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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, OHWW 
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 50 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.  
 
Många städer har under 2022 genomfört sina festivaler fysiskt. OHWW har även genomfört 
en digital festival under 2022, ”Housing and the people”, som fokuserade på hemmet där 
städer i hela världen kunde skicka in bidrag. Videoklipp från de digitala objekten finns på 
OHWWs hemsida samt live-streamade visningar på YouTube. Open House Stockholm 
deltog i den digitala festivalen med förinspelade klipp från KTH Live-in lab, där flera aktörer 
var inblandade bl.a. vår partner Akademiska Hus.  
 



 

 

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 
2022 7 500 75 + digitalt 

*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 2022 
Open House Stockholm arrangerades för sjunde gången den 30 september -2 oktober 2022. 
I storstockholmsområdet kunde man under helgen besöka 75 fysiska objekt 



 

 

(stadsutvecklingsprojekt, byggnader, utomhusvandringar kring olika platser och parker, en 
betongfabrik och resurspark, prova-på att vara arkitekt etc.) samt ta del av digitalt material 
från olika programpunkter. 
 
Programmet för Open House Stockholm 2022 lanserades den 11 september 2022. 
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 radio P4. Lansering innefattade de 
75 fysiska visningsobjekten. De 6 digitala programpunkterna fanns tillgängliga för besökarna 
under festivalhelgen. 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. I stor utsträckning 
utgjorde de besökarna som inte dök upp ett större problem med vakanta platser. På flera 
ställen hade man dock möjligheten att släppa in spontanbesökare i stället. 
Förbokningssystemet innebär minskad möjlighet för spontanbesök och innebär att besökare 
med kortare tidshorisont inte har samma möjlighet att delta.   
 
Under festivalhelgen släpptes sex digitala programpunkter på festivalens webbplats. Dessa 
fanns som komplement till det fysiska visningarna. Besökare uppmanades att ta del av det 
digitala programmet vid flertalet tillfällen genom reklam och utskick i Open House 
Stockholms kanaler.  
 
Under festivalen 2022 arrangerades särskilda aktiviteter som riktade sig mot den yngre 
målgruppen genom e-sportrelaterade objekt. Dessa objekt var: 
- Dreamhack 
- Space 
- Ninjas in pyjamas 
- Quality Hote Globe med fokus e-sport  
 
Under utformningen av festivalprogrammet lades det stor vikt att ordna visningar utanför 
innerstaden ut till förorterna för att öka inkluderingen av olika målgrupper samt öka utbytet 
över storstockholmsområdets gränser. Dessa objekt var: 
- Järvabadet 
- Stockholmshusen i Tensta 
- Tensta Torn 
- Tensta träff 
- Tensta gymnasium 



 

 

- Vällingby centrum 
- Radhusområdet Atlantis Vällingby 
- Täby Park 
- Skanska betong i Slagsta 
- Dreamhack i Norsborg 
- Sveriges första 3D-printade betonghus Tumba 
- Jordbro resurspark 
- Stockholmshus Hagsätravägen 
- Stadsvandring Hökarängen 
- Stockholmshus i Farsta strand 
 
För att öka inkluderingen och mångfalden i årets festival har Open House Stockholm även 
samarbetat med SFX (Svenska för yrkesutbildade), där ingenjörer och arkitekter från olika 
länder kunnat vara volontärer och på så sätt fått en fot in i den svenska 
samhällsbyggnadsbranschen och samhället i stort.   
 

GEOGRAFISK SPRIDNING  
Objektens geografiska spridning sträckte sig över storstockholmsområdet.  

  



 

  

MARKNADSFÖRING 
OCH ENGAGEMANG  
Generellt har Open House Stockholm fortsatt att öka intresset hos allmänhet och besökare. 
Eftersom vi i år skulle återgå till en fysisk festival efter pandemiåren där objekt med 
föranmälan undveks i stor utsträckning kunde vi också öka marknadsföringsinsatserna. I år 
tillämpades annonsering i sociala medier och tidningar som man gjort tidigare år.  
 

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

- 64 616 webbplats sessioner  
- 40 585 unika besökare 
- 287 728 antal sidvisningar 
- Flest besökare 30 september (6 494), 29 september (4 060), 1 oktober (3 982), 28 

oktober (3 037), 2 oktober (2 647) 
- En besökare stannade på hemsidan i snitt 7,5 minuter 
- Hemsidan besöktes mest under helger lunchtid (ca 10.00-12.00) och kvällar (ca 18-

20.00) 
- Den mest besökta sidan var sidan innehållandes festivalprogrammet 
- 45 801 sessioner via telefon, 16 690 sessioner via datorn och 2 123 sessioner via 

surfplatta. 
- Från programlanseringen 11/9 till festivalhelgens slut 2/10 besökte 2 818 det digitala 

programmet  
- Det mest besökta digitala objektet var Norra Djurgårdsstaden med 254 besökare som 

stannade i snitt i 14 min. 
- Besökaren hittade till hemsidan flest gånger via en Facebook länk.  

 
Antal sessioner över tid: 



 

 

Genom vilka kanaler kom besökarna till oss? 

 
LinkedIn kom strax efter Instagram med en siffra på 2 315 sessioner.  
 
 
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, Instagram och Facebook och 
nyhetsutskick har varit de kanaler som används för marknadsföring. Under 2022 har en 
markant ökning skett på våra sociala medier, främst på Instagram vilket kan bero på de 
marknadsförda inläggen som gjordes. Vid varje marknadsfört inlägg ökade antalet följare 
men även interaktioner. 
 
Nedan följer några av höjdpunkterna: 

Nyhetsbrev Facebook Instagram 
2000+ abonnenter 

é 30% 
4700+ följare 

é 21% 
2500+ följare 

é 53% 
 
Siffror för sociala medier: 
Facebook 
 

Räckvidd: 
Sid- och profilbesök: 
Nya följare: 
Interaktioner: 

208 232 
3 710 
634 
3 700 
 

Instagram 
 

Räckvidd: 
Sid- och profilbesök: 
Nya följare: 
Interaktioner: 

56 074 
6 743 
847 
1 300 
 

LinkedIn 
 

Sid- och profilbesök: 
Nya följare: 
Interaktioner 

1 460 
344 
942  

Period augusti till november 2022 
 

Andra kanaler  
 
Ytterligare exponering genom följande kanaler: 

- Medlemsföreningars kanaler såsom sociala medier, nyhetsbrev, webbplats 
- Utställare, partners, sponsorer kanaler såsom sociala medier, nyhetsbrev, webbplats 
- Visit Stockholm 
- Gästbesök i podcast Urbanistica Podcast  
- Radioinslag i P4 
- Artiklar i Bättre stadsdel, Nyhetsbyrån Järva, Fastighetstidningen, lokaltidningar Mitt 

i samt Riedia 



 

 

MARKNADSFÖRING  

Marknadsföringsmaterial 
Ca 250 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 hjälpa besökare att hitta till visningarna.  
 
Till vissa objekt från årets partners och samverkanspartners 
delades även roll-ups, beachflaggor och en fotovägg med 
OH-loggan ut. 
 
Open House Stockolms personal, områdesansvariga, 
volontärer och fotografer utrustades med gula Open House 
Stockholm jackor, ryggsäckar och tygpåsar för att särskilt 
synas under festivalen och kunna finnas till hands för både 
utställare och besökare.  
 
Inför 2023 ska materialet ses över och kompletteras med 
andra/nya sätt att markera programpunkterna.  
 
 

  



 

 

VOLONTÄRER  
Förutom de personer som varit aktiva genom utställarna (t ex som guider, fastighetsägare 
eller anställda), har ett 50-tal 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 2022 fanns Områdesansvariga 
(gruppchefer för volontärer) som 
fanns som extra stöd för projektgrupp 
och utställare under och inför 
festivalhelgen. Precis som föregående 
år engagerades också fotovärdar i årets 
festival. 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.  

Therese Tarelius & Evelina Fischer, volontärer 



 

 

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 2022 har varit:  
Torleif Falk, Stadsarkitekt Stockholms stad 
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 



 

 

REFERENSGRUPPEN 
Under 2022 fortsatte vi att engagera referensgruppen som arbetar övergripande med 
planeringen av festivalprogrammet. Referensgruppen består utav festivalens ambassadörer, 
representanter från styrelsen samt representanter från festivalens partnerföretag.  
 
Referensgruppen 2022:  
Anna Espling Rolf - Link Arkitektur, Ambassdör  
Stefan Nilsson – Trendstefan, Ambassadör  
Magnus Andersson – Chef Kungl. Djurgårdens förvaltning, Ambassadör 
Lars-Edwin Andersson - Senior Advisor Stadsdelcentran, Ambassadör  
Anneli Frisk - Akademiska Hus, Partner  
Marta Jarzabek Hulthén – Vasakronan, Partner  
Sofia Giotas – Vasakronan, Partner 
Annika Malhotra – Visit Stockholm, Samverkanspartner 
Maria Hellman – Skanska, Partner 
Sara Häggmark – Volontär 
Joanna Messmer - Projektchef för OH Stockholm 
Natalie Kokkalis – Projekgrupp OH Stockholm 
August Michael – Svekon, Styrelse OH Stockholm 
Carl Johan Casserberg – Titania, Styrelse OH Stockholm 
Alexander Yü – Atrium Ljungberg, Styrelse OH Stockholm  
Lisa Enbom - Link Arkitektur, Styrelse OH Stockholm 
   

Delar av årets referensgrupp. 



 

 

ANDRA EVENEMANG 
 
PREMIÄRMINGEL 
Festivalens högtidliga öppnande firades 
med ett premiärmingel den 20 september 
2022. 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. 
Årets festivalprogram presenterades 
och diplom delades ut till 
representanter från våra partners och 
samverkanspartners. Anförandena 
avslutades med ett föredrag av Karin 
Ahlzén (Arkitekt Stockholms stad, 
OH styrelsen). 
 

 

 

Från vänster: Joanna Messmer (projektchef OH), 
Anneli Frisk (Akademiska Hus och referensgrupp), 
Annika Malhotra (Visit Stockholm och 
referensgrupp), Johan Berg (ordförande OH) 

Föredrag av Karin Ahlzén (Arkitekt Stockholms stad, 
OH styrelsen) 



 

 

GUIDAD CYKELTUR 
Nytt för 2022 var en guidad cykeltur som 
anordnades innan festivalen. Allmänheten bjöds 
in att cykla igenom Stockholm, från söder till norr 
och lyssna på guiden Hampus Busk som berättade 
om olika objekt varav vissa även var en del av 
festivalen som ägde rum helgen efter. Cykelturen 
var uppskattad av besökarna, ca 40 besökare dök 
upp. Evenemanget annonserades i samtliga 
kanaler ungefär en vecka innan det ägde rum. 
Under cykelturen live-streamades de olika 
stoppen så att det även gick att delta digitalt. 
Dessa videor finns nu i efterhand tillgängliga på 
Open House Stockholms Instagram-kanal. Ingen 
föranmälan krävdes för cykelturen, endast att 
deltagarna medtog egen cykel. Generellt var evenemanget väldigt uppskattat och planeras 
genomföras även kommande år. 

 
 

  
Guiden Hampus Busk och deltagare vid Gustav Adolfs Torg. 

Guiden Hampus Busk och chauffören August 
Michael, OH styrelsen. 



 

 

PARTNERMINGEL 
Vår partner Vasakronan anordnade ett mingel för alla partners och samverkanspartners 
dagen innan festivalen gick av stapeln, även detta var nytt för i år. Under partnerminglet 
delades ytterligare några diplom ut till partners och samverkanspartners som inte kunde delta 
under premiärminglet. Kvällen avslutades med en guidad visning av Arena Sergel och 
Vasakronans kontor, som även dessa var objekt som allmänheten kunde besöka under 
festivalhelgen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Jarzabek Hulthén (Vasakronan, Partner & OH referensgrupp) hälsar alla välkomna till 
partnerminglet 
 

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 2022 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. Nytt för 2022 var även kategorin samverkanspartner. 
Betalande utställare omnämndes som Open House Stockholms vänner. Stockholms stad 
Kulturförvaltningen bidrog med kulturstöd på 200 000 kr och Region Stockholm med 
80 000 kr. 



 

 

 

ÖVRIGA BIDRAG 
Under våren söktes flertalet olika bidrag och stöd från stiftelser. Under 2022 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  
Skanska 
Kvarnholmen Utveckling AB 
 

OPEN HOUSE STOCKHOLMS 
SAMVERKANSPARTNERS 
Statens Fastighetsverk 
Visit Stockholm 
 

OPEN HOUSE STOCKHOLMS SPONSORER 
AIX 
Arkitema 
Fabege 
Familjebostäder 



 

 

Fastighetsägarna 
Hemsö 
Humlegården 
JM 
Nyréns Arkitektkontor 
Stockholmshem 
Stockholms stad 
Svenska Bostäder 
Tengbom 
 

OPEN HOUSE STOCKHOLMS VÄNNER 
AMF Fastigheter 
Atrium Ljungberg 
Byggmästarföreningen  
ConcretePrint 
Detail Group 
Equator 
God Skörd 2052 
Jernhusen 
Kungliga Djurgårdens Förvaltning 
LINK Arkitektur 
Nrep 
Peab 
Stockholms Byggnadsförening 
Stockholms Studentbostäder 
Svea fastigheter 
Sörab 
Urban Design 
Åke Sundvall 
ÅWL Arkitekter 
Quality Hotel 
Dreamhack 
Space 
Ninjas in Pyjamas 
 

STÖD/BIDRAG 
Stockholms stad, Kulturförvaltningen  
Region Stockholm 
B A Danelii Stiftelse 
 



 

 

ARBETSGRUPPER  
PROJEKTGRUPP 
Joanna Messmer, Projektchef, KRESP Projektledning, adjungerad i styrelsen   
Oskar Sundström, Projektgrupp, IT, KRESP Projektledning 
Natalie Kokkalis, Projektgrupp, Kommunikation, KRESP Projektledning 
Hawler Rabun, Projektstöd, KRESP Projektledning 
 

STYRELSEN 2022 
Johan Berg, Ordförande, representant för Samhällsbyggnadslänken vid KTH 
Camilla Löfgren, Vice Ordförande, ledamot 
Lisa Enbom, Medborgarrepresentant, ledamot 
August Michael, Medborgarrepresentant, ledamot 
Alexander Yü, Samhällsbyggarna, ledamot 
Karin Ahlzén, ledamot 
Carl Johan Casserberg, Föreningen för Samhällsplanering, ledamot 
Joanna Messmer, Projektchef, adjungerad ledamot 
 

AMBASSADÖRER 
Torleif Falk, Stadsarkitekt Stockholms stad 
Anna Rolf Espling, Arkitekt, Link Arkitektur  
Stefan Nilsson, Trendexpert, Trendstefan 
Magnus Andersson, Slottsfogde, Kungl. Djurgårdens förvaltning 
Mustafa Sherif, Stadsplanerare, AFRY, Grundare Urbanistica Podcast 
Lars Edwin Andersson, Senior advisor, Stadsdelscentran  
 

OMRÅDESANSVARIGA  
Nadin Muhieddine 
Rafael Ospino  
Daniel Ruotsalainen 
Melker Ferdfelt 



 

 

BILAGA 1 – FESTIVALOBJEKT 2022 
Fysiska programpunkter: 
 
OBJEKT UTSTÄLLARE FORMAT 

3D-printad Betong Concrete Print Öppet Hus 

5 Hötorgshuset AMF Fastigheter Guidad visning 

Arkitekt för en dag Detail group Öppet hus, workshop 

Campus Albano konst Akademiska Hus Guidad visning 

Campus Albano rundvandring Akademiska Hus Guidad visning 
Campus KTH - Konst och 
arkitektur Akademiska Hus Guidad visning 
Campus Solna, Karolinska 
instituet Akademiska Hus Guidad visning 
DreamHack/ESL Studio 
Sweden Dreamhack Guidad visning 

Fastighetsägarnas digitala hus Fastighetsägarna 
Öppet hus, Guidad visning, 
Demonstrationer 

Frescati konst Akademiska Hus Guidad visning 

Hagastaden Exploateringskontoret Föreläsning 

Hammarbybackens pumpstation UrbanDesign Guidad visning 

Havrekvarn på Kvarnholmen Kvarnholmen Utveckling AB Guidad visning, Föreläsning 

Hemsö Svenska Bostäder Guidad visning, Föreläsning 
Hökarängen centrum, 
Kryddhyllan 

Familjebostäder och 
Stockholmshem Stadsvandring 

Jordbro resurspark Skanska SIS Guidad visning 

Järvabadet AIX Guidad visning 

Kollektivhuset Dunderbacken Kollektivhuset Öppet hus, Guidad visning 

Kollektivhuset Färdknäppen Familjebostäder Guidad visning 

Kollektivhuset Tullstugan Kollektivhuset Öppet hus, Guidad visning 

Kräftriket Marge/Akademiska Hus Guidad visning 

Kulturhuset 
Fastighetskontoret/Ahrbom och 
Partner Öppet hus, Föreläsning 

Kvarnholmen stadsvandring Kvarnholmen Utveckling AB Stadsvandring 

Kyrkstugan vid Vitabergsparken Stadskolmen Öppet hus  

Lappkärrsberget Arkitema/SSSB Guidad visning 

Life City Hagastaden Atrium Ljungberg Guidad visning 

Lilla Kvarnholmen lekpark ÅWL Öppet hus 



 

 

Mimers trapp KTH Tengbom Guidad visning 

Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas Guidad visning 
Norra Djurgårdsstaden, 
gasverket Exploateringskontoret Guidad visning 

Nyréns arkitektkontor Nyréns Guidad visning 

Parkhuset Stockholmshem Guidad visning 

Planen, Solna Business Park Fabege Öppet hus 

Plusenergihus Backåkra Stockholmshem Guidad visning 

Quality Hotel Globe Quality Hotel Globe Guidad visning 

Radhusområdet Atlantis BRF Atlantis Guidad visning 
Regnparken och 
skyfallsdammen FFS/Urbio Guidad visning 

Rosendals slottspark Kungl. Djurgårdens förvaltning Guidad visning 
Rundvandring med popcorn i 
poppis Prisman Sveafastigheter Öppet hus, Guidad visning 

Separatorhuset Fastighetskontoret Guidad visning 

Sergelgatan + Hötorgshus 2 Vasakronan Guidad visning 

Sergelpaviljongen Marge/Vasakronan Guidad visning 

Skanska betong i Slagsta  Skanska Öppet hus, Guidad visning 

Skanskvarn och Skansbacken Fastighetskontoret Guidad visning 

Skördefesten 2052 
Flera bla Boris design/Stockholm 
stad Utställning, Workshop 

Slussens nya bussterminal Link Arkitektur Föreläsning 

Solna Strand Vasakronan Guidad visning 

Space Space Guidad visning, Föreläsning 
Stadsvandring strandpromenad 
Magelungen Farsta hembygdsförening Stadsvandring 

Sthlm New Skanska Guidad visning 

Stockby returpark/konst SÖRAB/Torstens Art & Design Guidad visning 

Stockholm Waterfront  Stockholm Waterfront Guidad visning 

Stockholms centralstation Jernhusen Guidad visning 
Stockholms universitet Albano - 
lärandemiljöer Link Arkitektur Guidad visning 

Stockholmshus Farsta strand Familjebostäder Guidad visning, demonstration 

Stockholmshus Hagsätravägen Stockholmshem Guidad visning 

Stockholmshusen i Tensta  Svenska Bostäder Guidad visning, Föreläsning 

Stockholmsrummet Fastighetsägarnas hus Öppet hus 

Styckekranen Skeppsholmen Statens fastighetsverk Öppet hus 



 

 

Södra Bankohuset Statens fastighetsverk Guidad visning 

Teaterparken 
Exploateringskontoret, 
Stockholms stad Guidad visning 

Tensta Gymnasium Hemsö Guidad visning 

Tensta Torn Åke Sundvall Öppet hus, Guidad visning 

Tensta träff Hemsö Guidad visning 

Tessinska Palatset Statens fastighetsverk Guidad vining 

Tidsresa via tre torg Humlegården Stadsvandring 

Torg i tiden Humlegården Stadsvandring 

Trapparken Tengbom Guidad visning 
Trygghetsvandring i 
Humlegården 

Föreningen för 
Samhällsplanering Guidad visning, Stadsvandring 

Täby Park Skanska, JM, Täby Kommun Stadsvandring 
Vasakronan och Arena Sergel - 
Framtidens kontor Vasakronan Guidad visning 

Vällingby Centrum NREP Guidad visning 

Wenner-Gren Center Fabege 
Öppet hus, Guidad visning, 
Filmvisning, Utställning 

Yogapaviljongen Nyréns Guidad visning 

Återbuk, arkitektkontor Equator Öppet hus, Guidad visning 
 
 
 
 
Digitala programpunkter: 
 
Opalen i Täby Park Skanska Digital 
Kvarteret Scilla i Täby 
Park 

Skanska 
 

Digital 
 

Albano Akademiska Hus Digital 
Medborgarhuset 
 

Stockholms stad 
Fastighetskontoret 

Digital 
 

Hagastaden 
 

Stockholms stad 
Exploateringskontoret 

Digital 
 

Norra Djurgårdsstaden 
 

Stockholms stad 
Exploateringskontoret 

Digital 
 

 



 

 

BILAGA 2 – URVAL AV FOTON FRÅN FESTIVALEN  

 
 

 
 

 

 

Yogapaviljongen 
Foto: Jens Aronsson 

Tessinska Palatset 
Foto: Anastasia Angeli 
 

Skansbacken och Skanskvarn 
Foto: Natalie Kokkalis 

Albano 
Foto: Lisa Enbom 

3D-Betong 
Foto: Gustav Wändell 

Sergelpaviljongen 
Foto: Alberto Rodriguez 
Arias 

Tensta träff/gymnasium 
Foto: Lisa Enbom 

Ninjas In Pyjamas 
Foto: Ina Andreolli 
 

Separatorhuset 
Foto: Anastasia Angeli 
 

Stadsvandring Kvarnholmen 
Foto: Gonca Maasoglu 
 
 



 

 

BILAGA 3 – REFLEKTIONER OCH TANKAR  

Besökare levererade många glada tillrop under hela festivalhelgen. Feedbacken har varit att 
visningarna upplevdes som mycket intressanta med bra guider.  
Systemet med föranmälan innebär extrem mycket administration och av tidigare erfarenhet 
har det lett till att folk inte dyker upp och platser står tomma. Därför arbetade vi mot att ha 
så få objekt som möjligt med föranmälan detta år. Det var fortsatt problem med att besökare 
inte dök upp till sina förbokade platser, men detta kunde i de flesta fall lösas genom att 
släppa in besökare som var på plats i stället. Feedbacken från volontärer är väldigt spridd 
gällande föranmälan. Många upplever att populära objekt blir fullbokade fort och anser att 
det är bättre utan ett bokningssystem samtidigt som många önskar bokning så att man inte 
behöver vänta i köer utanför objekten utan är säkrad en plats på objektet man vill besöka. 
Det finns en stor utvecklingspotential för framtida festivaler att hitta en lösning på detta 
problem, många besökare önskade flera visningar så att flera skulle få plats. Detta tåls att 
fundera på inför 2023. 
 
Ett problem som upplevdes var att det var svårt att höra guiderna för de objekten som var 
utomhus och även för de objekten som tog emot stora grupper åt gången. En lösning inför 
kommande festival kan vara någon sorts högtalare/megafon på fler ställen.  
Hemsidan och bokningssystemet upplevdes generellt som enkla att använda. Flertalet av 
önskemålen från tidigare år tog vi till oss och justerade detta år, ett av tidigare önskemål var 
att man ska kunna filtrera programpunkterna. Filtreringsmöjligheterna som utvecklades inför 
årets program var att man kunde filtrera utefter vilken dag objekten hade visning, 
tillgänglighetsanpassning så som ”rullstol” och ”för hela familjen” samt om det krävdes 
föranmälan eller ej. Tidigare önskemål om att kunna filtrera efter objekt som ännu inte är 
fullbokade kvarstår som en framtidssatsning, men även önskemål om att kunna ha flera filter 
samtidigt framkom från enkäten.  
 

Årets program innehöll färre objekt med förtidsbokning än tidigare pandemi-år har gjort, 
detta upplevs mer välkomnande och gör att allmänheten spontant kan ta del av festivalen.  
När det kommer till festivalprogrammets innehåll så var besökarna generellt nöjda. Från 
tidigare år har mer historiska objekt önskats vilket detta år uppfylldes med objekt som 
exempelvis Södra Bankohuset, Tessinska palatset etc. 
 
Volontärerna spelar en stor och viktig roll under festivalen, därför har vi för detta år 
uppdaterat volontär-kiten som var ett önskemål från tidigare år samt haft en tackfest för 
volontärerna med en spökvandring och en tack-middag. Det finns flera möjligheter att 
utveckla kommunikationer mellan utställare och volontärer för framtiden och det planeras 
inför nästa år att göra om upplägget och skapa olika grupper för volontärer med olika 
ansvarsområden utöver fotovolontärer och objektvärdar.  
 

Nytt koncept för årets Open House Stockholm var cykelturen. Den var väldigt uppskattad 
och kommer förhoppningsvis även planeras inför 2023. För framtiden kommer arbetet med 



 

 

att anordna mindre kontinuerligt under året att fortsätta för att få folk att få upp ögonen för 
den stora festivalen.  
 

BILAGA 4 – SAMMANSTÄLLNING ENKÄTUNDERSÖKNING  

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

VOLONTÄRSENKÄT 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Ett urval av kommentarer från volontärer: 
 

- Det vore bra med en volontär-nätverk/plattform. Jag träffade många fina människor under 
festivalen och skulle vilja ha kontakt framöver eller inför nästa festival. 

 
- Härligt många objekt att besöka i år så svårt att välja! 

 
- Ser fram emot nästa år! 

 
- Roligt med så många programpunkter på så många platser. Funderar på om det skulle gå att 

samordna tiderna bättre? Fick en del frågor om det. Åker man till en plats och en aktivitet är 
utsåld tror jag att besökarna skulle uppskatta fler möjligheter att besöka en annan aktivitet på 
samma plats. Att personer anmäler sig men inte dyker upp är trist. Går det att förhindra vore det 
bra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
UTSTÄLLARENKÄT 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ett urval av kommentarer från utställare: 
 

- Hade varit bra med lite mer framförhållning kring vissa saker kring programmet, men förstår att 
en del av det har att göra med övriga deltagare. Hade gärna fått lite mer skyltmaterial, pilar eller 
dylikt att hänga upp för att visa vägen (var lite svårt med ballonger när det blåser).  

 
- Skulle vilja ha tips på hur man lockar besökare till objekt i ytterstaden, dit människor 

kanske har lite större motstånd att ta sig.  
 

- Det är lite för många platser/byggnader med varje år vilket gör att det inte känns så 
speciellt att vara med. Vi skulle se färre objekt men bättre utvalda så att det känns 
mer exklusivt att få besöka platserna.  

 
- Nej det flöt bra. Dock hade vi begränsat till 18 stycken  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BESÖKARENKÄT 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
Ett urval av kommentarer från besökare: 
 

- Gärna fler objekt. För mig var det lite otydligt att man skulle anmäla sig i förväg. Men tack vare 
tillmötesgående personal/volontärer kom jag in på de objekt som jag ville besöka. Stort tack till 
dem! 

 
- Hoppas att det fortsätter under många år! 

 
- Toppenbra initiativ. Hoppas det består. 

 
- Skulle önska det pågick under längre tid, svårt hinna besöka allt man vill se på endast en helg 

 
- Gör detta till ett mycket större och bredare event! Mer för alla både unga och gamla! Tycker att det 

borde hållas på våren. Bättre väder, trevligare att gå ut och titta på byggnader m.m. Filma gärna 
och lägg ut, så de som inte kan vara med även kan titta på hur det ser ut på deltagande platser. 

 
- Enda nackdelen var att man inte alltid hann från en visning till en annan. 

 
- Lång kö, bättre med tidsbokning 

 
- Mycket informativt och intressant. Ser redan fram mot nästa år. 



 

 

 
- En del visningar utan bokning var omöjliga att komma in på pga för många besökare. 

 
- Superkul när man får besöka arkitektkontor, gjort det de två åren jag besökt festivalen. 

Uppskattas! 
 

- Svårt få plats till en del populära objekt. Man kan hoppas att det går att utöka besökstillfällena 
vid dessa byggnader. 

 
- Bra, fortsätt så här! (Gärna mer inomhus, men förstår att säkerhetsregler gör det svårt numera) 

 
- Synd att det inte var visning alla dagarna fre-sön eller åtminstone lör-sön överallt 

 
- Guiderna ska använda ”mygga” el annat för att höras när grupperna är så stora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 5 – ÖNSKELISTA PÅ PROGRAMPUNKTER 2022 

- Fokus hållbarhet/återbruk 
 

- Norra tornen 
 

- Tycker det är en extra bonus för besökarna att arkitekterna själva är med och berättar. Mer sånt! 
 

- Värtavärket KVV8 
 

- Kungens väntsal på Stockholms Central 
 

- Olika torn i Sthlmsområdet. Franske ambassadörens residens. Landshövdingens residens 
 

- Visningar av arkitektoniskt intressanta privatvillor 
 

- Det var så intressant med Gaming-punkter i år. Kanske även andra discipliner kan vara 
inblandade - konstnärer, inredare, installatörer, arkitekturfotografer och journalister.. vad mer kan 
det vara, snickare.. de som skapar videogames. Så att det finns några oväntade punkter nästa år :) 
 

- Svenska Akademien, någon av byggnaderna i Riddarholmen. 
 

- Co-living hus 
 

- Slussen 
 

- Ängby kyrkas församlingshem m träpanel och Blackebergs Förskola som strax är klar. 
 

- Vasakronan 
 

- Logistikplanet i Vasakronans kontor 
 

- Riksdagen och UD samt statsministerns bostad 
 

- KTH Reaktorhallen. 
 

- Mer historiska hus 
 

- Fler kontorsmiljöer 
 

- Samma som i år. Spännande att följa med bakom kulisserna på platser man ofta ser men inte 
vanligtvis besöker. 
 

- Tessinska palatset. Flera objekt på Riddarholmen, bl.a. källarvalven i f.d. Gråmunkeklostret och 
Wrangelska palatset/Svea hovrätt.  
 

- Högsta domstolen i Bondeska palatset. De äldre slussarna i Slussenområdet. Äldre malmgårdar på 
Södermalm. 



 

 

 
- Roligt med mix av nya och äldre objekt. 

 
- Tessinska palatset. Bancohuset gamla stan, SEB Kungsträdhårdsgatan, hörnhuset Birger 

Jarlsgatan -Engelbrektsgatan (kommer inte ihåg namnet) 
 

- Gärna några återkommande som man missat tidigare år, man hinner ju inte med allt, Intresserad 
av Albano mm Roligt att få komma in i hus, kontor mm. 
 

- Bra utbud som nu får gärna återkomma. Öppen för nya överraskningar.. 
 

- Gärna repris på programpunkter som är mycket populära. De blir ofta tidigt fullbokade, så bra om 
man kan få en ny chans nästa år. 
 

- Gamla industrifastigheter, museer, teatrar, där man kan se något bakom kulisserna och med en 
kunnig guide som kan berätta om verksamheten. 
 

- Storgatan 10, Centralposthuset 
 

- Underjordiska anläggningar, skyddsrum, pågående utbyggnad av kollektivtrafik. 
 

- Fler byggnader, fler interiörer. 
 

- Telestaden, Rosenbad 
 

- Folksamhuset, Riksbanken, Grand Hotel 


