
   
 
 
Pressmeddelande 29 oktober 2010 
 
 
Vändande trend: 

18 miljoner besök på landets museer  
Förra året gjordes närmare 18 miljoner besök något av landets museer, en ökning med sex 
procent sedan 2008. Det är också det högsta antalet besökare sedan 2006, då ett stort antal 
museer hade fri entré. Även andelen barn och ungdomar ökade jämfört med 2008. Det visar en 
sammanställning från Riksförbundet Sveriges museer som bygger på statistik från Kulturrådet. 
 
– Det är glädjande att se att antalet besök på Sveriges museer återigen ökar. Det finns en enorm skatt av 
kunskap och kultur samlad på landets museer som vi hoppas att ännu fler ska upptäcka, säger Mats 
Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.  
 
Totalt ökade antalet besök med en miljon, från 16,9 miljoner 2008 till 17,9 miljoner under 2009. 
Andelen barn och ungdomar som besökte museer förra året ökade med två procent jämfört med 2008. 
Totalt besökte 1,3 miljoner barn och ungdomar museerna. Åtta av tio museer, 81 procent, har 
verksamhet riktad mot barn och unga. Under året arrangerades närmare 40 000 publika aktiviteter för 
förskolor och skolor, de flesta av dessa var visningar. Lite mer än en tredjedel, 37 procent, arrangerade 
verksamhet inom ramen för Skapande skola.  
 
– Vi vill att museerna ska vara en naturlig samarbetspartner för skolorna och en kreativ miljö där 
eleverna får kunskap och nya perspektiv. Andelen museum som arrangerar verksamhet inom ramen för 
Skapande skola borde öka markant, säger Mats Persson. 
 
Statistiken är hämtad från Kulturrådets årliga sammanställning över museibranschen. 203 museer 
tillfrågades och 166 svarade på undersökningen. Museerna representerar centralmuseer, övriga statliga 
museer, regionala museer, kommunala museer och övriga museer.  
 
Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn och 
hanterar professionsrelaterade frågor så som utbildning, kompetensutveckling och internationellt 
samarbete inom museisektorn. Riksförbundet har totalt 150 medlemmar. 
 
Korta fakta om museiåret 2009: 
- Sveriges museer hade 17,9 miljoner besök under 2009, 1,3 miljoner av dessa var barn och ungdomar. 
- Flest besök under 2009 hade Skansen, Vasamuseet och Moderna museet. 
- Flest besök från förskolor och skolor under 2009 hade Naturhistoriska riksmuseet, Skansen och 
Tekniska museet.  
- 81 procent av museerna anordnar särskild verksamhet för barn och unga. 
- Totalt visades 1 653 utställningar, två tredjedelar av dessa anordnades på kommunala och regionala 
museer. 996 utställningar var nyproducerade.  
- 139 vandringsutställningar visades på 446 platser under året. 52 av dessa var nyproducerade.  
- Totalt arrangerades 99 276 publika aktiviteter på landets museer. 78 procent av dessa var visningar. 
För förskolor och skolor arrangerades 38 889 aktiviteter, 86 procent av dessa var visningar. 
 
För mer information  
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, 
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