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INLEDNING   
Open House Stockholm är en arkitektur- och samhällsbyggnadsfestival som vänder sig till 
allmänheten som får möjlighet att gratis besöka unika byggnader och platser, delta i 
seminarier och på guidade turer och därigenom få nya kunskaper om sin stad. 
Festivalen syftar till att stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande genom direkt 
erfarenhet och genom att själv upptäcka staden. Allmänheten bjuds in att aktivt delta vilket 
bidrar till debatt och diskussion om stadens utveckling. 
 

BAKGRUND  

Open House Worldwide 
Open House grundades i London 1992 av Victoria Thornton. Målet var att riva barriärerna 
mellan arkitektkåren och allmänheten. Därför bjöds Londons invånare in till öppet hus i flera 
byggnader där de fick chansen att uppleva hur arkitektur bidrar till stadens utveckling.  
 
Open House är ett enkelt men kraftfullt koncept som ger gratis tillgång till ett mycket stort 
utbud av offentliga och privatägda byggnader för nästan en miljon besökare globalt. Open 
House-evenemangen, som genomförs oberoende av varandra över hela världen är ett 
beprövat koncept som främjar medborgarengagemang och stolthet över den egna staden. 
 
I många världsstäder ser man Open House eventen som det bästa sättet att visa den inverkan 
som planering, bevarande, design och förnyelse av den moderna staden har på medborgarnas 
liv. Idag genomförs festivalen i 45 städer och intresset fortsätter att växa i andra städer över 
hela världen.  
 
Victoria Thornton valde under våren 2020 att pensionera sig från Open House London och 
Open House World Wide. Administrationen lämnades då över till Phineas Harper och 
George Kafka. Victoria finns kvar i bakgrunden och stöttar där det behövs.  Under 2021 
anställde OHWW två koordinatorer på deltid, Elis Shin och Matea Vlaskalic som numera har 
hand om samverkan världen över.  
 
Pandemin har fortsatt påverkat de olika städernas festivaler även under 2021. Vissa städer 
ställde om till digital festival, vissa städer har skjutit upp sina festivaler, vissa genomförde sina 
festivaler som en kombination av digitalt och fysiskt och vissa tvingades ställa in helt. Även 
under 2021 planerade man för en gemensam OHWW-festival med digitala bidrag från hela 
världen. Denna skulle egentligen ha genomförts i börja på december 2021 men har skjutits 
upp till april 2022. Open House Stockholm planerar att delta i denna.  
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Open House Stockholm  
Open House Stockholm är en del av det globala nätverket Open House Worldwide, och är 
en ideell förening som grundades 2015 av fyra föreningar vars medlemmar är engagerade i 
samhällsbyggandet på olika sätt: Samhällsbyggnadslänken vid KTH, Stockholms 
Arkitektförening, Samhällsbyggarna och Stockholms Byggnadsförening.  
Under 2020 lämnade Stockholms Arkitektförening som medlem. Under 2021 så tillkom 
föreningen för Samhällsplanering som ny medlem. 

Open House genomfördes i Stockholm för första gången den 7–8 oktober 2016 och har 
sedan dess genomförts varje år i oktober men undantag 2020 då det flyttades till november 
på grund av det rådande läget med pandemin.  

Antal besökare och objekt under åren:  

År Antal besök Antal objekt 
2016 9 000 45 
2017 7 500 59 
2018 12 000 45 
2019 11 500 60 
2020 ca 1 000* 10 + digitalt 
2021 4 720** 52 + digitalt + livesändning 

*2020 tillämpades föranmälan på samtliga fysiska objekt. Festivalen hölls i ett mini-format på 
grund av rådande situation med Covid-19. Antal förbokade biljetter totalt 530 st. Bedömning 
att bortfall av besökare var ca 10-20% mot de förbokade biljetterna. Samtidigt så hade Open 
House Stockholm digitala programpunkter som lockade fler än 500 besökare under 
festivalhelgen. Det internationella programmet lockade ca 40 000 besökare i hela 
världenunder festivalhelgen.  
 
**2021 tillämpades föranmälan vid majoriteten av programpunkterna, främst kopplat till 
rådande omständigheter kring pandemin. Festivalen var även 2021 begränsad och en 
hybridversion av fysiska programpunkter och digitala programpunkter. Samt en live-
sändning från Slussen. Inklusive live-sändning och digitala besökare lockade festivalen 6200 
besökare, varav 420 deltog i live-sändningen.  
Antalet förbokade biljetter totalt 3287 varav avbokningar 894. Antal förbokade biljetter inför 
festivalen 2393. Bortfall av besökare som inte dök upp var ca 540.  

 
OPEN HOUSE STOCKHOLM 2021 
Open House Stockholm arrangerades för sjätte gången den 1-3 oktober 2021. I 
storstockholmsområdet kunde man under helgen besöka 52 fysiska objekt 
(stadsutvecklingsprojekt, byggnader, utomhusvandringar kring olika platser och parker, 
gårdsfest och barnaktiviteter) samt ta del av digitalt material från olika programpunkter och 
delta i en live-sändning från Slussen.  
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På grund av läget med pandemin var omfattning och upplägg för årets festival fortsatt 
osäkert när planeringen startade under våren vilket också återspeglade sig i våra utställares 
planering. Men tidigt så märkte vi att behovet av att återigen få göra något var stort hos våra 
utställare och samarbetspartners. Styrelsen kunde under våren besluta om att genomföra 
festivalen samtidigt som man var beredd på att i samråd med partners, sponsorer och 
utställare kunna ställa om festivalens upplägg ifall att rådande situation hade krävt detta. 
Extra fokus lades detta år på att hitta nya aktörer som inte tidigare hade deltagit samt 
involvera den nya medlemmen, föreningen för Samhällsplanering i programmet.  
 
Programmet för Open House Stockholm 2021 lanserades den 17 november 2021. 
Lanseringen genomfördes digitalt på webbsidan och annonseras i förväg via sociala medier 
(Facebook, Instagram, LinkedIn) samt nyhetsutskick. Även media informerades inför 
programlanseringen vilket senare resulterade i ett inslag på SVT kring kv Grindvakten som 
var en av våra programpunkter. Lansering innefattade de 52 fysiska visningsobjekten. De 8 
digitala programpunkterna fanns tillgängliga för besökarna under festivalhelgen och live-
sändningen från Slussen genomfördes 1 oktober. De digitala programpunkterna kvarstår på 
hemsidan efter avslutad festival.  
 
Nästintill alla programpunkter som krävde föranmälan var helt fullbokade innan festivalen. 
Med undantag av några programpunkter som hade ett fåtal platser kvar vid festivalhelgen. 
Detta innebär att de förbokningsbara visningarna drog till sig ett långt större intresse än de 
platser som kunde erbjudas. En stor mängd potentiella besökare fick inte plats på de 
programpunkter de hade önskat. I år tillämpades ingen kölista utan först-till-kvarn-principen 
användes när platser återigen blev lediga på grund av avbokningar.  
Tyvärr så var det många besökare som inte dök upp trots sina bokade biljetter eller att det 
gjordes avbokningar med väldigt kort varsel, vilket inte gav tillräckligt med tid för någon 
annan att boka den platsen. I vissa fall hade man möjligheten att släppa in spontanbesökare i 
stället, men i många fall förblev platsen då tom. Detta kan i framtiden undvikas med att i 
större utsträckning ha programpunkter utan föranmälan och i stället vid behov ordna ett 
system för kö på plats. På så sätt kan även spontanbesökare ta del av festivalen.  
 
Under festivalhelgen släpptes åtta digitala programpunkter från Stockholm på festivalens 
webbplats. Dessa fanns som komplement till det fysiska visningarna och innefattade bland 
annat en vandringsapp för att upptäcka skolor i Stockholmsområdet och informationsfilmer 
och 3D visningar av byggnader och projekt. För de utställare som av pandemirealaterade skäl 
inte kunde delta i festivalen blev det digitala programmet ett sätt att ändå kunna vara med. 
Besökare uppmanades att ta del av det digitala programmet vid flertalet tillfällen genom 
reklam och utskick i Open House Stockholms kanaler.  
 
Under festivalen 2021 arrangerades särskilda aktiviteter som var till för barn 
samt aktiviteter som berörde barnens roll i staden. Dessa var: 
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- Lilla Kvarnholmen, en lekpark utformad i hur det såg ut förr.  
- Gårdsfest i Stockholmsverken med flertalet aktiviteter för både stora och små.  
- Bygga fågelmatningshus och samtal kring barnkonventionen.  
- Debatten som berör barn och skolhus i den täta staden. Moderator: Magnus Anclair från 
Forum Bygga skola.  
 
 

GÄLLANDE COVID-19 

Omständigheterna kopplade till rådande pandemi togs på största allvar under planeringen av 
festivalen. Våra utställare hade en sund inställning och planerade noggrant för olika scenarier. 
I många fall genomfördes guidade utomhusvisningar och i de fall det var inomhusvisningar 
anordnades de i mindre grupp.  
Festivalens upplägg anpassades för att kunna följa alla försiktighetsåtgärder.  
Inför festivalen så togs samtliga rekommendationer bort (29 september), vi fortsatte dock 
ändå att motverka trängsel och informera våra besökare om de åtgärder som gällde för vår 
festival.  
 
Besökare uppmanades genom olika kanaler att följa de gällande rekommendationerna, att 
hålla avstånd och att stanna hemma vid symptom.  
Volontärer och personal på plats fick instruktioner om hur de skulle arbeta för att minska 
smittspridning. I slutändan blev det upp till varje utställare att avgöra vilka lokala 
rekommendationer som skulle gälla just där.   
 
Observationen inför och under festivalhelgen blev 
att även våra besökare tar Corona på största allvar. 
Många avbokade sina platser med kort varsel eller 
dök inte upp på de bokade visningarna.  
 
För besökare som inte kunde eller ville delta fysiskt 
så lobbade vi för det digitala programmet inför och 
under festivalhelgen via festivalens kanaler.  
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GEOGRAFISK SPRIDNING  
Objektens geografiska spridning sträckte sig över storstockholmsområdet.  
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MARKNADSFÖRING 
OCH ENGAGEMANG  
Generellt har Open House Stockholm fortsatt att öka intresset hos allmänhet och besökare. 
Eftersom vi i år skulle återgå till en något mer normal festival kunde vi också öka 
marknadsföringsinsatserna, jämfört med 2020 då dessa var i princip obefintliga.  
I år tillämpades annonsering i sociala medier och tidningar som man gjort tidigare år.  
 

Hemsida - www.openhousestockholm.com 
 
Antal besökare Open House Stockholm: 

- 28 359 webbplats sessioner  
- 16 320 unika besökare 
- 142 792 antal sidvisningar 
- Flest besökare 2 oktober (3892), 1 oktober (2997), 30 sept (1686), 17 sept (1392) 

lanseringsdag 
- En besökare stannade på hemsidan i snitt 5 minuter 
- Hemsidan besöktes mest under lunchtid (10.00-12.00) 
- Den mest besökta sidan var sidan innehållandes festivalprogrammet 
- 84 496 visningar via telefon, 55 068 besök via datorn och 3 234 via surfplatta. 
- Från fredag 1/10 till söndag 3/10 besökte 1064 personer (+52% mot 2020) det 

digitala programmet  
- Besökaren integrerade med det digitala programmet i snitt 12 minuter. 
- Hagastaden var det populäraste digitala objektet med flest besökare och längst     

tid spenderad. Objektet hade utöver text också två videoklipp. 
- Besökaren kom flest gånger via en Facebook länk.  
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Hur kom besökarna till oss? Via: 

 
 
Var befann sig besökarna? 
 

 
 
Sociala medier  
Tillväxten på nästan alla sociala plattformar och kanaler skedde under hela festivalåret med 
ökning de senaste veckorna inför festivalen. LinkedIn sattes i gång ordentligt under 2021 och 
användes kontinuerligt tillsammans med Facebook och Instagram. Under 2021 har vi sett 
ökning av följare på samtlliga av våra sociala medier.  Störst ökning kunde vi se på 
nyhetsbrevets prenumeranter. Detta kan härledas till pop-up fönstret som dyker upp på 
hemsidan och uppmanar till att prenumerera på vårt nyhetsbrev.  
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Nedan följer några av höjdpunkterna: 
 

Nyhetsbrev Facebook Instagram 
1580+ abonnenter 

é 38% 
3900+ följare 

é 3% 
1640+ följare 

é 19% 
 
Siffror för sociala medier: 

- Facebook:  Räckvidd: 45 841 
   Räckvidd annonser: 39 593 
   Interaktioner: 2513 

- Instagram:  Räckvidd konton 6758 
   Interagerande konton 253 

- LinkedIn:   Visningar: 25 436 
   Reaktioner: 507 
   

    Period augusti till oktober 2021 
 

Andra kanaler  
 
Ytterligare exponering genom följande kanaler: 

- Medlemsföreningars kanaler såsom sociala medier, nyhetsbrev, webbplats 
- Utställare, partners, sponsorer kanaler såsom sociala medier, nyhetsbrev, webbplats 
- SVT Nyheterna Stockholm, inslag i nyheterna + extra inslag kring programpunkt kv 

Grindvakten 
- Visit Stockholm 
- Gästbesök i podcast Urbanistica Podcast  
- Artiklar i Mitti lokaltidning, Bygga Stockholm, Hållbart byggande,…  
- Info via andra bloggar, podcasts, instagram mm 
- Tips och eventkalendrar i Stockholm  
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MARKNADSFÖRING  

Marknadsföringsmaterial  
Ca 300 utställarrepresentanter och 
volontärer stöttade festivalen. De 
förseddes med tygpåsar, logobands och 
namnskyltar från Open House Stockholm 
att bära under festivalen.  
 
Affischer och ballonger distribuerades 
också till utställare som en del av 
festivalmaterialet som kunde sättas upp 
för att hjälps besökare att hitta till visningarna. 
 
Open House Stockolms personal, områdesansvariga volontärer och fotografer utrustades 
med gula Open House Stockholm jackor för att särskilt synas under festivalen och kunna 
finnas till hands för både utställare och besökare.  
 
Inför 2022 ska materialet ses över och kompletteras med andra/nya sätt att markera 
programpunkterna.  
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VOLONTÄRER  
Förutom de personer som varit aktiva genom utställarna (t ex som guider, fastighetsägare 
eller anställda), har volontärer hjälpt till under festivalhelgen. 
 
Volontärerna har rekryterats både genom Open House Stockholms kanaler (särskilt hemsida, 
sociala medier och nyhetsbrev) och genom Open House Stockholms kontaktnät. Volontärer 
rekryterades också genom studentorganisationer. 
  
Volontärer fungerade som värdar för besökare till visningarna, svarade på allmänna frågor 
om eventet, och hjälpte utställare att hantera köer, visningar och allmän information. Även 
2021 fanns Områdesansvariga (gruppchefer för volontärer) som fanns som extra stöd för 

projektgrupp och utställare under och inför 
festivalhelgen. Under årets festival engagerades 
också fotovärdar. Inför festivalen hölls ett digitalt 
informationsmöte för volontärerna och samtliga 
volontärer bjöds in till årets premiärmingel för att 
starta i gång festivalhelgen.  
 
Gemensam uppfattning i feedback från 
volontärerna var att det var positivt att vara en del 
av Open House Stockholm och att det var trevligt 
att nätverka och träffa nya, intressanta människor. 
De tyckte också att det var intressant att dela 
berättelser och lära sig mer om festivalen och om 
byggnaderna. Att få intern information, ta del av 
historier om byggnaderna och få lära känna 
utställarna var också något som uppskattades 
mycket.  
 

 
 
 
Även i år bjöds volontärerna på lunch och fika under festivalhelgen.  
Flertalet volontärer har redan uttryckt att de gärna deltar igen nästa år.  

  

Daniel Ruotsalainen  
Områdesansvarig, volontär 
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AMBASSADÖRER 
Festivalen har ett antal ambassadörer som finns till för att stötta festivalen och sprida 
budskapet och information om Open House Stockholm. Ambassadörer kan också vara en 
del av referensgruppen som arbetar fram varje års festivalprogram.  
 
Exempel på vad ambassadörerna kan bidra med: 

- Ansvar för festivalens kvalité och funktion  
- Bidra med råd och kunskap avseende objekt och utställare 
- Ansikte utåt för festivalen 
- Bidra med innehåll i det tryckta programmet eller OHs kanaler 
- Medverka i intervjuer, radio och TV  

 
Ambassadörerna ska representera hela branschen och vara personer med olika roller och 
bakgrund exempelvis: Arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt, fastighetsägare, 
stadsplanerare och entreprenör. Kontakten med ambassadörerna skedde löpande under året. 
 
Ambassadörer under 2021 har varit:  
Torleif Falk, Stadsarkitekt Stockholms stad 
Alexandra Lauren, Vice VD, Skanska Sverige 
Anna Rolf Espling, Arkitekt, Link Arkitektur  
Stefan Nilsson, Trendexpert, Trendstefan 
Magnus Andersson, Slottsfogde, Kungl. Djurgårdenss förvaltning  
Mustafa Sherif, Stadsplanerare, AFRY (ny 2021) 
Lars Edwin Andersson, Senior advisor, Stadsdelscentran (ny 2021) 
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REFERENSGRUPPEN 
Under 2021 fortsatte vi att engagera referensgruppen som arbetar övergripande med 
planeringen av festivalprogrammet. Referensgruppen består utav festivalens ambassadörer, 
representanter från styrelsen samt även (nytt för 2021) representanter från festivalens 
partnersföretag.  
 
Referensgruppen 2021:  
Anna Espling Rolf - Link Arkitektur & Ambassdör  
Stefan Nilsson - Trendstefan & Ambassadör  
Mustafa Sherif - AFRY & Ambassadör  
Lars-Edwin Andersson - Senior Advisor Stadsdelcentran & Ambassadör  
Alexandra Laurén - Skanska & Ambassadör  
Fredrik André - Skanska  
Anneli Frisk - Akademiska Hus & Partner  
Marta Jarzabek Hulthén - Vasakronan & Partner  
Joakim Frykberg - Vasakronan & Partner  
Lars Strömgren - Samhällsbyggarna & OH Styrelse  
Lisa Enbom - Link Arkitektur & OH Styrelse  
Joanna Messmer - Projektchef för Open House Stockholm 
 
 
 
 
 

  

Delar av årets referensgrupp 
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ANDRA EVENEMANG 
Festivalens högtidliga öppnande firades med ett premiärmingel den 29 september 2021.  
Under premiärminglet deltog utställare, partners, sponsorer, volontärer, representanter för 
medlemsföreningar, Open House 
Stockholms styrelse, projektgrupp, 
ambassadörer samt tidigare 
styrelsemedlemmar.  
Premiärminglet hölls hos Stockholms 
Byggnadsförening som sponsrade med 
dryck och tilltugg till deltagarna. 
Programmet omfattade 
välkomsthälsningar från Ruben 
Aronsson, VD Stockholms 
Byggnadsförening samt Open House 
Stockholms ordförande Johan Berg  
och Projektchef Joanna Messmer. Anförandena avslutades med ett föredrag av stadsarkitekt 
Torleif Falk (ambassadör för Open House Stockholm). 
Under minglet så invigdes festivalen genom att Torleif Falk, Johan Berg och Joanna 
Messmer.  

 

 

  

Invigning av festivalen. Joanna Messmer, Torleif Falk, Johan Berg 

Från vänster: Sara Häggmark (områdesansvarig volontär), Camilla 
Löfgren (styrelsen), Joanna Messmer (projektchef), Torleif Falk 
(ambassadör), Johan Berg (styrelsen), Karin Ahlzén (styrelsen), Julia 
Matwinska (styrelsen), Lisa Enbom (styrelsen), Ina Andreolli 
(styrelsen), Rafael Ospino (områdesansvarig volontär), Daniel 
Ruotsalainen (områdesansvarig volontär) 
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SAMARBETEN  
Open House Stockholm genomförs med stöd av föreningens medlemsorganisationer, 
partners och sponsorer, staden samt den goda viljan hos alla utställare, arkitekturguider, 
volontärer och entusiaster. Inför varje festival behöver finansieringen säkerställas, detta med 
tidiga kontakter och upprättade avtal med partners och sponsorer. Under 2021 tillämpades 
en utställaravgift på 15 000 kr för samtliga utställare (med undantag för 
bostadsrättsföreningar och privatpersoner) samt så fanns det möjlighet att delta extra i form 
av att vara sponsor eller partner. Betalande utställare omnämdes som Open House 
Stockholms vänner. Stockholms stad Kulturförvaltningen bidrog med kulturstöd på 200 000 
kr.  
 

ÖVRIGA BIDRAG 
Under våren söktes flertalet olika bidrag och stöd från stiftelser. Under 2021 erhöll Open 
House Stockholm 100 000 kr i medel från B A Danelii stiftelse. Övriga sökta stöd från 
stiftelser har avslagits.  
 

OPEN HOUSE STOCKHOLM SKULLE INTE VARA 
MÖJLIGT UTAN FÖLJANDE SAMARBETEN: 
 

MEDLEMSFÖRENINGAR 
Samhällsbyggarna 
Samhällsbyggnadslänken vid KTH 
Stockholms Byggnadsförening 
Föreningen för Samhällsplanering 

 
OPEN HOUSE STOCKHOLMS PARTNERS 
Akademiska Hus  
Vasakronan  
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OPEN HOUSE STOCKHOLMS SPONSORER 
AIX 
Atrium Ljungberg 
Castellum 
Fabege 
Hemsö 
Humlegården 
Jernhusen 
NCC 
Nyréns Arkitektkontor  
Peab 
Stockholms stad 
Svenska Bostäder  
 

OPEN HOUSE STOCKHOLMS VÄNNER 
Balder 
Stockholms Byggmästareförening 
Einar Mattsson 
Equator 
Familjebostäder  
Horisont 
JM 
Kungl. Djurgårdens förvaltning  
Landskapslaget 
Link Arkitektur 
SISAB 
Stockholmshem 
Stockholms Byggnadsförening 
Sveafastigheter 
ÅWL Arkitekter  
 
 

STÖD/BIDRAG 
Stockholms stad 
B A Danelii   
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ARBETSGRUPPER  
PROJEKTGRUPP 
Joanna Messmer, Projektchef, KRESP Projektledning, adjungerad i styrelsen   
Hawler Rabun, Projektgrupp/ansvarig IT, KRESP Projektledning 
 

STYRELSEN 2021 
Johan Berg, Ordförande, representant för Samhällsbyggnadslänken vid KTH 
Camilla Löfgren, Vice Ordförande 
Lars Strömgren, Kassör, representant för Samhällsbyggarna 
Karin Ahlzén 
Julia Matwinska 
Lisa Enbom, representant för allmänheten  
Ina Andreolli, representant för allmänheten 
 

AMBASSADÖRER 
Torleif Falk, Stadsarkitekt Stockholms stad 
Alexandra Lauren, Vice VD, Skanska Sverige 
Anna Rolf Espling, Arkitekt, Link Arkitektur  
Stefan Nilsson, Trendexpert, Trendstefan 
Magnus Andersson, Slottsfogde, Kungl. Djurgårdens förvaltning 
Mustafa Sherif, Stadsplanerare, AFRY  
Lars Edwin Andersson, Senior advisor, Stadsdelscentran  
 
 

OMRÅDESANSVARIGA  
Sara Häggmark 
Nadin Muhieddine 
Rafael Ospino  
Daniel Ruotsalainen 
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 BILAGA – FESTIVALOBJEKT 2021 
Fysiska programpunkter:  
Ahouse (Arkitekthögskolan) guidad visning Balder/2BK 
Barns rätt, gör fågeln mätt! aktivitet/workshop Link 
BRF Villa Mälarhöjden guidad visning BRF Villa Mälarhöjden 
Campus Albano guidad visning Akademiska Hus 
Campus Albano (studentbostäder) guidad visning Svenska Bostäder 
Campus Solna guidad visning Akademiska Hus 
Flora, Midsommarkransen guidad visning Sveafastigheter 
Folkoperan guidad visning AIX 
Framtidens kontor – Kom in till 
Vasakronan och Arena Sergel guidad visning Vasakronan 

Framtidvandring Slussen stadsvandring 
Stockholms stad 
Exploateringskontoret 

Gustaf Vasa kyrka, Vasastan guidad visning AIX 

Hagastaden stadsvandring 
Stockholms stad 
Exploateringskontoret 

Hantverksinstitutet, Södermalm guidad visning Hemsö 
Hökarängen centrum med omnejd stadsvandring Stockholmshem 
Industri i förvandling/Equator stadsvandring Equator 

Järvabadet/Eggeby Gård guidad visning 
Stockholms stad 
Fastighetskontoret 

Kabelverket guidad visning AIX/Familjebostäder 
Karl XI:s fiskarstuga, Djurgårdens 
äldsta byggnad guidad visning 

Kungl. Djurgårdens 
förvaltning 

Konst och arkitektur på Campus 
Frescati guidad visning Akademiska Hus 
KTH Campus guidad visning Akademiska Hus 
Kungliga Väntsalen guidad visning Jernhusen 
kv Grindvakten guidad visning Stadsholmen 
Kvarnholmen stadsvandring Peab/JM 
Kärrtorps Centrum  guidad visning Nyréns Arkitektkontor 
Liljevalchs+ guidad visning Peab 
Lilla Kvarnholmen  aktivitet/guidad visning ÅWL Arkitekter 
Medborgarhuset guidad visning Nyréns Arkitektkontor 

Norra Djurgårdsstaden stadsvandring 
Stockholms stad 
Exploateringskontoret 

Nyréns Arkitektkontor  
guidad 
visning/arkitektkontor Nyréns Arkitektkontor 

Regnparken och Skyfallsdammen: 
Dagvattenhantering i 
Rålambshovsparken parkvisning FFS/Urbio 
Sergelhusen – en historisk förändring 
av stadens mest centrala plats guidad visning Vasakronan 
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Sickla guidad visning Atrium Ljhungberg 
Skönstaholm guidad visning BRF Sköntaholm  
Slakthusområdet  guidad visning Atrium Ljhungberg 

Slussenrummet öppet hus 
Stockholms stad 
Exploateringskontoret 

Slussens nya bussterminal guidad visning Link 

Stadion guidad visning 
Stockholms stad 
Idrottförvaltningen 

Stadsvandring Blasieholmen och 
Norrmalmstorg stadsvandring Humlegården 
Stockholms Centralstation guidad visning Jernhusen 

Stockholmsrummet öppet hus 
Stockholms stad 
Fastighetskontoret 

Stockholmsverken gårdfest Landskapslaget 
Strand - Från grå raketverkstad till 
inspirerande framtidskvarter guidad visning Vasakronan 

Sveriges mest hållbara arkitektkontor? 
guidad 
visning/arkitektkontor Link 

Telefoncentralen guidad visning Einar Mattsson 
Torsgatan 26 guidad visning Castellum 

Understenshöjden, ekoby guidad visning 
BRF 
Understenshöjden 

Upptäck Engelbrektsplan stadsvandring Humlegården 

Vinkelbodarna guidad visning 
Höjdhagens 
villaägareförening  

Vinterviken guidad visning 
Stockholms stad 
Fastighetskontoret 

Wenner-Gren-Center guidad visning Fabege 
Är eleven en stapelvara? Ett samtal om 
barn och skolhus i den täta staden. debatt/aktivitet Horisont 
Östra Reals gymnasium guidad visning SISAB 

 
 
Digitala programpunkter: 
Albano digital programpunkt Akademiska Hus 

Hagastaden digital programpunkt 
Stockholms stad 
Exploateringskontoret 

Hangar 5 digital programpunkt NCC  
Medborgarhuset digital programpunkt Stockholms stad Fastighetskontoret 

Norra Djurgårdsstaden digital programpunkt 
Stockholms stad 
Exploateringskontoret 

Serhelhuset digital programpunkt Vasakronan  
SISAB Skolkultur digital stadsvandring/app SISAB  
Slakthusområdet digital programpunkt Castellum  

Slussen live Live-sändning 
Stockholms stad 
Exploateringskontoret 
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BILAGA 1 – URVAL AV FOTON FRÅN FESTIVALEN  

 

 
 

 
 

 

Ahouse 
Foto: Anastasia Angeli 

KTH Campus 
Foto: Joanna Messmer 

Campus Albano studentbostäder 
Foto: Jens Aronsson 

Upptäck Engelbrektsplan 
Foto: Jens Aronsson 

Är eleven en stapelvara? 
Foto: Ola Hedin 

Framtidens kontor Arena Sergel 
Foto: Ina Andreolli

 
Upptäck Engelbrektsplan
Foto: Jens Aronsson

Regnparken och skyfallsdammen 
Foto: Jens Aronsson 

Barns rätt gör fågeln mätt 
Foto: Helya Pazuki 

Liljevalchs+ 
Foto: Joanna Messmer 

Medborgarhuset 
Foto: Anastasia Angeli 

Campus Albano 
Foto: Jens Aronsson 
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BILAGA 2 – REFLEKTIONER OCH TANKAR  

Besökare levererade många glada tillrop under hela festivalhelgen. Feedbacken har varit att 
visningarna upplevdes so mycket intressanta med bra guider. I vissa fall uppfattade 
besökarna att det var svårt att höra guiden, detta kan härledas till att många visningar vad 
utomhus men också att man fortsatt höll avstånd till varandra och således inte stod så nära. 
Detta bör undersökas inför framtiden. 
Utställare, besökare och volontärer var mycket glada för att någon form av festival blev och 
att det var så många olika programpunkter. Upplägget med både fysiskt och digitalt verkade 
vara uppskattat, dock så har vi genom enkätundersökningar förstått att många inte har hittat 
till det digitala programmet vilken kan utvecklas mer framöver. 
Systemet med föranmälan innebär extrem mycket administration och tyvärr var det en 
alldeles för stor andel som inte dök upp trots att de hade bokade biljetter. Många var duktiga 
och bokade av, men för sena avbokningar innebar att vi inte kunde fylla dessa platser med 
andra personer. För framtiden är det bättre att festivalen är mer öppen och spontan och att 
föranmälan används endast i undantagsfall. Vi får hitta nya/andra vägar för att ordna köer på 
plats. Även skyltmaterialet som lämnas till utställare behöver ses över och utvecklas inför 
nästa år. 
 
Hemsidan och bokningssystemet upplevdes generellt som enkla att använda. Flertalet av 
önskemålen från tidigare år tog vi till oss och justerade detta år. Dock så önskade man ett 
sätt att kunna filtrera programpunkterna, exempelvis genom att kunna se vilka objekt som 
var fullbokade och vilka som fortfarande hade biljetter kvar alternativt vilka som var objekt 
utan föranmälan. Med ett annat system i form av färre objekt med föranmälan i framtiden 
bör detta lösas sig per automatik.  
 
När det kommer till festivalprogrammets innehåll så var besökarna generellt nöjda. På 
önskelistan inför framtiden ligger fler historiska objekt, fler bostäder och mer hemliga rum. 
Önskemål har inkommit om att det i programmet ska framgå hur lång en visning är för att 
underlätta för besökarnas planering.  
Volontärerna spelar en stor och viktig roll under festivalen. Här ska vi utveckla 
kommunikationer mellan utställare och volontärer och se till så att dessa får kontakt tidigare 
samt så har vi fått önskemål om roligare kit till volontärerna. Detta behöver ses över och 
utvecklas under 2022.  
 
Aktiviteter likt live-sändningen från Slussen är trevliga inslag som tillåter att fler kan delta i 
festivalen utan att behöva vara med fysiskt. Denna typ av kortare instick bör utvecklas under 
2022.  
 
Det har efterfrågats att festivalen ska synas mer i olika sammanhang. Under 2022 behöver vi 
se över hur festivalen marknadsförs samt säkerställa att det sker kontinuerligt över hela året. 
Att anordna mindre event under resten av året kan hjälpa till att få upp ögonen för den stora 
festivalen.  
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BILAGA 3 – SAMMANSTÄLLNING ENKÄTUNDERSÖKNING  

Efter avslutat festival genomförde tre enkätundersökningar. En för volontärer (hög 
svarsfrekvens), en för utställare (hög svarsfrekvens), en för besökare (låg svarsfrekvens)  
 

VOLONTÄRSENKÄT 
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19 
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Ett urval av kommentarer från volontärer: 

- Det känns verkligen perfekt för mig att vara OH fotograf för att jag tycker om att kunna åka till 
många olika platser och det var bra för OH också för att jag skapade några bilder i alla ställen jag 
gick till. Tack för den frihet! 

 
- Ser fram emot nästa år!  

 
- Allt fungerade och jag vill vara med fler år. Kanske mer information och pep om eventet media.  

 
- Ett fantastiskt sätt att få lära/veta mer om platser och objekt i Stockholm!  
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UTSTÄLLARENKÄT 
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Ett urval av kommentarer från utställare: 

- Vi hade en fantastisk volontär på ett av våra event, så kul med engagerade människor som bidrar 
med såväl god stämning som med bra assistans. Vissa besökare har efterfrågat programblad i fysisk 
form. Kanske kan det vara bra att ha några tillgängliga för de äldre som besöker festivalen och inte 
har tillgång till det digitala programmet via exempelvis en mobiltelefon. Viktigt att försöka få till 
tydliga kluster av aktiviteter för att objekten skall kunna hjälpa varandra att dra publik. 

 
- Bra om vi som utställare kan få information om vilka andra som är med så kan vi hitta former av 

samverkan.  
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- Om vi är med nästa år struntar vi nog i att låta besökarna förboka sig. Då kör vi nog först till 

kvarn.  
 

- Kul och skulle kunna vara ännu mer festivaligt. Att det borde spilla ut mer på stan under hela 
helgen  

 
- Gärna något bättre avbokningssystem. Det var många som hoppade av som hade anmält sig. Det 

var svårt att fästa affischer etc på plats hos oss. Hade varit enklare om de kommit med ram eller 
liknande som man kunde hänga direkt i. 

 
- Kul idé gör om det nästa år  

 
- Jag vill tack personalen på OH för att de hjälp mig med bilder etc, Stort tack!  

 
 
 

BESÖKARENKÄT 
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Ett urval av kommentarer från besökare: 

- Jag är så tacksam att Open House finns. Mkt intressanta objekt, lärorikt o trevligt. Likadant på 
våren?? 

 
- Behövs verkligen bokning av biljetter? 

 
- Bättre info behövs i dagspressen 

 
- Fungerade bra ! Lätt att boka. Och lätt att tyvärr avboka en visning, mycket smidigt!  

 
- Lite bättre skyltning vore bra vid vissa objekt. Ev borde mer reklam göras inför evenemanget, 

förutsatt att ni klarar av ett ökat besökstryck. Det är plågsamt lite folk som går på dessa 
evenemang. Dessutom vore det kul om lite fler verkligen udda platser skulle kunna visas upp. Nu 
är det mycket kontor och bostäder av olika slag. Mer i stil med den Kungliga Väntsalen som jag 
var på för något år sen, och som jag såg att nu var med igen. 

 
- Jag hoppas att det återkommer 2022  

 
- Jag längtar till nästa år.  

 
- Ser fram emot nästa års evenemang.  

 
- Så bra jobbat av er  

 
- Tack för att ni gör detta!  

 
- I år verkade allt handla om arkitektur - mindre sånt!  

 
- Älskar att åka o gå runt i sthlm på detta evenemang. Bra initiativ. Skulle gärna se fler 

programpunkter. Om det är möjligt. Tack för vad ni fixar, för mig ökar det verkligen mitt 
engagemang 

 
- Tog med en vän som blev mycket förtjust och kommer att följa er framöver. Tack! 

 
- Talarna utomhus skulle behöva mikrofoner, det var ibland väldigt svårt att höra vad som sades. 

Det skulle också vara bättre om schemat för helgen kom ut tidigare så att man kunde förbereda sig 
mer. Jag hade uppskattat om det även stod sluttider för besöksobjekten på hemsidan. 

 
- Mycket bra! Hoppas ni kommer tillbaks nästa år!  
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BILAGA 3 – ÖNSKELISTA PÅ PROGRAMPUNKTER 2022 

arkitektoniskt intressanta privatvillor 
byggarbetsplatser 
Centralpalatset 
Centrumhuset 
Citypalatset 
dagvattenhantering 
Dramaten 
Essingeöarna 
fd SKLs byggnads Hornsgatan 
Fersenska terassen 
fler objekt likt Skyfallsdammen 
fler objekt utanför stan 
Frihamnen 
Gamla Posten på Vasagatan 
Gamla Stan 
gamla välbevarade byggnader 
Globen 
Grand Hotel 
Gröna Lund 
Hagastaden 
Haymarket/Pub 
hemliga rum 
Hotel Kung Carl 
Hotell 
hus med nya moderna lösningar  
Husbåtar 
hållbarhetstema 
industri och tillverkning 
Karl Johansluss 
koloniträdgårdar 
Kulturhus vid Sofia kyrka 
Kungliga slottet 
Kungliga väntsalen 
Kungsholmen 
Kungstornen 
Kyrkogårdar 
logistikvåningsplanet i Sergelhuset (källaren) 
Modern arkitektur 
Museum  
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Norra Tornen 
Norrtull 
nya material 
objekt med mycket återbruk vid ombyggnad 
Operan 
Oscarsteatern 
Privat teater 
privatbostäder 
Reaktorhallen 
Restauranger 
Riksdagshuset 
Se Stockholm från höga platser exempelvis tak eller kyrkotorn 
Skridskopalatset 
Slakthusområdet 
Solna 
Stadshuset 
stadskonst 
Sthlm 01 
Stockholms stadion 
Stora Sköndal 
Svenska Akademien (Börshuset) 
Söderkåkarna 
teknsikt intressanta miljöer 
Telegrafberget 
Telestaden 
Tessinska palatset 
Trafikledningscentral 
Trädgårdar 
trähus 
Tunnlar/bergrum 
van der Nootska Palatset 
Vin och sprit 
Waterfront congress 
Westmanska palatset 
Wrangelska palatset 

 
 


