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Kommunstyrelsen 

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anta reviderad varumärkesplattform för platsvarumärket Uppsala 
 
Kommunstyrelsen föreslås dessutom besluta att uppdra åt kommunledningskontoret 
 
att stödja implementeringen av varumärkesplattformen i Uppsala kommuns nämnder och 
bolag,  
 
att bistå externa intressenter och aktörer med implementeringen av varumärkesplattformen, 
 
att årligen följa upp och vid behov ta initiativ att tillsammans med de externa aktörerna 
vidareutveckla arbetet med varumärkesplattformen,  
 
att i övrigt förvalta och utveckla varumärket enligt föredragning, samt 
 
att återkomma med ambitionsnivå och kostnader för förvaltning och utveckling av 
platsvarumärket i samband med förslag till budget för kommande år. 
 
 
Ärendet 
I en allt mer globaliserad värld ökar också konkurrensen platser emellan, med ökat fokus på 
platsens varumärke som följd. Varumärket Uppsala är ett verktyg som hjälper oss att utveckla 
och marknadsföra Uppsala. Ett varumärkes styrka värderas efter hur stor del av målgruppen 
som känner till varumärket med framför allt vad det utlovar och infriar. Syftet är att få en 
plats i mottagarens medvetande, att skapa en position med rätt associationer. En varu-
märkesplattform ska genomsyra och vägleda i bemötande, beslut och kommunikation.  

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



 
Uppsala kommun genomförde 2004 ett varumärkesarbete som resulterade i Uppsala 
kommuns varumärkesplattform. 2013 inleddes arbetet med att revidera 
varumärkesplattformen. Arbetet har genomförts genom ett gediget analys- och 
referensgruppsarbete, och genom olika varumärkesundersökningar (Markör och YouGove) 
samt genom en specifik analys kring Uppsalas styrkeområden (smart specialisering). En 
jämförelse med ett antal platser nationellt och internationellt har också genomförts. I 
processen har samtliga tongivande och relevanta aktörer så som Uppsala kommun, 
landstinget, länsstyrelsen, handelskammaren, fastighetsbolag, universiteten, handeln, 
besöksnäringen, kulturinstitutioner, media m.fl. lagt ner ett stort engagemang och deltagit 
aktivt i arbetet. 
 
Föredragning 
En varumärkesplattform är ett styrdokument, ett stöd och verktyg. I varumärkesplattformen 
formuleras hur vi gemensamt ska kommunicera för att skapa och stärka en attraktiv och tydlig 
bild av platsen Uppsala. En varumärkesplattform definierar vilka kärnvärden som vi vill 
förknippas med och vilken identitet vi vill ha och vilket löfte vi vill förmedla. Genom att utgå 
från en varumärkesplattform kan vi kommunicera mer effektivt och konsekvent och 
säkerställa att samtliga aktörer långsiktigt förmedlar samma övergripande bild av varumärket 
Uppsala. 
 
En varumärkesplattform är ett viktigt verktyg i arbetet med att stärka Uppsalas 
attraktionskraft för att locka boende, besökare, kompetens, investeringar och nya 
företagsetableringar till Uppsala.  
 
Den reviderade plattformen för varumärket Uppsala innehåller kärnvärden, position och 
vision för platsvarumärket enligt följande:   

• Position: Mer möjligheter. 
• Vision: Mer nyskapande och gemenskap. Mer Uppsala. 
• Kärnvärden: Internationell. Kompetent. Inspirerande. Nära. 

 
Plattformen redovisas i bilagd presentation. 
 
Implementeringen av varumärkesplattformen är viktigt för måluppfyllnaden och för att 
varumärkesarbetet ska fungera i praktiken. En bred sammansatt samverkansgrupp med 
externa aktörer och medlemmar från kommunen föreslås förvalta och utveckla 
platsvarumärket. Genom arbetet i samverkansgruppen ges externa intressenter och aktörer 
stöd i arbetet med implementeringen av platsvarumärket. Kommunledningskontoret föreslås 
få i uppdrag att leda arbetet i samverkansgruppen, stödja implementeringen av 
varumärkesplattformen hos kommunens nämnder och bolag samt årligen följa upp och vid 
behov vidareutveckla arbetet med varumärkesplattformen. 
 
 
 
 



Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för utveckling och implementering av platsvarumärket under 2016 ryms inom 
ramen för kommunstyrelsens budget. Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att 
beakta kostnader för 2017 och framåt i förslag till budget för kommande år. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 

 



Uppsala växer



+ 100 000 invånare
+ 70 000 jobb

+ 100 % turistomsättning



3

Men vi växer smart och hållbart 
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utifrån våra kärnvärden



Internationell Kompetent

NäraInspirerande
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För ett Uppsala där 
fler vill bo och leva
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Mer levande
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Mer mångfald



Mer livskvalitet



1
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För ett Uppsala där 
fler vill verka, etablera 

och investera



Mer innovativt
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Mer tillsammans
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Mer snabbfotat
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För ett Uppsala
fler vill besöka



Mer välkomnande



Mer överraskande



Mer smidigt
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Uppsala blir mer



Mer Uppsala.



Mer nyskapande
och gemenskap.



Mer möjligheter.



Mer nyskapande och gemenskap. 
Mer Uppsala.

Vision



Mer möjligheter.
Position



Mer möjligheter.
Position

Mer nyskapande och gemenskap. Mer Uppsala.
Vision

Internationell. Kompetent. Inspirerande. Nära.
Kärnvärden
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