


Sigtuna skall vara
  första valet i Sverige
   för att växa, lära och verka,
  för att mötas, uppleva och uppskatta. 
 



Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växan
de näringar som skapar stora möjligheter för tillväxt,  
sysselsättning och utveckling över hela landet. 
Sigtunas siffror imponerar.

Sigtuna har en mycket stark besöksnäring. Vår 
kommun växer stadigt och har 48 130 invånare 
( 2018 ) och ligger på fjärde plats i landet vad gäller 
antal hotellövernatt ningar. Destinationens hotell ge
nererade 952 969 gästnätter under 2018, och det är 
bara de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö som haft fler.

26 miljoner är en annan hisnande siffra. Det är 
antalet resenärer som passerade Sigtunas flygplats 
Arlanda under 2018.

Av den totala omsättningen på cirka 42,7 miljarder 
kronor beräknas en stor del komma Sigtuna kommun 
tillgodo i form av sysselsättning och skatteintäkter. 

Sigtuna är redan idag en viktig del i arbetet att 
bygga Sveriges nya basnäring. Vi har en stark tradi tion 

Sveriges nya basnäring

av samarbete, ett tydligt varumärke, en prisbelönt 
samverkan för en hållbar utveckling och en vilja att 
ligga i framkant.

Besöksnäringen i Sverige omsatte under 2018 ca 337 miljarder kronor, varav ca 42,7 miljar-
der i Sigtuna. Besöksnäringen i Sigtuna kommun skapar närmare 19 000 arbetstillfällen.

BESÖKSNÄRINGEN 2018*
Omsättning Sverige  337 miljarder kr

Omsättning Sigtuna  42,7 miljarder

Hotellövernattningar Sigtuna 953 000

Passagerare Arlanda  26 miljoner

*Siffrorna är hämtade ifrån Resurs TEM 2018 



Destination Sigtuna ska, i samverkan med kommun,  näringsliv och civilsamhälle 
arbeta för att Sigtuna skall vara den mest attraktiva destinationen i Sverige - som plats för 
möten, upptäckter, upplevelser samt som plats för etablering av verksamhet. 

MARKNADSKOMMUNIKATION

Att arbeta strategiskt och långsiktigt för att stärka 
bilden av Sigtuna som destination. Detta ska ske ge
nom god och väl planerad kommunikation, genom 
evenemang, destinationsutveckling och nätverkan
de, allt i syfte att locka nationella och internationella 
besökare.

EVENEMANG

Att genom strategiskt utvalda evenemang stärka 
destinationens varumärke, öka besöksantalet inom 
vår destination och stärka det lokala näringslivet.

HÅLLBARHET

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet skall 
genomsyra bolagets arbete.

Att arbeta i Sigtuna ger perspektiv. Med en tusen
årig historia att förvalta för framtida generationer är 
det naturligt för oss att tänka hållbart och långsiktigt 
när vi blickar framåt. Arbetet sker utifrån följande 
strategier :

DESTINATIONSUTVECKLING

Att arbeta med destinationsutveckling i syfte att stär
ka besöksnäringen i destinationen är bolagets över
gripande uppdrag.

SAMARBETE OCH NÄTVERKSARBETE

Att genom nätverk uppnå långsiktighet i samarbetet 
med lokala partners och därigenom skapa gemen
sam kraft. Nätverkandet är ett viktigt uppdrag för bo
laget och skall genomsyra arbetet.

Uppdrag & Strategier



Samarbetspartner till Destination Sigtuna
Destination Sigtuna arbetar med destinationsutveckling, nätverkande, marknadsföring, 
evenemang och PR. Som samarbetspartner bidrar du genom din årsavgift till Destination 
Sigtunas arbete med att marknadsföra Sigtuna som en attraktiv destination att besöka.

Genom att teckna ett samarbetsavtal får du även 
tillgång til l:
• Marknadsföring av den egna verksamheten ge

nom Destinations Sigtunas kanaler som Facebook, 
Instagram, pressrum, evenemangskalender, samt 
egen partnersida på destinationsigtuna.se.

• Tillgång till Destination Sigtunas olika nätverk,  
däribland medlemskap i Sigtunas största före
tagsnätverk Frukostklubben.

• Exponeringsyta med plats för trycksaker och digi
talt innehåll på Drakegården i Sigtuna stad ( med 
ca 75 000 besökare per år, öppet 361 dagar / år ).

• Utbildningsdagar inom aktuella ämnen såsom  
Sigtunakunskap och värdskap. 

• Gratis torgplats under Julmarknad i Sigtuna 
stad, Sigtuna Möte och Sigtuna Litteraturfestival, 
som tillsammans lockar ca 200 000 besökare till 

Sigtunas näringsliv. 
• Varumärket. Destination Sigtuna arbetar aktivt 

med att stärka Sigtunas varumärke under huvud
budskapet ”Sigtuna – where Sweden begins”. 
Som samarbetspartner har man tillgång till, och 
uppmuntras att använda, ett antal verktyg kopp
lade till varumärkesarbetet såsom bilder, filmer 
och logotyper.





SAMARBETSPARTNERS

Många av de som vill vara med och arbeta för att stär
ka Sigtunas attraktionskraft väljer att teckna avtal och 
bli samarbetspartner med Destination Sigtuna. Idag 
har vi drygt 85 samarbetspartners. Som samarbets
partner får man tillgång till destinations varumärket 
och marknadsföringskanaler, hjälp med PR, service i 
form av samordning, samt tillgång till nätverk. 

NÄTVERK

Att samarbeta ligger i Sigtunas själ. Vi lägger konkur
rens åt sidan för att tillsammans möta framtidens ut
maningar. Därför skapar vi nätverk där näringsliv och 
kommun kan mötas och driva gemensamma frågor. 
Utgångpunkten för de nätverk vi driver är att de ska 
vara ändamålsenliga och beslutskraftiga.

Samarbete - vårt främsta konkurrensmedel
Destination Sigtuna arbetar kontinuerligt med utvecklingsfrågor i syfte att stärka desti-
nationens attraktionskraft. I samspel med kommun, näringsliv och civilsamhälle identi-
fieras viktiga frågor för att driva destinationen framåt. Samarbete är konkurrensmedlet.

FRUKOSTKLUBBEN

Destination Sigtunas största nätverk, Frukostklubben, 
samlar ett stort antal av näringslivets och kommu
nens företrädare varje månad. Klubben begränsar sig 
inte till besöksnäringen utan skapar ett brett kontakt
nät åt alla medlemmar. 

Frukostklubben är ett av kommunens viktigaste 
nätverk. Medlemmarna är aktiva och ser klubbens 
möten som en viktig kanal för information. Sedan 
starten 1992 har över 270 möten arrangerats. 



Utmaning:
Att vara en föregångare i sättet att samarbeta 
för en hållbar utveckling, så att goda initiativ sprids.

HOTELLNÄTVERKET

Sigtuna är Sveriges fjärde största hotelldestination. 
Endast Stockholm, Göteborg och Malmö har fler över
nattande per år än Sigtunas ca 953 000 gäster ( 2018 ). 

Det hotellnätverk som Destination Sigtuna driver 
är unikt. Konkurrerande verksamheter ser styrkan 
i att gemensamt utveckla och lyfta destinationen 
de verkar i. Ledord i samarbetet är : idéburet, värde
skapande, långsiktigt, generöst och öppet. 

HÅLLBARHETSSAMARBETE  

Tillsammans gör vi skillnad! 
Hållbar Destination är ett hållbarhetsnätverk för 

företag inom besöksnäringen i Sigtuna med syfte att 
minska klimat och miljöpåverkan, samt att främja 
nya lösningar som leder till ökad social och miljö
mässig hållbarhet. I slutet av 2009, ställde vi oss frå
gan om vi inom destinationen skulle växla upp det 
egna miljöarbetet och gemensamt skapa en hållbar 
destination. Som hem till Sveriges främsta flygplats 
och Sveriges fjärde största hotelldestination kände vi 
ett särskilt ansvar. Sedan dess har vi lagt konkurrens 
åt sidan för att tillsammans göra skillnad. Handling 
och kunskapsdelning kring frågor som rör klimat, 

mat och samhälle står i centrum. Hållbar Destinations 
medlemmar vill inspirera varandra och andra att age
ra hållbart.

2010 blev Sigtuna den första destination i Sverige 
som tog steget mot ett nettoutsläpp av koldioxid 
som är lika med noll. Och arbetet har gett effekt. Idag 
ligger utsläppet per gästnatt på i snitt 1,56 kg Co2e, 
vilket är betydligt under europeiska och internatio
nella nivåer.

Tillsammans har vi beslutat att de 1,6 miljoner 
koppar kaffe vi serverar skall vara enbart ekologiskt 
kaffe. Vi har som första destination installerat laddstol
par till våra gästers elbilar och ställt krav på fler elbilar 
i taxibranschen. Vi arbetar med Fly Green Fund för en 
omställning av flygets bränsle till ett mer hållbart re
sande. Vi har under 2019 uteslutit sju engångsartiklar 
som EU kommer förbjuda under 2021. Vi strävar efter 
att bli plastfria gällande engång sartiklar. Matsvinn är 
också ett problem som vi jobbat länge med. 2019 
publicerade vi en receptsamling med tips på hur 
man kan ta vara på sitt matsvinn.

Arbetet fortgår och vi utmanar varandra för en 
kontinuerlig utveckling av vårt hållbarhetsarbete. 



2011 vann Destination Sigtuna Ecologistic Award – 
för nytänkande inom miljöområdet, och 2013 nomi
nerades samarbetet till turistnäringens stora pris:  
The Trip Award.

Under perioden 2019 - 2021 kommer nätverket foku
sera på följande områden :
• Plast, med mål att minska klimatavtrycket från 

plastanvändning och att utesluta plasten där 
andra material kan användas istället.

• Matsvinn, med fokus på mat för att sänka utsläp
pen. 

• Biobränsle, med mål att lyfta Fly Green Fund så 
att de blir en röst i debatten om transporter och 
göra det enklare för gästen att transportera sig 
miljövänligt. 

• Energi – med mål att investera i förnybar energi, 
energieffektivisera där det går och kommunicera 
de gemensamma energivinsterna. 

Tillsammans skapar vi en hållbar besöksnäring 
som gör skillnad.

Hållbar Destination drivs av Destination Sigtuna 
och i nätverket ingår Stora Brännbo, Sigtunahöjden,  
Hotell Kristina, Radisson Blu Airport Terminal Hotel, 
Radisson Blu Arlandia, Rosersbergs Slottshotell, 
Sigtunastiftelsen, Kämpasten, Sigtuna Stadshotell, 
Clarion Arlanda, First Hotell Arlanda, SSP, samt 
Destination Sigtuna.  



Evenemang
Evenemang är viktiga för oss i Sigtuna. De fyller varumärket Sigtuna med innehåll och 
värde. Våra aktiviteter och evenemang visar vad vi står för och är även viktiga tillfällen för 
exponering och PR.

och nätverkande. 
Destination Sigtuna arrangerar tre stora evene

mang med syftet att stärka destinationens varu
märke, samt att locka fler besökare och presumtiva 
boende till destinationen. 

SIGTUNA MÖTE 

Sigtuna Möte är en marknad som arrangerats i 
Sigtuna stad sedan 1972. Marknaden arrangeras 
till minne av det sista jordbruksmötet som hölls i 
Sigtuna år 1912. Marknaden är mycket populär och 
lockar omkring 68 000 besökare. 

JULMARKNADER I SIGTUNA STAD

Fyra söndagar före jul arrangerar Destination Sigtuna 
julmarknader i Sigtuna stad. Traditionellt hantverk, 
presentartiklar, delikatesser och annat bakat och gott 

Evenemang lockar besökare till Sigtuna. Vi prioriterar 
aktiviteter och evenemang som kommunicerar vad 
vi står för och som stärker destinationsvarumärket 
Sigtuna.

Vi arbetar enligt en fastslagen evenemangsstrategi. 
Den är ett viktigt verktyg för att kunna arbeta kon
sekvent och målinriktat med de olika evenemangen. 

Vi uppmuntrar andra att arrangera evenemang 
som bidrar till att fylla det gemensamma varumärket 
med innehåll, och samtidigt stärker Sigtunas profil. 
Den framtagna evenemangsstrategin beskriver i mer 
detalj hur vårt engagemang kan se ut för diverse ty
per av evenemang, genom olika nivåer av samarbete 
och åtagande. Här ryms allt ifrån tillhandahållandet 
av en gemensam evenemangskalender, där alla kan 
lyfta sina egna evenemang via destinationsigtuna.se, 
till hjälp med planering, samordning, marknadsföring 



säljs i torgstånd. Butikerna håller öppet och restau
ranger och kaféer fylls till bredden. Julmarknaden 
nämns ofta som en av Sveriges mest populära, till
sammans med Skansen och Liseberg. Det kommer 
cirka 160 000 besökare till julmarknaden.

SIGTUNA LITTERATURFESTIVAL

Destination Sigtuna är huvudarrangör för Sigtuna 
Litteraturfestival. Festivalen startades 2012 och har 
etablerats som ett nationellt kulturevenemang som 
sätter Sigtuna på kulturkartan. Sedan 2017 anordnas 
Sigtuna Litteraturfestival vartannat år.



Information, Marknadsföring och PR



Idag är våra främsta marknadsföringskanaler digi
tala. Genom våra webbplatser och närvaro i sociala 
medier når vi ut till en bred allmänhet och specifika 
målgrupper.  Kanalerna är snabba och lämpar sig väl 
för nyheter och ständigt uppdaterad information om 
vad destinationen och våra partners har att erbjuda. 
Vår närvaro i sociala medier är hög och information 
uppdateras dagligen.

WEBBPLATSER

Destination Sigtuna driver hemsidorna : 

destinationsigtuna.se

hallbardestination.se 

sigtunalitteraturfestival.se. 

Våra webbplatser är byggda med responsiv design så 
att de stödjer visning i mobiler och läsplattor. 

Webb och sociala medier
Våra främsta marknadsföringskanaler är numera digitala. Arbetet står under ständig 
utveckling, då den digitala verkligheten är mycket förändringsbenägen.

Statistik besök 2019 ökning jfr 2018

destinationsigtuna.se 1 123 751 +19%

hållbardestination.se 33 702 +14%

sigtunalitteraturfestival.se 55 853 +9%



FACEBOOK

Vi har två konton på Facebook och där kommunice
rar vi på svenska. 

facebook.com/sigtuna

Idag har vi drygt 9 500 följare. Vi arbetar med kom
munikation med fokus på bilder från Sigtuna, samt 
att bygga upp en relation till våra följare. Detta är 
även en populär kanal att lyfta våra partners i.

facebook.com/sigtunalitt

Sidan har idag 1 900 följare och är en Facebook
sida för att kommunicera information om Sigtuna 
Litteraturfestival, såsom deltagande författare och 
program. 

INSTAGRAM

Vi har två konton på Instagram och där kommunice
rar vi på svenska. 

instagram.com/destination_sigtuna/ 

Vi har idag drygt 3 000 följare på kontot och kom
municerar bilder och information från hela destina
tionen.

instagram.com/sigtunalitt/

Sidan har idag drygt 500 följare och vi kommunicerar 
bilder från Litteraturfestivalen.

YOUTUBE 

Vi producerar kontinuerligt filmer som ska locka till 
besök.
youtube.com/user/DestinationSigtuna



PR

Vi arbetar strategiskt med PR för att få ut vårt bud
skap och stöttar även samarbetspartners vid större 
nyheter genom verktyget mynewsdesk.com och 
bearbetning av press. Några fokusområden för PR
satsningar är destinationens hållbarhetsarbete samt 
Sigtuna Litteraturfestival. Arbetet har fått ett stort 
genomslag i såväl tryckt som digital media och ska
par mervärde för alla partners.

ANNONSERING

Vi arbetar med annonsering huvudsakligen vid 
specifika evenemang eller projekt.

PR & annonsering
De stora evenemangen och samarbeten som Destination Sigtuna fokuserar på upp-
märksammas ofta av media. När vi gör bra saker ser vi till att synas. Och när andra gör 
bra saker hjälper vi till att lyfta fram det.



Evelina Balfe 

PR och Kommunikation

Caroline Englund

Key Account, sociala 
medier och projektledare 
för Hållbar Destination

Maria Martin

Projektledare

Alexander Kercevic
Marknadsansvarig

Elisabeth Söderby
Projektassistent

Anna Lakmaker

Vd

Medarbetare Destination Sigtuna
Destination Sigtuna AB ägs gemensamt av Sigtuna kommun ( 47 % ) och 
Sigtunas Näringsliv ( 53 % ). Bolaget har till uppgift att i brett samarbete stärka 
destinationens attraktionskraft i relation till besökare och presumtiva boende.

DESTINATION SIGTUNA

Stora gatan 33, Sigtuna
Box 117, 193 23 Sigtuna

Telefon 08594 806 50
destinationsigtuna.se
hallbardestination.se

sigtunalitteraturfestival.se


