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13.15 Uppsalas utmaningar- 
näringslivschefer i Uppsala län 
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Uppsala växer.  

Mer Uppsala. 
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Uppsala – en av Europas starkast växande 
städer 
• En av Sveriges fyra största städer, 220 000 invånare 

• Sveriges största landsbygdskommun 

• Växande arbetsmarknad, 2 000 nya jobb varje år 

• Starkt växande näringsliv 

• Hög befolkningstillväxt  

• 3 000 nya bostäder byggs varje år 
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Nära  
till världen 



• Internationella företag  

• Gästforskare och studenter 

• Många nationaliteter  

• Internationella skolor  

Med stark internationell prägel 



En växande arbetsmarknad 

• Landets mest expansiva region 

• Starka branschkluster 

• Fler Uppsalabor arbetar på hemmaplan 

• Pendlingen till Uppsala ökar 

• Kompetent arbetskraft 

• Låg arbetslöshet 
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• Sveriges bästa stadskommun 

• Sveriges högsta tillväxttakt 

• Finalist utmärkelsen Årets svenska klimatstad 

• Världens fjärde bästa företagsinkubator  

• På väg mot Sveriges bästa cykelstad 

• Sveriges bästa idrottsstad – Uppsala upp på pallen 

• Prisregn över lokala företag och entreprenörer  
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Juvelen 

Verksamhetsområden 
i omvandling 
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Uppsala växer smart och hållbart 
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Uppsalapaketet 
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Fortsatt stark och stabil 
utveckling för Uppsala 

  
Grundförutsättningarna för bostadsbyggandet i Uppsala stärks av  

planerade infrastruktursatsningar och Uppsalas ökade betydelse för regionen. 



Utmaningar 

• Ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt 

• Bygger en ny stad i staden – 300 hål i gatan 

• Kompetensförsörjning – hur får vi fler unga att stanna i staden? 

• Verksamhetsmark och lokaler 

• Service och bemötande – förståelse för varandra i en hög 
tillväxttakt 

 

• Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
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Under de senaste 30 

åren har Uppsala växt 

kraftigt – och de 

kommande 30 åren växer 

Uppsala ännu mer. 

Fyra spår mellan Uppsala 

och Stockholm ger 

tillsammans med övrig 

kapacitetsstark infra-

struktur goda förut-

sättningar för hållbar 

tillväxt. 

Den starka tillväxten för 

Uppsala håller i sig in i 

framtiden.  

Bostadsbyggandet har 

alltid följt normala 

variationer på 

marknaden. 

Om Uppsalas 

framtid vet vi tre 

saker: fler 

invånare, fler 

arbetstillfällen 

och fler spår. 
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Uppsala 
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Nuläge 
i länet 



Uppsala län 
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Jennie Claesson, Handelskammaren 
Charlotte Skott, Uppsala 
Lars Ingeberg, Tierp 
Cissi Lööf, Enköping 
Ulf Andersson, Östhammar 
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Företagsservice 
Mark och lokaler 

Kompetensbrist 

Företagsklimat 

Etableringar  

Varumärket 


