
   
 
 
Pressmeddelande 4 januari 2012 
 
 

Museibesöken fortsätter öka 
 
Förra året gjordes fler än 7 miljoner besök på något av landets centralmuseer, en ökning 
med sex procent sedan 2010. Det är fjärde året i rad som besöken ökar på 
centralmuseerna. Det visar en ny sammanställning från Riksförbundet Sveriges museer. 
 
– Sveriges museer har cirka 18 miljoner besök varje år. Knappt hälften av alla museibesök görs på 
ett centralmuseum och resten är spritt över landets övriga museer, säger Helena Westin, 
styrelsemedlem i Riksförbundet Sveriges museer. 
 
För fjärde året i rad ökade besöken på landets centralmuseer. Antalet besök ökade med sex 
procent, från knappt 7 miljoner 2010 till 7,4 miljoner under 2011. Flest besökare hade Skansen, 
Vasamuseet och Moderna museet i Stockholm. Den största procentuella ökningen stod 
Etnografiska museet för. Besöken på de regionala museerna har också ökat under 2011. 
 
– Under 2012 kommer vi i riksförbundet att fokusera på museernas roll och uppdrag när det 
gäller att värna om demokratiska värden och kulturell tolerans. Vi vill helt enkelt stärka museernas 
roll som samhällsaktör, säger Helena Westin. 
 
Museerna är indelade i centralmuseer, övriga statliga museer, regionala museer, kommunala 
museer och övriga museer. Utöver det finns konsthallar och gallerier. Centralmuseer finansieras i 
huvudsak med statliga medel och regionala museer finansieras med både regionala och statliga 
medel.  
 
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 180 medlemmar. 
 
De tre mest besökta centralmuseerna 2011 
 
1. Skansen: 1 418 445 
2. Vasamuseet: 1 228 114 
3. Moderna museet i Stockholm: 553 608 
 
 
För mer information  
Helena Westin, styrelsemedlem Riksförbundet Sveriges museer, 0733-31 51 60, 
helena.westin@rps.police.se 
 
www.sverigesmuseer.se  
www.facebook.com/sverigesmuseer  
www.twitter.com/Sverigesmuseer  
 
 



Bilaga:  
 
Besöksutveckling centralmuseerna 2010-2011 
 
 

Centralmuseer 

Antal	  
besök	  
2011	  

Förändring	  
sedan	  
2010,	  

procent	  
Arbetets museum 231 077 6	  %	  

Arkitekturmuseet 137 084 36	  %	  

Armémuseum 79 614 5	  %	  

Etnografiska museet 174 978 52	  %	  

Flygvapenmuseum 142 228 18	  %	  

Hallwylska museet 108 850 26	  %	  

Kungl. Myntkabinettet – Sveriges Ekonomiska museum 67 468 6	  %	  

Livrustkammaren 251 677 -‐8	  %	  

Medelhavsmuseet 237 112 -‐15	  %	  

Moderna museet i Stockholm 553 608 14	  %	  

Nationalmuseum 401 864 13	  %	  

Naturhistoriska riksmuseet 531 837 -‐11	  %	  

Prins Eugens Waldemarsudde 209 177 45	  %	  

Skoklosters slott 45 059 17	  %	  

Statens historiska museum (i Stockholm) 121 217 -‐2	  %	  

Statens maritima museer – Marinmuseum 211 174 8	  %	  

Statens maritima museer – Sjöhistoriska museet 130 933 -‐7	  %	  

Statens maritima museer – Vasamuseet 1 228 114 9	  %	  

Stiftelsen Nordiska museet 262 041 -‐6	  %	  

Stiftelsen Skansen 1 418 445 10	  %	  

Tekniska museet 379 543 17	  %	  

Världskulturmuseet 234 883 -‐8	  %	  

Östasiatiska museet (inklusive Bergrummet) 266 062 -‐10	  %	  

Summa:  7 426 056 6 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Besöksutveckling regionala museer 2010-2011 
 
 

Regionala museer 2010	   2011	  

Skillnad	  i	  
antal	  
besök	  

Förändring	  
sedan	  
2010,	  
procent	  

Blekinge museum 42	  626	   47	  200	   4	  574	   11	  %	  

Bohusläns museum och Konsthall 310	  991	   289	  447	   -‐21	  544	   -‐7	  %	  

Gotlands museum 195	  000	   208	  976	   13	  976	   7	  %	  

Jamtli Jämtlands läns museum 202	  606	   193	  589	   -‐9	  017	   -‐4	  %	  

Kalmar läns museum 97	  392	   102	  960	   5	  568	   6	  %	  

Kulturen i Lund 72	  611	   173	  555	   100	  944	   139	  %	  

Länsmuseet Västernorrland 104	  810	   87	  741	   -‐17	  069	   -‐16	  %	  

Malmö Museer 259	  097	   266	  004	   6	  907	   3	  %	  

Kulturparken Småland  34	  439	   123	  134	   88	  695	   258	  %	  

Stiftelsen Dalarnas museum 120	  628	   129	  505	   8	  877	   7	  %	  

Stockholms läns museum 14	  100	   13	  500	   -‐600	   -‐4	  %	  

Upplandsmuseet 76	  421	   89	  900	   13	  479	   18	  %	  

Värmlands museum 255	  652	   234	  967	   -‐20	  685	   -‐8	  %	  

Västerbottens museum 260	  500	   225	  850	   -‐34	  650	   -‐13	  %	  

Västergötlands museum 48	  881	   97	  098	   48	  217	   99	  %	  

Summa 2	  095	  754	   2	  285	  426	   189	  672	   9	  %	  
 
 


