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INLEDNING   
Open House Stockholm är en årligen återkommande arkitekturfestival som vänder sig till 
den breda allmänheten som gratis får möjlighet att uppleva arkitektur och samhällsbyggande 
i staden. Festivalens syfte är att stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande 
genom egna erfarenheter. 
 

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 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 idag ett beprövat 
koncept som bidrar till medborgardialog och engagemang. 
 
I många världsstäder anses Open House eventen vara det bästa sättet att visa vilken inverkan 
som planering, bevarande, design och förnyelse av den moderna staden har på medborgarnas 
vardag. 2018 genomfördes festivalen i 42 städer och intresset fortsätter att växa runtom i 
världen.  
 
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.  
 
Open House genomfördes i Stockholm för första gången den 7–8 oktober 2016 och 
beräknades då ha lockat ca 9’000 besökare till de ca 45 objekten som visades. Festivalen 
genomfördes även 2017 med ca 7’500 besökare och nu senast 2018 under motsvarande helg i 
oktober. 2018 ökade antalet besökare och uppsteg till över 12’000. 
 



 
 

 

OPEN HOUSE STOCKHOLM 2018 
Open House Stockholm arrangerades för tredje gången den 5-7 oktober 2018. Under tre 
dagar visades 47 byggnader och platser för allmänheten. Objekten i årets program följde 
samma kategorier som under 2017: Inredningsdesign, Modernt, Vintage, Under produktion och 
Utomhus. I objekten som visades pågår all typ av verksamhet så som handel, kultur, 
utbildning, offentlig förvaltning, bostäder, industri, infrastruktur, vård, arbetsplatser, idrott 
samt lek. 
 
Open House Stockholm 2018 invigdes i samband med ett premiärmingel den 4 oktober på 
Humlegården Fastigheters huvudkontor - T-House. Humlegården Fastigheter AB, som varit 
partner sedan starten av Open House Stockholm, var platssponsor även för detta event. 
Madeleine Castenvik Holt, marknads- och kommunikationsvhef på Hulmegårdens 
Fastigheter AB inledde med att hälsa alla välkomna. Josefin Dorkhom, projektchef Open 
House 2018 förklarade festivalens invigd och Torleif Falk, stadsarkitekt i Stockholm, talade 
om vikten av att hålla dialogen med medborgarna positiv och öppen. 
 
Festivalhelgen 5-7 oktober 2018 hade över 12’000 registrerade besök, vilket var en betydlig 
ökning jämfört med tidigare år, trots att antalet objekt var färre jämfört med 2017. Slutsatsen 
av det ökade antalet besökare är att festivalen nu är inarbetad och intresset ökar.   
 

GEOGRAFISK SPRIDNING  
Objektens geografiska spridning sträckte sig från Kyrkogårdspaviljongen i Sundbyberg i norr, 
till Erskines Lådan på Lovön i väster, Vinkelbodarna i Höjdhagen i Gustavsberg på Värmdö 
i öster och radhusområdet Skönstaholm i Sköndal i söder.  
 
I innerstaden var målsättningen att gruppera objekten runt några få noder för att göra det 
enkelt för besökarna att besöka flera objekt i närheten av varandra. Ett annat syfte var att i 
ett tidigt skede väcka intresse hos flera utställare i området om ”grannar” redan var avtalade 
att ställa ut. Objekt som tillkom i detta syfte var tex. Arkitekturskolan och A-house vid 
KTH-noden, Stadshuset och Konstvandring på Centralstationen i anslutning till 
Norrmalmsnoden och lekparken Lilla Kvarnholmen på Kvarnholmen. Noderna som Open 
House Stockholm i ett tidigt skede tog fram inför 2018 års festival var: 
 

• KTH-området 
• Norrmalm 
• Kvarnholmen i Nacka

Självklart visades även objekt utanför dessa noder som tex Trygg-Hansa huset på 
Kungsholmen och Skatteskrapan på Söder. Idén med noder var uppskattat hos besökarna.



 

 

MARKNADSFÖRING   
 
Marknadsföringen av Open House Stockholm 2018 har likt tidigare år skett genom kontakt 
med tidningar och radio samt annonsering i digitalt och tryckt format. Annonsering har 
gjorts i sociala medier (Facebook och Instagram), i lokaltidningar (Mitt i) samt via Stockholm 
Visitors center. Reklam har genomförts i grundarföreningarnas egna kanaler samt via KTH-
studenters marknadsföringskanaler. Nytt för 2018 är Open House nyhetsrum på 
Mynewsdesk för effektivare spridning till journalister. 
 
Open House Stockholm omnämndes genom reportage i lokalradio två gånger samt i ett 
inslag i lokalnyheterna på tv vilket är en ökning gentemot tidigare år. 
 
Totalt besöktes festivalen av fler än 12’000 individer, vilket är en ökning med nästan 40% i 
jämförelse med 2017. I princip alla förbokningsbara biljetter var bokade och i vissa fall 
utökades antalet platser med kort varsel för att kunna släppa in fler besökare.  
 
Antalet följare i sociala medier vid i början av 2018 samt efter genomförandet av 2018 års 
festival: 
 

I början av 2018:  Efter genomförande: 
Följare på FB:    2360    3100  
Följare på Instagram:   734    972 
Följare twitter:    235    252 
 

Annonsering i Sociala medier 
Från juli till oktober marknadsfördes festivalen i sociala medier. Eventet pushades för och 
trafik dirigerades till webbsidan. Samtliga objekt marknadsfördes inför festivalhelgen. Totalt 
nåddes 107 793 exponeringar under perioden juli-oktober. 
 

Annonsering och artiklar i lokalpress 
Under festivalveckan infördes annonser i Mitt i i Storstockholm samt i digitala Mitti. I den 
digitala annonseringen fick Open House Stockholm en klickrate på 0,41% (dvs hur många 
som klickat på annonsen för att komma till webbsidan). 
Annonsering i den trycka tidningen skedde genom 1/8-sida i områdena: Innerstan, 
Liljeholmen/Hägersten/Älvsjö, Bandhagen/Enskede/Årsta, Farsta/Sköndal, Solna, 
Sundbyberg, Bromma och Spånga. 



 
 

 

Genom ett annonssamarbete skrevs artiklar om enskilda lokala objekt i Mitt i samt i Allt om 
Stockholm.  
Även andra tidningar så som Nacka Värmdö Posten och Stockholmdirekt skrev om 
festivalen i anslutning till helgen.  
 

Annonsering via Stockholm Visitors Center 
Open House Stockholm annonserade med två stora bakbelysta affischer i skylfönstret på 
Stockholm Visitors Center (bredvid Kulturhuset) samt tre stora bakbelysta affischer inne på 
centret under hela festivalveckan. Festivalens programblad fanns centralt placerades under 
festivalhelgen. Stockholm Visitors Center lockar ca 10’000 besökare per vecka. Utvändigt 
passerar betydligt fler varje dag. Visit Stockholms med ca 206’000 följare på Instagram gjorde 
inlägg om Open House Stockholm 2018 den 5:e oktober och fick över 4’400 gilla-
markeringar. 
  

Mobilapplikation 
Konsultföretaget 
Kollegorna AB 
producerade inför 
festivalen 2017 den app för 
Open House Stockholm 
som även användes 2018 
med några mindre 
förändringar.  
 
 
 
 

Tryckt program  
Årets tryckta program var en karta som kunde vikas ut och 
där ena sidan exponerade alla objekten och den andra sidan 
bestod av en karta. Kartan distribuerades av volontärer och 
utställare samt i Stockholmsrummet i Kulturhuset. Det 
tryckta programmet fanns också hos Stockholm Visitors 
Centre i Kulturhuset.    
 

Marknadsföringsmaterial  
Utställarrepresentanter och volontärer förseddes i samband 
med premiärminglet och volontärinfo med tygpåsar, 
nyckelband, ballonger och namnskyltar med Open House 
Stockholm logga. Dessutom fick samtliga utställare 
affischer att sätta upp på byggnader och platser för att visa 
sin medverkan i Open House Stockholm.  



 
 

 

 
Utöver dessa har Open House två roll-ups som användes vid KTH-noden och i 
Stockholmsrummet, två brevlådor som också ställdes ut där samt att volontärerna vid dessa 
platser också bar gula t-shirts med logga. 

 
 

OBJEKT  
OBJEKTFAKTA 2018 

Totala besök 12000+ 
Objekt 47 
Objekt med fokus på barn 1  
Volontärskift 51 
Volontärer  44 

  
2018 hade vi endast ett nytt arrangemang med fokus på barn: Lilla Kvarnholmen. Vi ser dock 
att denna typ av event är efterfrågad och hoppas att fler utställare är intresserade av att 
fokusera på barn. Dock var 31 av arrangemangen tillgängliga för Hela familjen, tex Prova på att 
gjuta betong, som liksom 2017 höll till på KTH-området. 2018 hade vi också flera arrangemang 
som fokuserade på unga genom att visa eller prata om student- och ungdomslägenheter, tex 
Unga bostadsdrömmar, Studentlägenheter Draconis, Live-in lab, Skatteskrapan, Undervisningshuset på 
KTH samt seminariet på Stockholmsrummet om Hur arkitektur kan bidra till barn- och ungdomsidrotten. 

 
Att prova på att 
gjuta betong är 
populärt bland 
barnfamiljer. Här 
förbereder 
Betongföreningen 
tillsammans med 
volontärer sig för 
att ta emot 
besökarna vid 
KTH-noden. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Under 2018 har styrelsen och kansliet funderat på om de teman vi indelar våra objekt i är 
relevant. Denna diskussion fortsätter även under 2019. Till vår hjälp ser vi gärna mer input 
från grundarföreningarna, i synnerhet Stockholms arkitektförening. 

 

 
 
Figuren ovan visar huvudteman för objekten 2018.  
 
 

UTSTÄLLARE 
Vi upplever ett nära och bra samarbete 
med alla våra utställare. 85% av de som 
ställde ut objekt 2018 är intresserade av 
att delta igen. De resterande vet inte än. 
Några utställare tycker att det är lagom 
att vara med vartannat år. 
 
Stockholm stad hade under helgen flera 
guidade visningar av Gasklockorna i 
Norra Djurgårdsstaden. Dessa var 
oerhört populära och besökare köade i 
timmar för att få en möjlighet att 
besöka det aktuella 
stadsbyggnadsprojektet. 
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Av de 47 objekt som ställdes ut har 19 personer av våra kontaktpersoner, de vi kallar 
utställare, valt att svara på en enkät som skickades ut strax efter festivalen. 
 

 
 



 
 

 

 
 
Utställarna har lämnat feedback och föreslår följande förbättringsmöjligheter: 
 

• Närvaro från arrangörer 
• Mer, tidigare och tydligare information 
• Fler annonser 

 

BESÖKARE  
Open House Stockholm 2018 hade under festivalhelgen 5-7 oktober 2018 över 12’000 
registrerade besök, vilket var en betydlig ökning jämfört med tidigare år, trots att antalet 
objekt var färre jämfört med 2017. Slutsatsen av det ökade antalet besökare är att festivalen 
nu är inarbetad i staden och att intresset ökar och kommer att öka successivt.   
 
Besökarna hade möjlighet att ge feedback i en enkät som funnits tillgänglig på webbsidan 
www.openhousestockholm.se 34 unika personer har valt att besvara enkäten. 
 

http://www.openhousestockholm.se/


 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 
Besökarna föreslår följande förbättringsmöjligheter: 
 

• Fler bokningsbara besök (lättare att boka av) 
• Mer, tidigare och tydligare information 
• Fler objekt 
• Tydligare karta 
• Fler guidningar 
• Fler besökstillfällen på populära objekt 

 
Nytt för i år var även de två gula OH!-brevlådor som stod utplacerade på KTH-området 
samt i Stockholmsrummet. Här hade besökare möjlighet att ge förslag på vad man vill se 
under Open House Stockholm nästa gång det arrangeras. Förslagen återfinns i Bilaga 1. 

 
 

VOLONTÄRER  
Förutom de personer som varit aktiva genom utställarna (t ex som ägare, förvaltare eller 
anställda), har 44 personer hjälpt till som Open House Stockholm volontärer under 2018 års 
festivalhelg.  
 
Volontärerna har rekryterats både genom Open House Stockholms kanaler (särskilt 
webbsida, sociala medier och nyhetsbrev) och genom Open House Stockholms kontaktnät.  
 
Volontärer har fungerat som värdar för besökare till byggnader och visningar och svarat på 
allmänna frågor om eventet, och hjälpt utställare att hantera köer, visningar och allmän 



 
 

 

information. Totalt 51 skift bemannades av 44 volontärer från åldersspannet 15 år till över 
pensionsålder. 
 
Den 27:e september höll vi en informationsträff med volontärerna och informerade om vad 
som väntade samtidigt som de fick möjlighet att ställa frågor och träffa andra volontärer 
samt skriva upp sig på tillgängliga skift. 2017 använde man sig av bemanningsverktyget 
Rosterfy men 2018 hanterade vi alla volontärer manuellt via mail och i excel. 
 
Feedback från volontärer efter festivalen, via en enkät som besvarades av 13 av de 44 
volontärerna innehöll bland annat: 

• Mat under passen 
• En tydligare rollbeskrivning 
• Mer information om objekten 

  
Alla volontärer var också inbjudna till premiärminglet och som förmån fick man gå före vid 
eventuella köer under festivalen (detta gällde dock inte där föranmälan krävdes.) 
 

SAMARBETEN  
Open House Stockholm genomförs med stöd av föreningens grundare, partners och 
sponsorer, den goda viljan hos alla utställare, arkitekturguider, volontärer och entusiaster. 
Årets Open House Stockholm skapade på nytt stödet samt upprättade bättre grund för 
fortsatta relationer med befintliga grundare, partners, sponsorer och utställare, vilket 
möjliggör ett ökat program för kommande år. 
 
Open House Stockholm 2018 skulle inte ha vara möjligt utan följande samarbeten: 
 

GRUNDARE  
Samhällsbyggarna 
Samhällsbyggnadslänken vid KTH 
Stockholms Arkitektförening 
Stockholms Byggnadsförening 
 

PARTNERS  
Humlegården Fastigheter, som också var värd för invigningen   
Vasakronan 



 
 

 

Stockholms Byggmästareförening 
 

SPONSORER  
Akademiska Hus 
Einar Mattsson 
Equator 
Fabege 
Horisont Arkitekter 
Kresp Projektledning 
Kvarnholmen 
LINK Arkitektur 
Stockholms Byggnadsförening 
ÅWL Arkitekter 
 

KULTURSTÖD  
Stockholms stad 
 

KANSLI 2018 
Josefin Dorkhom, Projektchef mellan april och december 2018 
Joanna Messmer, Ansvarig för marknad och kommunikation  
 

STYRELSE 2018 
Sonne Andersson, Ordförande,  
Andy Nettleton, representant för Stockholms Arkitektförening 
Britta Blaxhult, representant för Samhällsbyggarna fram till september 2018 
Julia Matswinska, representant för Samhällsbyggarna fr.o.m. september 2018 
Daniel Ruotsalainen, representant för allmänheten  
Susanne Malmgren, representant för Samhällsbyggnadslänken vid KTH 
Thomas Björkman, representant för Stockholms Byggnadsförening 
Josefin Dorkhom, allmänhetens representant fram till april 2018, därefter projektchef 
Johan Wallhammar, allmänhetens representant fr.o.m. april 2018 
 
  



 
 

 

BILAGA 1  
BESÖKARNAS ÖNSKEMÅL OBJEKT 

 
• Gå in på lyxkontoret 
• Tändstickspalatset, Kreugers kontor – två lappar 
• Visningar på engelska – två lappar 
• Något slott eller annat ställe där det går rykten om att det spökar 
• Globen 
• IKANOs flexibla lägenheter i Gustavsberg 
• Tomteboda, Gamla Posthuset 
• Stockholms Universitet 
• Värtaverket 
• Sida-byggnaden 
• Danvikshem – två lappar 
• Liljevalchs konsthall 
• Aktiviteter på fredag och lördag kväll 
• Längre öppettider som går att kombinera med ett event (middag eller ölprovning etc) 
• Slussen – tre lappar 
• Norra Tornen, Oscar Properties – två lappar 
• Kollektivhuset på John Ericsson gatan 
• Funkisradhusen på Gärdet eller Kvarnholmen 
• Timmermansordern Eriksbergsgatan – tre lappar 
• Möbeldesignmuseet, Värtahamnen 
• Kaknästornet 
• Norra Djurgårdsstaden 
• Takbostäder (komma upp högt och se utsikter över Stockholm) 
• Målgruppsanpassade teman tex (som skulle kunna inleda festivalen med olika 

seminarier): Compact living, Delningsekonomi, Kollektivboenden 
• Förslag på partners: Riksidrottsförbundet, Friskis & Svettis 
• Rymdtunneln som ligger över KTH 
• Slakthusområdet 
• Riksdagshuset 
• Tornet vid telefonplan 
• Jag skulle vilja veta mer om stadsutveckling och naturreservat. Komplext förhållande 

mellan bostäder och bevarad natur, tex Rågsved och Årstaskogen 
• Ekologiska perspektiv 
• Ett naturreservats roll i en stadsmiljö under utveckling 
• Guidade turer i naturreservat 
• Vilken roll fyller naturreservatet i Årsta eller Rågsved i framtiden 
• Hammarby Sjöstad 



 
 

 

•  Trefaldighetskyrkan 
• Kungliga slottet, gamla stan 
• Posthuset, Vasagatan 
• Folksam 
• Frimurarpalatset, Blasieholmen 
• Musikhögskolan 
• Dramaten 
• Kahalani Boardshop, Östgötagatan 20 
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