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INLEDNING 
 
Alla städer har en identitet - oavsett om det styrs medvetet eller inte. Vår identitet, tillsammans 
med en rad andra faktorer, bidrar till bilden av Gävle i människors medvetande.  
Människor har mer eller mindre tydliga uppfattningar om vad vi är och vad vi står för. På 
varumärkesspråk kallas det för ”image”. En tydligare identitet och starkare image innebär ökad 
attraktivitet och större möjligheter att attrahera kapital, kompetens, varumärken, entreprenörer, 
gäster och nya medborgare som alla kan bidra till Gävles tillväxt. En tillväxt som i sin tur främjar 
en långsiktig hållbar ekonomi och välfärd. 
  
Vad lovar Gävle och vad summerar det Gävle står för? 
Kärnan i Gävles varumärke som man ska känna och uppleva är Trygg utmaning. 
Trygghet eller utmaning – välj själv! Den goda atmosfären har du oavsett vad du väljer. 
 
I varumärkesarbete brukar man skilja på identitet, profil och image. De tre begreppen är 
sammanlänkade på så vis att identitet står för det vi är baserat på fakta och det hittar du längst bak 
i strategin . Profil är så som vi vill uppfattas och det försöker vi till exempel kommunicera genom 
vår marknadsföring. Image är den bild av oss som omvärlden har av Gävle och tydliggjordes i den 
varumärkesundersökning vi genomförde under 2012. 
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MARKNADSSTRATEGI 

Marknadsstrategin är ett styrdokument för hur vi ska utveckla varumärket 
Gävle. Den ska sedan omsättas i kommunikation, utvecklingsarbete, agerande, 
produkter och konkreta upplevelser som skapar stolthet. Syftet är att skapa 
samsyn, både internt och externt, med en tydlig, enhetlig och attraktiv profil.  
Det finns en rad organisationer, företag, föreningar m.fl. som marknadsför Gävle 
ur sitt perspektiv och så måste det vara. Om alla avsändare har en gemensam 
plattform kopplat till marknadsstrategin och ett gemensamt grundbudskap 
skapar det enhetlighet som gör att mottagarna känner igen sig i varumärket 
Gävle. Det ger större effekt på marknaden och högre utväxling av våra 
marknadsföringsinsatser. 
 
 
Syfte 
För att öka attraktionen måste vi bli mer intressanta. I första hand behöver vi bli 
bättre på att nå ut till önskade målgrupper med för dem relevanta och tydliga 
budskap och erbjudanden. Gävles profil i förhållande till andra kommuners, och 
regionen som helhet, måste tydliggöras. För att bli mer konsekventa och 
kraftfulla i både handling och kommunikation behöver vi ett gemensamt 
ramverk för både varumärke och kommunikation. Ett ramverk som utgår från 
gemensamma visioner, strategier och handlingsplaner. 
I syfte att profilera Gävle som attraktiv ort för boende, gäster och företagare har 
den här marknadsstrategin för Gävle kommun tagits fram. Strategidokumentet 
kan också användas av övriga aktörer som arbetar med marknadsföring av 
platsen och innehåller såväl förutsättningar som målsättningar och strategier.  
Marknadsstrategin ska vara vägledande för att ta fram årliga marknadsplaner för 
respektive målgupp. 
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Bakgrund 
Eftersom varumärket Gävle omfattar hela kommunen, den geografiska platsen, 

har vi valt ett arbetssätt där vi arbetat tillsammans med näringslivet, föreningsliv 

och invånare. Att varumärket ska bottna i dagens bild av platsen och att det ska 

upplevas sant och trovärdigt har varit viktiga ingångsvärden. Marknadsstrategin 

för Gävle bygger därför på värden som framkommit i den 

varumärkesundersökning som gjordes våren 2012 bland Gävlebor och 

angränsande landskap. Sedan har arbetet fortsatt tillsammans med 

representanter från olika delar av Gävles näringsliv och den offentliga sektorn i 

arbetsmöten. Varumärkesbyrån Brand Clinic har varit delaktig i processen och 

väglett oss igenom varumärkeshjulet för Gävle som ligger till grund för den här 

strategin.  

Medborgarundersökningen och även en tidigare attitydundersökning om 

Gävleborg ligger till grund för den här marknadsstrategin. 

Användning 
Gävles förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelningschefer och de som arbetar 

med kommunikation och marknadsföring i den kommunala organisationen ska 

ha god kännedom om marknadsstrategin och tillämpa den i sitt arbete. Övriga 

medarbetare inom kommunen ska vara informerade om marknadsstrategin.  

Marknadsstrategin kan även vara vägledande för övriga i Gävle som arbetar med 

marknadsföring av platsen Gävle. 

Utvärdering och revidering 
Effekterna av marknadsföringsinsatserna mäts gentemot uppsatta mål. En 

mätning kommer att genomföras vart tredje år där vi nu har en mätning 2012 

som vi kan jämföra med.  De ger oss responsen från våra utvalda målgrupper om 

deras kännedom om varumärket och hur väl de förknippar kärnvärdena med 

det.  

Marknadsstrategin utvärderas och revideras vart tredje år när undersökning är 

genomförd. 

Viktiga drivkrafter  
”Place branding” är ett begrepp där erfarenheterna varierar och det finns relativt 

få etablerade principer och modeller. Det finns dock tre viktiga drivkrafter som 

påverkar hur väl en kommun lyckas med sin platsmarknadsföring: 
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• Ledarskapet - de politiska handlingarna är centrala för att driva förändring och 

skapa positiva bilder - både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Ett 

tydligt politiskt ledarskap skapar trygghet och förutsättningar för att leda ett 

kontinuerligt utvecklingsarbete. 

• Ambassadörerna - från politiker och näringslivsföreträdare till artister, 

sportstjärnor och vanliga invånare, alla är de viktiga budbärarna i vardagen. När 

människor uttrycker stolthet och engagemang över sin plats ger det ofelbart 

ringar på vattnet.  

• Innovationsförmåga tillsammans med entreprenörskap är en förutsättning för 

utveckling, nyheter och innovationer som laddar varumärket. 

Det mest effektiva sättet att bygga och förmedla ett varumärke är genom de 

människor som bor i området, kunder och alla de företag som finns och verkar 

där. De är platsens viktigaste röster och ambassadörer. Avgörande är att deras 

röst är enad och att bilden de förmedlar är tydlig och klar. När vi åstadkommer 

det får platsvarumärket en egen stark motor och har förutsättningar att bli hur 

starkt som helst över tid. Ett varumärke tillsammans med ett bra 

näringslivsklimat och en folkningstillväxt attraherar investerare till en stad. 

Profilbärare och landmärken 
I platsmarknadsföring talar man ofta om att lyfta fram profilbärare och 

landmärken. Det finns en rad olika slags profilbärare i Sverige som t ex: 

Wallander – Ystad 

Turning Torso – Malmö 

Gekås - Ullared 

IKEA - Älmhult 

Liseberg - Göteborg 

Dalahästen - Dalarna 

Ishotellet - Jukkasjärvi 

Gävles landmärke och profilbärare är Gävlebocken. Den sätter Gävle på kartan 

och är känd både nationellt och internationellt. 
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IDENTITET 

Varumärkesidentiteten är kärnan i varumärket och ska gå igen i allt vi gör – 

produkter, service, bemötande, samhällsplanering och 

marknadskommunikation.  Även om varumärket Gävle kommer att profileras 

och kommuniceras olika mot olika målgrupper och marknader ska identiteten 

alltid finnas med som bas. Vi har konstaterat att varumärket idag är starkt och 

upplevs positivt men behöver förstärkas och tydliggöras för att ge de som redan 

känner till Gävle en djupare uppfattning om Gävle. 

Det finns inte behov av att radikalt positionera om Gävle eller att arbeta bort 

eller tona ner några delar i den befintliga varumärkesidentiteten – utmaningen 

är att bygga ut den genom att addera och tydliggöra värden. 

Vi vill poängtera att varumärkesidentiteten inte bara handlar om vad Gävle ska 

kommunicera. Varumärket är ett löfte och de begrepp som identifieras måste 

också kunna levereras till våra målgrupper.   

VISION 
Kommunfullmäktige i Gävle beslutade 2009 om ”Vision Gävle 2025”. Vision 

Gävle 2025 är en vision för hur Gävleregionen ska utvecklas och ska ligga till 

grund för allt utvecklingsarbete framöver. 

Gävle sätter segel 
”Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. 

Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. 

Mångfalden ger spännande upplevelser och frihet att välja hur vi vill leva. Vi 

vågar oss ut på världshaven men återvänder gärna till livet i hemmahamnen.” 
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Fem strategiska utvecklingsområden lyfts fram som särskilt viktiga att fokusera 

på kopplat till visionen. Ett av utvecklingsområdena handlar om vårt varumärke;  

Stöd en utveckling av gävlebornas stolthet över sin plats och profilera Gävle utåt 

• Stärk gävlebornas självbild och stolthet genom att lyfta fram alla tillgångar och 

goda arbeten som görs. 

• Marknadsför och utveckla det ”Välkomnande Gävle” och gör gävleborna 

delaktiga i att sprida detta budskap. 

• Tydliggör Gävles roller utåt som motor för närregionen Gästrikland och för 

hela Gävleborg samt som en del av Stockholm-Mälardalsregionen. 

MISSION 
Gävle kommuns mission är att stöda och möjliggöra för invånaren på ett 

värdeskapande sätt.  

MÅL 
Lokalt 
• Skapa en enhetlig bild av vårt Gävle 
• Skapa stolthet hos Gävleborna och bekräfta deras val att bo och verka här 
• Ge alla som bor och verkar i Gävle en plattform att kommunicera utifrån för att 

gemensamt bygga en positiv bild av Gävle 
• Vinna uppslutning i näringslivet i arbetet med att marknadsföra Gävle 

Nationellt 
• Förtydliga och stärka omvärldens bild av Gävle 

• Öka kännedomen 

• Öka intresset och attraktionskraften för Gävle som plats 

• Utveckla och marknadsföra Gävle 

• Generera tillväxt 

Internationellt 
• Samarbeta och exponera Gävle tillsammans med andra starka varumärken och 

sammanslutningar, ex Stockholm Business Alliance och Visit Sweden 
 
GÄVLES EGENSKAPER 
I varumärkesundersökningen 2012 framkom det att de egenskaper som 

associeras med Gävle i hög grad idag och är lika relevanta för boende som gäster 

och för beslutsfattare i näringslivet är:  
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• Stad med historia och tradition 

• Ligger vid havet 

• Bra kommunikationer 

• Tillgång till högre utbildning 

• Gemytlig atmosfär 

• Fina parker och grönområden 

• Attraktiva boenden 

• Bra möjligheter till friluftsaktiviteter 

• Bra möjligheter till träning/motion 

• Bra kulturutbud 

• Bra restaurangutbud 

• Framstående inom elitidrott 

• Trygg stad med bra livskvalitet 

GÄVLES KONKURRENSKRAFTIGA OMRÅDEN  
Nedan följer de teman, våra sammanfattade konkurrenskraftiga områden, som 

vi ska kommunicera och förstärka. Dessa teman är redan implementerade 

associationer med Gävle och kom fram i varumärkesundersökningen och 

processen därefter. 

• Hamnstaden 

Historia och tradition 

”Tät stad”/urban miljö 

Attraktivt centrum 

Fina parker och grönområden 

Öppen, välkomnande - men också full av oförutsedda möten, händelser  

• Karriärstaden 
Framgångsrika företag 
Högre utbildning 
Bra kommunikationer 
Utmaningar, möjligheter - men också tryggheten att inte hamna avsides  

• Upplevelsestaden 
Shopping och restauranger 
Natur och friluftsliv 
Idrott – elit och bredd 
Kultur – elit och bredd 
Att utsätta sig för kickar och nya intryck - men också tryggheten att inte utarmas 

själsligt ”Den tillräckligt stora staden”  
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• Trivselstaden 
Attraktiva boenden 
Gemytlig atmosfär 
Trygghet och livskvalitet 
Stadens grundläggande temperament, som genomsyrar allt – även 

utmaningarna  ”Den inte alltför stora staden”  

 

MARKNAD  
Ytterst kommunicerar vi med individer, oavsett om de företräder företag eller är 

privatpersoner. Våra prioriterade geografiska marknader i Sverige är: 

Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Uppland och Stockholmsregionen. 

Internationellt kopplar vi Gävles varumärke till sammanslutningar ex Visit 

Sweden, Stockholm Business Alliance. 
 

Det man uppfattar som mest karakteristiskt med Gävle är läget vid havet, den 

gemytliga atmosfären, stadens historia och tradition och de vackra parkerna och 

grönområdena. Många ser också Gävle som en trygg stad med livskvalitet. 
 
Andra saker som förknippas med Gävle är tillgången till högre utbildning, 

kulturutbudet, attraktiva bostäder, friluftsaktiviteter, motion och idrott. 

Restaurangutbudet är också välkänt. Däremot behöver shoppingstaden Gävle 

lyftas fram, liksom att staden har gott om framgångsrika företag. 

 

Profilen utgår från Gävles varumärkesidentitet och utvecklingspotential. Den 

lyfter fram det som är unikt, våra konkurrensfördelar och skapar därigenom en 

välkänd bild av Gävle. Vi förstärker det som Gävle är känt för på nya marknader 

och utvecklar nya associationer på gamla. Det handlar om att fördjupa och 

förtydliga för målgrupperna. Profilen tydliggör vår position på marknaden och 

skiljer oss från konkurrenterna. Den skapar en tydlighet i våra erbjudanden och 

en unik plats i våra prioriterade målgruppers medvetande. 
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MÅLGRUPP 
Värderingsmässigt vänder vi oss till gruppen ”Målmedvetna”. De kännetecknas 

av att vara väl informerade, positiva till förändring och nya idéer och långsiktiga 

i sin livs- och karriärplanering. ”Målmedvetna” njuter gärna av livets goda men 

är inte utpräglat materialistiska utan sätter stort värde på immateriella värden 

som nätverk, värdegemenskap, upplevelser och nya intryck.  De tilltalas också av 

utmaningar, både i yrkesliv och privat. Att stå stilla är för dem att gå bakåt. Som 

namnet antyder är de också målmedvetna och beredda att satsa mycket i form av 

arbete och utbildning för att nå de mål de satt upp. Ett aktivt och välplanerat liv 

innebär också att de är måna om att sköta kropp och hälsa för att klara de 

utmaningar de antagit.  Som konsumenter värderar de kvalitet, ursprung och 

god design. De kräver också valfrihet och uppskattar även individuell 

anpassning. 

Med bakgrund av den vision och mål som tagits fram, är dessa prioriterade 

målgrupper för marknadsföringsinsatser: 

Gävlebor, kommuninvånare 
Kommunens invånare är viktiga budbärare och ambassadörer för Gävle som 

hemort. De återger sin syn på kommunens service, information, fritidsutbud och 

framåtanda. När människor uttrycker stolthet och engagemang över sin hemort 

ger det ringar på vattnet.  

Kommuninvånarna är därför en prioriterad målgrupp i marknadsstrategin med 

mål att få stolta invånare som även kan fungera som ambassadörer mot andra 

prioriterade målgrupper. 
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Potentiella inflyttare 
En av de viktiga framtidsfrågorna för Gävle är att hitta rätt kompetens till 

befintliga och potentiella företag och följa utvecklingen i offentlig verksamhet. 

Frågan om inflyttning har avgörande betydelse för kommunens framtida 

möjligheter att kunna erbjuda den service som efterfrågas och hur väl Gävle 

lyckas med att attrahera människor att flytta till kommunen har därmed central 

betydelse för kommunens fortsatta utveckling. Det är därför naturligt att ett 

marknadsfokus läggs på potentiella inflyttare. Kommunens strategi är att arbeta 

för en ökad inflyttning med fokus på människor i åldersspannet 25-45 år och 

därför kommer marknadsinsatser främst att rikta sig mot barnfamiljer. De är 

föräldrar som vill att deras barn ska växa upp i en trygg miljö med livskvalitet 

där de får chans att utvecklas.   
Stora pensionsavgångar väntar inom Gävle kommun som i framtiden ger större 

konkurrens om arbetskraften samt att näringslivet har behov av att rekrytera 

rätt kompetens till sina företag i Gävle. Under de närmaste åren kommer Gävle 

kommun rekrytera och anställa en stor mängd nya medarbetare. Det stora 

behovet beror naturligtvis på att vi är en stor arbetsgivare men också på att 

många går i pension. Inom hela det offentliga Sverige (kommuner, landsting och 

statliga verk) är detta en stor utmaning.  

Gäster 
Gäster delar vi in i tre målgrupper   

• par med utflugna barn (+55) 

• barnfamiljer 

• möten, konferenser och kongresser. 

Den aktiva familjen som värdesätter tid tillsammans på semestern och 

uppskattar familjeaktiviteter, kultur och natur. WHOP (Wealthy healthy 
older people) består av vitala, välbeställda äldre, oftast par med utflugna barn. 

De har tid och pengar och ser resandet som en självklarhet. De har ett stort 

intresse för kultur och kulturhistoria. Målgrupperna finns mer detaljerat 

beskrivna i turismstrategin Gästbok Gävle. 

Företagare 

Ett bra företagsklimat skapas av en mängd faktorer. Kommunen råder inte 

ensam över dem men kan inom sina ansvarsområden medverka till att 

näringslivet ges bra förutsättningar. Gävle måste erbjuda ett konkurrenskraftigt 

företagsklimat för att kunna konkurrera om goda näringslivsförutsättningar och 

stödja utvecklingen av småföretagandet och ett allsidigt näringsliv. Gävle 

kommun ska skapa rätta förutsättningar för att företag ska utvecklas och 

etablera sig. 



 

10 

Media 
Vi ska bli ännu bättre på att bearbeta massmedia för att föra ut ett medvetet 

budskap om Gävle. Vi ska arbeta proaktivt och informera om aktuella händelser, 

evenemang och andra viktiga frågor. Det ska finnas både ett lokalt och ett 

nationellt fokus för att stärka bilden av Gävle.  

INTRESSENTANALYS 
Analysen är ett instrument hur vi fördelar våra resurser på ett optimalt sätt för 

att stärka bilden av Gävle till vår önskade profil. Gävlebor prioriteras för att de är 

budbärare och ambassadörer för Gävle. 

 

 

 

 

 

VARUMÄRKESBYGGANDE KOMMUNIKATION 
I kommunikationen ska vi lyfta de styrkor där vi utgår från teman som är mest 

intressanta för varje unik målgrupp.  Vi ska leverera rätt budskap vid rätt 

tillfälle. Genom att alltid analysera vilken kanal vi når flest mottagare i vår 

målgrupp säkerställer vi låga kontaktkostnader.  
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Det goda värdskapet ska genomsyra så väl Gävles bemötande av vår omvärld 

som vår kommunikation. Detta innebär att alla våra målgrupper ska ha en 

positiv upplevelse i relationen med oss. 

 I en kompletterande varumärkeshandbok kommer kommunikationsbudskap 

bildspråk och texter att presenteras. 

 

 

STORYLINE GÄVLE 
För 450 år sedan var vår stad en av Sveriges allra viktigaste. Med en blomstrande 

utrikeshandel med järn och trävaror var vi till och med en konkurrent till 

Stockholm och det var faktiskt på vippen att Gävle blev landets huvudstad. Detta 

oroade borgerskapet i Stockholm så mycket att Gävle under en period inte tilläts 

ha utrikessjöfart. Tack vare en stark industriell utveckling under 1800-talet 

lyckades vi ändå behålla en plats på top-fem-listan fram till 1930-talet.  

Sedan dess har utvecklingen gått i makligare takt. Gävle blev aldrig den storstad 

som våra förfäder en gång tänkte sig. När man vandrar runt i staden med dess 

breda, trädkantade gator, historiska byggnader och vidsträckta parker är det lätt 

att tro att man befinner sig i en betydligt större stad. Men just här ligger 

attraktionen i Gävle: en riktig, levande stad med en stark historia och tradition 

som ändå inte är större än att både gäster och boende upplever den som 

mänsklig, gemytlig, nära.  

Hamnen och högskolan öppnar staden mot världen. Kulturutbudet, med Gävle 

symfoniorkester, Folkteatern och Konstcentrum i elitklass, ger alla möjligheter 

till personlig utveckling och stimulans. Ytterligare drama och spänning levererar 

våra elitklubbar Brynäs IF och Gefle IF.  

Trots historien hyser vi inget agg mot Stockholm. Med en restid dit på dryga 

timmen lever vi snarare i ett slags symbios. 
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VI VILL FÖRMEDLA EN KÄNSLA 

Vår analys säger att omvärlden förknippar oss med de fysiska tillgångar vi har 

som exempelvis idrottslag, vacker natur, ett företag eller Gävlebocken. Vi vill att 

människor som kommer i kontakt med Gävle i framtiden ska tänka både på vad 

vi har i främsta tillgångar och hur vi är. Därför behöver vi förstärka och ladda 

varumärket med emotionella värden, det vill säga känslor och egenskaper som vi 

vill ska förknippas med Gävle; 

 

• stimulerande och inspirerande 

• delaktighet på egna villkor 

• handlingsfrihet 

• känslan av att ha gjort ett bra val 

• känslan av att det finns plats för alla 

• känslan av att få vara sig själv 

• tillförsikt och optimism 

GÄVLES FRÄMSTA TILLGÅNGAR, VÅRA KÄRNVÄRDEN  
Vilka positiva värden vill och kan vi stå för? Kärnvärdena ska vara en 

sammanfattning av vårt områdes identitet och personlighet, den värdegrund och 

de känslor som vi önskar att vår plats ska stå för, leva efter och förmedla. Dessa 

värden ska vara styrande för hur vi tänker, agerar, utvecklar och kommunicerar 

inom vårt område. I ett konkurrensperspektiv ska kärnvärdena vara en 

differentieringsfördel. 

De värden vi ska fokusera på och lyfta fram till våra målgrupper är  

• Jag kommer till en riktig, levande stad  

• Jag kan knyta an till en historia och tradition 

• Jag får bra utvecklingsmöjligheter 

• Jag får en stor aktionsradie 

• Jag får ett stort men ändå gripbart utbud 

• Jag får möjligheter till utlevelse och inlevelse 

• Jag kan bygga ett gott, harmoniskt liv  

VÅR KÄRNA – BRAND ESSENCE 
Vad lovar Gävle? Vad summerar det Gävle står för? 
Kärnan i Gävles varumärke som man ska känna och uppleva oberoende av 

målgrupp är  
• Trygg utmaning 
Trygghet eller utmaning – välj själv! Den goda atmosfären har du oavsett vad du 

väljer. Den vackra, grönskande hamnstaden med den goda livskvalitén och 

staden med spännande utmaningar för den som vill och vågar. 
Kärnan ska aldrig kommuniceras utan det är vad man ska känna och uppleva i 

Gävle och i marknadsföringen. Däremot kommer ett kommunikationskoncept 

kopplas till kärnan i varumärkeshandboken 2013. 
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PERSONLIGET, VÅRT SÄTT ATT VARA OCH TALA 
Varumärket Gävles nuvarande personlighet kan sammanfattas med följande: 
Lättsam, praktisk och jordnära. 
Personlighetsdrag som vi vill inarbeta ytterligare och som därför bör prägla vår 

framtida kommunikation är: stolt med självdistans, omtänksam och generös 

SAMMANFATTNING 
Gävle vill positionera sig som en plats där det finns utrymme för invånare och 

gäster att uppleva och känna sig  
• stimulerade och inspirerade 

• delaktiga på egna villkor 

• handlingsfrihet 

• känslan av att ha gjort ett bra val 

• känslan av att det finns plats för alla 

• känslan av att få vara sig själv 

• tillförsikt och optimism 

Gävles kärna såsom mottagare ska uppfatta Gävle som är: Trygg utmaning 

Trygghet eller utmaning – det väljer mottagaren själv! Den goda atmosfären får 

man oavsett vad man väljer. Den vackra, grönskande hamnstaden med den goda 

livskvalitén och staden med spännande utmaningar för den som vill och vågar är 

löften som Gävle ger. 

Marknader där vi ska stärka Gävle är Dalarna, Hälsingland, Uppsala, Stockholm. 

Målgrupperna är Gävlebor, potentiella Gävlebor, Företagare, Etablerare, Gäster 

och Media. Prioriterad målgrupp är Gävleborna som är våra viktigaste 

budbärare och ambassadörer. 

Våra konkurrenskraftiga områden är sammanfattade i fyra teman: 

Hamnstad, Karriärstad, Trivselstad och Upplevelsestad. Det är de här områdena 

vi ska kommunicera och förstärka och som särskiljer oss från andra kommuner 

och regioner. 

 

Värderingsmässigt vänder vi oss till gruppen ”Målmedvetna”. De kännetecknas 

av att vara väl informerade, positiva till förändring och nya idéer och långsiktiga 

i sin livs- och karriärplanering. ”Målmedvetna” njuter gärna av livets goda men 

är inte utpräglat materialistiska utan sätter stort värde på immateriella värden 

som nätverk, värdegemenskap, upplevelser och nya intryck.  De tilltalas också av 

utmaningar, både i yrkesliv och privat. Att stå stilla är för dem att gå bakåt. 
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GÄVLE TILL IDAG 
Gävle kommun ligger i Gästrikland, beläget vid ostkusten och är Sveriges 17:e 

största kommun till antalet invånare. Gävle nämns för första gången som stad 

1413 men dess äldsta kända stadsprivilegier är från år 1446. Staden fungerade 

som utskeppningshamn för norra Bergslagen och Gävlefiskarna hade tidvis 

kungligt monopol på fiske längs en stor del av Norrlands kust. 

Gävle var tidigt stapelstad och konkurrerade till och med Stockholm men det så 

kallade bottniska handelstvånget år 1636, framtvingat efter klagomål från 

huvudstadens borgerskap, hämmade dock stadens utveckling under 1600- och 

1700-talen då utrikes sjöfart inte tilläts. 

1718 och 1721 undgick staden det öde som drabbade de flesta av Norrlands 

kuststäder, nämligen att skövlas och brännas av ryssarna. År 1792 höll Gustav III 

sin sista riksdag här, i en tillbyggnad vid Gävle slott. Staden har drabbats av ett 

flertal stadsbränder, den senaste 1869, som lade största delen av staden norr om 

Gavleån i aska. I mitten av 1600-talet blev Gävle residensstad i det dåtida 

Västernorrlands län, numera Gävleborgs län. Runt 1900 var Gävle rikets femte 

största stad. 

 

Kommunen omfattar en yta på 2900 km2, varav landytan är 1600 km2. På 

samma yta fanns tidigare Gävle stad samt de tidigare egna kommunerna Valbo, 

Hamrånge, Hille och Hedesunda. Avståndet från norr till söder är ca 9 mil men i 

öst-västlig riktning inte mer än ca 2 mil. Genom kommunen rinner tre större 

vattendrag – Dalälven, Gavleån och Testeboån. Kuststräckan har en längd av ca 

6 mil, från Axmar i norr till Furuvik i söder. Gävle är Norrlands äldsta stad, med 

stadsprivilegier från 1446. Namnet Gävle anses komma från de ”gavlar” som 

bildades när Gavleån bröt igenom åsen söder om Valls hage. 

GÄVLEBOR, KOMMUNINVÅNARE 
Folkmängden i Gävle kommun uppgick till 96 034 invånare den 30 september 

2012, vilket innebär en folkökning med 606 personer jämfört med årsskiftet 

2011/2012. År 2011 var ökningen 317 personer under de tre första kvartalen.  

Folkökningen förklaras främst av positivt flyttnetto mot utlandet och det egna 

länet, till skillnad från flyttningarna till/från övriga Sverige. Vidare har ett 

positivt födelseöverskott bidragit till folkökningen i kommunen. 
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Positivt födelsenetto  
Totalt föddes 857 barn under de tre första kvartalen i år, vilket är färre än under 

motsvarande period år 2011 (871). Antalet dödsfall under aktuell period var 746, 

vilket är fler än under motsvarande period föregående år (719). Därmed uppgick 

födelsenettot till +111 sammantaget för de tre kvartalen (+152 under 

motsvarande period föregående år). 

 
Positivt flyttningsnetto  
Under de tre första kvartalen flyttade 3 531 personer till Gävle och 3 046 

personer från Gävle, vilket innebär ett flyttningsnetto på +485. Nettot uppgick 

till +170 under motsvarande period föregående år. Det jämförelsevis högre 

flyttningsnettot förklaras av att inflyttningen ökat och utflyttningen minskat.  
 
Kommunen har ett fortsatt positivt flyttningsnetto gentemot övriga kommuner i 

Gävleborgs län (+233). Inflyttarna från övriga län i riket var dock färre än 

motsvarande utflyttare (netto -101). En ökad utrikes inflyttning samt en minskad 

utrikes utflyttning är förklaringen till ett starkt positivt utrikes flyttningsnetto 

(+353). 

 
Kommunens invånare kan beskrivas utifrån följande faktorer: 
• Ålder 

• Utbildningsnivå 

• Sysselsättning 

• Löneinkomst 

• Boende 

Ålder  
Gävles befolkningspyramid har idag en kraftig midja i åldrarna 25-64 år.  

Medelåldern i Gävle  

Män                    40,3 år 

Kvinnor               42,3 år 

Totalt                 41,3 år  

Källa: SCB (avser 2011-12-31) 

Andelen födda i Gävle 2011 var 1084 barn. 531 pojkar och 553 flickor.  
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Utbildningsnivå  
Gävles befolkning väljer oftare att gå ut i arbete än att gå direkt till fortsatta 

studier efter avslutad gymnasial utbildning. 
Befolkningens (16-95+ år)utbildningsnivå i Gävle kommun år 2011 
Förgymnasial utbildning          kortare än 9 år                        11.0 % 

Förgymnasial utbildning          9 (10) år                                         14,2 % 

Gymnasial utbildning                högst 2 år                                       23,1 % 

Gymnasial utbildning                3 år                                               20,7 % 

Eftergymnasial utbildning       mindre än 3 år                                             13,4 % 

Eftergymnasial utbildning       3 år eller mer                                                       15,7 % 

Forskarutbildning                                                                                                      0,5 % 
Uppgift om utbildningsnivå saknas                                                                        1,5 % 
Totalt                                                                                                                            100 % 

Sysselsättning och arbete 
De branscherna med störst antal förvärvsarbetare i Gävle kommun år 2010 

(SCB) inom tjänstesektorn är Offentlig förvaltning, Utbildning, Hälso- och 

sjukvård och detaljhandel. Inom industrisektorn är det byggverksamhet, pappers 

och pappersvarutillverkning, framställning av livsmedel, drycker och tobak. 

Den högsta arbetslösheten i Gästrikland finns i Gävle med 13,1 procent. Uppsala 

län har landets lägsta arbetslöshet med 6,3 procent. 
De branscher som med flest anställda är tjänstesektorn och industrisektorn. 
Den största arbetsgivaren är Gävle kommun med 6400 anställda. Därefter 

kommer Landstinget Gävleborg, Lantmäteriet, Korsnäs Billerud i antalet 

anställda. 

Löneinkomst  
Medelinkomsten bland kvinnor och män i Gävle kommun  (över 20 år) år 2010 

var 252 921 kr ( SCB ) 
 
Boende 
Ett medelpris för bostadsrätt i Gävle (augusti 2012 )var 782 000 kr  och en villa i 

Gävle 1 814 000 kr. 
Hyresrätter bjuds ut i Gävle till 775-1450 kr per kvadratmeter beroende av läge 

(NAI Svefa, Juli 2012). 

INFLYTTARE 
En övervägande del av de som flyttar till Gävle kommun har en koppling till 

kommunen . Vanligast är att de har släkt och vänner i kommunen, men det kan 

även vara genom arbete, att de har besökt kommunen som gäst eller att de 

tidigare har bott i kommunen.  
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De platser som stått för det högsta antalet inflyttade till Gävle kommun 2010-

2011 (SCB) är  

1. Utlandet 

2. Sandviken 

3. Älvkarleby  

4. Stockholm 

5. Uppsala 

ARBETSPENDLARE 
Gävle tillhör en grupp kommuner med även stor utsträckning av ut och 

inpendling av arbetskraft. 

SCB 2011  Inpendlare    Utpendlare  Bor och arbetar i länet/kommunen 

Gävle  8 766  8 043  36 315  

Män  4 954  5 162  18 122  

Kvinnor  3 812  2 881  18 193 

Pendling till Gävle sker främst från Sandviken, Älvkarleby, Ockelbo, Söderhamn 

och Uppsala. Pendling från Gävle sker till Sandviken, Stockholm, Älvkarleby, 

Tierp och Uppsala. Med Gävles fördelaktiga läge är vi ett starkt alternativ för 

bostadsort med pendling då Arlanda flygplats är inom 60 minuter och 

huvudstaden Stockholm inom 80 minuter med goda kommunikationer som tåg 

och bil. 

FÖRETAGARE 
September 2012 (UC ) fanns det 6 608 befintliga företag i Gävle kommun. Gävle 

kommun har en befolkning på 96 034 personer (SCB nov 2012) och av dessa är 

ca 36 500 förvärvsarbetare. De starkaste branscherna var verksamhet inom 

juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, sedan följer handel och byggverksamhet. 

 I Gävles startades det (1/1-30/9 2012 ) 638 nya företag 2012 utav dessa var 222 

aktiebolag, 397 enskild firma och 19 handels- och kommanditbolag. Under 

samma period var det 64 företag som gick i konkurs.  

De 10 företagen med högst nettoomsättning 2011 i kommun var Korsnäs, Stora 

Enso Pulp AB, Bilmetro AB, AB Gavlegårdarna, Gävle Energi AB, 

Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Folktandvården Gävleborg AB, Gösta 

Samuelsson Bil i Gävle AB, Svenska Tågkompaniet AB och Ovako Forsbacka AB. 
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ANSTÄLLDA I GÄVLE KOMMUN 
Gävle kommun är kommunens största arbetsgivare. I Gävle kommun fanns det 

6400 anställda (dec 2012). Utav dessa är 5231 kvinnor och 1179 män. Två 

områden dominerar personalmässigt kommunens verksamhet. Den största 

förvaltningen är barn och ungdom, där skola och barnomsorg är placerat. Där 

finns 2507 anställda sedan följer omvårdnad som har 2156 anställda. 

Medelåldern för samtliga anställda är 47 år. Fram till 2017 kommer 885 av 

kommunens anställda att uppnå 65 års ålder, vilket motsvarar drygt 13,8 % av 

personalstyrkan. 

BESÖKSNÄRING 
Gävle är ett besöksmål, både för gäster från länet, resten av landet och utländska 

gäster. Gävle har tagit fram en Gästbok, en besöksnäringsstrategi som näringen 

och kommunen står bakom och har målet att vi ska vara en exportmogen 

destination år 2020. Vi ska då även nått målet att Gävle är destinationen alla 

pratar om.  

Besöksnäringen i Gävle kommun omsatte 2009 967 miljoner kronor, vilket är en 

ökning med 100 miljoner från 2008. Besöksnäringen sysselsätter cirka 800 

helårsanställda, men det är egentligen fler då många är säsongsanställda. 

Turismen bidrar med 86 miljoner i skatt till kommunen och 42 miljoner till 

Landstinget. Om man jämför antalet gäster i Gävle med hur många 

arbetstillfällen dessa skapar i kommunen så finns en stor potential att öka 

antalet anställda inom turismnäringen. Med genomtänkta insatser inom olika 

områden kan besöksnäringen skapa och behålla arbeten, stärka den kommunala 

ekonomin samt förbättra serviceutbudet för både gäster, boende och företagare i 

kommunen. 
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	Bakgrund Eftersom varumärket Gävle omfattar hela kommunen, den geografiska platsen, har vi valt ett arbetssätt där vi arbetat tillsammans med näringslivet, föreningsliv och invånare. Att varumärket ska bottna i dagens bild av platsen och att det ska u...
	Användning Gävles förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelningschefer och de som arbetar med kommunikation och marknadsföring i den kommunala organisationen ska ha god kännedom om marknadsstrategin och tillämpa den i sitt arbete. Övriga medarbetare ...
	Utvärdering och revidering Effekterna av marknadsföringsinsatserna mäts gentemot uppsatta mål. En mätning kommer att genomföras vart tredje år där vi nu har en mätning 2012 som vi kan jämföra med.  De ger oss responsen från våra utvalda målgrupper om ...
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	• Ledarskapet - de politiska handlingarna är centrala för att driva förändring och skapa positiva bilder - både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Ett tydligt politiskt ledarskap skapar trygghet och förutsättningar för att leda ett kon...
	• Ambassadörerna - från politiker och näringslivsföreträdare till artister, sportstjärnor och vanliga invånare, alla är de viktiga budbärarna i vardagen. När människor uttrycker stolthet och engagemang över sin plats ger det ofelbart ringar på vattnet.
	• Innovationsförmåga tillsammans med entreprenörskap är en förutsättning för utveckling, nyheter och innovationer som laddar varumärket.
	Det mest effektiva sättet att bygga och förmedla ett varumärke är genom de människor som bor i området, kunder och alla de företag som finns och verkar där. De är platsens viktigaste röster och ambassadörer. Avgörande är att deras röst är enad och att...
	Profilbärare och landmärken I platsmarknadsföring talar man ofta om att lyfta fram profilbärare och landmärken. Det finns en rad olika slags profilbärare i Sverige som t ex: Wallander – Ystad Turning Torso – Malmö Gekås - Ullared IKEA - Älmhult Lisebe...
	Gävles landmärke och profilbärare är Gävlebocken. Den sätter Gävle på kartan och är känd både nationellt och internationellt.
	/ IDENTITET Varumärkesidentiteten är kärnan i varumärket och ska gå igen i allt vi gör – produkter, service, bemötande, samhällsplanering och marknadskommunikation.  Även om varumärket Gävle kommer att profileras och kommuniceras olika mot olika målgr...
	Det finns inte behov av att radikalt positionera om Gävle eller att arbeta bort eller tona ner några delar i den befintliga varumärkesidentiteten – utmaningen är att bygga ut den genom att addera och tydliggöra värden.
	Vi vill poängtera att varumärkesidentiteten inte bara handlar om vad Gävle ska kommunicera. Varumärket är ett löfte och de begrepp som identifieras måste också kunna levereras till våra målgrupper.
	VISION Kommunfullmäktige i Gävle beslutade 2009 om ”Vision Gävle 2025”. Vision Gävle 2025 är en vision för hur Gävleregionen ska utvecklas och ska ligga till grund för allt utvecklingsarbete framöver.
	Gävle sätter segel ”Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger spännande upplevelser och frihet att välja hur vi vill leva. Vi vågar oss ut ...
	Fem strategiska utvecklingsområden lyfts fram som särskilt viktiga att fokusera på kopplat till visionen. Ett av utvecklingsområdena handlar om vårt varumärke;
	Stöd en utveckling av gävlebornas stolthet över sin plats och profilera Gävle utåt
	• Stärk gävlebornas självbild och stolthet genom att lyfta fram alla tillgångar och goda arbeten som görs. • Marknadsför och utveckla det ”Välkomnande Gävle” och gör gävleborna delaktiga i att sprida detta budskap. • Tydliggör Gävles roller utåt som m...
	MISSION Gävle kommuns mission är att stöda och möjliggöra för invånaren på ett värdeskapande sätt.
	MÅL Lokalt • Skapa en enhetlig bild av vårt Gävle • Skapa stolthet hos Gävleborna och bekräfta deras val att bo och verka här • Ge alla som bor och verkar i Gävle en plattform att kommunicera utifrån för att gemensamt bygga en positiv bild av Gävle • ...
	Nationellt • Förtydliga och stärka omvärldens bild av Gävle • Öka kännedomen • Öka intresset och attraktionskraften för Gävle som plats • Utveckla och marknadsföra Gävle • Generera tillväxt
	Internationellt • Samarbeta och exponera Gävle tillsammans med andra starka varumärken och sammanslutningar, ex Stockholm Business Alliance och Visit Sweden  GÄVLES EGENSKAPER I varumärkesundersökningen 2012 framkom det att de egenskaper som associera...
	• Stad med historia och tradition • Ligger vid havet • Bra kommunikationer • Tillgång till högre utbildning • Gemytlig atmosfär • Fina parker och grönområden • Attraktiva boenden • Bra möjligheter till friluftsaktiviteter • Bra möjligheter till tränin...
	GÄVLES KONKURRENSKRAFTIGA OMRÅDEN  Nedan följer de teman, våra sammanfattade konkurrenskraftiga områden, som vi ska kommunicera och förstärka. Dessa teman är redan implementerade associationer med Gävle och kom fram i varumärkesundersökningen och proc...
	• Hamnstaden Historia och tradition ”Tät stad”/urban miljö Attraktivt centrum Fina parker och grönområden Öppen, välkomnande - men också full av oförutsedda möten, händelser
	• Karriärstaden Framgångsrika företag Högre utbildning Bra kommunikationer Utmaningar, möjligheter - men också tryggheten att inte hamna avsides
	• Upplevelsestaden Shopping och restauranger Natur och friluftsliv Idrott – elit och bredd Kultur – elit och bredd Att utsätta sig för kickar och nya intryck - men också tryggheten att inte utarmas själsligt ”Den tillräckligt stora staden”
	• Trivselstaden Attraktiva boenden Gemytlig atmosfär Trygghet och livskvalitet Stadens grundläggande temperament, som genomsyrar allt – även utmaningarna  ”Den inte alltför stora staden”
	/
	MARKNAD  Ytterst kommunicerar vi med individer, oavsett om de företräder företag eller är privatpersoner. Våra prioriterade geografiska marknader i Sverige är: Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Uppland och Stockholmsregionen. Internationellt kopplar ...
	MÅLGRUPP Värderingsmässigt vänder vi oss till gruppen ”Målmedvetna”. De kännetecknas av att vara väl informerade, positiva till förändring och nya idéer och långsiktiga i sin livs- och karriärplanering. ”Målmedvetna” njuter gärna av livets goda men är...
	Med bakgrund av den vision och mål som tagits fram, är dessa prioriterade målgrupper för marknadsföringsinsatser:
	Gävlebor, kommuninvånare Kommunens invånare är viktiga budbärare och ambassadörer för Gävle som hemort. De återger sin syn på kommunens service, information, fritidsutbud och framåtanda. När människor uttrycker stolthet och engagemang över sin hemort ...
	Kommuninvånarna är därför en prioriterad målgrupp i marknadsstrategin med mål att få stolta invånare som även kan fungera som ambassadörer mot andra prioriterade målgrupper.
	Potentiella inflyttare En av de viktiga framtidsfrågorna för Gävle är att hitta rätt kompetens till befintliga och potentiella företag och följa utvecklingen i offentlig verksamhet. Frågan om inflyttning har avgörande betydelse för kommunens framtida ...
	Gäster Gäster delar vi in i tre målgrupper   • par med utflugna barn (+55) • barnfamiljer • möten, konferenser och kongresser. Den aktiva familjen som värdesätter tid tillsammans på semestern och uppskattar familjeaktiviteter, kultur och natur. WHOP (...
	Företagare Ett bra företagsklimat skapas av en mängd faktorer. Kommunen råder inte ensam över dem men kan inom sina ansvarsområden medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar. Gävle måste erbjuda ett konkurrenskraftigt företagsklimat för at...
	Media Vi ska bli ännu bättre på att bearbeta massmedia för att föra ut ett medvetet budskap om Gävle. Vi ska arbeta proaktivt och informera om aktuella händelser, evenemang och andra viktiga frågor. Det ska finnas både ett lokalt och ett nationellt fo...
	INTRESSENTANALYS Analysen är ett instrument hur vi fördelar våra resurser på ett optimalt sätt för att stärka bilden av Gävle till vår önskade profil. Gävlebor prioriteras för att de är budbärare och ambassadörer för Gävle.
	/
	VARUMÄRKESBYGGANDE KOMMUNIKATION I kommunikationen ska vi lyfta de styrkor där vi utgår från teman som är mest intressanta för varje unik målgrupp.  Vi ska leverera rätt budskap vid rätt tillfälle. Genom att alltid analysera vilken kanal vi når flest ...
	Det goda värdskapet ska genomsyra så väl Gävles bemötande av vår omvärld som vår kommunikation. Detta innebär att alla våra målgrupper ska ha en positiv upplevelse i relationen med oss.  I en kompletterande varumärkeshandbok kommer kommunikationsbudsk...
	STORYLINE GÄVLE För 450 år sedan var vår stad en av Sveriges allra viktigaste. Med en blomstrande utrikeshandel med järn och trävaror var vi till och med en konkurrent till Stockholm och det var faktiskt på vippen att Gävle blev landets huvudstad. Det...
	Sedan dess har utvecklingen gått i makligare takt. Gävle blev aldrig den storstad som våra förfäder en gång tänkte sig. När man vandrar runt i staden med dess breda, trädkantade gator, historiska byggnader och vidsträckta parker är det lätt att tro at...
	VI VILL FÖRMEDLA EN KÄNSLA Vår analys säger att omvärlden förknippar oss med de fysiska tillgångar vi har som exempelvis idrottslag, vacker natur, ett företag eller Gävlebocken. Vi vill att människor som kommer i kontakt med Gävle i framtiden ska tänk...
	GÄVLES FRÄMSTA TILLGÅNGAR, VÅRA KÄRNVÄRDEN  Vilka positiva värden vill och kan vi stå för? Kärnvärdena ska vara en sammanfattning av vårt områdes identitet och personlighet, den värdegrund och de känslor som vi önskar att vår plats ska stå för, leva e...
	VÅR KÄRNA – BRAND ESSENCE Vad lovar Gävle? Vad summerar det Gävle står för? Kärnan i Gävles varumärke som man ska känna och uppleva oberoende av målgrupp är  • Trygg utmaning Trygghet eller utmaning – välj själv! Den goda atmosfären har du oavsett vad...
	PERSONLIGET, VÅRT SÄTT ATT VARA OCH TALA Varumärket Gävles nuvarande personlighet kan sammanfattas med följande: Lättsam, praktisk och jordnära. Personlighetsdrag som vi vill inarbeta ytterligare och som därför bör prägla vår framtida kommunikation är...
	SAMMANFATTNING Gävle vill positionera sig som en plats där det finns utrymme för invånare och gäster att uppleva och känna sig  • stimulerade och inspirerade • delaktiga på egna villkor • handlingsfrihet • känslan av att ha gjort ett bra val • känslan...
	Gävles kärna såsom mottagare ska uppfatta Gävle som är: Trygg utmaning
	Trygghet eller utmaning – det väljer mottagaren själv! Den goda atmosfären får man oavsett vad man väljer. Den vackra, grönskande hamnstaden med den goda livskvalitén och staden med spännande utmaningar för den som vill och vågar är löften som Gävle ger.
	Marknader där vi ska stärka Gävle är Dalarna, Hälsingland, Uppsala, Stockholm. Målgrupperna är Gävlebor, potentiella Gävlebor, Företagare, Etablerare, Gäster och Media. Prioriterad målgrupp är Gävleborna som är våra viktigaste budbärare och ambassadörer.
	Våra konkurrenskraftiga områden är sammanfattade i fyra teman: Hamnstad, Karriärstad, Trivselstad och Upplevelsestad. Det är de här områdena vi ska kommunicera och förstärka och som särskiljer oss från andra kommuner och regioner.  Värderingsmässigt v...
	GÄVLE TILL IDAG Gävle kommun ligger i Gästrikland, beläget vid ostkusten och är Sveriges 17:e största kommun till antalet invånare. Gävle nämns för första gången som stad 1413 men dess äldsta kända stadsprivilegier är från år 1446. Staden fungerade so...
	Gävle var tidigt stapelstad och konkurrerade till och med Stockholm men det så kallade bottniska handelstvånget år 1636, framtvingat efter klagomål från huvudstadens borgerskap, hämmade dock stadens utveckling under 1600- och 1700-talen då utrikes sjö...
	1718 och 1721 undgick staden det öde som drabbade de flesta av Norrlands kuststäder, nämligen att skövlas och brännas av ryssarna. År 1792 höll Gustav III sin sista riksdag här, i en tillbyggnad vid Gävle slott. Staden har drabbats av ett flertal stad...
	GÄVLEBOR, KOMMUNINVÅNARE Folkmängden i Gävle kommun uppgick till 96 034 invånare den 30 september 2012, vilket innebär en folkökning med 606 personer jämfört med årsskiftet 2011/2012. År 2011 var ökningen 317 personer under de tre första kvartalen.
	Folkökningen förklaras främst av positivt flyttnetto mot utlandet och det egna länet, till skillnad från flyttningarna till/från övriga Sverige. Vidare har ett positivt födelseöverskott bidragit till folkökningen i kommunen.
	Positivt födelsenetto  Totalt föddes 857 barn under de tre första kvartalen i år, vilket är färre än under motsvarande period år 2011 (871). Antalet dödsfall under aktuell period var 746, vilket är fler än under motsvarande period föregående år (719)....
	Ålder  Gävles befolkningspyramid har idag en kraftig midja i åldrarna 25-64 år.  Medelåldern i Gävle  Män                    40,3 år Kvinnor               42,3 år Totalt                 41,3 år  Källa: SCB (avser 2011-12-31)
	Andelen födda i Gävle 2011 var 1084 barn. 531 pojkar och 553 flickor.
	Utbildningsnivå  Gävles befolkning väljer oftare att gå ut i arbete än att gå direkt till fortsatta studier efter avslutad gymnasial utbildning. Befolkningens (16-95+ år)utbildningsnivå i Gävle kommun år 2011 Förgymnasial utbildning          kortare ä...
	Sysselsättning och arbete De branscherna med störst antal förvärvsarbetare i Gävle kommun år 2010 (SCB) inom tjänstesektorn är Offentlig förvaltning, Utbildning, Hälso- och sjukvård och detaljhandel. Inom industrisektorn är det byggverksamhet, pappers...
	Löneinkomst  Medelinkomsten bland kvinnor och män i Gävle kommun  (över 20 år) år 2010 var 252 921 kr ( SCB )  Boende Ett medelpris för bostadsrätt i Gävle (augusti 2012 )var 782 000 kr  och en villa i Gävle 1 814 000 kr. Hyresrätter bjuds ut i Gävle ...
	INFLYTTARE En övervägande del av de som flyttar till Gävle kommun har en koppling till kommunen . Vanligast är att de har släkt och vänner i kommunen, men det kan även vara genom arbete, att de har besökt kommunen som gäst eller att de tidigare har bo...
	De platser som stått för det högsta antalet inflyttade till Gävle kommun 2010-2011 (SCB) är  1. Utlandet 2. Sandviken 3. Älvkarleby  4. Stockholm 5. Uppsala
	ARBETSPENDLARE Gävle tillhör en grupp kommuner med även stor utsträckning av ut och inpendling av arbetskraft.
	SCB 2011  Inpendlare    Utpendlare  Bor och arbetar i länet/kommunen
	Gävle  8 766  8 043  36 315  Män  4 954  5 162  18 122  Kvinnor  3 812  2 881  18 193
	Pendling till Gävle sker främst från Sandviken, Älvkarleby, Ockelbo, Söderhamn och Uppsala. Pendling från Gävle sker till Sandviken, Stockholm, Älvkarleby, Tierp och Uppsala. Med Gävles fördelaktiga läge är vi ett starkt alternativ för bostadsort med ...
	FÖRETAGARE September 2012 (UC ) fanns det 6 608 befintliga företag i Gävle kommun. Gävle kommun har en befolkning på 96 034 personer (SCB nov 2012) och av dessa är ca 36 500 förvärvsarbetare. De starkaste branscherna var verksamhet inom juridik, ekono...
	I Gävles startades det (1/1-30/9 2012 ) 638 nya företag 2012 utav dessa var 222 aktiebolag, 397 enskild firma och 19 handels- och kommanditbolag. Under samma period var det 64 företag som gick i konkurs.
	De 10 företagen med högst nettoomsättning 2011 i kommun var Korsnäs, Stora Enso Pulp AB, Bilmetro AB, AB Gavlegårdarna, Gävle Energi AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Folktandvården Gävleborg AB, Gösta Samuelsson Bil i Gävle AB, Svenska Tågkompani...
	ANSTÄLLDA I GÄVLE KOMMUN Gävle kommun är kommunens största arbetsgivare. I Gävle kommun fanns det 6400 anställda (dec 2012). Utav dessa är 5231 kvinnor och 1179 män. Två områden dominerar personalmässigt kommunens verksamhet. Den största förvaltningen...
	Medelåldern för samtliga anställda är 47 år. Fram till 2017 kommer 885 av kommunens anställda att uppnå 65 års ålder, vilket motsvarar drygt 13,8 % av personalstyrkan.
	BESÖKSNÄRING Gävle är ett besöksmål, både för gäster från länet, resten av landet och utländska gäster. Gävle har tagit fram en Gästbok, en besöksnäringsstrategi som näringen och kommunen står bakom och har målet att vi ska vara en exportmogen destina...
	Besöksnäringen i Gävle kommun omsatte 2009 967 miljoner kronor, vilket är en ökning med 100 miljoner från 2008. Besöksnäringen sysselsätter cirka 800 helårsanställda, men det är egentligen fler då många är säsongsanställda. Turismen bidrar med 86 milj...

