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Inledning 

Inrättande, styrelse och föreståndare 

Den 3 mars 2021 inrättade Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ett nytt 

forskningscentrum vid Uppsala universitet – Centrum för högre utbildning och forskning som 

studieobjekt – Higher Education and Research as Objects of Study (HERO). HERO är ett centrum 

utan egen personal (UFV2020/716, HUMSAM 2021/NN) och har Institutionen för idé- och 

lärdomshistoria som värdinstitution. Den 5 maj fattade Områdesnämnden för humaniora och 

samhällsvetenskap beslut att vicerektor utser ordförande och ledamöter i HERO:s styrelse. Följande 

personer har därefter utsetts av vicerektor: Kerstin Sahlin, ordförande, professor i företagsekonomi; 

Anders Sjöborg, universitetslektor i religionssociologi; Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt; 

Åsa Kettis, avdelningschef vid Avdelningen för kvalitetsutveckling; Sofia Kälvemark Sporrong, 

professor i samhällsfarmaci; Thomas Lennerfors, professor i industriell teknik; Moa Lindqvist, 

doktorand i utbildningssociologi. Efter utlysning och förslag från styrelsen utsåg vicerektor professor 

Mikael Börjesson till föreståndare för HERO för tre år. Till biträdande föreståndare har HERO:s 

styrelse utsett professor Sharon Rider och professor Shirin Ahlbäck Öberg, efter förslag från 

föreståndaren.  

Syfte   

HERO:s syfte är, enligt centrumets instruktion, att stärka och utveckla den forskning som bedrivs vid 

Uppsala universitet inom området studier av högre utbildning och forskning.1  

Mål   

HERO:s övergripande målsättning är att generera vetenskaplig kunskap till gagn för forskning, 

utbildning och praktik. Detta uppfylls genom att HERO möjliggör tvärgående samarbeten mellan 

forskare och forskningsmiljöer på de olika vetenskapsområdena.   

Mål för HERO på fem års sikt är:   

- att etableras som ett nationellt erkänt centrum för forskningsfältet, 

- att ha flyttat den internationella forskningsfronten framåt, och 

- att åstadkomma en ökad samverkan med universitets- och högskolesektorn.2 

Process 

Föreliggande verksamhetsplan är utarbetad av HERO:s föreståndare och koordinator i samråd med 

HERO:s ledningsgrupp. Verksamhetsplanen är beslutad av HERO:s styrelse 30 november 2021. 

Verksamheten beskrivs utifrån tre större områden: forskning, arrangemang och samverkan. Där så är 

relevant ges en sammanställning av vad de planerade aktiviteterna betyder för budgeten. 

                                                        
1 Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap: Instruktion för HERO – Centrum för högre utbildning 

och forskning som studieobjekt. Ett forskningscentrum vid Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. 

HUMSAM 2021/28, sid. 4.  

2 Ibid. 
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Forskning 
Ett av HERO:s viktigaste verksamhetsområden är genomförande av forskningsprojekt och 

utredningsuppdrag. Forskningsprojekt är vanligen initierade av HERO och kan finansieras via 

externa medel eller de anslag som HERO disponerar. För externfinansierade forskningsprojekt gäller 

att de placeras vid de institutioner där den huvudsökande är anställd. Utredningsuppdrag, som kan 

vara såväl externa som interna, placeras vid HERO och värdinstitutionen. För HERO:s del fyller 

dylika uppdrag flera funktioner. De ökar HERO:s synlighet och stärker samverkan mellan HERO 

och aktörer både inom och utom universitet. De bidrar till att öka kunskapen om högre utbildning 

och forskning och ger därmed bättre förutsättningar för ett mer informerat beslutsfattande inom 

sektorn. De stärker HERO:s forskningskapacitet genom att mer kompetens kan knytas till 

verksamheten. Nedan listas både pågående och planerade forskningsprojekt och utredningsuppdrag 

samt det forskarnätverk som centrumet samlar. 

Pågående forskningsprojekt och utredningsuppdrag 

Under 2021 har HERO erhållit två utredningsuppdrag, ett från rektor om Covid-19 och universitetet 

och ett från Fakulteten för utbildningsvetenskaper om genomströmning inom 

ämneslärarutbildningen vid Uppsala universitet. Projektet Covid-19 och universitetet genomförs i 

huvudsak under hösten 2021 och rapporteras under våren 2022. Projektet om genomströmning inom 

ämneslärarutbildningen initierades under hösten 2021 och merparten av arbetet sker under våren 

2022. Båda uppdragen omfattar statistiska analyser och större intervjuserier med framför allt 

studenter, lärare och studierektorer samt andra personer med uppdrag eller tjänster kopplade till 

utbildning. Det tredje projektet är initierat av HERO och syftar till att kartlägga forskning om högre 

utbildning och forskning vid Uppsala universitet. Detta projekt är påbörjat och en sammanställning 

och analys av externa forskningsprojekt och publikationer genomförs. Samtliga tre uppdrag berör 

mer eller mindre hela universitet.  

Tabell 1. Pågående forskningsprojekt och utredningsuppdrag. 

Projektnamn Finansiär Medel Medverkande 

Covid-19 och universitetet Rektor/HERO 285 000 SEK + 285 000 
SEK (2021) 

Mikael Börjesson, Ida Lidegran, 
Emma Laurin, Joakim Olsson, 
Cornelia Gustavsson 

Genomströmning inom 
ämneslärarutbildningen vid Uppsala 
universitet 

Fakulteten för 
utbildningsvetenskaper 

500 000 SEK (2021) + 
350 000 SEK (2022) 

Mikael Börjesson, Emil 
Bertilsson, André Bryntesson, 
Ida Lidegran, Lisa Backman 

Kartläggning av forskning om högre 
utbildning och forskning vid Uppsala 
universitet 

HERO Inom befintlig resurs för 
HERO 

Mikael Börjesson, Johan 
Boberg, Felix Bengtsson, Laura 
Giorio, Joakim Olsson 

 

Planerade forskningsprojekt och utredningsuppdrag 

Under 2022 avser HERO initiera och genomföra ett antal nya uppdrag och projekt. En kartläggning 

av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige 2001 till 2021 för den utbildningsvetenskapliga 

kommittén inom Vetenskapsrådet är under planering och detta uppdrag beräknas utföras under våren 

2022. Under samma period kommer även en kartläggning av tvärvetenskaplig forskning inom 

HUMSAM-området vid Uppsala universitet, beställd av CIRCUS, att genomföras. Utöver dessa 

uppdrag undersöks möjligheterna till ett följeforskningsprojekt om European University Network to 

Promote Quality of Life, Sustainability and Global Engagement Through Higher Education 

Transformation (ENLIGHT), där Uppsala universitet ingår som ett av nio universitet. Därtill 

planeras på HERO:s eget initiativ två ytterligare satsningar: ett uppbyggande av en infrastruktur för 

material och dokument av relevans för forskning om högre utbildning och forskning samt ett större 
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bokprojekt om svensk högre utbildnings moderna historia som samlar en rad forskare inom Uppsala 

universitet.  

Tabell 2. Planerade forskningsprojekt och utredningsuppdrag. 

Projektnamn Finansiär Medel Medverkande 

Kartläggning av 
utbildningsvetenskaplig forskning i 
Sverige 

UVK, VR Ca 400 000 SEK (2022) Mikael Börjesson, Johan 
Boberg, Felix Bengtsson, Laura 
Giorio 

Kartläggning av tvärvetenskaplig 
forskning inom HUMSAM  

CIRCUS 280 000 SEK (2022)  Mikael Börjesson, Johan 
Boberg, Felix Bengtsson, Laura 
Giorio 

Följeforskning om ENLIGHT  ENLIGHT/HERO  Mikael Börjesson, André 
Bryntesson, Sara Lindberg 

Infrastrukturuppbyggnad HERO Inom befintlig resurs för 
HERO 

Johan Boberg, Felix Bengtsson, 
Laura Giorio 

Bokprojekt: Den svenska högre 
utbildningens moderna historia 

HERO Inom befintlig resurs för 
HERO 

Mikael Börjesson, Johan 
Boberg, Shirin Ahlbäck Öberg, 
Thomas Karlsohn, Sharon Rider, 
Linda Wedlin 

Forskarnätverk 

En stor del av HERO:s verksamhet bedrivs genom det forskarnätverk som centrumet samlar. 

Nätverket knyter samman forskningsmiljöer och enskilda forskare vid Uppsala universitet som 

studerar högre utbildning och forskning. Merparten av de seminarier, konferenser och workshoppar 

som anordnas inom HERO organiseras i samarbete med forskningsmiljöerna eller enskilda forskare, 

och drivs genom initiativ från den omfattande forskningsverksamhet som bedrivs vid Uppsala 

universitet. 

Till forskarnätverket är forskare, lärare, doktorander och forskarassistenter vid Uppsala universitet, 

som studerar högre utbildning och forskning, välkomna att ansluta sig, och såväl kvaliteten hos som 

omfattningen av HERO:s verksamhet är starkt beroende av de initiativ som tas av medlemmarna i 

detta nätverk. 

Arrangemang 

Konferenser 

Under våren 2022 anordnar HERO två större internationella konferenser. Båda konferenserna var 

ursprungligen menade att ges under vårterminen 2020, men har skjutits fram ett flertal gånger till 

följd av Coronapandemin. 

Konferensen Academia Europaea HERCulES Symposium: The Internationalization of Higher 

Education Institutions anordnas 4–6 maj 2022 och fokuserar på villkoren för och konsekvenserna av 

de senaste tre decenniernas internationalisering av högre utbildning. Konferensen adresserar teman 

som universitetens roll i en global värld, internationella rankingsystem, studentmobilitet samt 

internationaliseringens kostnader och avkastning. Konferensen anordnas i samarbete med The 

Academia Europaea HERCulES group och Forum för studier av den högre utbildningens 

internationalisering (SIHE), med finansiellt stöd från Åke Wibergs stiftelse och Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Konferensen Universities under Siege? anordnas 7–9 juni 2022. Konferensen adresserar den 

välkända tematiken att dagens universitet står inför en rad olika hot från bl.a. populistiska politiska 

rörelser och auktoritära regimer, kunskapens kommodifiering, undervisningens politisering samt 
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institutionell fragmentering. Konferensen anordnas i samarbete med The Philosophy and Theory of 

Higher Education Society (PaTHES) och Centre for Integrated Research on Culture and Society 

(CIRCUS), med finansiellt stöd från CIRCUS. 

Totalt avsätts 80 000 SEK i budget för de två konferenserna. 

Tabell 3. Planerade konferenser för 2022. 

Konferensnamn Datum Finansiär Organisatör 

Academia Europaea HERCulES 
Symposium: The Internationalization 
of Higher Education Institutions 

4–6 maj 2022 Åke Wibergs 
stiftelse/HERO/SIHE 

HERO, The Academia Europaea 
HERCulES group, Forum för 
studier av den högre 

utbildningens internationalisering 
(SIHE) 

Universities under Siege? 7–9 juni 2022 PaTHES/HERO/CIRCUS HERO, The Philosophy and 
Theory of Higher Education 
Society (PaTHES), CIRCUS 

 

Seminarieserier 

Tre huvudsakliga seminarieserier planeras under 2022. HERO kommer att anordna en bred 

seminarieserie för pågående forskning. Denna seminarieserie består dels av egenarrangerade 

sammankomster utifrån aktuella tematiker, nya publikationer eller pågående forskningsverksamhet 

och dels av evenemang som anordnas inom ramen för de samverkande forskningsmiljöerna. 

För det andra planeras seminarieserien Forskningsetiska samtal, som initierades under hösten 2020, 

att fortsätta med ca fyra seminarier årligen. Seminarieserien är tänkt att fungera som en plattform för 

samtal om allt från oredlighet och etikprövning, hur jäv och meriter värderas, möjligheter och 

begränsningar i att använda olika typer av forskningsmaterial, finansiärernas reella makt över 

forskningens innehåll, etiska överväganden som görs eller inte görs i universitetens internationella 

samarbeten och utbyten, till det kollegiala samtalet och dess begränsningar inom universitetet. 

Seminarieserien anordnas i samarbete med Bengt Gerdin och Kerstin Sahlin. 

För det tredje planerar HERO att initiera en seminarieserie där doktorander med forskningsintressen 

inom centrumets verksamhetsområde kan presentera avhandlings- och artikelmanus. 

Seminarieserierna bedöms i stort inte betinga kostnader för HERO:s budget annat än avsättning av 

arbetstid för planering och genomförande. Eventuella ytterligare kostnader för lokaler och inbjudan 

av gäster kan tas ur posten övrigt. 

Tabell 4. Planerade seminarieserier 2022. 

Namn Organisatör Beskrivning 

HERO:s seminarieserie HERO, samverkande forskningsmiljöer Seminarier i egen regi och i samarbete med 
samverkande forskningsmiljöer. 

Forskningsetiska samtal HERO, Kerstin Sahlin, Bengt Gerdin Ca 4 ggr 2022. 

Doktorandseminarium HERO Seminarieserie där doktorander inom HERO 
presenterar pågående forskning. 

 

Workshoppar 

I dagsläget planeras två workshoppar att hållas under 2022, men ytterligare arrangemang kan 

tillkomma under året. 
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Under våren 2022 planeras en workshop om användningen av programmeringsspråket R i 

samhällsvetenskaplig forskning. Workshopen är ett samarbete mellan Sociologiska institutionen, 

ämnet utbildningssociologi och HERO, och kommer att ledas av Emma von Essen vid Sociologiska 

institutionen. Workshoppen riktar sig till lärare, forskare, doktorander och forskarassistenter.  

Den 28–29 mars 2022 kommer en workshop i bibliometri och scientometri att anordnas under 

ledning av professor Yves Gingras, Université du Québec à Montréal. Workshoppen anordnas av 

HERO i samarbete med ämnet utbildningssociologi. 

Totalt avsätts 40 000 SEK i budget för workshoppar. 

Tabell 5. Planerade workshopar 2022. 

Namn Organisatör Beskrivning 

Workshop om R HERO, Sociologi och 
Utbildningssociologi 

En eller fler workshopar om att koda och genomföra 
bearbetning och analys av data i R, ledd av Emma von 
Essen, Sociologiska institutionen, i samverkan med 
Emil Bertilsson, Utbildningssociologi 

Workshop ”Biblio- and 
Scienometrics”  

HERO och Utbildningssociologi En tvådagars workshop med Yves Gingras, inbjuden 
av Utbildningssociologi 

 

Forskarutbildning 

Under våren 2022 planeras ett internat för doktorander vid Uppsala universitet som bedriver 

forskning inom centrumets verksamhetsområde. Vid internatet kommer de medverkande att ges 

möjlighet att presentera sin forskning och diskutera hur HERO skulle kunna stödja dem i deras 

verksamhet, exempelvis genom anordnandet av seminarier, forskarutbildningskurser, m.m. 

70 000 SEK avsätts i budget för internatet. 

En seminarieserie för doktorander som forskar om högre utbildning och forskning planeras att 

initieras under 2022, där avhandlings- och artikelmanus kan presenteras i ett tvärvetenskapligt 

sammanhang (se ovan). Formerna för denna seminarieseries utformning kommer att diskuteras under 

doktorandinternatet. 

Den workshop om användningen av programmeringsspråket R inom samhällsvetenskaplig forskning 

som planeras under våren 2022 (se ovan) kommer även att utformas så att doktorander kan följa den 

som en forskarutbildningskurs. 

Tabell 6. Planerade aktiviteter för att stärka forskarutbildning, 2022. 

Namn Verksamhetstyp Datum Finansiär Organisatör 

Doktorandinternat Internat Våren 2022 HERO HERO 

Doktorandseminarium Seminarieserie Vår och höst 2022 HERO HERO 

R för samhällsvetenskaplig 
forskning 

Kurs Våren 2022 HERO HERO, Sociologi, 
Utbildningssociologi 

 

Samverkan och informationsspridning 

Samverkan inom och utom universitet 

HERO har som mål att åstadkomma en ökad samverkan med universitets- och högskolesektorn. 

Detta tolkars som att det omfattar samverkan både inom Uppsala universitet och med universitets- 

och högskolesektorn i stort. När det gäller samverkan inom lärosätet vill HERO stödja sådan mellan 
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forskningen och såväl förvaltningen, administration och ledning som verksamheten i stort, 

inkluderande lärare och forskare. Ett första led i detta arbete är att HERO satt igång ett par 

utvärderingsprojekt som har direkt relevans för förvaltning, administration och ledning, där 

företrädare för olika delar av denna på olika sätt involverats i studierna. Fler nya utvärderingsprojekt 

är under planering. Föreståndare och koordinator kommer att besöka såväl centrala 

forskningsmiljöer inom universitetet som nyckelpersoner inom förvaltning och administration för att 

sondera både behov och eventuella samarbetsmöjligheter.  

En ytterligare typ av intern samverkan omfattar att HERO från och med 2022 räknar med att kunna 

bidra till satsningen Demokrati och högre utbildning (DoHU), som initierats av Områdesnämnden 

för humaniora och samhällsvetenskap. HERO avser att avsätta delar av de resurser som sekretariatet 

förfogar över för att bygga ett institutionellt samarbete med ledningen för DoHU. HERO kommer 

även att sprida information om DoHU:s satsningar i sina kanaler och uppmana forskare att bidra till 

programmets utveckling. Det finns också stora möjligheter till samarrangemang av konferenser, 

workshoppar och seminarier framöver, som kan utvecklas i takt med att satsningen tar form. 

Gällande samverkan med universitets- och högskolesektorn kommer två större konferenser att 

arrangeras under 2022 (se ovan) till vilka företrädare för sektorn kommer att bjudas in. Dessutom 

arbetar HERO med att stärka samverkan med centrala aktörer inom sektorn, och bygger i detta på en 

stor erfarenhet av samarbeten med Universitets- och högskolerådet (UHR), 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Vetenskapsrådet (VR), för att nämna några. Under 2022 

planerar HERO att utföra ett större kartläggningsuppdrag för den utbildningsvetenskapliga 

kommittén inom VR.  

Informationsspridning, webbsida, e-postlista och invigning 

Som ett viktigt led i att stötta samarbete mellan forskare verksamma inom HERO:s forskningsfält 

genomförs en omfattande kartläggning av den forskning om högre utbildning och forskning som 

bedrivs inom ramen för lärosätet. Denna kartläggning kommer att offentliggöras och spridas med 

syfte att öka medvetenheten om lärosätets mångfasetterade forskning. Kartläggningen kommer även 

att ligga till grund för en uppsökande verksamhet där föreståndare och koordinator besöker centrala 

forskningsmiljöer vid universitetet inom HERO:s område för att inventera behov och önskemål samt 

sprida information om HERO:s verksamhet.  

HERO:s primära och viktigaste plattform för informationsspridning är dess webbsida, som är 

lokaliserad under värdinstitutionens webbsida. Genom denna sprids information om kommande 

evenemang, nya publikationer, planerade kurser m.m. Det också genom webbsidan som HERO 

kommer att samordna sitt forskarnätverk, publicera sina forskningsrapporter och tillgängliggöra sitt 

arkiv för källmaterial. Webbsida byggdes upp under hösten 2021 och lanserades under november 

månad. 

Ett ytterligare led i informationsspridningen är den befintliga e-postlistan som avses att byggas ut 

och uppdateras, bland annat utifrån resultaten av den ovan beskrivna kartläggningen. Flera dellistor 

kommer att etableras; det kan här röra sig om e-postlistor för doktorander, lärare, berörda tjänstemän 

och andra inom universitetet samt för externa intressenter och myndigheter. En möjlighet som 

övervägs är även att starta ett nyhetsbrev.   

Under våren 2022 kommer HERO att invigas officiellt. En halvdagskonferens kommer att anordnas 

för att synliggöra HERO:s bredd och kompetens, och för att sprida information om centrumets 

verksamhet. Centrala funktioner inom universitetet och inom högskolesektorn kommer att bjudas in. 

30 000 SEK avsätts ur budgeten för invigningen.  
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Förutsättningar 

Ekonomi och organisation 

HERO har en fast årlig budget på ca 3 milj. SEK för verksamhetsåren 2021 till 2025. Rektor bidrar 

med 2 milj. SEK per år, Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap med 0,5 milj. 

SEK, Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och Vetenskapsområdet för medicin och 

farmakologi med 0,25 milj. SEK vardera. Till detta läggs de uppdrag och forskningsmedel som 

HERO erhåller. För 2021 har uppdrag för 1,15 milj. SEK erhållits. Prognosen för 2022 är 0,88 milj. 

SEK. Dessa medel läggs till HERO:s samlande budget som totalt omfattar 4,15 milj. SEK för 2021 

och 3,88 milj. SEK för 2022. 

Redovisningen av HERO:s ekonomi görs genom ett projektkonto vid värdinstitutionen. 

Föreståndaren ansvarar för rapportering och framtagande av underlag till områdesnämnden. Detta 

gäller verksamhetsplaner, ekonomiska rapporter, bokslut och annan relevant information. 

Värdinstitutionen svarar för administrativt stöd till HERO samt för lokaler och för utrustning. Under 

2021 har tre arbetsrum med vardera två arbetsplatser ställts till HERO:s förfogande. Dessutom finns 

goda möjligheter att boka mötesrum, seminarierum och lektionssalar efter behov. 

Verksamheten kommer att utvärderas. Styrelsen ansvarar för att en enklare formativ utvärdering görs 

årligen under de tre första åren för att tidigt fånga upp eventuella hinder för en gynnsam etablering 

och en positiv fortsatt utveckling. Områdesnämnden ansvarar för att en mer grundlig utvärdering av 

verksamheten, med stöd av externa granskare, utförs fyra år efter centrumets inrättande. Samtliga 

utvärderingar redovisas för Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, som också 

utser externa granskare. 

Sekretariat 

För att genomföra HERO:s uppdrag ska det finnas ett sekretariat av forskande och forsknings-

assisterande personal. Sekretariatet har den form styrelsen bedömer lämplig.  

Sekretariatet anställs vid värdinstitutionen. Föreståndaren är sekretariatets arbetsledare. Prefekten 

vid värdinstitutionen är sekretariatets chef. Kostnadsersättning kan i förekommande fall lämnas för 

personal anställd inom övriga delar av universitetet. Arbetsgivaransvaret kvarstår i detta fall vid den 

ursprungliga institutionen eller motsvarande. 

Styrelsen fattade den 29 juni beslut om att sekretariatet, förutom föreståndare som stipuleras av 

instruktionen, ska bestå av: 

• Två biträdande föreståndare med ett uppdrag om 10 %  

• En koordinator som anställs på en tillsvidaretjänst om 50 %  

• En forskningsassistent med inriktning mot kvantitativa analyser (40 %) 

• En forskningsassistent med inriktning mot kvalitativa analyser (40 %) 

• En forskningsadministratör (20 %).  

Styrelsen fattade samma datum beslut om att ge uppdrag som biträdande föreståndare till professor 

Sharon Rider och professor Shirin Ahlbäck Öberg. En rekryteringsprocess inleddes sedan, och Johan 

Boberg anställdes som forskningskoordinator från och med den 1 oktober 2021. Tre 

forskningsassistenter (Felix Bengtsson, kvalitativ inriktning; Laura Giorio, kvantitativ inriktning; 

och Joakim Olsson, kvalitativ inriktning) anställdes under hösten 2021 och påbörjade sina tjänster 

den 1 oktober. Föreståndaren och prefekten valde att anställa en extra forskningsassistent mot 

bakgrund av att ett myndighetskapital ackumulerats under året och de uppdrag som HERO erhållit.  
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Dessutom fattade styrelsen beslut om att avsätta medel (285 000 SEK) ur HERO:s budget för 

projektet Covid-19 och universitetet. Detta innebar att en forskningsassistenttjänst om 40 procent för 

perioden 1 oktober till 31 december 2021 kunde utlysas och besättas (Joakim Olsson).  

Inför verksamhetsåret 2022 behöver sekretariatet förstärkas ytterligare för att kunna genomföra de 

externa uppdrag som HERO erhållit (se ovan). Två av forskningsassistenttjänster utökas med 60 % 

(en mot kvalitativ metod och en mot kvantitativ metod) från 1 januari 2022 till 31 juli 2022. Därefter 

avsers dessa två forskningsassistenttjänster att utlysas igen. Däremot avvaktas med att anställa en 

forskningssekreterare och dessa arbetsuppgifter fördelas istället mellan forskningsassistenterna.  

Budget 
Nedan redovisas HERO:s budget för de första fem åren, med fokus på 2021 och 2022. I och med att 

samtliga planerade tjänster och uppdrag kommit på plats först från 1 oktober 2021 har ett överskott 

ackumulerats om ca 2,23 milj. SEK för 2021. Ambitionen är att detta ska förbrukas förhållandevis 

tidigt och därför läggs en budget för 2022 som går minus med 1,0 milj. SEK, och därefter trappas 

överskottet successivt ned. I budgeten har endast sådana intäkter som i dagsläget känns till räknats 

med. Med stor sannolikhet kommer HERO:s intäkter att öka över åren från 1,15 milj. SEK 2021 till 

uppskattningsvis ca 2 till 3 milj. SEK 2025. Det blir viktigt att följa den ekonomiska utvecklingen 

noga och se till att verksamheten kan växa på ett kontrollerat och hållbart sätt.  

Tabell 7. Budget för 2022–2026. 

TOTAL BUDGET 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT 

Intäkter UU-anslag fasta  3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   -     15,000,000  

Intäkter anslag engångs  1,149,000   480,000   -     -     -     -     1,629,000  

Intäkter externa bidrag  -     400,000   -     -     -     -     400,000  

Totala intäkter  4,149,000   3,880,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   -     17,029,000  

Totala kostnader  1,918,623   4,880,763   3,150,236   3,215,337   3,282,052   539,155   16,986,165  

Utfall  2,230,377  -1,000,763  -150,236  -215,337  -282,052  -539,155   42,835  

Ack utfall (projektUB)  2,230,377   1,229,615   1,079,378   864,042   581,989   42,835   

        

UU-anslag centrum 
519610000 (vsh 210) 

       

INTÄKTER 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT 

Rektors strategiska satsning  2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000    10,000,000  

Medfarm (80% FO, 20% GU)  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000    1,000,000  

Humsam  500,000   500,000   500,000   500,000   500,000    2,500,000  

Teknat  250,000   250,000   250,000   250,000   250,000    1,250,000  

SUMMA INTÄKTER  2,950,000   2,950,000   2,950,000   2,950,000   2,950,000   -     14,750,000  

KOSTNADER        

Löner inkl soc  787,987   2,573,322   1,924,012   1,972,113   2,021,416   172,663   9,451,512  

Drift   130,000   645,000   375,000   375,000   375,000   187,500   2,087,500  

Lokaler o IT-avgift  82,158   171,100   161,520   164,090   166,712   70,943   816,524  

OH  275,396   965,497   689,704   704,134   718,925   108,049   3,461,704  

Medfinansiering av projekt        -    

SUMMA KOSTNADER  1,275,542   4,354,918   3,150,236   3,215,337   3,282,052   539,155   15,817,240  

UTFALL  1,674,458  -1,404,918  -200,236  -265,337  -332,052  -539,155  -1,067,240  

        

UU-anslag centrum 
519610001 (vsh 110) 

       

INTÄKTER 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT 

Medfarm (80% FO, 20% GU)  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000    250,000  

SUMMA INTÄKTER  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   -     250,000  

KOSTNADER        

Löner inkl soc        -    

Drift        -    

OH  -     -     -     -     -     -     -    

SUMMA KOSTNADER  -     -     -     -     -     -     -    

UTFALL  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   -     250,000  

        

Covid-19 519610002 (vsh 
210) 

       

INTÄKTER 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT 

Samfin rektor  285,000   -         285,000  

SUMMA INTÄKTER  285,000   -     -     -     -     -     285,000  

KOSTNADER        
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Löner inkl soc  280,051        280,051  

Drift  80,000        80,000  

OH  108,015   -     -     -     -     -     108,015  

SUMMA KOSTNADER  468,066   -     -     -     -     -     468,066  

UTFALL -183,066   -     -     -     -     -    -183,066  

        

Circus 519610003 (vsh 210)        

INTÄKTER 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT 

Circus  364,000   130,000       494,000  

SUMMA INTÄKTER  364,000   130,000   -     -     -     -     494,000  

KOSTNADER        

Löner inkl soc        -    

Drift        -    

OH  -     -     -     -     -     -     -    

SUMMA KOSTNADER  -     -     -     -     -     -     -    

UTFALL  364,000   130,000   -     -     -     -     494,000  

        

Genomströmning 
lärarutbildningen 519610005 
(vsh 110) 

       

INTÄKTER 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT 

Fak för utbildnvet  500,000   350,000       850,000  

SUMMA INTÄKTER  500,000   350,000   -     -     -     -     850,000  

KOSTNADER        

Löner inkl soc  86,661   220,065       306,726  

Drift  7,000   50,000       57,000  

Lokaler o IT-avgift  1,742   26,224       27,966  

OH  79,612   229,555   -     -     -     -     309,167  

SUMMA KOSTNADER  175,015   525,844   -     -     -     -     700,859  

UTFALL  324,985  -175,844   -     -     -     -     149,141  

        

Kartläggning 

utbildningsvetenskap 
519610006 (vsh 210) 

       

INTÄKTER 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT 

Vetenskapsrådet  -     400,000       400,000  

SUMMA INTÄKTER  -     400,000   -     -     -     -     400,000  

KOSTNADER        

Löner inkl soc        -    

Drift        -    

Lokaler o IT-avgift        -    

OH    -     -     -     -     -    

SUMMA KOSTNADER  -     -     -     -     -     -     -    

UTFALL  -     400,000   -     -     -     -     400,000  

 


