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Utveckling av SLU:s varumärkesarbete  
– bilden av SLU 

Bakgrund 
I en ökande konkurrens spelar varumärket en allt viktigare roll, för att 
attrahera samarbeten och forskningsmedel, rekrytera toppkrafter till 
universitetet och locka ungdomar till utbildningar som ger jobb.   
 
SLU:s styrelse har gett rektor i uppdrag att se över hur vi kan utveckla vårt 
kommunikationsarbete och bilden av SLU. Med hjälp av en extern konsult 
har en bakgrundsanalys genomförts och från detta har sedan en omfattande 
varumärkessatsning utvecklats. Förslagen har presenterats för ledningsrådet 
samt styrelse vid flera tillfällen och dessa har ställt sig positiva till innehåll 
och upplägg. 
 
Utvecklingen av SLU:s varumärkesarbete planeras pågå under perioden 
2016–2020 och drivs av kommunikationsavdelningen. 

Syfte 
Varumärkessatsningen syftar till att på bred front stärka arbetet med hur vi 
hanterar, vårdar och fortsatt utvecklar vårt varumärke för att ytterligare 
stärka förtroendet för – och kännedomen om – vårt universitet samt öka 
attraktionskraften hos vårt utbildningsutbud  

Övergripande projektmål 
• Åstadkomma högre varumärkesnytta i de sammanhang där SLU 

(redan) verkar. 
• Stärka den interna bilden av ett gemensamt SLU och göra 

varumärket SLU attraktivare för medarbetarna att använda.  
• Underlätta medarbetarnas möjligheter att använda varumärket i sitt 

arbete. 
• Skapa en effektiv struktur och förutsättningar för ett långsiktigt 

arbete med varumärket. 
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• Ökad intern kunskap om ett varumärkes betydelse för universitetets 
och den egna framgången.  

• Öka den generella kännedomen om SLU. 
• Bredda och förtydliga bilden av SLU:s verksamhet. 
• Nå nya målgrupper med SLU:s budskap. 

 
 

Mål inom SLU:s strategi 2016–2020 
Ett antal av de mål och prioriterade åtgärder som återfinns i SLU:s strategi 
2016–2020 har en tydlig koppling till satsningen. 
Detta kan sammanfattas i två övergripande målsättningar för arbetet med 
SLU:s varumärke: 

1. Skapa attraktiva associationer för varumärket SLU och SLU som 
lärosäte för studenter.  

2. Ökad kännedom, kunskap och engagemang och lojalitet om och för 
SLU. 

 

Projektmål

 
 
Bilden av SLU styr mot SLU:s strategiska målbild. Projektets övergripande 
mål hanteras i tre perioder med uppdelade mål för varje period.  

Projektmål 2016: Förstudie 
1. Utreda förutsättningar, inventera kompetens och rekryteringsbehov.  
2. Rekrytering och tillsättning av ny kompetens 
3. Avgränsa uppdragsbeskrivning och målmodell 
4. Ta fram förslag på intern organisation för varumärkesfrågor  
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Projektmål 2017–2018 
1. Inrätta en varumärkeskommitté 
2. Fastställa kärnvärden för SLU 
3. Ta fram budskapsplattform 
4. Ta fram en varumärkesstrategi 
5. Utveckla SLU:s visuella identitet 
6. Ta fram en plattform för arbete i sociala medier 
7. Utveckla varumärkesexponeringen på campus 
8. Utveckla nytt utställnings- och presentationsmaterial 
9. Ta fram en kommunikationsplan för satsningen 

 
Vid periodens slut ska nya projekt för åren 2019 och 2020 vara definierade.  

Avgränsningar och påverkan på annan verksamhet 
Projektets huvudsyfte är SLU:s gemensammma och övergripande 
profilering. Därmed hanterar projektet inte andra förslag på åtgärder som till 
exempel enskilda enheters aktiviteter. 
 

Organisation 
Roll/grupp Deltagare 
Projektägare Sara Arons, kommunikationschef 

Projektledare Maria Widén, Daniel Westergren 

Styrgrupp 
 
 

Martin Melkersson, universitetsdirektör 
Sara Arons, kommunikationschef 
Maria Widén, projektledare 
Daniel Westergren, projektledare 

Referensgrupper Varumärkeskommitté, se bilaga 1 
Kommunikatörsnätverk 

För att få maximal effekt av varumärkesåtgärderna ska arbetet genomsyra hela den 
ordinarie verksamheten vid kommunikationsavdelningen samt i övriga 
organisationen i den mån det är möjligt. Projektgrupperna tillsätts med 
kompetenser från i huvudsak kommunikationsavdelningen, 
universitetsadministrationen samt från  övrig verksamhet vid behov. Åtgärderna 
och arbetsinsatserna ska genomsyras av ett hållbart perspektiv för långsiktning 
förvaltning. 

Övriga intressenter 
Kommunikationen med övriga intressenter sker enligt kommunikationsplan. 
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Budget 
Programmets kostnader styrs i stor utsträckning av vilka insatser som 
kommer att prioriteras och genomföras inom de olika projekten samt vilken 
ordning dessa genomförs. Dessa är svåra att besluta om i förväg eftersom 
kommunikationslandskapet snabbt förändras och det är viktigt att kunna 
vara flexibel över tid i valet av kanaler. 
 
Budgeten är 3,5 miljoner kronor per år i fem år där majoriteten av 
kostnaderna utgörs av lönekostnader för personal som arbetar med 
satsningen. 
 
  Per år (tkr) 
Personalkostnader 2 400 

Projektledning 
 Sociala medier-ansvarig 
 Varumärkeskoordinator 
   Driftskostnader 1 100 

Material 
 Konsulttjänster 
 Utvärdering  
 … 
 Summa 3 500 

 

Genomförande och tidplan 

Förstudie: mars till december 2016 
Under förstudien kartläggs projektets förutsättningar.  

• Benchmarking (Mål 2016:1) 
• Kompetensinventering (Mål 2016:1) 
• Rekrytering och projektplanering (Mål 2016:2) 
• Målmodell (Mål 2016:3) 
• Identifiering av enskilda insatser och projekt  (Mål 2016:3) 
• Översyn av organisationsbehov (Mål 2016:1/4) 
• Struktur för långsiktig och strategisk varumärkesutveckling  

(Mål 2016:4) 
 

Start-/genomförande: januari 2017–december2018 
• Förankring och dialog i organisationen genom en verksamhetstillsatt 

referensgrupp. (Mål 2017-18:1) 
• En arbetsgrupp utvecklar beslutsunderlag för kärnvärden och 

budskapsplattform för SLU. (Mål 2017-18:2/3) 
• En arbetsgrupp utvecklar beslutsunderlag med regler och riktlinjer 

för varumärket SLU och dess utveckling. (Mål 2017-18:4) 
• Översyn och uppdatering av SLU:s grafiska profil, bildspråk och 

anpassning till nya kanaler. (Mål 2017-18:5) 



5(5) 
 

 

• Riktlinjer, strategi och utvecklad närvaro i sociala medier. (Mål 
2017-18:6) 

• Inventering av varumärkesexponering på SLU:s campus, tillägg i 
skyltmanual, brandingförslag och utförande. (Mål 2017-18:7) 

• Behovsinventering och lånesystem samt koncept för utseende och 
hantering av utställningsmaterial. (Mål 2017-18:8) 

• Produktion och inköp av utställningsmaterial – montrar, rollups osv. 
(Mål 2017-18:8) 

• Behovsinventering samt koncept och produktion av 
presentationsmaterial och mallar. (Mål 2017-18:8)  

• Plan för hur vi ska använda externa och interna kanaler, forum, 
nätverk och evenemang för att nå ut med projetets resultat. (Mål 
2017-18:9) 
 

Start-/genomförande: januari 2019–december 2020 
Insatser kopplade till de övergripande målen – öka den generella 
kännedomen om SLU, bredda och förtydliga bilden av SLU:s verksamhet 
och nå nya målgrupper med SLU:s budskap – till exempel nationell 
positionerings- och kännedomskampanj. 

 
 

Planen godkänns: 
 
 
 
 
Martin Melkersson Sara Arons 
Universitetsdirektör Kommunikationschef 
Uppdragsgivare Projektägare 
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Maria Widén Daniel Westergren 
Artdirector Kommunikatör 
Projektledare Projektledare 
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