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INLEDNING 
Open House Stockholm är en arkitekturfestival 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 
”boplatsen”. 

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 36 städer och intresset fortsätter att växa i andra städer över
hela 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 10 000 besökare till de ca 45 objekten. 
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OPEN HOUSE STOCKHOLM 2017 
Open House Stockholm arrangerades för andra gången den 6-8 oktober 2017. Under tre 
dagar kunde man besöka 59 byggnader och platser med mer än 200 aktiviteter, till exempel 
guidade visningar, betonggjutning, trädhusbyggnad, stadsvandringar, seminarier och föredrag 
samat speed-dejting med arkitekter i olika delar av Stor-Stockholm. 
76% av de 59 objekten i festivalen nya för Open House Stockholm och 44% av de 59 
objekten hade utställare som var med för första gången. 

Målet för Open House Stockholms är att involvera allmänheten 
i diskussioner om stadens utveckling. Objekt i årets program 
täckte ett brett spektrum av teman och typer relaterade till 
arkitektur, design och samhällsbyggande. Inredningsdesign 
adderades till den befintliga listan av teman från 2016 där 
Modernt, Vintage, Under produktion och Utomhus redan fanns med. 
På en mer detaljerad nivå täckte objekten verksamheter som 
handel, mat och dryck, kultur, utbildning, offentlig förvaltning, 
bostäder, industri, infrastruktur, försvarsanläggning, 
arbetsplatser, idrottsanläggningar, stadsplanering, 
landskapsarkitektur samt skulptur. 

Programmet för Open House Stockholm 2017 lanserades den 6 september 2017 precis en 
månad innan festivalen. Lanseringen genomfördes på Impact Hub Stockholm, en av 
platserna i 2017-års program. Eventet genomfördes tillsammans med grundare, utställare, 
partners, sponsorer, projektgrupp och styrelse och sponsrades av Impact Hub Stockholm 
och Houzz Sweden. Eventet inleddes av Elisabeth Martin, ordförande i Open House 
Stockholm och följdes av presentationer av Torleif Falk, stadsarkitekt i Stockholm som 
pratade om värdet av Open House för staden samt avslutades med presentationer av Impact 
Hub Stockholm och Houzz Sweden.  

Open House Stockholm 2017 öppnades officiellt den 5 oktober 2017 vid ett premiärmingel i 
Humlegården Fastigheters huvudkontor - T-House - invid Humlegården. Humlegården 
Fastigheter AB, som varit partner under 2016 och 2017, var platssponsor för eventet och 
deras VD Anneli Jansson välkomnade till 2017-års festival som därefter förklarades öppnad 
av ordföranden Elisabeth Martin. 

Festivalhelgen 2017 hade över 7000 registrerade besök. 2017 års siffror kan uppfattas som en 
minskning jämfört med 2016. Besöksantalet från 2016 baserades huvudsakligen på en 
uppskattning som grundade sig på bedömning av antalet besökare från respektive 
besöksobjekt medan 2017 års siffror baseras på insamling av mer exakta besöksantal från 
utställarna. 

3



På grund av begränsad storlek eller av säkerhetsskäl hos några av objekten och genom 
erfarenheter från föregående år hade utställare denna gång möjligheten att använda ett 
förbokningssystem för att begränsa antalet besökare. 

Alla de 23 objekten (38% av totalt antal objekt) som hade förbokning till totalt 98 visningar, 
var helt fullbokade. Förbokade visningar stod för totalt 2 000 besök under festivalen, men 
hade över 7 800 visningar i Eventbrite förbokningssystem. Detta innebär att de 
förbokningsbara visningarna drog till sig ett långt större intresse än de platser som kunde 
erbjudas. Många utställare med föranmälan eller gräns för antal besökare, rapporterade ett 
stort antal spontanbesök på grund av stor efterfrågan just på dessa objekt. Dessa siffror visar 
också på större intresse från allmänheten än föregående år. 

GEOGRAFISK SPRIDNING 
I programmet för 2017 hade Open House Stockholm 59 objekt i följande 14 stadsdelar i fyra 
kommuner i Storstockholm: 

• Bromma (Stockholm)
• Enskede-Årsta-Vantör

(Stockholm)
• Farsta (Stockholm)
• Hägersten-Liljeholmen

(Stockholm)
• Kungsholmen (Stockholm)
• Norrmalm (Stockholm)

• Rinkeby-Kista (Stockholm)
• Södermalm (Stockholm)
• Östermalm (Stockholm)
• Saltsjöbaden/ Fisksätra (Nacka)
• Järla (Nacka)
• Brevik (Lidingö)
• Järva (Solna)
• Haga (Solna)

Open House Stockholm 2017 objektkarta 
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MARKNADSFÖRING 
OCH ENGAGEMANG 
Generellt har Open House Stockholm fortsatt att öka intresset hos allmänhet och besökare 
trots en begränsad marknadsföringsbudget. 

• 32 300 besökare till hemsidan (mellan januari och oktober 2017).
• 2 000 individuella bokningar gjordes genom Eventbrite med 7800+ visningar av

evenemang med föranmälan i Eventbrite (genom hemsida).
• Sociala medieplattformar fick en tillväxt på upp till 61% jämfört med 2016.
• Mediekampanjen gav hög synlighet för evenemanget i radio, tryckta artiklar och

online och genererade över 5,4 miljoner kronor i annonsvärde och omsättning / med
total räckvidd på 4,3 miljoner människor.

Hemsida 
Festivalens program lanserades en månad innan och då började också en media- och 
marknadsföringkampanj av utställningsobjekten. Under den perioden och under de tre 
festivaldagarna, ökade den totala trafiken till hemsidan jämfört med 2016, som framgår av 
tabellen nedan. 

Trafik på hemsidan 
Besökare  26 739  5,55% från 2016
Sessioner 40 500   4,22% från 2016
Sidvisningar 250 257  4,01% från 2016

Av besökare som nådde hemsidan under månaden före festivalen var 65% nya besökare som 
i genomsnitt besökte 5,78 sidor per session. 

Helgtrafik  
Besökare 10 878  5,50% från 2016
Sessioner 16 088  5,86% från 2016
Sidvisningar 119 007  1,60% från 2016 

Beträffande siffrorna för festivalhelgen visar dessa en minskning jämfört med 2016. En 
möjlig förklaring till detta var lanseringen av en Open House Stockholm mobiltelefon- och 
läsplatteapp vilken gav användarna en utökad möjlighet att komma åt festivalprogrammet. 

Siffrorna visar vidare att mobiltelefon och läsplattor stod för 73% av hemsidetrafiken under 
festivalhelgen och var det sätt som flest besökare föredrog. Detta skulle kunna förklara den 
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nedgång i hemsidetrafiken som noterats under festivalhelgen, trafiken från appen har dock 
inte varit möjlig att mata. 

Mer än 7800 visningar och 2000 reserverade förbokningar gjordes också tillgängliga via 
Eventbrite via Open House Stockholm hemsida. 

Under 2017 har det varit 15%-ig ökning jämfört med 2016 när det gäller besökare till 
hemsidan som hittade dit via sociala medier. Detta återspeglar tillväxten av denna plattform 
som ett sätt att engagera allmänheten. 

Besökare på hemsidan är till övervägande del 25–44 åringar, 63% kvinnor och 37% män som 
bor i Sverige. 16% av besökarna är engelskspråkiga. 

Sociala medier 
Tillväxten på nästa alla sociala plattformar skedde fram till och med festivalhelgen (från maj 
till oktober 2017), trots att den hade mindre ”betald” räckvidd än föregående års festival 
Nedan följer några av höjdpunkterna: 

Twitter Facebook Instagram 
230+ följare 
 14%

2300+ följare 
 61%

600+ följare 
 47%

#OHSTHLM trending på 
Stockholm 

2200+ likes 
 59%

#OHSTHLM 
#OPENHOUSESTOCKHOLM 

26 700 tweetvisningar 
328 800+ 

daglig spridning* 
500+ bilder publicerade 

 77%
* antal personer som har sett något innehåll kopplat till din sida (unika användare)

Det är fler kvinnor än män som är följare av Open House Stockholms sociala mediekanaler 
(t ex är 66 % av följarna på Facebook kvinnor och 33 % män) 

Facebookföljare kommer från alla kommuner och orter i Stockholms län (förutom Nykvarn 
och Salem). Andra följare i Sveriges kommuner är spridda över hela landet, exempelvis 
Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping, Västerås, Gävle, Helsingborg, Norrköping, 
Örebro, Eskilstuna och Lund. 

Största antalet internationella följare kommer från Australien, Italien och Storbritannien. 
Vanligaste språk för Facebookföljare är svenska (56%) följt av engelska (30%). 
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Mobilapplikation 
Konsultföretaget 
Kollegorna AB 
producerade inför 
festivalen 2017 den första 
mobilapplikationen 
(appen) för Open House 
Stockholm. 
Det laddades ner totalt 283 
gånger. 

Totalt antal installationer  Impressions* Sessioner** 
22 Android 

261(iOS) 
(93% iPhone, 7% ipad) 1030 295 

* antal gånger en användare interagerat med en annons
** antal interaktioner med användare inom en given tid

E-nyhetsbrev
Flera olika e-nyhetsbrevhar sänts ut under året till 500 kontakter på e-postlista. 

Tryckt program 
Årets tryckta program var en 10 sidig broschyr. 7500 exemplar distribuerades genom 
volontärer och utställare samt på festivalhuben i Stockholmsrummet i Kulturhuset. Foldern 
fanns också hos Stockholm Visitors Centre i Kulturhuset innan och under festivalen.    
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MARKNADSFÖRING 

Marknadsföringsmaterial 
Mer än 200 utställarrepresentanter och volontärer stöttade festivalen. De förseddes med 
påsar, logobands och namnskyltar från Open House Stockholm att bära under festivalen, på 
visningar och event. Dessutom fick samtliga utställare affischer att sätta upp på byggnader 
och platser för att visa sin medverkan i Open House Stockholm. Hundratals ballonger 
distribuerades också till utställare som en del av festivalmaterialet. 

I uppföljningen av festivalen påpekade några besökare och volontärer att skyltningen på 
några byggnader och platser varit obefintliga eller svåra att se. Detta kan delvis förklaras av 
det regniga vädret under festivalhelgen, men trots det har många utställare lyckats visa Open 
House Stockholms material utomhus under festivalen, ballongerna har den stora fördelen att 
vara väderbeständiga. 

Mitti 
Annonser fanns i såväl i 
pappersupplagan som onlineupplagan 
av Mitti, en av Stockholms lokala 
tidningar, under veckan innan festivalen. 

Mitti-kampanjen online genererade 44 
819 visningar under den aktuella tiden. 
Klicka här för mer information om 
marknadsföringen i Mitti. 

Fotografi av Alberto Rodríguez Arias 
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Visit Stockholm 
Under vecka 40 då Open 
House Stockholm hade bokat 
alla Visit Stockholms 
affischplatser på Stockholms 
Visitors Centre hade de 5 900 
besökare.  

Det tryckta programmet fanns 
också på plats under vecka 40, 
såväl på de avsedda platserna 
vid affischerna som utanför 
vid entrén. 

Houzz Sweden 
Open House Stockholms mediapartner Houzz Sweden publicerade fyra artiklar före och 
under festivalhelgen. Totalt antal artikelvisningar var 8 300, se nedan: 

• Kliv in hos inredningsfotografen Henrik Nero – på riktigt!,  publicerad 2017-10-07,
läsare: 2 500

• Är den svenska minimalismen död?, publicerad 2017-10-06, läsare: 1 200
• Oktober: Inredningstrender och det som händer denna månad, publicerad 2017-10-

03, läsare: 1 500
• Titta in i Stockholms hemliga rum med Houzz, publicerad 2017-09-29, läsare: 1 300
• Hemma hos Zandra: Djupa färger, elegant design – och soprumsfynd, publicerad

2017-09-22, läsare: 1 800

Houzz Sweden Open House Stockholm Facebook inlägg nådde 5000 personer. 

Totalt hade Open House Stockholm 
13 500 visningar genom Houzz 
Sweden för 2017-års festival.   

Fotografi av Visit Stockholm 
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PR OCH MEDIEBEVAKNING 
Siffrorna i tabellen nedan visar att bruttoräckvidden för årets festival minskade, mätt i antal 
personer, jämfört med 2016 medan både antalet artiklar i pressen och annonsvärdet ökade 
jämfört med förra årets siffror. 

2017 2016 
Antal artiklar 47 30 
Bruttoräckvidd (personer) 4 384 000 5 105 000 
Annonsvärde (kronor) 5 423 000 5 165 000 

Artikelhöjdpunkter: 
• ‘Kalendariet’, Dagens Nyheter, publicerad i tryck 2017-10-06, reklamvärde: 2 204 000

SEK, läsare: 612 000
• ‘Öppen stad, öppet hus’, Svenska Dagbladet, publicerad i tryck 2017-10-07,

reklamvärde: 1 695 740 SEK, läsare: 249 000.
• ‘Händer i helgen’, Dagens Nyheter, publicerad i tryck 2017-10-07. reklamvärde: 1 212

000 SEK, läsare: 612 000.
• ‘Stängda dörrar öppnas upp’, Situation Stockholm, publicerad i tryck 2017-10-04,

reklamvärde: 10 500 SEK, läsare: 117 000.

Som medlem i Open House Worldwide, presenterades Open House Stockholm också i 
internationell press inom det bredare Open House-konceptet som en del av 25-årsdagen av 
evenemanget i London (läs även här). 

Generell PR-pressnedbrytning: 
Tryckt (i Sverige): 28 artiklar  
Online: 19 artiklar  
Tryckt (internationellt): 1 artiklar 
Radio: 1 gång 

En fullständig rapport om artiklar 
finns här.  
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UTSTÄLLARE OCH 
OBJEKT  
OBJEKTFAKTA 2017 

Totala besök 7000+ 
Förbeställda biljetter reserverade 2000 
Event (guidade visningar, öppna byggnader, 
betonggjutning, trädhusbyggnad, stadsvandring, 
seminarier, föredrag, föreläsning och speed-dejting 
med arkitekter) 200+ 
Objekt 59* 
Objekt med förbokning 23 
Objekt med guidade visningar 54 
Objekt med specifik barnlek 2 
Objekt med volontärer 19 
Volontärskift 61 
Utställares personal 150+ 
Volontärer 50+ 
*bilaga 1

Nästan alla 23 objekten (38%) och de 98 turerna, för vilka förbokningssystemet användes, 
var fullbokade. Cirka 78% av objekten med bokningsreservationer släppte in minst det antal 
besökare som annonserats, oavsett om det var genom besökare som hade förbokade biljetter 
eller besökare som utnyttjade platser som blivit tillgängliga under festivalen. De återstående 
22% av objekten med förbokning hade något lägre siffror än maxgränsen. Flera av dessa 
genomfördes utomhus så minskningen av antalet besökare jämfört med de bokningar som 
gjorts kan sannolikt förklaras av det regniga vädret under festivalhelgen. 

Totalt sett uppgick antalet reserverade och fyllda platser till ungefär 2000. Siffror från 
Eventbrite visar att över 7800 personer tittade på de 2000 tillgängliga reservationerna vilket 
tyder på att efterfrågan översteg tillgängligheten nästan fyra gånger. Några utställare med 
förbokade och begränsat antal platser rapporterade att de varit tvungna att avböja extra 
besökare under hela festivalen. Objekt utan förbokning hade mellan 300–500 besökare under 
hela helgen detta gällde även utomhusobjekten. Många besökare på dessa rapporterade att de 
först hade läst om Open House Stockholm i tidningar under själva festivalhelgen, när alla 
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förbokningsbara platser var fullbokade. Därför valde de att besöka objekt där de fortfarande 
kunde få plats. 

Utifrån dessa resultat och trender kan det antas att efterfrågan på Open House Stockholm 
ökar och överskrider tillgängligheten. De besöksobjekt som inte har några begränsningar i 
antal är det mer sannolikt att fler människor besöker. Av detta bör man kunna dra slutsatsen 
att det totala antalet besökare kan öka om också antalet objekt utan förbokning ökar. När det 
gäller besöksobjekt med utrymmes- och säkerhetsbegränsningar (till exempel privatbostäder) 
kan dock förbokning vara nödvändig även i framtiden. 

I år genomfördes två specifika aktiviteter för barn med ’Prova på att gjuta’ (betong) och 
’Magiskt VM i trädhus för arkitekter’. Det borde finnas möjlighet att utveckla programmet 
för barn och ungdom för nästa år, vilket skulle kunna bidra till att öka åldersspridningen hos 
besökarna. 

Figuren ovan visar huvudteman för objekten 2017. Precis som 2016 fanns det fler objekt i 
respektive tema Modernt, Vintage och Utomhus än i tema Under produktion. Det finns möjlighet 
att utveckla festivalen ytterligare i kategorin ’under produktion’, med visning av 
byggarbetsplatser. Den för 2017 nya kategorin Inredningsdesign, var den tredje största kategorin 
med 23% av objekten. 

Nytt i årets program var att specifik objekttypsinformation fanns tillgänglig. Det visar att 
Open House Stockholm hade objekt i över 14 kategorier med nästan hälften i kategorierna 
bostäder och arbetsplatser (22 % respektive 24 % vardera). Feedback från volontärer och 
besökare från 2017 års festival visar att det finns efterfrågan på ökning av dessa kategorier. 
Det finns också efterfrågan på nya kategorier t ex trädgård, religiösa platser och vård. Både 
besökare och volontärer har uttryckt intresse för nya objekt och kategorier. 
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FEEDBACK FRÅN UTSTÄLLARE 
Över 150 personer har varit verksamma under festivalhelgen som utställare (dvs. som 
besöksvärd, projektledare, samordnare av projektet, guide, administratör, initiativtagare) på 
de 59 objekten. Till dessa kan adderas 50 volontärer som var verksamma på 19 av dessa 
objekt. 

Utställare har lämnat utförlig feedback efter festivalen och föreslagit möjligheter att utveckla 
festivalen ytterligare i framtiden, vilket kommer att inkluderas i planeringen för 2018. 

Generellt har den feedback som lämnats i utställarenkäten varit positiv och vissa 
förbättringar har gjorts från 2016 (där jämförbar statistik existerar). Svaren från de utställare 
som svarat på enkäten har gett följande resultat: 

• 97% av utställarna anser att Open House Stockholm gav ett bra tillfälle att främja
deras objekt/organisation.

• 94% av utställarna var nöjda med antalet besökare på deras objekt under Open
House Stockholm.

• 100% av utställarna tycker att evenemanget var en positiv upplevelse för dem eller
deras organisation.

• 94% av utställarna var nöjda med öppettiderna under helgen.
• 100% av utställarna var nöjda med resultatet av visningarna av deras objekt.
• 94% av utställarna kände sig välinformerade om och förberedda inför Open House

Stockholm före evenemangsdagarna (2016 års organisation av eventet blev
betygssatta till 69% av utställare).

• 84% av utställarna var nöjda med omfattningen av mediatäckningen och
marknadsföringen av Open House Stockholm (2016 års utställare betygssatte
organisationen över hur de var presenterade på hemsida, sociala media, print och
media till 65%).

• 97% av utställarna vill delta i Open House Stockholm 2018 (resterande 3% har
lämnat preliminärt positivt besked) 2016 var motsvarande siffra 73%

Fotografi av Ann Maudsley Fotografi av Jakob Weinert 
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Utställarna har svarat på vad som varit positivt med att öppna sina objekt för allmänheten 
under Open House Stockholm. Här följer några av svaren: 

• Roligt att få visa fastigheterna,
• Kul med fokus på arkitektur
• Bra aktivitet som engagerar internt också.
• Spännande event och något vi hoppas få se mer av!
• Volontärerna var till stor hjälp och gjorde ett jättebra jobb. Väl planerat arrangemang

från Open House sida.
• Oväntad bredd på vilka besökarna var.
• Bra gensvar från besökare.
• Intressanta diskussioner.
• Mötet med besökarna.
• Möjligheten att visa upp objektet.
• Att responsen var bättre än väntat.
• Alla inspirerande möten och samtal om arkitektur och stadsbyggnad med nya

människor. Vi blev glatt överraskade av det stora intresset för vårt aktivitetsbaserade
kontor och hur vi arbetar. Det var också ett spännande tillfälle att se på oss själva
med andra ögon.

• Få kontakt med allmänheten.
• Att besökarna var så intresserade och positiva.
• Roligt att kunna förklara materialets funktion och användning.
• Det var en lite yngre målgrupp som kom. Den positiva feedback som vi fick av

besökarna.
• Stilla många nyfikna.
• Ge arkitektintresserade möjlighet.
• Många trevliga pratstunder.
• Besökarnas kommentarer och reaktioner.
• Unexpected meeting and very diverse visitors.
• Bra tillfälle att visa och berätta om utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden för

allmänheten. Uppmärksamma allmänheten på vikten av hållbar utveckling och ge
goda exempel på det.     Kul att se att det kom så pass många engagerade besökare
(trots utomhusvisningar i dåligt väder) och att det var en blandning av boende och
icke-boende (störst andel icke-boende).

• Träffa allmänheten, visa på gjutning samt trevligt.
• Att vi fick chans att visa upp och marknadsföra vårt fina och klimatsmarta kontor

som vi är väldigt stolta över.
• Alla nyfikna frågor!
• Att många som brukar passera kontoret plötsligt fick chans att komma in och få reda

på mer om White.
• Intresserade besökare.
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• Kunniga besökare som ställde många frågor.
• Göra huset känt.
• Kul att få dit allmänheten!
• Får visa upp hotellet/fastigheten för många som inte skulle ha sett den annars. Så

mycket fin feedback (minst två som var hos oss förra året kom tillbaka för att visa
sina fruar). Vi har själva lärt oss mer om fastigheten.

• Ny publik, att få visa.
• Roligt att ingå i detta sammanhang.
• Oväntad publik.
• Bra förhandsinformation.
• Att besökarna var så engagerade, imponerande och nyfikna. Vilket leder till att vi

själva känner stolthet och engagemang för det vi jobbar med.
• Möta en målgrupp som vi vanligtvis inte når i vår vardag - intresserad allmänhet.
• Träffa så många andra av Stockholms medborgare som har stor kunskap om vårt

objekt. Trevliga möten som var ömsesidiga.
• Besökarna var mycket nöjda.
• Vara generös mot allmänheten som fastighetsägare. känna stolthet över våra fina

lokaler.
• Intresset från gästerna.
• Feedback från besökare, uppskattning för objektet.
• Visa Skönstaholm, nyfikna besökare, kunnig guide.

Fotografi av Stadsholmen Fotografi av Vasakronan 
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BESÖKARE 
Besökarna hade möjlighet att ge feedback om Open House Stockholm under och efter 
festivalen genom enkäter på såväl svenska som engelska och som fanns tillgängliga på Open 
House Stockholms hemsida och på sociala medier. 88% av svaren härrör från den svenska 
enkäten medan 12% kommer från den engelska. 

PÅVERKAN 
• 92% av besökarna har svarat att de håller med eller håller starkt med om att deras

Open House Stockholm helg har varit intressant.
• 93% av besökare har rapporterat att de håller med eller håller starkt med om att de

har fått ny information om Stockholm, dess arkitektur och samhällsbyggande från
Open House Stockholm.

• 84% av besökare har rapporterat att de håller med eller håller starkt med om att
arkitekters, designers och stadsplanerares arbete är avgörande för att skapa och
upprätthålla en väldesignad stad

• 96% av besökare har rapporterat att de håller med eller håller starkt med om att de
kommer att delta i Open House Stockholm igen.

Färre besökare har svarat att de: 
• har lärt sig nya saker som har förändrat hur de ser Stockholm (55% håller med eller

håller starkt med, 34% håller varken med eller inte, 11% instämmer inte alls eller är
helt oeniga).

• genom Open House Stockholm har blivit uppmuntrade att engagera sig i
diskussioner om arkitektur, design och stadsplanering lokalt och i staden (52% håller
med eller håller starkt med, 34% håller varken med eller inte, 14% instämmer inte alls
eller är helt oeniga).

• känner sig informerade om hur de kan påverka Stockholms framtida utveckling (15%
håller med eller håller starkt med, 47% håller varken med eller inte, 38% instämmer
inte alls eller är helt oeniga).

Dessa siffror visar att Open House Stockholm skulle kunna ha en roll i att engagera och 
inspirera allmänheten i hur de känner för och ser på staden. Det skulle också kunna bidra 
till att fler vill ta del i planerings- och arkitekturfrågor. För att uppnå det skulle det 
behövas ett tätare och större samarbete med kommuner, myndigheter och exploatörer.  
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Om att engagera sig 
28% håller med eller håller starkt med om att de är intresserad av att engagera sig som 
volontär inom Open House Stockholm. 

Upplevelse 
Besökarna blev ombedda att beskriva sin upplevelse av Open House Stockholm. Resultatet 
var till största delen positivt, de ord som valdes för att beskriva upplevelsen var:  

TRENDER 

Besökare Open House Stockholm 
• 49% var nya besökare
• 51% hade besökt Open House Stockholm 2016

Besökssiffrorna visar att Open House Stockholm under 2017 lockade både tidigare besökare 
och nya besökare.  

Besökare som tidigare besökt Open House i andra städer: 
Över 11% av besökarna hade besökt Open House i andra städer, till exempel New York, 
Edinburgh, London, Melbourne, Oslo, Barcelona, Lisboa, Perth, Roma, Chicago, Buenos 
Aires, Helsingfors, San Diego, Madrid, Aten och Thessaloniki.  
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Vad lockade till Open House Stockholm? 
88% av besökarna rapporterade att de hade ett personligt intresse av arkitektur, design och 
samhällsbyggande (snarare än professionellt). Dessa siffror tyder på att Open House 
Stockholm lyckas uppfylla sitt mål att vara en festival för allmänheten. Detta stöds av 
utställare som också noterade att allmänheten deltog i visningar i större utsträckning jämfört 
med deras övriga event som främst lockar arkitekter.  

Besök 
25% av besökarna besökte en del av staden som de inte hade varit i förut, t ex Arenastaden, 
Bromma (Ålstensgatan), Hammarby, Hjorthagen, Kista, Kungsholmen, Norra 
Djurgårdsstaden, Skönstaholm, Södermalm, KTH, Katsan, Kungliga väntsalen, Luma och 
Metargatan på Söder. 

Typ av byggnad, plats eller aktivitet som haft flest besökare: 

Tema Utomhus och Under produktion som var de teman med det minsta antalet objekt hade 
också den minsta andelen besökare. Trots att temat Modernt hade störst andel av objekten, 
var det endast den tredje mest besökta objekttypen. Vintage var den mest populära av 
kategorierna, men med näst flest antal objekt i programmet.  

Historiska byggnader och platser är den kategori med flest besökare och den kategori som är 
mest efterfrågad för framtida program. Förslag har kommit i utvärderingarna att visa 
kulturarbetarbostäderna runt Vitabergsparken, Gasklockorna i Ropsten. Separatorhuset i 
kvarter Klamparen, Riksförsäkringsanstalten - Marginalen Bank på Adolf Fredriks kyrkogata, 
Erskinehuset i kvarter Charkuteristen 5, Södra rådhuset, Stockholms Slott, 
statsministerbostaden samt riksdagen. 
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Antal objekt eller aktiviteter per besökare: 
• I genomsnitt 2,8 besök per besökare (siffror för 2016 var 2,9)
• 35 % av besökarna besökte minst fem objekt/aktiviteter,
• 25 % två objekt/aktiviteter och 21 % ett objekt/aktivitet.
• 11 % besökte tre och 8 % besökte fyra objekt/aktiviteter.

Besökarnas bostadsort 
Nästa alla (92%) besökare bor i Storstockholmsområdet, av dessa bor 65% i Stockholms 
stad. 5 % av besökarna kom från andra delar av Sverige (till ex Gimo, Uppsala och Vaxholm) 
och 3 %från andra länder (t ex Australien, Slovakien, Storbritannien och USA).  

Dessa siffror visar att många besökare bor i Storstockholmsområdet, största andelen 
besökare bor i Stockholms stad där det också fanns flest objekt att besöka under 2017. 

Transportsätt för besökare under festivalhelgen (%) 

2017 2016 
Till fots 19 5 
Cykel 7 21 
Kollektivtrafik 59 47 
Bil 15 21 
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Dessa siffror bekräftar att ett stort antal av alla Open House Stockholms besökare bor i 
relativ närhet till besöksobjekten. 78 % av besökarna kunde gå eller använda kollektivtrafik 
under helgen för att ta sig till de olika platserna.  

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 

Kanaler 2017 
Open House Stockholms egna kanaler (hemsida, nyhetsbrev och sociala media) var det mest 
populära sättet att komma i kontakt med årets festival enligt de besökare som besvarade 
enkäten. Övriga kanaler var Open House Worldwide (hemsida), internetsökningar samt 
genom vänner, bekanta, grundarorganisationerna och arbete.  
Observationer på besöksobjekten under festivalhelgen visar att många besökare också fick 
information om festivalen från tidningsartiklar som publicerades under festivalhelgen och att 
sådana också fortfarande är en viktig källa för allmänheten att höra talas om festivalen.  

Det kan konstateras att besökarna att nådde besökarenkäten vi hemsidan. 

Kunskap om Open House Stockholm 

Det visar att Open House Stockholm inför kommande år kan vara tydligare i 
marknadsföringen av grundare, partners och sponsorer för att öka kunskapen hos 
allmänheten.  
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DEMOGRAFI 
Vilka är besökarna på Open House Stockholm? 
2017 var 66% av besökarna kvinnor och 34% män (siffror för 2016 var 55% kvinnor och 
45% män) 
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Fotografi av Jakob Weinert Fotografi av Ann Maudsley 
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Resultaten visar att Open House Stockholm attraherar en rad av besökare. Man bör dock 
notera att besökssiffrorna kan vara missvisande eftersom vissa åldersgrupper eller kategorier 
av besökare kan vara mer benägna att fylla i enkäter än andra. Vidare att 
enkätundersökningen gjordes online efter festivalen. Siffror från följare på sociala medier 
visar att det kan vara en ännu högre andel yngre besökare som är intresserade av Open 
House Stockholm men som inte besökte festivalen eller var mindre benägna att fylla i 
enkäten. Det var en minskning i andel manliga besökare som fyllde i enkäten 2017 jämfört 
med föregående år.  

Majoriteten av besökarna som fyllde i enkäten var yrkesarbetande. Man bör dock notera att 
dessa siffror kan förklaras av att denna grupp av besökare brukar vara mer benägna att fylla 
enkäter online. Enkäter på plats kunde sannolikt ge fler svar från besökare som är mindre 
benägna att fylla i online-enkäter.  
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VOLONTÄRER 
Förutom de personer som varit aktiva genom utställarna (t ex som ägare eller anställda), har 
mer än 50 personer hjälpt till som Open House Stockholm volontärer under 2017 års 
festivalhelg. Det är fem gånger så många volontärer som vid invigningsfestivalen i Stockholm 
2016. 

Volontärerna har rekryterats både genom Open House Stockholms kanaler (särskilt hemsida, 
sociala medier och nyhetsbrev) och genom Open House Stockholms kontaktnät. 
Grundarorganisationerna, dvs Samhällsbyggnadslänken vid KTH, Stockholms 
Arkitektförening, Samhällsbyggarna, och Stockholms Byggnadsförening, sökte volontärer 
genom egna kanaler. Volontärer rekryterades också genom studentorganisationer och 
universitetskurser, särskilt Master of Urbanism Studies, Skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad, KTH. Ett upprop för volontärer gjordes också genom Arkitekturens 
vänner som är vänförening till ArkDes, Newly Arrived Architects in Sweden och festivalens 
mediapartner Houzz Sweden. 

Med utgångspunkt från erfarenheten Open House i andra städer, utnyttjade Open House 
Stockholm en digital personalstyrningsplattform, Rosterfy, som är en helt integrerad 
schemaläggningsmjukvara och som användes för all volontärkommunikation och 
schemaläggning av informationsträffar, arbetspass mm. 

Volontärer fungerade som värdar för besökare till byggnader och visningar, svarade på 
allmänna frågor om eventet, och hjälpte utställare att hantera köer, visningar och allmän 
information. 

Open House Stockholms volontärer arbetade ideellt totalt mer är 200 timmar under 
festivalhelgen, med 61 arbetspass fördelade på 19 byggnader och platser. 

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 

Fotografi av Ann Maudsley Fotografi av Jakob Weinert 
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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 att besöka byggnader och se dem från insidan, sågs också som positivt hos volontärer.  

Fakta: 
• Drygt 88% av volontärerna deltog för första gången som volontär på Open House

Stockholm. 6% av dessa volontärer har varit volontärer på Open House festivaler i
andra städer (t ex New York och Thessaloniki).

• 76 % av volontärerna har sagt att de sannolikt kan tänka sig att vara volontärer
på Open House Stockholm igen.

• 76% av volontärerna kan rekommendera volontärarbete till familj och vänner.
• Mer än 94% av volontärerna var nöjda med längden på sina skift.
• Mer än 94% av volontärerna bor i storstockholmsområdet och drygt 70% av dem

bor i Stockholms stad.
• Det är en jämn fördelning av kvinnor och män som frivilliga.

Figur: nedan visar att Open House Stockholms volontärer spänner över många 
åldersgrupper: 

18-24
17%

25-34
29%

35-44
18%

45-54
12%

55-64
18%

65+
6%

Åldersgrupp

24



SAMARBETEN 
Open House Stockholm genomförs med generösa stöd av föreningens grundare, partners 
och sponsorer, den goda viljan hos alla utställare, arkitekturguider, volontärer och 
entusiaster. Årets Open House Stockholm skapade 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 skulle inte vara möjligt utan följande samarbete: 

GRUNDARE 
Samhällsbyggarna 
Samhällsbyggnadslänken vid KTH 
Stockholms Arkitektförening 
Stockholms Byggnadsförening 

PARTNERS 
Humlegården Fastigheter, som också var värd för invigningen   
Stockholms Byggmästareförening, som också sponsrade invigningen 
Vasakronan 

SPONSOR 
Fabege 
Impact Hub Stockholm, platssponsor för programlansering 

KULTURSTÖD 
Stockholms stad 

MEDIA PARTNER 
Houzz Sweden, som också sponsrade programlansering 
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DIGITALT STÖD 
Kollegorna, som utvecklade appen kostnadsfritt 

UTSTÄLLARSTÖD 
AB ABF Huset 
AIX Arkitekter  
ArkDes 
BSK 
ByggVesta Fastighetsförvaltning AB 
Equator 
Jernhusen AB 
Kjellander Sjöberg  
Murmestare Embetet i Stockholm  
Nyréns Arkitektkontor    
Openlab 
Stockholms Byggnadsförening  
Svenska Betongföreningen  
Tech Farm 
White Arkitekter AB  
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ARBETSGRUPP 
PROJEKTGRUPP 
Rikard Espling, Projektchef  
Ann Maudsley, Projektledare  
Joanna Messmer, Marknadsföring och Kommunikation 
Gustaf Bergentz, IT  
Ben Dohrmann, Projektstöd  

2017 STYRELSEN 
Elisabeth Martin, Ordförande, representant för Samhällsbyggnadslänken vid KTH 
Andy Nettleton, representant för Stockholms Arkitektförening 
Anja Alemdar, representant för allmänheten  
Britta Blaxhult, representant för Samhällsbyggarna 
Sonne Andersson, representant för allmänheten  
Susanne Malmgren, representant för Samhällsbyggnadslänken vid KTH 
Thomas Björkman, representant för Stockholms Byggnadsförening, adjungerad 
styrelserepresentant från juni 2017 
Peter Santesson, representant för Stockholms Byggnadsförening fram till mars 2017 

EXTERNA TEAM OCH KONSULTER 
Kollegorna (hemsida och app) 
Jonas Rodny, Offcamber Communications (PR)
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BILAGA 1: 2017 OBJEKT 
• Arenastaden
• ABF-Huset
• ARKDES, Arkitektur- och

Designcentrum
• Aula Medica
• Banholf Servercentral
• Prova på att gjuta
• BSK Arkitekter
• Disponentvillan
• Equator Stockholms 

Arkitektkontor  
• Speed-dejta en arkitekt!
• Upptäck några av Stockholms

mest spännande stadsdelar på
cykel

• Garnisonen
• Grünewaldvillan
• Grävlingen
• Hemma hos Henrik Nero
• HMS af Chapman
• Hotel Kung Carl: Fastigheten

Sparven 18
• Sveavägen 44
• Katsan, White Arkitekter

Stockholmskontor
• Kollektivhuset Färdknäppen
• Kollektivhuset Tullstugen
• Kulturhuset Cyklopen
• Kungliga musikhögskolan
• Kungliga Väntsalen
• Luma 1
• Magiskt VM i trädhus för

arkitekter
• Metagatan 2B
• Murmestare Embetets Hus
• Norra Djurgårdsstaden
• Nyréns

Arkitektkontor/Barnängshuse
• Openlab: Välkommen till

framtidens arbetsplats
• Quality Hotel Friends
• Radhusområdet Skönstaholm

• Ralph Erskines Lådan på Lovön
• Sergelstan
• Guidad visning av Skeppsholmen,

statligt byggande från 1600-talets
mitt till 1960-talet med Thomas
Roth, 1:e intendent vid
Armémuseum

• Skrapan
• Stadsvandring – Blasieholmen
• Stadsvandring – Humlegården
• T-House – Guidad visning
• T-House
• Stadsvandring i Nya Hornsberg:

Moa Martinsons Torg, Stockholm
• Stockholms Byggmästareförening

– Ett lärlingsbygge från 1960:
Stockholms Byggmästareförenings
hus i Marieberg på Kungsholmen.

• Stockholms Byggnadsförening
Hus

• Stockholms Stadion/
Utställningen om OS 1912

• Stockholmsrummet
• Sven-Harrys Konstmuseum
• Söder Mälarstrand 19B: Utrymmet

där fd kättingsmedjan låg
• Södra Latin
• Tech Farm K9
• Telefonfabriken, Telefonplan
• Tobaksmonopolet: Kjellander

Sjöbergs kontor
• Vallgossen
• Victoria Tower
• Villa Klippudden
• Villa Nyrén
• Västgötagatan 5
• Wenner-Gren Center
• Ålstensgatan 37
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BILAGA 2: 2018 PARTNERSKAP OCH SPONSORSKAP 
TYP Partner (5) Temasponsor 

(5) 
Sponsor 
(5+) 

Professionella 
och 
organisation 
utställarstöd 
(per objekt) 

Professionella 
och 
organisation 
utställarstöd  
(andra + 
ytterligare 
objekt) 

2 sidor 
reklam i 
programmet 

1 sida reklam i 
programmet  

1/2 sida 
reklam i 
programmet 

4 social media 
profil / inlägg 
(Facebook / 
Twitter / 
Instagram 3000 
plus följare)  

2 social media 
profil / inlägg 
(Facebook / 
Twitter / 
Instagram 3000 
plus följare)  

Nyhetsbrevprofil (500 
abonnenter och 3000 plus 
följare) 

SEK EXKL MOMS 220 000 
(10% rabatt 
för 2 år) 

165 000 (10% 
rabatt för 2 
år) 

110 000 
(10% rabatt 
för 2 år) 

10 000  7500 15000 10000 5000 4000 2000 2000 

FÖRDELAR 

Exklusivt partnerskap 
(endast 5 partners) för 
2018 

X  

Ensam sponsor för ett 
tema 2018 

X  

Introduktion på OHS 
media programlansering 
och premiärmingel 

X  X  X  

Artikel om 
partner/sponsor, bilder 
plus några utvalda objekt, 
publiceras på OHS 
nyhetssida samt länkas på 
OHS sociala media och 
hemsida 
(har möjlighet att välja 
vinkling på artikeln) 

X  X  

Namngivningsrättigheter 
för tema sektion i tryckt 
och online program  

X  

Logotyp på all tryckt 
marknadsföringsmateriel 

X  

Logo på all tryckta 
marknadsföringmateriel 
relaterat till tema 

X  

Framstående logotyp och 
branding på alla OHS PR 
kommunikation och 
pressmeddelande 

X  

Framstående logotyp och 
branding på alla OHS PR 
kommunikation och 
pressmeddelande 
relaterade till tema 

x  
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Omnämnd i 
pressmeddelande 
rörande OHS som 
publiceras av OHS 

X  

Bannerannons på OHS 
hemsidans huvudsida  

X  

Premier placering av 
logotyp och namn i 
programmet 

X  

Presentation av samtliga 
objekt på hemsidan och 
social media efter att 
programmet släppts 

X  X  X  X  X 

Stor synlighet med objekt i 
programmet 

X  

Synlighet med objekt i 
programmet 

X  X  

Omnämnd med objekt i 
programmet 

X  X 

Logotyp med länk till 
deras hemsida på OH! 
Stockholms hemsida 

X  X  X  X  X 

Annons i officiell 
evenemangsguide 

En sida 1/2 sida  1/4 sida 

Exklusiv partner och 
sponsorhöjdpunkter på 
social media 

4  2  1 
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	inledning
	Open House Stockholm är en arkitekturfestival 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.
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