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Temperaturmåling blandt ODM’s medlemmer: 

Status på besøgstal juni 2021

Svarrate: 43 %*

Gennemført i perioden 22.-24. juni 2021

*59 ud af 137 museumsmedlemmer i undersøgelsen har svaret. Konserveringscentre, 
organisationer mv., som også er blandt ODM’s medlemmer, er ikke medtaget i denne undersøgelse, 
det samme vores færøske og grønlandske kolleger (for sammenlignelighedens skyld). Svarraten er 

lavere end den tilsvarende undersøgelse i maj, men tendenserne er de samme. 

https://www.dkmuseer.dk/sites/default/files/dokumenter/Vaerktoejer/coronapas_maj%202021.pdf


Coronapas bremser spontane besøg og giver færre 
gruppe- og familiebesøg

• 9 ud af 10 museer oplever, at de spontane gæster i nogen eller høj grad udebliver 
• Hvert andet museum oplever i nogen eller høj grad, at gæster vender om i døren, fordi de ikke har 

coronapas
• 72 % af museerne oplever i nogen eller høj grad færre besøg af børnefamilier pga. krav om test –

nogle angiver desuden, at det ikke kun gælder børnefamilier, men grupper og familier i det hele taget

Svarene ligger på 
samme niveau 

som en lignende 
måling i maj. 

https://www.dkmuseer.dk/sites/default/files/dokumenter/Nyheder/coronapas_ODM_280521_1.pdf


Arealkrav lægger en mindre dæmper på besøgstal 

• Knap hvert tredje museum (29 %) angiver, at arealkravet i nogen eller høj grad medfører færre 
gæster



Museernes besøgstal er i bund

• To ud af tre museer (65 %) melder om besøgstal på 50 % og derunder 
• Hvert fjerde museum kan mønstre 60-75 % af det normal besøgstal
• Kun hver tiende museum kan mønstre 80 % eller derover af det normale besøgstal 

Svarene ligger på 
nogenlunde samme niveau 
som en lignende måling i 

maj. 

Top og bund er stor set 
uforandret. 

Dog er der forskydninger i 
mellemkategorierne, hvor 

flere museer fx i juni har 50 
% af normalen, mens færre 

har 30-40 %. 

https://www.dkmuseer.dk/sites/default/files/dokumenter/Nyheder/coronapas_ODM_280521_1.pdf
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