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Museilagen 
För snart fem år sedan den 1 augusti 2017 trädde lagen som 
reglerar offentligt styrda museer i kraft. Den fastställer att 
museerna ska bidra till samhället och dess utveckling genom att 
främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Med 
museihuvudmän avses staten, kommunerna och landstingen.

I slutet av rapporten återfinns museilagen i sin helhet.



SVERIGES MUSEER  
FEBRUARI 2023
MUSEERNA OCH KAPITALET
RAPPORT | SIDAN 3

 
”Vi har nått en tipping 
point när det inte ens går 
att halta sig fram längre. 
Delar av verksamheten 
läggs i malpåse.”

Sveriges Museer undersöker årligen museernas förutsättningar 
att driva en bra verksamhet i relation till det ekonomiska 
läget. Utgångspunkt är det som står i Museilagen om 
samlingsförvaltningen och museirollen.

Den bild som framträder av hur den långsiktiga urholkningen av 
museernas ekonomier kan komma att falla ut är inte smickrande 
för Sverige. Bristen på satsningar igår och idag slår inte bara 
hårt mot insamling av vår samtid, den drabbar också framtidens 
museer.

Samtidigt tar museerna ett stort ansvar för sin allt viktigare 
roll i samhället och söker hitta nya lösningar i den nuvarande 
lågkonjunkturen som drabbar oss alla.

Gunnar Ardelius 
Generalsekreterare Sveriges Museer 
Februari 2023

.
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Museicheferna oroar sig för framtidens samlingar och för kompetenstapp. 
Samtidigt ser man stora möjligheter att verka positivt i sina lokalsamhällen 
och nationellt. 

Kunskapen om armlängds avstånd håller fortsatt hög nivå bland museernas 
huvudmän. Sämre ligger det till med kunskap om samlingsförvaltning enligt 
museilagen och utbildning av nya politiker behövs..

Ekonomi
  Mer än hälften (57 procent) av museerna har ett sämre ekonomiskt läge än 

året innan. 

  En tredjedel anger att det ekonomiska läget är likvärdigt med fjolåret. Det 
innebär dock i realiteten att basverksamhet skärs ned då kostnaderna ökar. 

  Nuvarande läge har föregåtts av åratal av ekonomisk urholkning, förvärrad i 
och med pandemin. 

Samlingar
  4 av 10 museichefer larmar om att möjligheterna att bedriva en aktiv 

samlingsförvaltning är dåliga. Det innebär bland annat att museer saknar 
resurser att samla in vår samtid för framtida besökare.

Politiker och huvudmän
  Hela 85 procent av museicheferna anser att huvudmännen har en ”halvbra” 

eller god förståelse för museernas ekonomiska situation, samma andel som 
i fjol och förfjol.

  77 procent upplever att dialogen med politiken är ”halvbra” eller god, en liten 
minskning från i fjol och förfjol (84 respektive 80 procent).

  55 procent anser att huvudmännen har god förståelse rörande museirollen 
och armlängds avstånd som det beskrivs i museilagen, att jämföra med att 
de endast 22 procent som anser att huvudmännen har god förståelse för 
samlingsförvaltning som den beskrivs i museilagen.

Museernas samhällsroll
  Hela 81 procent upplever att museet har goda möjligheter att vara en stark 

samhällsaktör och bidra till det offentliga samtalet, en liten minskning från 
fjolårets rapport (82 procent). 

 
Läget i landet  
- enligt 101 museichefer
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Det ekonomiska 
läget

På en skala från 1-6. Hur skulle du beskriva ditt museums 
ekonomiska läge för att driva en bra verksamhet 2022?  
Vi avser här samlingsverksamhet och publik verksamhet.

1 är möjligheterna är usla, 6 mycket goda möjligheter
(Siffrorna 2022/2021/2020 inom parentes)

1 |  0 % (3%/1%/8%)

2                        14% (7%/16%/22%)

3                                                         36% (30% /29%/32%)

4                                                   32% (40%/36%/25%)

5                              17% (16%/14%/13%)

6 |  0% (4% / 3% /0%)

Snittsiffran 3,5. De tre tidigare rapporternas snittsiffror (3,7/3,6 / 3,1)

Är det ekonomiska läget förändrat från året innan?
(Siffrorna 2022/2021/2020 inom parentes)

              Bättre 8% (14%/9%/5%)

                                                 Likvärdigt 32% (61% /36%/46%)

                                 Sämre 57% (21%/54%/50%)

         Går ej att svara på i nuläget 5%
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Några citat från museicheferna
 
Intäkterna har inte återhämtat sig till nivå innan pandemin.

 
Många av de problem som vi drabbades av under pandemin, med minskad 
försäljning, minskat antal besökare, inställda evenemang mm gjorde att vi 
ramlade tillbaka och tappade väldigt mycket av allt det som tagit många år 
att bygga upp.

 
Det vi tappade på 2 år kommer att ta 5-10 år att återhämta.

 
Kostnader har stigit fem gånger mer än vad anslagen ökar.

 
Anslagsuppräkningen motsvarar inte alls myndighetens ökade kostnader 
för lokalhyror och löner.

 
En ny momsmodell påverkar möjligen ekonomin på totalen negativt under 
2023.

 
Vi har nått en ”tipping point” när det inte ens går att halta sig fram längre. 
Delar av verksamheten läggs i malpåse.

 
Vi räknar med kostnadsökningar både vad gäller personal, inköp och 
elförsörjning. Anslagen har inte ökat fullt ut för att kompensera detta och vi 
har just nu svårt att förutse hur höga kostnaderna blir.

Sammanfattning kommentarer om hur läget försämrats 

60 museichefer har valt att kommentera ett försämrat ekonomiskt 
läge. Vittnesmålen handlar om ökade kostnader för lokaler, för el och 
uppvärmning, för förbrukningsvaror i allmänhet samtidigt som bidragen 
står kvar på samma nivå. Samtidigt noterar man åtstramningar kan vara 
att vänta. Publiken har inte återvänt och oro finns för att besökarna kan 
komma att välja bort museibesök som nu belagts med entré.
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Utarmningens effekter är att museilagen inte kan följas. Varken skötsel, 
vård, underhåll eller förmedling av konsten kan genomföras på ett adekvat 
sätt.

 
Minskad tillgång till kulturarv för allmänheten, eventuellt minskade 
öppettider, mindre aktiviteter, eventuella uppsägningar, minskad kvalitet 
etc.

 
Risk finns att vi behöver omorganisera och att vi kommer att behöva lägga 
mer resurser på den utåtriktade verksamheten som ger inkomster och dra 
ner på föremål och forskning, vilket i förlängningen urholkar de fördjupade 
kunskaperna i kulturarvet.

 
Om läget kvarstår 2024 utan ökad finansiering som matchar 
kostnadsökningarna kommer vi behöva skära ner i verksamheten.

 
Vi arbetar för att snabbt bygga en Solcellspark som gör oss oberoende av 
elpriset.

 
Vi klarar oss bra men stannar lite i utvecklingen.

 
Det är i första hand de publika delarna som kommer att drabbas eftersom 
vi inte kan frånsäga oss uppdraget att hantera våra samlingar.

 
Nuvarande personalstyrka som redan är kraftigt slimmad.

Sammanfattning kommentarer om konsekvenser för museet  
på längre sikt 

57 museichefer har valt att kommentera de mer långsiktiga effekterna 
av sämre ekonomi. Vi ser resonemang om hur man ska hitta annan 
finansiering. Vi ser också hur några tänker att 2023 kan fungera men 
är verkligt oroliga för 2024. Det finns hos fler en uppgivenhet kring hur 
man ska klara grunduppdragen och en oro för ett försämrat utbud och 
risk för att behöva säga upp medarbetare med det kompetenstapp det 
medför. Man är också starkt kluven mellan satsningar på samlingar och på 
publik verksamhet. Två museichefer pratar också om planer att bygga en 
solcellspark för att klara elförsörjning bättre.
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Samlingsförvaltningen

Sammanfattning kommentarer om läget för samlingsförvaltning   
43 kommentarer från museicheferna kan sammanfattas med för få 
resurser att arbeta med aktiv samlingsförvaltning, dvs bland annat 
nyförvärv. Samtidigt är det flera som satsar så gott det går, ofta i 
projektform. Några har också medel som är märkta för nyförvärv, det 
handlar framför allt om konstsamlingar. Magasinens dåliga status 
kommenteras flitigt

Ur Museilagen:  
Kunskapsuppbyggnad 8 §  Ett museum ska bidra till forskning och annan 
kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kompetens inom 
sitt ämnesområde. 

Förvaltning av samlingar 9 § Ett museum ska aktivt förvalta sina 
samlingar för att nå verksamhetens mål....

Hur bedömer du museets ekonomiska möjlighet till aktiv 
samlingsförvaltning och samtidsdokumentation, exempelvis 
nyförvärv?
(Siffrorna 2022/2021/2020 inom parentes)

            God  8% (5%/9%/10%)

                                                       Halvbra 37% (31% /34% /22%)

                                                                 Dålig  44% (52% /50% /52%)

                           Ej aktuell fråga 16 %
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Några citat från museicheferna
 
Vårt resursläge blir sämre och sämre, vi kommer behöva börja arbeta med 
samlingsförvaltningen ändå, och dra ner på annat.

 
Samlingsförvaltningen kommer sannolikt inte att påverkas negativt 
under innevarande år. Däremot kan vi få svårt att prioritera större 
samtidsdokumentationer.

 
Inga medel till förvärv, men vi kan ta emot donationer.

 
Inom det kulturhistoriska området har vi mycket begränsade möjligheter 
till systematiska nyförvärv inklusive samtidsdokumentation. Inom det 
arkeologiska området tilldelas vi löpande fynd och genom gedigen 
arkeologisk uppdragsverksamhet får vi också fördjupade rapporter och 
dokumentationer.

 
Ett område där vi har skriande utvecklingsbehov, men vi kommer att 
behöva hantera det som en mycket långsiktig process.

 
Vi har donationsmedel för delar av detta - t.ex. nyförvärv. 
Samlingsförvaltning, särskilt magasinsarbete och investeringar i 
samlingars vård och förvaring (magasin) är svårt att finansiera.

 
Vi kan driva verksamheten och har större budget i år men är inte uppe i 
nivåer för att kunna utföra samtidsdokumentation.

 
Utrymmesbrist.
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Huvudmän och politiker

Ur Museilagen: Kunskapsuppbyggnad 8 §  
Ansvarsfördelning 5 § Museihuvudmännen ska säkerställa att ett 
museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll...

Hur skulle du beskriva förståelsen hos din huvudman för 
museets ekonomiska situation
(Siffrorna 2022/2021/2020 inom parentes)

                                           God   29% (36%/40% /30%)

                                                                     Halvbra  46%  (49%/45% /42%)

                             Dålig 19% (12 % /14% /23%)

                 Ej aktuell fråga 9,9%

Sammanfattning kommentarer om huvudmännen och 
museernas ekonomi     
Förutsättningarna ser olika ut på olika håll i landet. Förståelsen 
för museets ekonomiska behov kan vara god i en kulturnämnd 
men ställs mot andra satsningar i regioner och kommuner. Nu är 
dessutom många nya politiker på plats och utbildningsbehovet är 
stort. Därför är samtidigt många försiktiga med att uttala sig, man 
vet ännu inte hur de nya nämnderna på plats kommer att ställa sig 
till museiverksamheterna.
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Några citat från museicheferna
 
Generell svag förståelse för museiverksamheten, men ser fram emot att 
kunna bjuda in till förkovran och ge ökad kännedom om vår verksamhet.

 
Politikerna i min nämnd kan ha hyggligt god förståelse för museets 
ekonomiska situation men har svårt att få gehör i kommunledningen när 
kommunen sammantaget måste göra svåra val mellan kultur, skola, vård 
och omsorg.

 
Nedskärningarna har genomförts systematiskt och stegvis under en lång 
period. Förståelse saknas både i tjänstemannaled och politikerled.

 
Hur de ställer sig till 2023 återstår att se. Mycket fick stå på vänt under 
pandemin och vår korttidspermittering. Återstarten har visat sig ta tid och 
kraft.

 
Regeringen har andra prioriteringar i det rådande ekonomiska läget.

 
Ny politik innebär ny direktion, utbildningsarbetet och kunskapsförmedling 
behöver startas i stort sett från noll.

 
Vi har tre olika huvudmän men de två som bidrar ekonomiskt driver inte 
frågan om ökade resurser.

 
Styrelsen är naturligtvis insatt, men regionen prioriterar hur 
kultursamverkansbidraget fördelas. För länsmuseet har denna utveckling 
varit dålig, faktiskt en av de sämsta i landet.
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Ur Museilagen:  
5 § Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett 
bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.

Hur skulle du beskriva förståelsen hos din huvudman 
för museets roll som den beskrivs i Museilagen rörande 
ARMLÄNGDS AVSTÅND

                                                                                   God  55% 

                                              Halvbra 30%  

       Dålig 4% 

                  Ej aktuell fråga 11%

Ur Museilagen:  
6 §   Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara 
kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.

7 §   Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara 
tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar

Hur skulle du beskriva förståelsen hos din huvudman för 
museets roll som den beskrivs i Museilagen rörande  
PUBLIK VERKSAMHET

                                                                                             God  62% 

                                         Halvbra 27%  

       Dålig 4% 

               Ej aktuell fråga 9%
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Ur Museilagen:  
9 §   Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå 
verksamhetens mål.

10 §   Regeringen får meddela föreskrifter om att de statliga museerna 
får överlåta föremål ur sina samlingar till andra museer inom det allmänna 
museiväsendet.

Hur skulle du beskriva förståelsen hos din huvudman 
för museets roll som den beskrivs i Museilagen rörande 
SAMLINGSFÖRVALTNING

                                  God  22% 

                                                        Halvbra 37%  

                                           Dålig 28% 

                         Ej aktuell fråga 15%

Ur Museilagen:  
8 §   Ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, 
bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde.

Hur skulle du beskriva förståelsen hos din huvudman 
för museets roll som den beskrivs i Museilagen rörande 
KUNSKAPSUPPBYGGNAD

                                                 God  32% 

                                                               Halvbra 42%  

                    Dålig 12% 

                 Ej aktuell fråga 10%

Sammanfattning kommentarer om huvudmännens förståelse 
Museilagen    
43 kommentarer handlar mycket om att det kommit in nya politiker 
och man är försiktigt avvaktande inför detta samtidigt som man 
tydligt ser behovet av att utbilda dessa i museiverksamhet.
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Några citat från museicheferna
 
Eftersom museets politiska nämnd är helt ny från årsskiftet är det svårt att 
förutse. Har ingen anledning att tro att dialogen inte kommer att bli god.

 
Vi behöver arbeta aktivt med information till styrelse och stiftare för 
museilagen.

 
Stor fokus har lagt på just museernas möjlighet till bestämmande innehåll, 
men betydligt mindre på just det som rör samlingar.

 
Museiverksamhet långtifrån huvudmannens kärnområde.

 
Styrelsen består av personer med bred kompetens vilken ger en god dialog.

Hur skulle du beskriva dialogen med politiken?
(Siffrorna 2022/2021/2020 inom parentes)

                                                       God 36% (37%/33% /30%)

                                                               Halvbra 41% (47%47% /48%)

                          Dålig 17% ( 11% /15% /20%)

           Ej aktuell fråga 7%

Sammanfattning kommentarer om dialogen med politiken   
40 svarande museichefer har olika möjligheter till dialog, alltifrån 
ingen alls till ganska regelbunden. Återigen inväntar men dialog 
med nya politiker på plats vilket påverkar svaren just i år.
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Mycket lite förtroende för politiken generellt när det gäller kulturfrågor.

 
Kontakten med kommun och region är nära och återkommande.

 
Kultur är i Sverige viss typ av dans, musik, konst, teater och vissa museer. 
Väldigt mycket av det kulturhistoriska arbetet som bedrivs i Sverige anses 
inte vara kultur trots att alla svänger sig med begreppet. Jag upplever 
att vi och många andra som driver museum inte betraktas som en del 
av Kultursverige utan att det vi gör är ”något annat”. Det är skillnad på 
kultur och kultur i det här landet vilket är tråkigt och det syns tydligt i vilka 
resurser som satsas på vad.

 
Vi har ny politisk styrning och den kan förhoppningsvis bättras. Den 
tidigare politiska ledningen var totalt ointresserad av konst.

 
Vår verksamhet har regelbundet tre gånger per år möjlighet att delta med 
informationspunkt på nämnden. Vi har också en grupp kontaktpolitiker som 
besöker oss två ggr/år ute i verksamheten.

 
Vi har kommunal representation i stiftelsens styrelse vilket gör att vi för 
närvarande har en god dialog med politiken.

 
Då jag tillträdde som chef gick dialogen mellan kultur- och fritidschef och 
nämnd, men arbetade hårt för - och fick igenom sedan några år tillbaka - att 
verksamheternas chefer får informera/utbilda åtminstone en gång per år 
samt vid särskilda behov lyfta frågor på nämndmötena.

 
Vi känner att vår verksamhet ofta glöms bort/negligeras av representanter 
för kommunens kulturavdelning.
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Ur Museilagen:  
Ändamål 4 §   Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra 
till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, 
kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

På en skala från 1-6. hur skulle du beskriva ditt museums 
möjlighet (när museet är öppet) att vara en stark samhällsaktör 
och bidra till det offentliga samtalet?

1 är möjligheterna är usla, 6 mycket goda möjligheter
(Siffrorna 2022/2021/2020 inom parentes)

1 |  0%  (0%  /0% /4%)

2       2% (5% /1% /3%)

3                               18% (13%/10% /17%)

4                                             27% (30%/28% /29%)

5                                                                     43%  (37%/38% /35%)

6                     11% (15%/23% /12%)

Snittsiffra 4,4 (4,4/4,7 / 4,3)

Sammanfattning kommentarer om rollen i samhället (när museet är 
öppet)     
24 museichefer har valt att kommentera rollen i samhället. Överlag är 
dessa kommentarer positiva.

Påverkan i samhället
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Några citat från museicheferna
 
Vi upplever ett oerhört bra gensvar från vår publik, både på plats och på 
sociala medier och genom att vi är så aktiva på sociala medier når vi ut till 
en både stor och bred publik, i alla åldrar och över hela världen.

 
Vi har en ganska tydlig position ändå. Vi är en stor verksamhet och våra 
utvecklingsprojekt syns och hörs.

 
Som länsmuseer är vi mycket viktiga för samhällsutvecklingen och har flera 
regionala utvecklingsuppdrag inom arkiv, konst, kulturmiljö och kulturarv. 
Vi har en främjande och stödjande roll för hela regionen också genom stöd 
till andras kulturarvsverksamheter. Parantesen ”när museet är öppet” ovan 
indikerar att det är besöksmålet som utgör denna funktion, men det är i 
lika hög eller högre grad det utåtriktade, uppsökande och samverkande 
arbetet våra museer gör som bidrar till det offentliga samtalet och 
samhällsutvecklingen.

 
Frågan är dubbelt ställd: Vi har stora möjligheter - men vi har inte stor  
påverkan idag; dvs den kan bli ännu bättre.

 
Vår trots allt uppmärksammade roll som samhällsaktör har vi tillkämpat oss 
själva.
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Museilagen  
(sfs 2017:563)

Inledande bestämmelser
1 §   I denna lag finns bestämmelser om det 
allmänna museiväsendet. Med det allmänna 
museiväsendet avses

1. statliga museer,
2. regionala museer,
3. kommunala museer, och
4. andra museer i vars styrelse eller motsvaran-

de ledningsorgan mer än hälften av antalet 
ledamöter är ut-sedda av stat, kommun eller 
region. Lag (2019:977).

2 §   Med ett museum avses i denna lag en insti-
tution som är öppen för allmänheten och som 
förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och 
ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd 
om människan och människans omvärld.

3 §   Med museihuvudmän avses i denna lag 
staten, kommunerna och regionerna.

Det som sägs om museihuvudmän gäller även 
den som utsett mer än hälften av antalet leda-
möter i ett sådant museum som avses i 1 § 4. 
Lag (2019:977).

Ändamål
4 §   Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde 
bidra till samhället och dess utveckling genom 
att främja kunskap, kulturupplevelser och fri 
åsiktsbildning.

Ansvarsfördelning
5 §   Museihuvudmännen ska säkerställa att ett 
museum har ett bestämmande inflytande över 
verksamhetens innehåll.

Publik verksamhet
6 §   Utställningar och annan publik verksamhet 
vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och 
präglas av allsidighet och öppenhet.

7 §   Utställningar och annan publik verksamhet 
vid ett museum ska vara tillgänglig för alla och 
anpassad till användarnas olika förutsättningar.

Kunskapsuppbyggnad
8 §   Ett museum ska bidra till forskning och an-
nan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom 
att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde.

Förvaltning av samlingar
9 §   Ett museum ska aktivt förvalta sina sam-
lingar för att nå verksamhetens mål.

10 §   Regeringen får meddela föreskrifter om att 
de statliga museerna får överlåta föremål ur sina 
samlingar till andra museer inom det allmänna 
museiväsendet.

Regeringen får även meddela föreskrifter om 
förfoganden över sådana föremål i de statliga 
museernas samlingar som har ett begränsat 
kulturhistoriskt värde.

Samverkan och spridning i hela landet
11 §   Museerna och museihuvudmännen ska 
samverka i syfte att ge alla tillgång till museer-
nas samlade resurser, bland annat genom att 
ställa föremål ur de egna samlingarna till varan-
dras förfogande.

12 §   Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunalla-
gen (2017:725) om anknytning till kommunens 
område eller dess medlemmar hindrar inte att 
kommunala museer avgiftsfritt ställer föremål 
ur sina samlingar till förfogande för ett museum 
i det allmänna museiväsendet som är beläget 
utanför kommungränsen.

Lag (2017:774).



RAPPORT | SIDAN 19

SVERIGES MUSEER  
FEBRUARI 2023
MUSEERNA OCH KAPITALET

Om rapporten
Rapporten Museerna och kapitalet – läget i landet enligt 101 museichefer 
släpptes 8 februari 2023 i samband med konventet Folk och kultur i 
Eskilstuna. Undersökningen genomfördes av Sveriges Museer vid 
årsskiftet 2022/2023. Frågorna skickades till cheferna för Sveriges 
Museers medlemsinstitutioner. Ett tiotal av dessa är chefer för flera 
museer. 101 museiföreträdare har lämnat svar, varav sju representerar 
statliga museer/museimyndigheter, tjugo länsmuseer, 34 kommunala 
museer och 43 kategorin Övriga museer. Museerna som är med finns i 
landets alla län

Museer är viktiga 
Landets museer lockar varje normalår till närmare 20 miljoner statistiskt 
säkerställda besök enligt Myndigheten för kulturanalys. Till dessa siffror 
kommer 1,5 miljoner besök till museer med mindre än en årsarbetskraft 
samt cirka 8 miljoner från kategorin Övriga museer (museer där ingen 
offentlig instans har något huvudmannaskap) som Kulturanalys från 2019 
inte längre räknar in i den officiella statistiken. 

Museer är betydelsefulla för samhället och viktiga för enskilda människor. 
58 % av befolkningen (18 – 65 år) hade besökt ett museum senaste året 
enligt en SIFO-enkät från maj 2019. 

Museerna finns över hela Sverige och är olika varandra med unika 
samlingar. Räknar man även väldigt små aktörer finns det cirka 1500 
museer. Vi ser den här mångfalden som en styrka och tillgång.

 

Kontakt 
Gunnar Ardelius 
Generalsekreterare Sveriges Museer  
Mobilnummer 073 945 01 15 
E-post: gunnar.ardelius@sverigesmuseer.se 

Mer om Riksförbundet Sveriges Museer: 
www.sverigesmuseer.se



Om Riksförbundet  
Sveriges Museer 
Sveriges Museer tar tillvara och driver den 
svenska museibranschens gemensamma 
intressen och levererar medlemsnytta i 
form av expertstöd, nätverk, kompetens-
centra och kommunikation. 

Vi företräder mer än 213 
medlemsinstitutioner från hela landet vilket 
motsvarar mer än 80 procent av besökarna 
och samlingarna i det professionella 
Museisverige. 

Tillsammans med Svenska ICOM 
(International Council of Museums) ligger 
Sveriges Museer bakom utmärkelsen Årets 
Museum.

I Museilagen för offentligt styrda museer 
som klubbades av en bred politisk majoritet 
2017 fastställs att museerna ska bidra till 
samhället och dess utveckling genom att 
främja kunskap, kulturupplevelser och fri 
åskådning. 

Enligt lagen ska museernas huvudmän, 
staten, kommunerna och landstingen, 
säkerställa att ett museum har 
ett bestämmande inflytande över 
verksamhetens innehåll.

Det handlar om att politiken ska hålla 
armlängds avstånd och respektera 
museiinstitutionernas professionalitet. 
Museerna å sin sida ska försäkra sig om att 
utställningar och annan publik verksamhet 
är kunskapsbaserad.


