att kommunicera att traditionellt 
utbildade humanister har en hög grad av anställningsbarhet. En informant 
talar om att utnyttja alumner som resurs i ansträngningar riktade mot såväl 
studenter som arbetsgivare. En sådan diskussion ligger helt i linje med den 
debatt som bland andra fackförbudet DIK och den humanistiska opinions-
bildaren Projekt Athena driver. Nämnas kan också att man vid Göteborgs 
Universitets humanistiska fakultet 2009 genomförde ett projekt som bland 
annat syftade till att skapa kunskap om icke-traditionella anställningsmöjlig-
heter för humanister och att få en bättre uppfattning om vad arbetsmarkna-
den anser om gångbarheten av humanistiska utbildningar.117

       
Kreativitet, upplevelser och kultur: En form av tillämpningsinriktad hu-
maniora som diskuteras under flera intervjuer handlar om möjligheten 
att bygga fler utbildningar kring olika aspekter av s.k. kreativa näringar.118 
Den ökade uppmärksamheten kring konstens, kulturens och upplevelser-
nas betydelse för samhällsekonomin och inte minst det som ibland kallas 
regional växtkraft representerar nya möjligheter. Kulturgeografen Kristina 
Torhell lyfter fram att Region Halland i sitt kulturprogram framhäver kva-
litativa innebörder av att göra regionen till ”den bästa livsplatsen”, med 
vad det betyder i form av utrymme för konst, kultur och historiskt laddade 
upplevelser.119    

Bildningsburna kurser och program: Ett antal förslag om hur man kan stärka 
humaniora i Halmstad knyter an till det förnyade intresset för bildningens 
roll i högre utbildning och för den anglosaxiska traditionen Liberal Educa-
tion. Det finns tankar på att utveckla ett tvåårigt liberal artsprogram på 
grundläggande nivå. Anna Fåhraeus, lektor i engelska, argumenterar för 

Zettervall, 67.
117 Se rapporten Humanister i näringslivet (Göteborg, 2009).
118 En arbetsgrupp på Högskolan i Halmstad har på rektors uppdrag tagit fram ett arbetsdokument, 
”Idéutkast för kulturella och kreativa näringar” (2012-09-28). I gruppen ingår Vaike Fors, Jonas Gab-
rielsson, Mikael Jonasson, Göran Sahlén och Kristina Thorell.
119 I utvecklingsstrategin ”Bästa livsplatsen” står det: ”Genom att förstärka kulturens kraft i Halland 
ökar också attraktionskraften i boende och stadsmiljöer. Människors kreativitet ökar och fungerar 
som drivkrafter för nya idéer och handlingar. Ett rikt kulturliv stärker gemenskapen, vitaliserar de-
mokratin, gynnar folkhälsan och medverkar till en god livskvalitet.” Citerat efter Hallands kulturplan 
2011–2013, 5.
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ett sådant programs möjligheter: ”Det skulle rikta sig till en viktig grupp 
studenter som kan kallas sökare, de som inte riktigt vet vad de vill med sina 
högre studier och livet.” En ideologisk utgångspunkt är humanioras avgö-
rande betydelse för förståelse av människa och samhälle. Anna Fåhraeus 
pekar på möjligheten att vinkla ett sådant program mot den sociala aspek-
ten av hållbar utveckling. 

Utanför kategorierna låter vi till sist Isabelle Felczak, som studerar vid sek-
tionen och är vice ordförande i DIK-student, reflektera över frågan hur fler 
personer kan lockas att läsa humaniora i Halmstad: ”Jag tror att det handlar 
om att skapa medvetenhet om de kvaliteter som humanistiska utbildningar 
leder till. Våra ämnen är en bas, en grund för vidare förståelse. Man lär sig 
analytiskt och kritiskt tänkande och får öva upp sin reflektionsförmåga.”

12) Forskning – status och utveckling
Med tanke litenheten och den relativa brokigheten inom forskningsmiljön 
Kontext och Kulturgränser (de 28 medlemmarna fördelar sig på 12 akade-
miska discipliner) rör det sig som tidigare påtalats om mycket små forskar-
grupper. Samma typ av omdöme som ges om utbildningen återkommer i 
samtal om forskningen, man talar om spretighet och avsaknad av gemen-
samma målbilder. Enligt vad som framkommer genom intervjuerna rör sig 
den absoluta merparten forskning i realiteten om individuella projekt. I ett 
beslutsunderlag inför fördelning av bidrag till forskningsmiljöerna 2010 
sägs det att: ”KK:s medlemmar har varit framgångsrika när det gäller att 
få externa medel för sin verksamhet. De externa anslagen har dock varit 
knutna till enskilda forskare, inte till miljögemensamma projekt.”120  

Ur intervjuerna framträder ett intressant mönster. Då informanterna om-
beds karakterisera den humanistiska forskningen vid Högskolan i Halm-
stad visar de generellt sett ett väsentligen mera självkritiskt förhållningssätt 
än då vi samtalar om utbildning och samverkan. Överlag finns det en upp-
fattning om att sektionen när det gäller forskning inte i samma utsträck-
ning är ett offer för yttre omständigheterna som i utbildningens fall. 

Bilden av att humaniora i Halmstad är en verksamhet på undantag sätts i 
några intervjuer i samband med en för låg vetenskaplig aktivitetsgrad: ”Att 
humaniora är svagt forskningsmässigt är en viktig förklaring till områdets 

120 Förslag till fördelning av bidrag till forskningsmiljöernas verksamhet under 2011. Bilaga 3, FN HS 
2010-10-29.
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utsatthet vid Högskolan i Halmstad. Vi saknar idag profilerade forskare, 
det finns ingen professor vid sektionen. Rektor borde förmå sektionen att 
flytta fram positionerna.” Lyssnar man till sektionscheferna möter man 
snarlika uppfattningar. Några lärare vid sektionen framhåller att forsk-
ningsanknytningen av utbildningen är otillräcklig, att studenter vid sek-
tionen inte ges en känsla av att de undervisas av aktiva forskare.

Orsaker till forskningens situation söks i den stora undervisningsbördan, i 
att lektorers villkor inte tillräckligt skiljer sig från adjunkters och i att sek-
tionens chef inte har velat prioritera forskningsverksamhet. Det finns hos 
flera informanter en efterfrågan på strategier för humanistisk forskning, på 
samordning och rent av på ökad styrning. ”Vi måste som sektion formu-
lera en agenda, visa vad vi vill, inte bara i allmänna termer efterlysa pengar. 
En resursförstärkning till forskning inom humaniora måste villkoras till 
att vi formulerar bärkraftiga forskningsidéer. Vi behöver en blåslampa”, 
framhåller en av sektionens forskare. En viktig aspekt när det gäller den 
vetenskapliga basen är att informanter efterlyser strategier för att knyta 
fler doktorander till sektionen. När jag samtalar med företrädare för andra 
delar av högskolan framhålls detta som en avgörande faktor för att förnya 
verksamheten vid sektionen. 

När det gäller bedömningarna inifrån, av den humanistiska forskningen, 
så behöver man skilja på uppfattningen av forskningsmiljön och av in-
dividuella forskarinsatser. Rörande de senare pekar man på olika former 
av framgångar; publicering, samarbetsprojekt, externfinansiering. Man 
beskriver en skara hårt pressade och hängivna forskare som intecknar sin 
fritid för att kunna vara vetenskapligt aktiva. Inställningen karakteriseras 
av K.G. Hammarlund som ”labour of love”. Till utvecklingsmöjligheterna 
räknas att närheten mellan ämnena skapar förutsättningar för fruktbara 
vetenskapliga möten över disciplinära gränser. 
 
Den individualistiska kultur som präglar forskningsmiljön Kontext och 
Kulturgränser bedöms av flera av de andra sektionscheferna som ett pro-
blem, vilket påverkar utsikterna att samverka över sektionsgränserna. Fors-
karna måste gå samman i projekt för att kunna skapa en tillräcklig kritisk 
massa och för att i högre grad attrahera extern finansiering. Också Göran 
Bexell betonar vikten av ett skifte i den humanistiska forskningens arbets-
sätt – från individualism till att arbeta i team: ”Humanisterna måste lära 
sig att man inte bara kan vara individualist, man måste ingå i samarbeten. 
Jag tycker rektor kan villkora en satsning på humaniora till en sådan för-
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ändring. Humanisterna borde studera hur tekniker och medicinare bygger 
upp framgångsrika forskningsprogram.”

Inom sektionen ser några forskare den låga graden av agerande i grupper 
som ett centralt problem, man efterlyser en anda av delaktiggörande och 
förbättrad samordning. Andra menar att intressedriven forskning på indi-
vidbasis är en stor tillgång, inte minst med tanke på utbildningskvaliteten: 
”Vi är en spretig skara. Folk kommer hit med sina individuella intressen. 
Och varför skulle de inte göra det? Borde vi inte bejaka denna mångfald 
om det är så att den ger oss bättre, mera hängivna lärare? Jag tror ej på att 
styra oss mot ett enhetligare forskningsområde. Hur många humanister 
har någon gång arbetat i projekt med arbetsledning?” 

Så gott som samtliga intervjuade menar emellertid att större ansträng-
ningar kunde ha gjorts för att skriva gemensamma ansökningar om forsk-
ningsmedel. Det enda materialiserade exempel på en kollektiv ansträng-
ning som lyfts fram är forskningsantologin Borders as Experience (2009).121  
Några intervjuade ifrågasätter det meningsfulla med att försöka skapa en 
stark kollektiv forskningsmiljö när sektionen rymmer så pass skiljaktiga 
discipliner, särskilt svårt är det att skapa naturliga konstellationer mellan 
historiska vetenskaper och språk.

Ytterligare ett par faktorer är av vikt då det gäller sektionsmedarbetarnas 
karakterisering av forskningsmiljön och sektionen som plats för vetenskap-
lig verksamhet. Ett ofta påtalat faktum är att infrastrukturen för veten-
skapliga dialoger är svag, det finns för få mötesplatser och seminarieak-
tiviteten anses vara otillfredsställande låg. Några röster pekar också på en 
bristande samarbetskultur och öppenhet i förhållande till den övriga hög-
skolan. Man hade gärna sett att forskare från andra sektioner aktivt deltog 
inom ramen för Kontext och Kulturgränser. Som vi minns från tidigare 
avsnitt är detta en kritisk synpunkt som framförts från lärarutbildningens 
sida. Flera intervjuade talar också om forskningsmiljön i termer av stagna-
tion, en av dessa säger: ” Jag upplever att forskningsområdet Kontext och 
Kulturgränser har varit stillastående de senaste tre åren, d.v.s. efter att vi 
genomförde antologin. Seminariet är avsomnat.”

På sektionen pågår ett arbete med att vitalisera forskningsmiljön, då inte 
minst med att skapa en mera levande dialog-, interaktions- och presenta-

121 K. G. Hammarlund (red), Borders as Experience (Halmstad, 2009). De ingående texterna presente-
rades ursprungligen vid den fjärde svenska historikerkonferensen, som hölls i Lund 2008.
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tionskultur. Historikern Åsa Bengtsson är den sammanhållande kraften i 
detta arbete. Tre olika grupper har diskuterat frågeställningar som: 

•	 Hur kan vi utveckla forskningsmiljön? 
•	 Hur kan vi synliggöra våra forskningsprojekt på sektionen och på öv-

riga högskolan?
•	 Hur kan samverkan inom sektionen och vid högskolan utvecklas?
•	 Hur kan seminariemiljön göras mera dynamisk?

Ett under denna process uppseglat, i mina ögon lovande, förslag från den 
historiskt-filosofiska arbetsgruppen till sektionsgemensamt forskningspro-
jekt är att ordna en konferens 2014 som ur en rad olika aspekter belyser 
krigsutbrottet 100 år tidigare. Forskning om första världskriget är i Sverige 
relativt eftersatt och krigsutbrottet rymmer en sådan mångfald aspekter att 
stora delar av sektionens forskningskompetenser med fördel kan engageras.

Under intervjuerna och vid höstkonferensen i Tylebäck har frågan ställts 
kring vad som kan göras för att stärka den humanistiska forskningen i Halm-
stad. Åtskilliga av de förslag som har förts fram har att göra med den veten-
skapliga infrastruktur som relativt ingående har diskuterats ovan. Det gäller: 

•	 Arbeta aktivt för att få forskare vid andra delar av högskolan att delta/
vara verksamma inom forskningsmiljön Kontext och Kulturgränser.

•	 Öka ansträngningarna för att erhålla externa medel.
•	 Prioritera ansökningar som skrivs av flera forskare tillsammans.
•	 Förstärk forskningsmiljön med doktorander.
•	 Öka det vetenskapliga samarbetet mellan ämnena vid sektionen.

Andra viktiga förslag som har framförts under intervjuerna och i den enkät 
som delades ut vid sektionens höstupptakt är att:  

•	 Identifiera humanistiska forskningsfrågor av regional relevans.
•	 Skapa förbättrade möjligheter till forskning, exempelvis genom ett s.k. 

sabbaticals-system efter amerikanskt exempel. 
•	 Tydliggör de humanistiska kvaliteterna, kommunicera ”detta är vi bra 

på, detta vill vi ha pengar för att göra”.
•	 Profilera forskningen genom att satsa på projekt och problem som de 

stora universiteten inte har naturliga förutsättningar för eller intresse av.
•	 Förstärka forskningsmiljön vid sektionen genom till exempel gästpro-

fessurer. 
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•	 Satsa på experimentella konstellationer, sammanföra forskare från vitt 
skilda områden.

•	 Öronmärk resurser vid Högskolan i Halmstad för humanistisk forsk-
ning.

•	 Skapa förutsättningar för internationella forskningssamarbeten.
•	 Utveckla forskning kring kreativa näringar och kultur som regional 

växtfaktor. 
•	 Kartlägg den humanistiska forskningen vid andra lärosäten, identi-

fiera öppna fält. 

Avsnittet om humanioras utbildningsverksamhet avslutades med att stu-
denten Isabelle Fleczak reflekterade över hur fler studenter kan lockas att 
studera humaniora. Här låter jag professor Göran Bexell, med sin samlade 
erfarenhet av universitetssverige i ryggen, i korthet ge svar på hur huma-
niora i Halmstad kan bli en intressantare forskningsaktör: 

Man måste våga göra saker som sticker ut, inte vilja vara som alla andra. Då 
blir det för allmänt och intetsägande. Det gäller att satsa på en sak; identi-
fiera bärande teman. Och så måste man få in både toppforskare och dokto-
rander. Jag tycker också man måste söka integrera humaniora med den övriga 
högskolan, t.ex. arbeta med frågor om humaniora och sociala innovationer. 
Då tvingas humanisterna tänka över och ge genomtänkta svar på frågan om 
vad man har att erbjuda, vilka särskilda kvaliteter man representerar.

 
13) Sektionssamarbete – status och utveckling
Det finns en uppenbar paradox i den under 2012 genomförda personal-
barometern vid Högskolan i Halmstad. En hög andel medarbetare (74 
procent) uppger att de söker samarbete, medan endast 48 procent upple-
ver den faktiska graden av samarbete över sektionsgränserna som tillfreds-
ställande; vi har alltså ett gap om 26 procentenheter. För humaniora är 
paradoxen särskilt påtaglig, differensen uppgår för sektionens del till 55 
procentenheter (82 i förhållande till 27).122Intervjuerna ligger helt i linje 
med detta resultat. Det finns en uppsjö av förslag till gränsöverskridande 
samarbete och en påtaglig frustration över det faktiska läget. 

Frustrationen kretsar kring outnyttjade kompetenser och bristen på dialog 
mellan sektionerna. En röst säger målande att det finns en mentalitet i 
Halmstad av ”att min sektion är min borg”. Det ligger nära till hands att 

122 Personalbarometern 2012, Quicksearch/Högskolan i Halmstad.
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uppfatta den starka sektionskulturen som en orsak till att humaniora, i 
kontrast till områdets självuppfattning, utifrån uppfattas vara tillstängt. 
Chefen vid en av de andra sektionerna framhåller att det är naturligt att 
humanisterna har sökt bygga sig ett eget inhägnat område med de mus-
kelstarkare sektionerna som förebild.  I dag finns emellertid en utbredd 
insikt på sektionen om betydelsen av att integrera humaniora med övriga 
verksamhetsområden vid högskolan, även om några röster i förlängningen 
av en sådan utveckling känner oro för att deras ämnen ska reduceras till 
stödfunktioner. Uppassare till de mera välbeställda vetenskaperna, är ett 
uttryck som används. 

Sektionsöverskridande samarbete beskrivs under flera intervjuer i termer 
av den enda framkomliga vägen eller åtminstone som kungsvägen för att 
stärka humaniora. Hugo Palmsköld säger att man ”måste ha en realistisk 
uppfattning om vad humaniora kan ha för en roll på en liten högskola”. 
En angränsande synpunkt är att det behövs ett medvetet utvecklingsarbete 
för att identifiera nya användningsområden för humaniora.  

Flera röster ser värden utöver utveckling av utbildning och forskning av 
sektionsövergripande samarbete. Det påtalas att den viktiga frågan om ett 
aktivt förhållande mellan humaniora och högskolans profil och styrkeom-
råden kommer en god bit på väg mot en lösning genom integrering av 
humanistiska kompetenser vid de andra sektionerna. En sådan utveckling 
kommer också, menar man, att ändra bilden av humaniora till det bättre; 
öka förståelsen för dess identitet och skapa insikter om den breda använd-
barheten av humanistiska kompetenser. Signalerna har uppfattats av Mag-
nus Larsson, Sektionen för informationsvetenskap, data och elektroteknik, 
som säger att hans ”intryck är att det finns en stor samarbetsvilja inom 
humaniora. För deras del handlar det också om överlevnad och om forsk-
ningsfinansiering. De har allt att vinna på att samarbeta mer”.

En given fråga att ställa mot bakgrund av personalbarometerns utfall, är 
varför inte en högre grad av gränsöverskridande verksamhet kommer till 
stånd när så pass många som 3/4-delar av högskolans medarbetare säger sig 
söka samarbete. Fyra faktorer kan identifieras utifrån intervjuerna: Inställ-
ning, infrastruktur, incitament och inomvetenskapliga förklaringar.

Inställning: Informanterna vittnar om en stark konkurrenskultur på Hög-
skolan i Halmstad. Den underhålls till pris av att man inte uppnår det 
gemensamma bästa. HH-identiteten sägs vara svag, det är med sin sektion 
många förknippar sig. En av de intervjuade beskriver situationen så här: 
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”Sektionerna är extremt starka, ska det vara samarbete så ska det vara på 
respektive sektions villkor. Man är inte beredd att anpassa sig och kom-
promissa.” Flera av de intervjuade menar att den starkare parten har ett 
särskilt ansvar för att bjuda in till samarbete. Som en särskild orsak till 
uteblivet samarbete nämns förekomsten av dålig personkemi mellan några 
av sektionscheferna.

Infrastruktur: En spridd uppfattning är att internkommunikationen på 
Högskolan i Halmstad har varit underutvecklad. Detta får till följd att in-
formationsflöden och kunskapsdelning inte fungerar. Inblick saknas, säger 
en informant, i vad som händer vid de andra sektionerna. Man efterlyser 
mötesplatser, fysiska och elektroniska, där forskargrupper vid olika delar av 
högskolan kan kommunicera och knyta kontakter.123 

Incitament: De ekonomiska motiven för att söka samarbete över gränserna 
sägs vara otillräckliga: ”Om man vill få till stånd tvärvetenskaplig forsk-
ning som involverar flera sektioner, ja, då måste man tillhandahålla till-
räckliga drivmedel för en sådan utveckling. Jag tycker att en sådan satsning 
vore värdefull, inte minst därför att allt fler forskningsfinansiärer kräver 
mångvetenskapliga inslag för att anslå medel.” Många efterlyser också ett 
starkare engagemang från ledningen i integrationsfrågor och en högre grad 
av central planläggning. Det måste etableras tydliga samarbetsstrategier. 
Några röster menar att rektor bör ställa krav på uppbyggnad av fler sek-
tionsgemensamma utbildnings- och forskningsmiljöer.    

Inomvetenskapliga förklaringar: Vi har tidigare berört skillnaden i forsk-
ningskulturer mellan sektionerna, då vi talat om individualism respektive 
lagarbete. Till detta kommer epistemologiska och metodologiska differen-
ser som komplicerar, potentiellt omöjliggör, samarbete. Steget bedöms för 
humanioras del ofta vara särskilt långt. Någon talar om ett avgrundsdjupt 
avstånd mellan de tekniska och humanistiska vetenskaperna. 

Till dessa förklaringar kan läggas den ständigt återkommande frågan om 
arbetsbelastningen och upptagenheten av vad som för ögonblicket måste 
göras till förfång för strategiskt utvecklingsarbete. En försonande förkla-
ring som framförs av K. G. Hammarlund är att andra sektioner har varit 
så uppbundna av sina ansträngningar att vinna forskarexamensrättigheter 

123 Steg mot ökad transparens och kunskapsdelning tas för närvarande på Högskolan i Halmstad, 
bland annat genom en översyn av lärosätets webbplats samt i form av att ett uppdrag från rektor kring 
interninformation som har getts till kommunikatören Lena Lundén.
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att utrymme har saknats för att i högre grad samspela med till exempel 
humaniora. 

Det finns i intervjumaterialet en stor rikedom på förslag om hur huma-
niora kan integreras vid eller systematiskt samarbeta med övriga sektioner. 
Om dessa ambitioner ska realiseras torde det vara nödvändigt att formu-
lera färd- och tidsplaner. Utifrån dialogerna med ämnes- och programfö-
reträdare vid Sektionen från humaniora samt med företrädare för andra 
delar av högskolan har fem olika huvudgrupper av integration/samarbete 
identifierats:

• Tillskapande av nya utbildnings- och forskningskombinationer. Framförallt 
finns det förslag om att kombinera human- och samhällsvetenskaper till 
nya program samt tankar om att kombinera yrkeslivsinriktade utbildning-
ar med ett eller flera moderna språk. Med förbättrade språkkunskaper får 
studenter som läser till t.ex. ingenjör en annan gångbarhet på den interna-
tionella arbetsmarknaden. Både vid Sektionen för humaniora och Sektio-
nen för lärarutbildning finns det en prövande diskussion kring att etablera 
en språklärarinriktning. Kompetens kring form och design framförs som 
intressanta för såväl det tekniska området som inom hälsoteknik.
 
• Humaniora och det vetenskapliga hantverket: Undervisning i vetenskaps-
teori, vetenskapsmetodologi och forskningsetik, är tre tvärdisciplinära 
funktioner som humaniora anses kunna fylla vid andra sektioner. Anders 
Nelson, Sektionen för hälsa och samhälle, lyfter fram idé- och lärdomshis-
toria som en resurs av stort allmänvärde vid Högskolan i Halmstad som 
det är viktigt att ta till vara. Han framhåller att idé- och lärdomshistoria väl 
så mycket är en bas för kunskap om alla vetenskapsområden som en egen 
akademisk disciplin. Det finns också en vilja vid Sektionen för humanio-
ra att erbjuda, och en efterfrågan vid andra sektioner på, grundläggande 
kunskaper i akademiskt skrivande. Flera av dem som intervjuats pekar på 
humaniora som en särskild resurs för akademiska värden som kritiskt tän-
kande, reflektionsförmåga och analytiska kvaliteter. Ett förslag som nämns 
särskilt är att kombinera innovationsvetenskap med samhällskunskap och 
humaniora för att utveckla det kritiska tänkandet.

• Humaniora som resurs i värdefrågor: I genus-, hållbarhets- och mångfald-
sfrågor har de humanistiska ämnena särskilda kompetenser. Religionsve-
tenskap kan vara en resurs inom både vårdområdet (t.ex. frågor kring vård 
i livets slutskede och om döden) och för en vidare samhällsförståelse i ett 
mångkulturellt samhälle. Till kategorin hör frågor kring demokrati, in-
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ternationella förhållanden och mänskliga rättigheter. Lisbeth Ranagården, 
chef för Sektionen för lärarutbildning, ser ansökningar om forskningsme-
del för projekt om genus och mångfald som en tänkbar samarbetsyta.

• Kvalitetshöjande integration. Ett antal informanter pekar på att flera av de 
utbildningar vid Högskolan i Halmstad som har fått kritik i Högskolever-
kets nya kvalitetsutvärderingssystem har drabbats av anmärkningar för bris-
ter i frågor om etik och samhällsförståelse.124Som ett led i att åtgärda och 
förebygga sådana tillkortakommanden borde integrering av humaniora bli 
aktuellt. En särskild resurs i sammanhanget vore att arbeta med skönlittera-
tur som ett verktyg i etiska och samhällsförståelserelaterade frågor.

• Bildningsintegration: Vid sidan av konkreta och tillämpningsorienterade 
samarbetsförslag, finns det inom Sektionen för humaniora en diskussion 
kring personlighets- och livsrelaterade mervärden som kan skapas av in-
kludering av humanistiska vetenskaper. Det handlar bland annat om att 
addera kulturella, litterära, religiösa och historiska dimensioner till yrkes-
livskunskaper, om att svara för orienterande tematiska kurser, om att skapa 
en mångfald av perspektiv som kan leda till att man förmår se kända för-
hållanden i ett nytt ljus; en synvända om man så vill.125 Informanter både 
inom och utom Sektionen för humaniora tillskriver bildning viss betydelse 
för framgång i yrkeslivet, då inte minst i internationella sammanhang. 
Historikern Ralf Rönnquist framhåller att: ”En skicklig ekonom behöver 
kunskaper inom historia, kultur och litteratur. Svenskar har tyvärr fått 
rykte om sig i Europa att vara obildade.”126   

14) Lärarutbildningen – ett kapitel för sig
Den tendens till samarbetsproblem som har påtalats ovan gäller i synner-
het relationen till Sektionen för lärarutbildning, vilket kan te sig särskilt 
problematiskt då det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan dessa verk-
samhetsgrenar. En av de intervjuade säger: ”Till det som talar för huma-
niora i Halmstad hör att lärarutbildningen är beroende av de humanistiska 

124 Högskoleverkets kritik mot utbildningar vid Högskolan i Halmstad uppmärksammas bl.a. i ”Hög-
skolan får lågt betyg för utbildning”, nyhetsartikel i Hallandsposten, 26/4 2012 och ”Dålig sociologi 
på högskolan”, nyhetsartikel i Hallandsposten, 31/5 2012.
125 I den tolkning och utformning av Liberal Education som Högskolan på Gotland representerar har 
breddkunskaperna och förmågan att anlägga en mångfald perspektiv getts den symboliska beteck-
ningen ”synvända”. Se Jörgen Tholin, ”Liberal Education – exemplet Högskolan på Gotland”, Från 
Högskolan i Borås till Humboldt, volym 2, 59.
126 Bildningens nyttoaspekt tas upp i Zettervall, t.ex. 74.



60

kompetenserna. Man kunde tänka sig att skapa ett starkt utbildnings- och 
forskningsblock genom att fördjupa samarbetet dem emellan, men tyvärr 
finns det betydande relationsproblem.” Inom Sektionen för humaniora 
framhålls att en stark humanistisk forskning är viktig för lärarutbildning-
en. ”Deras studenter ska få samma ämnesdjup som de som läser fristående 
kurser vid vår sektion”, heter det bland annat. 

Den skiljelinje som går mellan didaktiska och ämnesteoretiska fokus har 
sin motsvarighet på andra högskolor som jag har talar med.127 Emellertid 
tycks slitningarna i Halmstad vara mera sammansatta än så. En kulturell 
faktor av vikt är att det skär sig mellan humanioras mera individualistiska 
kultur och lagarbetet inom lärarutbildningen. Vidare handlar slitningarna 
om dålig personkemi, revir och ägarskap. Ovanpå detta träts det om vem 
som egentligen bär upp vem. 

Inom den humanistiska sektionen anser många att lärarutbildningen får 
erkännanden som rättmätigen borde ges till humaniora. Man tycker sig 
också vara utsatt för en nedvärderande inställning: ”Tyvärr ger tio mat-
testudenter på lärarutbildningen högre status än tio studenter i religion.” 
På Sektionen för lärarutbildning finns det ett ifrågasättande av att man 
behöver anlita lärare från Sektionen för humaniora. Inlånad kompetens 
känns mer som tillfälliga besökare än som varaktiga delar i en fungerande 
helhet. ”De vill köra sin egen linje, man vill inte ta in information om våra 
behov och idéer. Denna icke-samarbetsvilja har förvärrats sedan Sektionen 
för humaniora hamnade i en pressad situation. Vi har mycket lättare att 
komma överens med naturvetarna.” 

Dock sägs samarbetssvårigheterna inte vara lika stora med alla ämnen 
inom humaniora. Till den samlade bilden hör erkänsla för den betydelse 
som humanioras kompetens hade i arbetet med examensrättigheter. Er-
farenheterna av dubbelt handledarskap sägs också vara goda. Skärpan i 
uttalanden som rör interaktionssvårigheter riskerar att dölja att det också 
förekommer en rad väl fungerande samarbeten mellan lärare från de båda 
sektionerna.   

Hur skuldbördan för relationsproblemen ska fördelas har jag vare sig kun-
skap nog för, eller intresse av, att uttala mig om, jag kan bara konstatera det 
föreligger en uttalad antagonism på båda håll. Från lärarutbildningen för-
medlas åsikten att man inte vill importera den negativism som finns inom 

127 Intervju med Christine Bladh, dekan vid Södertörns högskola.
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humaniora genom ett samgående, fast det rent strukturellt finns poänger 
med färre organisatoriska enheter. Vi påminner oss om att det vid delar av 
Sektionen för humaniora finns en uttalad oro för att man ska tvingas gå 
upp i lärarutbildningen. 

Dock finns det en grupp lärare vid Sektionen för humaniora som har ett 
väsentligen mera positivt förhållningssätt till lärarutbildningen; dessa upp-
lever dock att det är inopportunt att företräda ett annat synsätt än det 
överkritiska: 

Jag tycker det är sorgligt att våra relationer till lärarutbildningen inte är 
bättre. Det borde stå i uppdragsbeskrivningarna till de nya sektionscheferna 
att stärkta förbindelser mellan HUM och LUT är prioriterat. Jag tycker inte 
att spänningen didaktik-ämnesteori skulle behöva vara ett problem. [---] Det 
är inte bra att lärarutbildningen och humaniora kan uppfattas som isolerade 
öar. Forskarna/lärarna vid sektionerna behöver varandra för att stärka den 
kritiska massan. Studenterna utvecklas bättre genom att möta studenter från 
andra sektioner. Lärarutbildningen har ett alltfört ensidigt professionsfokus 
och borde i högre grad berikas med vår kulturella kompetens.

I linje med den sista meningen ligger uttalanden från ett antal medarbetare 
vid den humanistiska sektionen om att humaniora i högre grad än i dag 
skulle kunna berika samhällsförståelsen inom lärarutbildningen.

Citatet ovan bryter av genom sin brobyggande anda. Uppfattningen att 
forskningen skulle ha åtskilligt att vinna på fungerande samarbetsstruktu-
rer och varaktigt deltagande vid varandras seminarier är emellertid infor-
manten ingalunda ensam om. Ett antal forskare med organisatorisk hem-
hörighet vid LUT skulle passa väl in i miljön Kontext och Kulturgränser 
sett till intresse och inriktning. Att humaniora i Halmstad har viktiga bi-
drag att ge också till den didaktiska forskningen och undervisningen il-
lusteras handfast av de böcker om historieämnets didaktik som historikern 

K. G. Hammarlund, tillsammas med en grupp forskare vid Högskolan i 
Malmö, har arbetat fram.128 Hammarlund tillhör för övrigt de röster som 
pekar på möjligheten av ett rikare samarbete med lärarutbildningen.     

128 Per Eliasson, K. G: Hammarlund, Erik Lund och Carsten Tage Nielsen, Historiedidaktik i Norden 9, 
del 1, Historiemedvetande – historiebruk (Malmö/Halmstad, 2012). Per Eliasson, K. G: Hammarlund, 
Erik Lund och Carsten Tage Nielsen, Historiedidaktik i Norden 9, del 2, Historisk kunskap (Malmö/
Halmstad, 2012).
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15) Omvärldssamverkan – status och utveckling
På en reklamyta stor som en vägg ses en vindsurfare bryta vågorna till 
texten ”bäst på samverkan”.129 Det är Högskolan i Halmstad som på detta 
sätt ger uttryck för den nya konkurrensmentaliteten i universitetssektorn. 
Närheten till, och interaktionen med, det omgivande samhället är viktig 
för lärosätets självbild. I vad mån är Sektionen för humaniora en del av 
denna samarbetskultur?

Av lätt insedda skäl är förutsättningarna för samverkan med näringslivet 
och stora delar av den offentliga sektorn inte lika gynnsamma för hu-
maniora som för mera yrkeslivsinriktade vetenskapsområden. En andra 
försvårande omständighet är att utbildningsutbudet inom humaniora i 
Halmstad domineras av fristående kurser. Det är enligt Tommy Svensson, 
chef vid Enheten för kontakter och samverkan, som regel lättare att bygga 
samverkan kring program än kurser. 

Hugo Palmsköld är angelägen om att framhålla att sektionen gör stora 
ansträngningar för att vara en del av HH-kulturen när det gäller strävan 
efter tillämpning och samspel med det omgivande samhället. Jämfört med 
humaniora vid andra lärosäten samverkar vi i hög grad, framhåller han. 
Detta har blivit ett konkurrensverktyg för sektionen. 

Ett exempel är att man tidigt etablerade en praktikperiod inom program-
met Kultur, kommunikation och administration, vilket sägs ha fått en del 
studenter att söka sig till Halmstad framför ett större lärosäte med liknan-
de utbildning. Studenterna har fått praktikplatser inte bara i närregionen, 
utan också vid nationella kulturinstitutioner. Inom programmet arbetar 
man aktivt med samverkan också genom studiebesök, extern representa-
tion i programrådet och gästföreläsare/lärare från muséer och massmedia.

Inom programmet Hållbar turismutveckling finns beröringsytor med 
kommersiella verksamheter i turistbranschen. I programrådet förs enligt 
historikern Jens Lerholm diskussioner om hur man i högre grad ska kunna 
interagera med företag.130Ett sätt att visa upp sig har varit att delta i tu-
rismmässor. Studenter kopplas samman med externa aktörer under pro-
jektarbeten och uppsatsskrivande. Ambitionen är enligt Jens Lerholm att 

129 Reklamkampanjen bygger på en undersökning av Svenskt Näringsliv om högskolors samarbete 
med företagandet.
130 Perspektiv på hur humaniora och företagande kan närma sig varandra, ges i rapporten Humanister 
i näringslivet som dokumenterar ett projekt vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet.
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utveckla en sammanhållen praktikperiod motsvarande vad som finns inom 
Kultur, kommunikation och administration. 

Inom det tredje programmet, språkvetarprogrammet, finns idag ingen 
praktik. Men man arbetar med omvärldskontakter, bland annat i form av 
en översättarpool där företag kan beställa tjänster från studenter. Några 
tidigare studenter driver i dag enligt spanskläraren Albi Verderio Johansson 
en översättarfirma. I programrådet finns en kommunal gymnasieskola re-
presenterad. I ett pågående arbete med att reformera programmet har man 
tagit ökade hänsyn till arbetsmarknadens behov och efterfrågan. 

Beskrivningen av vad som görs inom de tre programmen får här tjäna 
som exemplifiering av arbetet med att integrera det omgivande samhäl-
let i sektionens verksamhet. Det är vare sig möjligt eller av intresse att ge 
en fullständig bild av sektionens omvärldssamarbete; då ambitionen inte 
är att utvärdera vad som görs utan att tillhandahålla underlag för fortsatt 
utvecklingsarbete. 

Utan att vara en huvudsak har förhållandet till det omgivande samhället 
tagits upp i intervjuerna. Frågan ställdes också i den enkät som distribu-
erades vid sektionens höstkollegium. Det finns ett brett samförstånd om 
att humaniora i flera viktiga avseenden har höga samverkansambitioner, 
men likväl i otillräcklig utsträckning är synbart utåt och närvarande i sam-
hällslivet. 

Ett stort antal personer menar att informationsavdelningen i alldeles för 
liten utsträckning exponerar humaniora – här finns en uppenbar irrita-
tion. Andra röster talar i mer självkritiska termer – ”vi borde bli bättre på 
att visa upp oss. Det är till exempel en brist att vi inte är med på Utexpo”. 
Informanten efterlyser ett aktivare relationsbygge till arbetsgivare.131 En av 
de intervjuade menar att humanioras problem med synlighet kommer sig 
av att området befinner sig i en konstant ”uppmärksamhetsskugga”. Det 
är alltid tekniker som syns mest när Högskolan i Halmstad drar till sig 
blickar. Även kring lärarutbildningen finns det ett kontinuerligt omvärlds-
intresse. En annan samverkanshämmande faktor som tas upp i några inter-
vjuer är att delar av sektionens forskare har svårt för att kommunicera sina 
kvaliteter och att relevansgöra sin forskning. 

131 Vid Lunds universitet har den humanistiska studentkåren under tiotalet år arrangerat en särskild 
dag med fokus på arbetsmarknad och karriär. Se Fredrik Schoug, ”Anställningsbarhet och arbetslivs-
anknytning”, i Humaniora och yrkeslivet, 20.
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Enstaka röster påpekar att humaniora skapar mycket positivt genomslag 
i medierna. Informationssavdelningens bild är emellertid att det handlar 
om en ganska blygsam publicitet. Efter att ha följt allt som har skrivits om 
högskolan under ett halvårs tid är detta även min egen uppfattning.132 ”Vi 
borde synas mer i lokala medier”, säger en lärare vid sektionen självkritiskt. 
Han framhåller betydelsen av den tredje uppgiften och menar att man 
inom humaniora är relativt bra på att hantera denna, men att det mer rör 
sig om insatser av enstaka individer än av sektionen som helhet. 

Här kan man också tala om en omvärldsförväntan, att humaniora ska vara 
en aktiv part i det offentliga liv som ryms i spalter, studios och öppna fö-
reläsningssalar; debattera, recensera, provocera. När jag frågar Erica Måns-
son, nybliven kulturchef i Halmstad kommun, om det har en särskild be-
tydelse för kulturlivet att det finns ett utbud av humaniora vid högskolan 
svarar hon bland annat: 

Humanioraperspektivet spelar nationellt sett en stor roll för det offentliga 
samtalet, man tillför viktiga dimensioner. Ta tekniker till exempel, de för som 
regel inte på samma sätt en vitaliserande intellektuell debatt. Humanisterna 
är en viktig röst i frågor om kulturens mål och mening. Det vore oerhört gi-
vande om de humanistiska forskarna vid Högskolan i Halmstad engagerade 
sig i det lokala och regionala kultursamtalet och i samhällsdebatten.133  

Flera personer utanför sektionen beklagar att lärarna inom humaniora i 
Halmstad, med ett fåtal undantag, är så pass lite närvarande vid lokala och 
regionala kulturaktiviteter. Några av de intervjuade sätter detta i samband 
med den stora andelen pendlare vid sektionen: ”De har sitt engagemang, 
sina intressen, någon annanstans – i Lund eller Göteborg.”134 Vid kontak-
ter med företrädare för Halmstad kommun och Region Halland möter 
man en efterfrågan på ett ökat deltagande från lärarnas och studenternas 
sida i kulturlivet. 

132 En sökning på ”humaniora” i Högskolan i Halmstads elektroniska pressarkiv ger 63 träffar för 
perioden 2008 (april)–2012 (juni).
133 Samma typ av efterfrågan på ett ökat engagemang från humanisterna vid den regionala högskolan 
i det offentliga samtalet har artikulerats i debatten om humanioras framtid vid Högskolan i Gävle. Se 
artikeln ”Gävle är ett skräckexempel”, i Gefle Dagblad, 21/4 2012.
134 Jfr. följande skrivning: ”Beror inte osynligheten också på att många lärare pendlar till sin arbets-
plats, framförallt från Uppsala? Det är väl svårt att uppmana ett intresse för Gävle och Gävleborg om 
man har större delen av sitt eget sammanhang någon annanstans?”, som uttalas i artikel ”Gävle är ett 
skräckexempel”, i Gefle Dagblad, 21/4 2012.
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När det gäller utvecklingsmöjligheter inom området samverkan, så stannar 
kommentarerna som regel vid ganska allmänna fraser som ”i högre grad bli 
en del av samhället”, ”samarbeta med kulturinstitutioner i Halland”, ”söka 
mera samarbete med Halmstad kommun” och ”satsa på praktikplatser för 
studenter”. En förklaring som ligger nära till hands är att många på sek-
tionen anser att man har en väl utvecklad samverkan, att det redan görs så 
mycket. Det finns bland enstaka informanter en kritik mot Halmstad kom-
mun och Region Halland för vad som upplevs som ett bristande intresse för 
högskolan i allmänhet och humaniora i synnerhet: ”Man borde inse vilken 
potential för verksamhetsutveckling som finns i våra kompetenser”.135 

Ett något mera utvecklat spår består av förhoppningen att kunna bygga 
samverkan kring kreativa näringar, upplevelseindustri och turism. Synen 
på och förståelsen av dessa verksamhetsområden kunde fördjupas, menar 
man, genom att involvera verksamhetsnära humanistisk forskning.136 Pro-
grammet Hållbar turismutveckling hålls i flera intervjuer fram som ett 
exempel vad gäller lyckade samhällskontakter, ett exempel att ta efter för 
andra utbildningar inom sektionen. Till det regionala rummet knyts också 
förhoppningar om ytor för samverkan mellan forskning och offentliga or-
gan. Både från lärarhåll och av Eva Nyhammar påtalas behovet av att i 
ökad utsträckning bli ett lärosäte för hela regionen, att inte lika hårt vara 
bundet till Halmstad. ”Vi skulle kunna heta Hallands universitet, vara ett 
i bästa mening regionalt lärosäte”, säger en lärare.

Det kan med intresse konstateras att regionen i sin kulturplan för 2011–
2013 argumenterar för betydelsen av ett historiecentrum i Halland och 
konstaterar att forskning om Hallands historia är ett eftersatt område. Be-
hovet sägs vara stort av humanistisk forskning ”i både historia, etnologi 
och i andra kulturhistoriska discipliner”.137 Eva Nyhammar framhåller att 
det finns ett uttalat intresse från regionen att samarbeta med Högskolan i 
Halmstad kring ett historiecentrum.

Ett par informanter identifierar i regionens kulturplan och målsättning 
att göra Halland till den bästa livsplatsen stora samverkansmöjligheter för 

135 Det finns ett samarbetsavtal mellan Högskolan i Halmstad och Region Halland som löper över 
perioden 2012-01-01 till 2014-12-31.
136 Se också dokumentet ”Idéutkast kulturella och kreativa näringar” (Högskolan i Halmstad, 2012-
09-28).
137 Hallands kulturplan 2011–2013: Program för utveckling av kulturen i Halland, 52
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Högskolan i Halmstad.138 Kristina Torhell framhåller att ”humaniora är 
viktigt för att säkerställa en god livskvalitet i Halland”. Studier av regional 
identitet, om förståelse av det regionala samhället, och av Halland som 
gränsland bedöms kunna bli föremål för samfinansierade forskningspro-
jekt. Till det som är värt att notera i planen hör bland annat intresset för 
bild och form, för konstens betydelse för samhällsutvecklingen, för beho-
vet av kompetensutveckling inom kultursektorn, för att kulturlivet ska ”få 
en ökad roll i högskoleutbildningen”.139  

När det gäller samverkansmöjligheter framhåller Eva Nyhammar att hon 
ser framför sig berikande möten i ”gränssnittet mellan konstnärlig praktik 
och teoretisk humaniora”. Hon framhåller också betydelsen av historisk 
medvetenhet, en tid som saknar detta ”blir en platt tid att leva i. Huma-
niora och konst har båda stor betydelse för vår förståelse av tidens och 
platsens betydelse”. Nyhammar understryker vikten av att högskolan inte 
bara förhåller sig till de etablerade kulturinstitutionerna, utan också odlar 
aktiva relationer med det fria kulturlivet.140   

En angränsande möjlighet att ytterligare utveckla samverkan utgörs av 
Halmstad kommuns målsättning att det lokala rummet ska vara ett konst-
centrum av internationell dignitet. Inom konstområdet finns redan ett 
flertal samarbetskanaler mellan humaniora och regionala kulturinstitutio-
ner. Bland annat pågår ett inventerande forskningsprojekt om Halmstad-
gruppen som utförs av konstvetaren Helen Fuchs. 

Under mitt möte med kulturförvaltningen i Halmstads kommun visas 
också intresse för forskning kring berättelser – hur skapas framgångsrika 
sådana? Mera handfast finns en öppenhet för gemensamma aktiviteter som 
föreläsningsserier och vetenskapsfestivaler. Dock med det viktiga tillägget 
att dylika arrangemang måste integreras i stadslivet, inte isoleras ute på 
högskolan.

138 Högskolan i Halmstad är förvånansvärt lite omnämnd i kulturplanen. Enligt regionens kulturchef 
Eva Nyhammar beror detta faktum på att planen arbetades fram under stor tidspress. Vid en förestå-
ende revidering ska både högskolan och folkhögskolorna ges ökat utrymme.
139 Hallands kulturplan 2011–2013, passim.
140 Både från regionalt och kommunalt håll understryker man att lärarutbildningen är en väl så viktig 
del av högskolan som humaniora för kulturlivet att ha en god relation med. Även till samhällsveten-
skaper, exempelvis sociologi, knyts förhoppningar om nya former av samarbeten. 
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D. SUMMERING OCH SLUTSATSER

16) Humaniora i Halmstad – en diagnos
Efter att ha samtalat oss igenom åtta dimensioner med bäring på huma-
niora som vetenskapsområde, och sekundärt som sektion, har tiden blivit 
mogen för en summering. Det är uppenbart att humaniora i Halmstad 
har betydande problem, men det står också klart för mig att det finns 
inneboende potential att förlösa. En stabilare situation kan byggas på sikt, 
om också till priset av att en hel del omställningar måste göras under en 
övergångsperiod. Jag vill i detta avsnitt peka på tio genom verksamhetsge-
nomlysningen identifierade behov av förändring och förnyelse; behov som 
ligger till grund för den avslutande diskussionen om utvecklingsvägar och 
konkreta rekommendationer. 

Behovet av en organisationsöversyn: Sektionen för humaniora står uppen-
bart svag vid en jämförelse med de fyra övriga sektionerna vid Högskolan 
i Halmstad. Det finns till exempel inga professorer vid institutionen, man 
saknar också utbildningar på masternivå och på forskarutbildningsnivå 
(det finns möjlighet att läsa upp till magisternivå i engelska och historia). 
De externa forskningsmedlen har varit av begränsad omfattning och flera 
ämnen svarar inte mot Högskoleverkets minimikrav på en vetenskaplig 
infrastruktur. Dessa faktorer samt framför allt sektionens litenhet i förhål-
lande till de tre största enheterna skapar sårbarheter av olika slag. En av 
lärarna vid institutionen uttrycker det som att ”vi befinner oss farligt nära 
smärtgränsen för hur liten en sektion kan vara”. En annan slutsats som 
ligger nära till hands utifrån samtal med aktörer utanför sektionen är att 
identifikationen mellan området humaniora och sektionen för humaniora 
inte alltid är till fördel för vetenskapsområdets status och utveckling vid 
Högskolan i Halmstad. Det är i sig ett skäl till en organisationsöversyn.

Ett antal intervjuade personer visar stor öppenheten för nya strukturer. Re-
formviljan har givetvis till viss del att göra med den pressade situationen. 
Men till det som påkallar en organisatorisk diskussion hör också att det 
inte är självfallet att kultur- och historievetenskaperna ska ligga organisa-
toriskt tillsammans med språken. En företrädare för språken säger: ”För 
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mig är det oväsentligt om vi tillhör den humanistiska sektionen eller inte. 
Jag arbetar för Högskolan i Halmstad, inte en organisatorisk ö.” I några 
intervjuer uttalas emellertid en stark oro för att Sektionen för humaniora 
ska upphöra som organisatorisk enhet. 

Behovet av vision och strategi. Vi behöver en vision, en riktningsgivare, ett 
sammanhang att förhålla oss till. Så lyder ett återkommande budskap från 
de intervjuade lärarna vid Sektionen för humaniora. Vi möter synpunk-
ten också i dialogerna med andra personer vid lärosätet. En sådan vision 
bör tas fram i samverkan med lärosätets ledning men kan också inkludera 
företrädare för de andra sektionerna. Humanioras integrering inom övriga 
verksamhetsområden framstår som ett givet inslag i en vägledande fram-
tidsbild. ”Vi ska bli bäst i landet på att relevansgöra humaniora för andra 
vetenskapsfält”, säger en av de intervjuade. I linje med efterlysandet av en 
vision, ligger behovet av genomtänkta vägval. Studentkårens ordförande 
Patrik Mattisson säger att ”det är av fundamental betydelse att Högskolan 
i Halmstad utvecklar en strategi för humaniora som verksamhetsområde 
och som sektion”.

Behovet av att vara en del av HH-profilen: Det finns anledning om att tala 
om en dubbelsidig anpassning. Humaniora i Halmstad kan inte i längden 
uppfattas som en sidoställd verksamhet, utan behöver bli en identitets-
mässigt integrerad del. Detta förutsätter att utrymme skapas för värden 
och kvaliteter förknippad med humaniora i profilen; man borde – fram-
håller litteraturvetaren Catrine Bröjde – göra någonting positivt av det 
faktum att Halmstad är en av få högskolor som har en bred humanistisk 
verksamhet. I gällande forsknings- och utbildningsstrategiska dokument 
finns några formuleringar att bygga vidare på. Man skriver bland annat 
om bildningsmotiverad forskning och markerar betydelsen av forskning 
om samhället och människan, vilket rimligen inbegriper människan fattad 
som historisk, kulturell, moralisk och social varelse.141 Den humanistiska 
verksamheten vid lärosätet måste samtidigt aktivt förhålla sig till högsko-
lans bärande teman – detta är den andra sidan av anpassningen. 

Behovet av att se över utbildningsutbudet. Frågan har diskuterats och berörts 
ur ett flertal aspekter i föregående textavsnitt. Det handlar om uppfatt-
ningen att utbudet idag framstår som splittrat, det handlar om sårbarheten 
i form av små ämnen med ett fåtal lärartjänster och det handlar om anpass-

141 Forskningsstrategi 2012–2016, 2 och Strategi för utbildning på grund och avancerad nivå vid Högsko-
lan i Halmstad 2011–2014, 2.
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ning till nya studie- och samhällsmönster.142 En genomgripande översyn 
bör dock också ta sin utgångspunkt i identifierade möjligheter. Man bör 
till exempel studera var förutsättning finns för expansion, ta tillvara förslag 
som har kommit fram i föreliggande utredning samt omsätta idéer om att 
förpacka humaniorautbudet på nya sätt.   

Behovet av att bygga upp och satsa på en kollektiv forskningsmiljö. Att ut-
veckla forskningen – genomföra ekonomiska satsningar och reformera 
forskningskulturen vid sektionen ¬– framstår som en angelägenhet av rang 
för att säkerställa en tillfredsställande framtid för humaniora vid Högsko-
lan i Halmstad. En av sektionscheferna framhåller att stärkt forskning, 
inklusive skapande av fungerande vetenskapliga kollektiv, är nyckeln till 
att utveckla verksamheten vid sektionen för humaniora. 

Behovet av sektions- och gränsöverskridande samarbeten. Det får sägas vara 
ett huvudspår ifråga om hur humaniora kan stärkas vid Högskolan i 
Halmstad, att systematiskt arbeta med att integrera humanistisk utbild-
ning och forskning vid övriga sektioner. En tämligen samstämmig upp-
gift i intervjuerna är att den uttalade och starka sektionskultur som finns 
vid Högskolan i Halmstad har försvårat samarbete över gränserna. För att 
skapa en bättre överensstämmelse mellan viljan till samarbete och utfallet 
behövs det enligt informanterna ekonomiska incitament och en tydligare 
avsiktsförklaring från högskolans ledning. En av de intervjuade summerar 
frågan om samarbete på följande vis: ”att bygga intern samverkan på frivil-
lighet har inte varit en framgångsrik väg”.

Behovet av en ny sorts ledarskap: Olika faser i en organisations verksamhet 
kräver olika typer av chefskap. Humaniora i Halmstad behöver för framtiden 
ett ledarskap som är strategiskt, förändringsbenägenhet och lösningsinriktat. 
Det är nödvändigt att skapa ökat förtroende för vetenskapsområdet vid de 
övriga sektionerna – inte minst behöver relationerna till lärarutbildningen 
förbättras. Ett förverkligande av fruktbara idéer på gränsöverskridande sam-
arbete inom utbildning och forskning, är till en del som inte ska underskattas 
i en liten högskolemiljö beroende av fungerande personkemiska relationer.  

Behovet av externa impulser och resurser. Ett återkommande tema i många 
intervjuer har varit att sektionen inte av egen kapacitet förmår stabilisera 

142 Yngre studenter tenderar i högre grad än äldre att söka sig till program. När den genomsnittlige 
studenten blir yngre minskar generellt sett efterfrågan på fristående kurser. Se Schoug, ”Inledning”, i 
Humaniora i yrkeslivet, 6 f.
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och positivt utveckla humanioras position vid Högskolan i Halmstad. 
Synpunkten artikuleras på olika vis, några talar om behovet av förebilder – 
som till exempel med framgång arbetar med integrerad humaniora. Andra 
säger att den rådande situationen är så pressande att energin inte räcker till 
framtidsarbete, åter andra talar om behovet av en radikal scenförändring 
– en kraftfull formulering är att ”humanisterna måste få hjälp att ta sig ur 
sin bubbla”. 

Behovet av en mental omställning. När jag har bett informanter vid den öv-
riga högskolan att sätta ord på hur de uppfattar sektionen för humaniora, 
återkommer ett uttryck så gott som hela tiden, negativism. Detta är inte 
givetvis inte ägnat att förvåna med tanke på den känsla av utsatthet och av 
orättvis behandling som är spridd bland lärarna inom området. Inte desto 
mindre tror jag att det är av fundamental betydelse att bryta negativa tan-
kemönster. Detta är en aspekt som kommer upp i samtal såväl internt som 
externt. ”Jag tycker att humanisterna behöver stärka sin självtillit, inte se 
allting så svart”, säger en sektionschef. Humaniora måste, kort sagt, ta sig 
ur offerrollen. Detta kan självklart inte ske isolerat utan måste kopplas till 
reformer som skapar framtidstro.

Behovet av ett samlat grepp på humanioras situation: I slutet av intervjuerna 
har jag ofta ställt frågan om vad de intervjuade förväntar sig för resultat av 
verksamhetsgenomlysningen. Ett svar som jag särskilt tagit fasta på är: ”Nå-
got markant måste göras, vi kan inte fortsätta som nu”. En annan informant 
formulerar sig snarlikt: ”Jag efterlyser ett kraftfullt rektorsinitiativ för att 
bryta status quo.” Det behövs ett helhetsgrepp som utöver en offensiv refor-
mering av utbildning och forskning innefattar en organisatorisk översyn, ge-
nomtänkt och på sektionen förankrad marknadsföring, rekryteringsinsatser 
samt någon form av offentlig manifestation i anslutning till att en nysatsning 
genomförs. Flera intervjuade talar om ett humanistdygn. Ett sådant kunde 
med fördel inkludera kulturinstitutioner i kommun och region, för att där-
med också bli till ett avstamp för nya former av samverkan. 

17) Vägar att gå – rekommendationer   
Med utgångspunkt i de tio behov som har identifierats och vars uppfyl-
lande kan tillskrivas betydelse för att stärka humaniora vid Högskolan i 
Halmstad, skisseras nedan ett antal vägar framåt. Varje avsnitt avslutas 
med ett antal konkreta rekommendationer. 
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Synliggöra, balansera, reorganisera
Berättelsen om Högskolan i Halmstad domineras av teknik, innovation 
och samverkan med det omgivande samhället – huvudsakligen närings-
livet; en berättelse som, värdeneutralt uttryckt, ligger påtagligt rätt i da-
gens samhälls- och universitetsklimat. Med forskarexamensrättigheter och 
en KK-miljö som smidigt dockar in i lärosätets flaggskepp förstärks det 
tekniskt-innovativa huvuddraget ytterligare. Det finns, inte bara vid Sek-
tionen för humaniora, en fruktan för att lärosätet är på väg att få en kraftig 
slagsida. Man skulle, för att fortsätta att tala i bilder, kunna säga att jämfö-
relsevis undanskymda kapitel i berättelsen som handlar om samhälle och 
människa behöver flyttas fram. Ett ökat synliggörande av humaniora (och 
samhällsvetenskaper) i verksamhetsidé, forsknings- och utbildningsstrate-
gier med flera identitetsbärande uttryck, handlar inte bara om att skapa 
tillhörighet och ökad känsla av delaktighet utan också om akademisk och 
i förlängningen samhällelig balans. 

Att utveckla en profil som är trogen lärosätets historia och exponerar styr-
kepositionerna men också inkluderar människovetenskaperna framstår 
som en viktig utmaning för Högskolan i Halmstad. Flera informanter lyf-
ter fram Universitetet i Twente som ett inspirerande exempel.143 Twente är 
ett tekniktungt lärosäte med innovations- och entreprenörinriktning som 
Högskolan i Halmstad har upparbetade kontakter med. Twente beskrivs i 
en one-liner som ett lärosäte kännetecknat av ”high tech, human touch”.144 
 
Utbildningskonceptet vid Twente bygger på en Major-Minor-modell, där 
studenter inom ramen för en kandidatexamen vid sidan av huvudinrikt-
ningen studerar ”en signifikant annorlunda vetenskaplig disciplin”. För-
delningen i studietid är 8/9 major, 1/9 minor. Minorstudierna ska ge stu-
denterna ”andra akademiska färdigheter, en uppfattning om samhälleliga 
sammanhang, en förmåga att tänka utanför boxen och få en vidare blick 
för vetenskapssamhället i sin helhet”.145 2013 etableras vid Twente en aka-
demi för Teknologi och Liberal arts (ATLAS) som vänder sig till studenter 
med intresse för såväl teknik som samhällsfrågor.146 

143 Om Twente som inspirerande exempel för Högskolan i Halmstad, se också Börje Årnedal, ”Spaning 
på innovationssystem”, i Perspektiv på innovation vid Högskolan i Halmstad, 64 f.
144 Om Twente, se http://www.utwente.nl/en/.
145 http://www.utwente.nl/majorminor/en/general/ Årnedal, 64, väcker frågan om hur en utbildnings-
modell med minorinslag vid Högskolan i Halmstad skulle påverka studenternas kompetens och krea-
tivitet.
146 http://www.utwente.nl/bachelor/en/atlas/
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En integrerad del av att stärka samhälle-människa-dimensionen är att 
identifiera en organisatorisk partner. En organisatorisk allians skulle skapa 
en större kritisk massa inom forskningen och skapa nya möjligheter till 
intressanta utbildningskombinationer. I intervjumaterialet finns stort stöd 
för ett närmande mellan humaniora och samhällsvetenskaperna, vanligen i 
relativt allmänt hållna termer men bitvis också med explicit organisatorisk 
syftning. ”Jag menar att det är nödvändigt med organisatoriska föränd-
ringar. Vi skulle ha mycket att vinna på att gå ihop med samhällsvetarna. 
Jag tycker man ska lösa upp sektionerna och skapa en klassisk humanistisk-
samhällsvetenskaplig fakultet”, säger Linnea Gustafsson, lektor i svenska. 

En uppfattning som har kommit till uttryck är att det för historiker och 
kulturvetare kan vara lättare att identifiera samverkansmöjligheter med 
samhällsvetenskaper än med språkvetenskaper. En möjlighet att utreda är 
att föra över språken till Sektionen för lärarutbildning, utan att därmed re-
ducera språkämnena till ett inslag i lärarutbildningen, och att sammanföra 
kultur- och historievetenskaper med delar av eller hela den samhällsve-
tenskapliga verksamheten vid Högskolan i Halmstad. Vetenskapshistoriskt 
sett finns det en samhörighet dem emellan. 

Rekommendationer:
1) Förstärk de samhälleliga, kulturella och humanistiska dimensionerna 
i en övergripande profilering av Högskolan i Halmstad som ett tekniskt-
innovativt lärosäte.
2) Genomför en översyn av hur humaniora ska vara organiserat vid Hög-
skolan i Halmstad.
3) Beakta i översynen möjligheten att organisatoriskt främja ett fördjupat 
förhållande mellan human- och samhällsvetenskaperna. 
4) Se till språkens behov och förutsättningar i särskild ordning.

Koncentrera, profilera, förstärka
Den bredd som finns inom humaniora i Halmstad kan ses både som en 
styrka och som en svaghet, vilket kommer till uttryck både i sektionens 
egen SWOT-analys och mina intervjuer. Ur ett utbildnings- och forsk-
ningsstrategiskt perspektiv, baserat på ett högskolelandskap som i ökad 
grad utmärks av profileringskrav, kvalitetskontroller och konkurrens mel-
lan lärosätena, är det oundvikligt att diskutera utsikterna till att behålla 
det relativt stora ämnes- och programutbudet inom humaniora i Halmstad 
och en forskningsagenda som i allt väsentligt framstår som bestämd av 
individuella projekt.  Är denna bredd realistiskt? Är den önskvärd?
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Ett huvudbudskap i intervjuerna med övriga sektionschefer och andra 
personer utanför sektionen, handlar om att i ökad grad koncentrera ut-
bildningsutbudet och samla forskare vid sektionen till gemensamma pro-
jekt. Detta är helt i linje med skrivningar i gällande strategiska dokument 
vid lärosätet. Det heter exempelvis att ”de närmaste åren ska Högskolan i 
Halmstad arbeta för koncentration och profilering av utbildningsutbudet”.147 
Den samstämmiga bilden är att Sektionen för humaniora har ett arbete 
framför sig som flera andra sektioner har bakom sig eller är i färd med att 
genomföra. 

Problemet med miljöer som har svag vetenskaplig bas och är otillräckligt 
profilerade berörs också i det Riksbanksfinansierade utvecklingsprojektet 
Humanisterna i framtidssamhället: ”För de humanistiska disciplinernas del 
kan det knappast vara en klok inriktning att fortsätta med många små och 
likartade utbildningar på inte särskilt stort avstånd från varandra och med 
allt färre studenter.” Ekström och Sörlin framhåller angelägenheten i att i 
ökad grad samarbeta mellan discipliner och identifiera nya skärningspunk-
ter där humaniora har bäst förutsättningar att utvecklas.148 Vid Högskolan 
i Halmstad finns i sammanhanget en kulturell resurs, i form av vilja till och 
vana av att utveckla utbildningar som är unika eller särpräglade.

Vägledande i en omprövning av utbildningsutbudet, bör vara att identi-
fiera delar som är livskraftiga i sig själva och/eller har en betydande inte-
grationspotential vid den övriga högskolan. I stället för att återigen tvingas 
att banta med kniven mot strupen behöver man agera proaktivt. Dock bör 
man inte kasta ut barnet med badvattnet. Utbildningsideologiskt sett ef-
terlyser jag en genomtänkt strategi för att värna den del av den akademiska 
friheten som består av studenternas rätt att kombinera ihop en individuellt 
sammansatt examen. Det är lätt att instämma med Henrik Berggren när 
han skriver att fristående kurser ”i viss mening är en svensk motsvarighet 
till Liberal Arts Education som kanske borde vårdas bättre”.149 

Både internt och externt bedöms, som framgått, en uppryckning och 
systematisering av forskningen vara av helt avgörande betydelse för att 
stärka humanioras ställning vid Högskolan i Halmstad. Forskning måste 
bli en prioriterad och i långt högre grad gemensam angelägenhet. En så-
dan förändring framstår som särskilt betydelsefull i ljus av den färdrikt-

147 Strategi för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Högskolan i Halmstad 2011–2014, 3.
148 Ekström och Sörlin, 23.
149 Berggren, 97
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ning som pekats ut för lärosätet, att öka forskningens andel av den totala 
verksamheten.150Min uppfattning är att det behöver komma in vetenskap-
lig kompetens på professorsnivå med uppgift att reorganisera och vitalisera 
forskningen inom humaniora. Ett inflöde av doktorander framstår också 
som centralt för miljöns vigör. 

Skulle en organisationsöversyn enligt vad som rekommenderas i detta av-
snitt bli verklighet vore det naturligt att också se över forskningsmiljöerna 
inom berörda områden. Även för den händelse att en sådan översyn inte 
bedöms önskvärd i nuläget, finns det skäl att reflektera över om miljön 
Kontext och Kulturgränser ska bestå eller om en eller flera nya miljöer 
med humaniora som ett bärande inslag bör tillskapas. Oavsett vilken lös-
ning man fastnar för framstår det som viktigt att öppna den humanistiska 
forskningen vid Högskolan i Halmstad för deltagande från andra delar av 
lärosätet. Ett par sektionschefer har i samtalen artikulerat behovet av att 
stärka den humanistiska forskningen vid lärosätet genom ekonomiska sti-
mulanser, till exempel i form av särskilda interna potter som kompenserar 
för humanioras eftersteg när det gäller möjlighet till externfinansiering.  

De översyner av utbildning och forskning inom humaniora i Halmstad 
som här efterlyses skulle kunna organiseras i form av särskilda reformråd, 
ett för utbildning och ett för forskning och med en sammansättning av 
personer från sektionen, från andra delar av lärosätet och från andra hög-
skolor. Sådana råd kan vara ett sätt att fortsätta det arbete som har inletts 
med denna verksamhetsgenomlysning. 

Rekommendationer utbildning:
1) Se över utbildningsutbudet utifrån två principer; satsa i första hand på 
starka ämnen/program och discipliner med stark integrationspotential.
2) Utarbeta en strategi för fristående kurser.
3) Utred möjligheten att bredda underlaget för de mindre moderna språ-
ken vid Sektionen för humaniora genom att utbilda lärare i dessa språk vid 
Sektionen för lärarutbildning.
4) Skapa ett särskilt råd med uppgift att se över utbildningsutbudet och 
stärka den humanistiska utbildningen. 

Rekommendationer forskning:
1) Genomför en strategisk rekrytering av professorskompetens till området 
humaniora med uppdrag att bygga upp en kollektiv forskningsmiljö.

150 Forskningsstrategi 2012–2016, 2.
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2) Utarbeta en strategi för rekrytering av doktorander med de facto kopp-
ling till humaniora i Halmstad.
3) Skapa ett särskilt råd med uppgift att stärka forskningen.

Ett helhetsgrepp på bildning
Det växande intresset för Liberal Education i Sverige liksom i flera andra 
europeiska länder torde delvis ha att göra med behovet av att sätta en an-
nan humaniora-agenda än den som handlar om kris, nedskärningar och 
utanförskap. Vid en konferens i Visby i april 2012 framhöll en av huvudta-
larna, Rob van der Vaart, Universitetet i Utrecht, att lanseringen av Liberal 
Education har skapat en ny efterfrågan på humaniora i Holland.151  

Den som tar del av beskrivningar av bakgrunden till att Högskolan på 
Gotland bestämde sig för att profilera sig genom Liberal Education, kan 
lätt se ett antal paralleller till hur situationen för humaniora i Halmstad 
beskrivs och samtidigt ta del av en process som kan inspirera till förnyelse. 
Högskolan på Gotland var ett ifrågasatt lärosäte, det fanns en diskussion 
om existensberättigandet och utbildningsutbudet kritiserades för vara för 
brett. Kritiken och svårigheter med att locka studenter till Gotland blev 
”en signal till att börja tänka i helt nya banor och satsa på en tydlig och an-
norlunda profilering av campus”. Det fanns en stark vilja att ”åstadkomma 
en förändring, att göra något drastiskt”.152 

Som framgått finns det inom Sektionen för humaniora stor efterfrågan på 
visioner och strategier. Sådana går naturligtvis att hitta på andra ställen än i 
konceptet om Liberal Education, men det finns ett antal goda skäl till var-
för en sådan satsning ter sig attraktiv utifrån förutsättningarna i Halmstad:

• Det finns både inom sektionen och i högskolans ledning ett intresse för 
Liberal Education.
• Den ämnesbredd som finns vid sektionen och som i dag uppfattas som 
ett problem är en tillgång vid uppbyggnad av ett Liberal artsprogram.
• Liberal Education är en modell som sätter undervisningen i centrum och 
som betonar betydelsen av närhet mellan lärare och studenter.

151 Konferensen, ”Bildning i praktiken”, arrangerades av Högskolan på Gotland och Södertörns hög-
skola. En dokumentation av konferensen finns på http://www.hgo.se/bildningipraktiken/3246-hgo.
html
152 Karin Bengtsson, ”Ett svenskt exempel – Högskolan på Gotland”, i Det goda lärandet: En antologi 
om liberal arts education, 181 f. Citat från sid 182. Se också Tholin, ”Liberal Education – exemplet 
Högskolan på Gotland.”
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• Intresset växer i Sverige för modellen samtidigt som antalet aktörer på 
arenan ännu är få.153 
• Modellen innefattar ett nära förhållande till det omgivande samhället.
• En möjlighet ges till att marknadsföra bildningsinriktade utbildningar 
på ett nytt sätt.
• Liberal Education utgör en sammanhållande idéram för en icke-instru-
mentell, bildningsinriktad, utbildningssyn med människan som kulturva-
relse i centrum, som skulle kunna utgöra en balanserande faktor i förhål-
lande till teknik- och professionsfokuset i högskolans profil och utbud.
• Utifrån konceptet kan en modell tas framför att erbjuda alla studenter vid 
Högskolan i Halmstad en möjlighet till kompletterande bildningsstudier.

Ett Liberal artsprogram i Halmstad bör givetvis inte byggas upp som en 
kopia av vad som redan finns på Gotland och i Göteborg (programmet 
vid GU bedöms i intervjuerna genomgående som alltför traditionellt till 
sitt upplägg för att passa vid ett nyare lärosäte). Istället måste det bygga på 
de särskilda kvaliteter som finns i Halmstad. Inte minst bör högskolans 
goda kontakter med näringslivet tas till vara. Praktikplatser både inom och 
utom de delar av arbetsmarknaden som humaniora normalt sett förknip-
pas med kan tillsammans med andra former av omvärldsrelationer ge ett 
Liberal artsprogram i Halmstad särskilda dimensioner. Möjlighet för stu-
denterna att vistas en period vid Liberal Arts College i USA eller Europa, 
kan vara en annan attraktionsfaktor. 

En satsning på Liberal Education i Halmstad bör inte begränsas till att 
det inrättas ett Liberal artsprogram. Filosofen Henrik Bohlin har pekat på 
betydelsen av att svenska lärosäten som tar sig an modellen har ”en klar 
vision av de centrala utbildningsmålen och deras värde i ett större samhäl-
lelig sammanhang”.154 En del i en sådan vision, och som kan göra Liberal 
Education till en högskolegemensam angelägenhet, vore att erbjuda alla 
studenter – och på sikt göra det obligatoriskt – att följa en Core Curri-
culum-kurs som kondenserat förmedlar värden och kvaliteter som kän-
netecknar Liberal Education.

Anders Nelson utvecklar med entusiasm ett sådant synsätt:

Jag tror starkt på ett Core Curriculum-spår som vänder sig till alla utbild-
ningar vid Högskolan i Halmstad. I en sådan kurs skulle etik, filosofi och 

153 Rektorn för Högskolan på Gotland, Jörgen Tholin, framhåller att det enligt hans bedömning finns 
utrymme för fler aktörer inom området Liberal Education, även om det rör sig om en smal sektor.
154 Henrik Bohlin, ”Kan Liberal Education fungera i Sverige?”, i Det goda lärandet, 92.
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idéhistoria ingå. Ett stort mervärde med en Core Curriculum-kurs är att den 
skulle kunna bli en mötesplats för studenter från olika sektioner. Detta skulle 
kunna få stor betydelse både för studenterna och för lärosätet. Jag skulle också 
gärna se att vi gjorde en satsning på Core Curriculum som riktade sig till alla 
lärare. Det vore en fin möjlighet till kompetensutveckling.

I uppbyggnaden av en Core Curriculum-kurs lämpad för Högskolan i 
Halmstad behöver man inte gå över Atlanten för vatten. En tänkbar före-
bild finns i Norge i form av den alltjämt inom norsk högre utbildning till-
lämpade Examen philosophicum. Detta utbildningsinslag organiseras på 
olika sätt, men har förmedlingen av grundläggande kunskaper i etik, ve-
tenskapsfilosofi och filosofihistoria som gemensam komponent och funge-
rar som en introduktion inför specialiserade högskolestudier. Vikten av att 
ge alla studenter viss införing i humanistisk bildningstradition, har använts 
som ett centralt argument för bibehållandet av Examen philosophicum. 
Det norska Dannelseutvalget framhävde dess betydelse som en viktig del 
av en levande akademisk kultur och utifrån den vikt som vetenskaplig ra-
tionalitet och reflektionsförmåga har för högre utbildning.155 

Rekommendationer: 
1) Gör Liberal Education till en integrerad del av Högskolan i Halmstads 
profil.
2) Utveckla ett Liberal artsprogram vid lärosätet.
3) Ge alla studenter och all personal möjlighet att följa en Core Curricu-
lum-kurs.   
4) Anförtro Sektionen för humaniora ansvaret för punkt 2 och 3. 

Participera, regionalisera, integrera
Diskussionen om humanioras situation tenderar att i väldigt hög grad 
handla om att vetenskapsområdet har sämre förutsättningar än teknik, 
medicin, naturvetenskap, ekonomi och så vidare. Som framgått har huma-
niora i viktiga avseenden varit missgynnat på nationell nivå. Men denna 
regel saknar, lika lite som andra regler, inte sina undantag. Ett väsentligt 
exempel är det stora allmänintresse som finns för viktiga delar av det hu-
manistiska intressefältet, framförallt för historia. Denna tillgång har må-
hända inte förvaltats som den borde av en krisupptagen humaniora.156  

155 Gunnar Skirbeck, ”Ex. phil.” i Kunnskap og dannelse foran et nytt århundrade, 14 f.
156 Sundeen, Reflektioner från periferin, 28 f, tar upp den paradoxala situation som består av att aka-
demisk humaniora sägs vara i kris samtidigt som det finns ett enormt intresse för populärhistorisk 
verksamhet.
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Allmänintresset underlättar för att fullfölja det kontaktskapande uppdrag 
som ryms inom den s.k. tredje uppgiften, vilken redan av självbevarelseskäl 
är särskilt viktig vid ett lärosäte som till stor del verkar inom en regional ram. 
Bengt Kristersson Uggla skriver om behovet av att balansera excellens med 
participation. Han pekar på att vi verkar i en tid där nationellt och regionalt 
finansierade och motiverade lärosäten kan förledas att i sådan grad fokusera 
på strävan efter internationell excellens att man att försummar att vårda de 
sammanhang som dessa universitet och högskolor är sprungna ur.157  

För områdena humaniora och samhällsvetenskap, som arbetar med kul-
turbundna och identitetsrelaterade företeelser och föreställningar, framstår 
participationsuppgiften som särskilt angelägen. Även om humaniorasek-
tionen arbetar medvetet och framgångsrikt med samverkan i olika former, 
visar både interna och externa intervjuer att det finns en efterfrågan på 
ökad participation. Det gäller till exempel närvaro i samhälls- och kultur-
debatten, det gäller också deltagande i kulturlivets aktiviteter. En tredje 
möjlighet till ökad participation är att använda det regionala rummet som 
ett humanvetenskapligt experimentfält. Ett lärosäte som ibland lyfts fram 
som ett föredöme i dessa avseenden är Högskolan i Dalarna.158  

Även om interaktion med kulturlivet ligger särskilt nära till hands framstår 
det som väsentligt att också arbeta strukturerat med att bygga samarbeten 
i olika former med andra regionala intressenter. Vid den humanistiska fa-
kulteten i Göteborg har man som tidigare påpekats särskilt vinnlagt sig 
om ett närmande mellan humaniora och näringslivet. En inspirationskälla 
i detta arbete har varit Tekniskt-Naturvetenskaplige Universitet i Trond-
heim och den arbetslivsrelaterade kurs ”Humanister i praxis” som ges vid 
detta lärosäte. En viktig erfarenhet som har gjorts i Trondheim, är att hu-
manistisk kompetens som omsätts i ett företags verksamhet kan visa sig 
ge oanade konkurrensfördelar.159 Förutom positiva effekter för företag och 
studenter, bidrar sådana samarbeten till att bredda bilden av humaniora. 

Att stärka humaniora kan till stor del sägas vara en fråga om att identifiera 
nya arenor. Fyra sådana är särskilt viktiga – de övriga sektionerna. Här talar 
informanterna samma språk, oavsett organisatorisk tillhörighet. ”Vi måste 
bli radikalt bättre på att identifiera nya användningsområden för huma-
niora”, säger en röst inifrån. ”Humaniora måste fokuserat fråga sig vilka 

157 Kristersson Uggla, 32.
158 Artikeln ”Gävle är ett skräckexempel”, Gefle Dagblad, 21/4 2012.
159 Humanister i näringslivet, 7. Rörande utbildningen ”Humanister i praxis”, se http://www.ntnu.no/hip
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utbildningar vid andra sektioner som man kan ge intressanta och relevanta 
bidrag till”, heter det från en extern informant. 

Det finns goda skäl till att anta att efterfrågan på integrerad humaniora 
kommer att öka i Sverige under de närmaste åren. Den amerikanska debatt 
om behovet av att korsbefrukta professionsutbildningar med humanistiska 
kvaliteter som jag redogjort för inledningsvis, har mötts av stort intresse i 
Sverige. När Svenska Dagbladet publicerade en understreckare med rub-
riken ”Bara humaniora kan ställa ekonomin till rätta igen”, med utgångs-
punkt i nämnda debatt, spreds budskapet som en löpeld i sociala medier.160

  
Emellertid behövs det en integrationssträvan i båda riktningarna. En lärare 
vid Sektionen för humaniora framhåller detta på följande vis: ”Jag tror att 
det är mycket viktigt att vända på frågan om hur humaniora kan användas 
och ta större plats på högskolan. Vi måste systematiskt tänka på hur vi kan 
ta till vara de andra sektionernas kompetenser i våra kurser, program och 
forskning så att det blir ett verkligt utbyte.”

Det råder ingen brist på idéer om integrerad humaniora vid Högskolan 
i Halmstad. Vad som förefaller saknas är strukturer och incitament. Det 
behöver skapas nya plattformar för samarbete. Humaniora framstår, bland 
annat på grund av områdets påtagliga behov av att öka verksamhetsbasen, 
som en lämplig ände för Högskolan i Halmstad att börja ett intensifierat 
arbete för intern samverkan i. 

Rekommendationer:
1) Inrätta en tjänst (alternativ avsätt tid på viss procent inom en tjänst) vid 
Sektionen för humaniora med uppgift att arbeta med vetenskapsområdets 
integration vid övriga sektioner och att skapa ett ökat inflöde av kompe-
tens från andra vetenskapsområden till de humanistiska utbildningarna.
2) Avsätt särskilda medel för att under en begränsad tidsperiod ge särskild 
stimulans till integrationen av humaniora.
3) Tillskapa en arbetsgrupp med representanter för regionen, de halländ-
ska kommunerna och Sektionen för humaniora för att ta fram förslag på 
ökad interaktion mellan varandras verksamheter.  
4) Arbeta medvetet med att bygga samverkan utanför humanioras tradi-
tionella intresseområde.

160 Kristersson Uggla, 145.
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HUMANVETENSKAP OCH BILDNING  
FÖR MORGONDAGEN

Johan Sundeen
är fil. dr i idé- och lärdomshistoria.  
Johan är verksam som forskare, lärare och 
kommunikationsstrateg vid Högskolan i Borås.  
Hans senaste bok är Reflektioner från periferin: 
Böcker, bildning och idédebatt (Borås, 2012).

Hur kan vetenskapsområdet humaniora stärkas vid Hög-
skolan i Halmstad? Hur kan humanistiska discipliner inter-
agera med andra delar av lärosätet? Hur kan humanioras 
bildningsuppdrag relevansgöras inom övriga vetenskapliga 
fält? Och hur kan Högskolan i Halmstad profilera sig med 
hjälp av humaniora och bildning?

Det är frågor som Johan Sundeen tar sig an i denna rapport. 
Under perioden maj till och med september 2012 har han 
på uppdrag av rektor genomfört en verksamhetsgenom-
lysning av vetenskapsområdet humaniora vid Högskolan i 
Halmstad. Sundeen har haft uppdrag att genom ett dialo-
giskt förfaringssätt skissera olika tänkbara utvecklingsvägar 
för området.

Basen i utredningen har utgjorts av dryga 30-talet timslånga 
intervjuer inom och utom Sektionen för humaniora vid 
Högskolan i Halmstad. Johan Sundeens rapport kommer att 
ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete i frågor med 
bäring på humaniora och bildning vid Högskolan i Halmstad. 




