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Bilaga 3   
 

Enkät avseende NAV-medlemmarnas  

verksamhet under 2020 

 

NAV har i en enkät, för fjärde året i rad, ställt ett antal frågor till sina medlemmar om deras 

verksamhet under år 2020. Enkäten innehöll följande frågor: 

1. Hur många besökare har ni haft på ert museum/besöksmål?  
Totalt, inkl alla evenemang. Hur har pandemin påverkat gentemot tidigare år? 

2. Har ni arrangerat något/några evenemang för allmänheten under året och hur många 
besökare kom till detta/dessa evenemang? Ange typ av evenemang.  
Hur har pandemin påverkat gentemot tidigare år? 

3. Hade något/några av evenemangen inriktning på barn/ungdomar? 

4. Hur många medlemmar har ni i er förening/ert museum? 

5. Ange namn och organisationsform för er förening. 

Svar kom från 58 besöksmål vilket motsvarar 38 % av hela antalet besöksmål (150). Av dem 

som svarade året innan (61st.) återkom 38 medan 20 endast rapporterat för 2020.  

150 besöksmål drivs av medlemmar i NAV. Omkring 125 av dem drivs av ideella aktörer. 

Av de inkomna svaren har vi i redovisningen nedan endast medräknat de medlemmar vars 

verksamhet drivs ideellt, ex.vis som förening. Således inte stiftelser, kommunala museer etc. 

Uppskattningen bygger på cirka 125 medlemmar med besöksmål. 

 

Antal besökare på besöksmålen 
En sammanräkning av antalet besökare på besöksmålen inklusive deltagande i evenemang 

enligt nedan ger ett besöksantal om drygt 178 000 personer. 

 

Påverkan av pandemin 
Nedgången i besök är 26 % trots att 22 % hade helt stängt och några hade ett fåtal besök. 

En medlemsförening tog banklån för att undvika konkurs.  

Ett besöksmål hade en ökning på 50 % tack vare utomhusaktiviteter. 

 

Evenemang under året 
Nästan 30 medlemsföreningar hade någon form av evenemang för allmänheten under året. 

Några av evenemangen hade särskild inriktning på barn/ungdomar. 

Det var en kraftig nedgång av besökare jämfört med tidigare år. 

Här några exempel på evenemang under 2020: 

• Temadagar 

• Nyinvigning 

• Kulturarvsdagen 

• Utställningar 
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Evenemang för barn och ungdom 
Cirka 25 besöksmål hade någon form av aktiviteter för barn/ungdom om än i betydligt mindre 

omfattning än tidigare 

 

• Visningar för skolbarn 

• ”Varje resa är inriktad mot barn” (Anten–Gräfsnäs Jvg) 

• Museiresan 

• Trollstig (Gräne gruva) 

• Seglarskola 

• Simskola 

 

Antal medlemmar 
Antalet medlemmar i medlemsföreningarna uppgår till omkring 30 000 med en spridning från 

enstaka medlemmar till 1100. 

 

Sammanfattning 
Svaren i enkäten visar vilken stor ideell arbetsinsats som NAVs medlemmar gör under ett år 

för att synliggöra och bevara vårt kulturarv trots påverkan av pandemin. 
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