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* Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där 
människor möts, verkar och mår bra.
 
Vi har lyckats skapa förutsättning för det goda livet om vi år 2025...
»	 har	invånare	som	är	nöjda	med	sina	liv	och	den	samhällsservice	som	erbjuds                       
»	 använder	så	gott	som	uteslutande 	förnybar	energi
» har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket
»	 har	ett	varumärke	som	är	välkänt	i 	hela	Sverige
» är 60 000 invånare i Skövde

Vår mission
Next Skövde skall hållbart utveckla Skövdes attraktionskraft och 
unika destinationer.

Vår vision
Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövdes vision 2025* över-
träffas.

Vår affärsidé
Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt i Skaraborg är 
utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i.

1. Vår kompass
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INVESTERINGAR

TALANGER BESÖKARE

Tre sidor av platsens attraktivitet

En plats betydelse

Att en plats upplevda attraktivitet påverkar dess 
förmåga att attrahera besökare känns som en 
självklarhet. Det är en av anledningarna till att 
städer och regioner prioriterar insatser att stärka 
platsvarumärket	och	dess	attraktivitet.	Men	allt	fler	
platser upptäcker också möjligheten att parallelt 
jobba med att locka talanger, entreprenörer och 
investeringar.

Next Skövdes strategi framåt är att bredda synen 
på vårt arbete. Vi vill söka insatser och aktiviteter 
som bidrar till att stärka attraktivitet, inte enbart 
för våra besökare, utan som även verkar positivt när 
kommunen	vill	attrahera	företagande	och	inflyttare.	
Vi skall fortsatt vara drivande i arbetet att locka 
besökare men i högre utsträckning än tidigare stödja 
kommunen	i	arbetet	med	att	locka	inflyttare	och	
etableringar.

Besöksnäringens betydelse
Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor 
under 2018 och ökade med 6 procent jämfört med 
året innan. Förädlingsvärdet, näringens bidrag till 
BNP, uppgick till 108 miljarder kronor motsvarande 
2,6 procent av BNP. Turismen växer i takt med svensk 
ekonomi i stort, men visar över tid en starkare 
utveckling vad gäller export och sysselsättning. 
Under 2018 uppmättes drygt 65 miljoner gästnätter 
på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, en 
ökning med 1,8 miljoner eller 3 procent jämfört med 
året innan.

2. Vår omvärld
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Besöksnäringen i Västsverige fortsätter också att växa 
och antalet gästnätter på Västsvenska hotell, stugbyar 
och vandrarhem ökade med ca 124.000 (1,8 %) jämfört 
med det tidigare rekordåret 2017. Totalt redovisades 
2018 6,8 miljoner gästnätter i Västsverige på hotell, 
stugor och vandrarhem samt ytterligare 3,1 miljoner 
gästnätter på camping (+4%).

Även Skaraborg visar en positiv utveckling avseende 
gästnätter på hotell, stugor och vandrarhem men 
en ökning på 2 %, vilket ger totalt 621 536 gästnätter 
för helår. På campingsidan backar man 0,5% och 
redovisar totalt 626 000 gästnätter.

För Skövdes de redovisades 2018 totalt 206 450 
kommersiella gästnätter. Detta innebär att antalet 
gästnätter har ökat med 3,8 % jämfört med 2017. Vad 
gäller camping så har vi inte tillgång till nedbruten 
statistik på kommunnivå.

Starka omvärldstrender
Hållbarhet i besöksnäringen

Mot bakgrund av en ökad turism och ett ökat interna-
tionellt fokus på hållbar utveckling har även behovet 
och intresset ökat bland både företag och destinatio-
ner att arbeta mer hållbart. För att öka hållbarhetsar-
betet	inom	besöksnäringen	lyfts	certifiering	fram	som	
ett av de främsta verktygen.

Ett aktivt fokus på hållbarhetsarbete kan skapa en 
konkurrensfördel i konkurrensen med andra destina-
tioner. Detta är något som Svensk Turism tar sikte på 
i sin kommande strategi för svensk besöksnäring där 
siktet ställs in på att Sverige ska utvecklas till världens 
mest hållbara destination.

Tillväxtverket	gör	följande	definition	av	hållbar	tu-
rism: ”En hållbar besöksnäring tar ansvar för turis-
mens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala 
och miljömässiga påverkan genom att utgå från 
besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets 
behov.”

Digitalisering

Den teknologiska utvecklingen går allt snabbare och 
nya	barriärer	bryts	varje	dag.	Det	finns	en	enorm	
potential för besöksnäringen att förstärka upplevelser 
och marknadsföra produkter med nya tekniska

lösningar. Digitala kanaler styr i allt högre grad vårt 
resebeteende. Besöksnäringen måste vara uppmärk-
sam på hur besökarens väg från inspiration till köp ser 
ut för att kunna stärka sin närvaro med rätt budskap 
i rätt digitala kanaler. Aktörernas digitala närvaro är 
även helt avgörande för besökare på plats som snabbt 
vill	få	tillgång	till	information,	oavsett	var	de	befinner	
sig och vilken tid på dygnet det är. Möjligheterna att 
nå potentiella kunder har aldrig varit större än vad de 
är idag och kommunikationsbarriärerna blir allt färre.



3. Vår invärld
Ägande
Bolaget ägs till 100 % av Skövde kommun genom Skövde Stadshus AB. 
Tre av styrelsens ledamöter företräder näringslivet.

Next Skövde ska bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl 
Skövdebor som besökare. Utgångspunkten för Next Skövdes arbete är ”Vision 
Skövde 2025”. 

Next Skövde - en del av Skövde kommun

"Next Skövde ska bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde 
till gagn för såväl Skövdebor som besökare."
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Styrelse
Kommunfullmäktige i Skövde kommun utser 
styrelsen som består av sju ledamöter, av 
vilka tre är representanter för näringslivet 
(N). Övriga fyra ledamöter är politiker (P).

Carl Henrik Ohlsson, Ordförande, N
Jörgen Frödelius, Vice ordförande, P
Katarina Jonsson, P
Emma Andersson, P 
Lennart Richardsson, N
Kristian Sandahl, N
Alva Orrenvade, P

Revision
Next Skövdes revisor är Björn Andersson från 
PWC. Vald lekmannarevisor från kommunen 
är Ingrid Bäfman.

Kommunal samverkan
Inom	ett	flertal	områden	sker	fortlöpande	
samverkan mellan Next Skövde och Skövde 
kommun.

Vd för Next Skövde leder Skövde kommuns 
marknadsgrupp som beslutar om strategiska 
informationskampanjer och ger stöd till 
evenemang. 

Bolagets ekonomi
Next	Skövdes	verksamhet	finansieras	till	
50-60% av en uppdragsersättning från 
Skövde kommun. Till detta kommer intäkter 
från varu- och tjänsteförsäljning samt 
extern	projektfinansiering.	Flera	aktiviteter	
finansieras	dessutom	genom	partnerintäkter,	
vilket är en förutsättning för att vi ska kunna 
leverera evenemang och aktiviteter i den 
omfattning som görs. Next Skövde omsätter 
årligen 22-24 miljoner kronor. Bolaget 
är ett helägt kommunalt bolag och icke 
vinstdrivande.

Bolaget är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera 
Skövde som destination. Bolaget ska driva och utveckla besöksnäringen så att 
den ökar mer än i riket. Bolaget ska verka för att utveckla Skövdes attraktions-
kraft.

Skövde kommuns ägardirektiv till  
Next Skövde

Detta ska bolaget göra genom att:  
• Ansvara för marknadsföringen av Skövdes besöksmål 

och bidra till dess utveckling.
• Aktivt delta i och bidra till kommunstyrelsens arbete 

med att stärka Skövdes varumärke.
• Ansvara för att attrahera och utveckla evenemang och 

möten. Bolaget har ett koordineringsansvar och arbetet 
sker i nära samarbete med angränsande organisationer.

• Arbeta för att attrahera och utveckla besöksrelaterade 
etableringar till Skövde.

• Ansvara för utveckling av aktiviteter i staden och driva 
arbetet med att skapa och utveckla event som stärker 
Skövdes varumärke.

• Samverka med systerbolag, kommunens sektorer, nä-
ringsliv, föreningar och andra organisationer i Skövde.

• Vara drivande i samverkan med övriga kommuner och 
destinationer i Skaraborg samt med regionala och natio-
nella myndigheter och organisationer.
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4. Vår verksamhet

Lokalisering
Verksamheten är sedan slutet av 2018 samlokaliserad i det nybyggda Regionens hus 
(Stationsgatan 3b) som byggts i anslutning till resecentrum. Genom denna samlokalisering 
har vi uppnått en positiv arbetsmiljö och lokaler som möjliggör användandet av moderna 
arbetsprocesser. Vi har utvecklat vår besöksservice genom nya möjligheter att presentera våra 
destinationer digitalt för våra besökare.
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Styrkor
• Samlokaliserad verksamheten 

• Bra på att samverka med andra

• En flexibel och relativt stor organisation

• Förmåga att attrahera extern finansiering

• Erfarna engagerade medarbetare

• Effektiva marknadsföringskanaler

Svagheter
• Balans mellan uppdrag och ekonomisk 

ersättning

• Sårbarhet gällande nyckelfunktioner

• Inte tillräckligt fokuserade gällande 
prioriteringar 

• Alltför hög arbetsbelastning vid 
arbetstoppar.

Möjligheter
• Besöksnäringen är en stark tillväxtbransch

• Samordning av besöksnäringen i Skaraborg

• Platsens betydelse för att attrahera talanger 
och investeringar

• Skövde som resecentrum i Skaraborg

• Tydliggöra Skövdes unika erbjudanden

• Ökad digitalisering och modernt arbetssätt 

• Nya hotelletableringar  

• Skövde som en hållbar destination  

• Ta del av externa medel för att utveckla 
besöksnäringen

Styrkor och svagheter i denna analys hämtas från Next Skövdes egen invärld, möjligheter och hot 
hämtas från den yttre omvärlden:

Hot
• Lågkonjunktur 

• Politiska beslut och neddragningar

• Utveckling av infrastruktur går för långsamt

• Brist på bostäder 

• Lägre utvecklingstakt än konkurrenter
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Affärsstöd

1

VD

1

Marknad

1

Evenemang/Möten

2 4

Turistcenter Inhousebyrå

3
Siffran anger antal anställda i respektive funktion.

Destinations-
utveckling

Årliga verksamhetsplaner
Bolaget tar årligen fram verksamhetsplaner som beskriver verksamhetsmål och 
aktiviteter för verksamhetsåret. Dessa planer följer den inriktning som läggs fast av 
styrelsen i den treåriga affärsplanen. För perioden 2020-2022 ska verksamhetsplaner 
utöver detta även innehålla nulägesbeskrivning, mål och aktiviteter för utvecklingen 
av bolagets hållbarhets- och digitaliseringsarbete minst enligt branschstandard. Vd är 
ansvarlig för den årliga verksamhetsplanen. Avstämning sker kvartalsvis med styrelsen. 

Bolagets nuläge

Bolagets verksamhet bedrivs inom tre verksamhetsområden. 

	 ✓ Marknad 
	 ✓		 Evenemang / Möten
	 ✓ Destinationsutveckling

Bolagets ledningsgrupp utgörs av VD, ekonomiansvarig och marknadschef.



Övergripande inriktningsmål
– Bolaget skall verka för att hållbart koordinera och 
positionera Skövde som en hållbar destination. Mäts genom: 
• gästnätter. Måltal: att Skövde skall öka mer än riket. 
• Benägenhet att rekommendera Skövde som besöksmål 

Måltal: NPS-värde 2023: -10.

Processperspektivet
– Vi skall förtjäna förtroendet som motor inom 
besöksnäringen i Skaraborg.
Mäts genom upplevd nytta av skaraborgssamverkan 
mellan turistorganisationerna. Måltal: 5 på en sexgradig 
skala.

Ekonomiperspektivet
– Vi skall skapa en långsiktig stark ekonomi i balans.
Mäts genom soliditet. Måltal: 35 % (långsiktigt måltal 40%).

Medarbetarperspektivet
– Vi skall verka för att vara en arbetsplats där 
medarbetarna mår bra och utvecklas positivt.
Mäts genom NMI-index. Måltal: 80.

5. 
Våra inriktningsmål

Kundperspektivet
– Vi skall driva på och bidra till Skövdes utveckling för att 
stärka platsens attraktivitet för besökare, talanger och 
investerare. Mäts genom:
• antal evenemang som Skövde är värd för som lockar 

minst 10 000 besökare. Måltal: 5 evenemang/år över tid.
• antal nya reseanledningar. Måltal: en per år.
• antal följare i våra egna kanaler. Måltal: en ökning med 

15% per år i antal användare på webb och 10% per år i 
antal följare i egna sociala kanaler.
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