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Undersøgelse blandt ODM’s medlemmer om 
status ved årsskiftet 

Svarrate: 50 %*

Gennemført i perioden 6. – 14. januar 2021

*68 ud af 137 museumsmedlemmer i undersøgelsen har svaret.
Konserveringscentre, organisationer mv., som også er blandt ODM’s medlemmer, er ikke spurgt i denne 
undersøgelse, ligesom vores Færøske og Grønlandske kolleger for sammenlignelighedens skyld ikke er spurgt. 



Besøgstal 2020: Museer manglede flere millioner gæster -
besøgstallet barberet ned med en tredjedel

• 80% af museerne havde lavere besøgstal i 2020 end i 2019
• Hvert 5. museum kan se tilbage på mindst en halvering af antal gæster i 2020 ift. 2019

• Hvert 3. museum oplevede en tilbagegang på mindst 30 %

• Kun hvert 10. museum har besøgstal i 2020, som ligger 10 % eller mere over 2019
• Højere besøgstal tilskrives især åbning af nye besøgsområder i 2020 eller stor sommeraktivitet

Antal gæster* 2020 2019 Forskel

Alle museer i 
undersøgelsen

5,6 millioner 8,9 millioner - 3,3 millioner

Kun museer med 
lavere besøgstal

4,6 millioner 8,1 millioner - 3,5 millioner

Kun museer med 
højere besøgstal

870.000 750.000 + 120.000

NB: Tallene for museer med 
højere og lavere besøgstal 

summer ikke til resultatet for 
alle museer. Det skyldes, at 
museer med ens besøgstal i 
2019 og 2020 samt museer, 

som først åbnede i 2020, ikke 
er talt med under hhv. højere 

og lavere besøgstal. De er 
derimod talt med under alle 

museer.

*Vi spørger i undersøgelsen til antal gæster på alle besøgssteder

Tallene nedenfor kan formentlig ganges med to, da vi har svar fra ca. halvdelen af 
vores museumsmedlemmer, og de vurderes at være repræsentative 



Museerne oplevede markant omsætningstab i 2020

• 6 ud af 10 museer oplevede lavere omsætning i 2020 end i 2019
• Flere museer angiver, at fondsmidler, hjælpepakker og kommunale støtteordninger har gjort, at de har 

holdt skindet på næsen trods alt

SP: Hvordan blev museets samlede omsætning i 2020 i forhold 
til i 2019?

SP: Hvor meget lavere blev omsætningen i 2020 set i forhold til 2019? 

NB: Spørgsmålet er 
kun stillet til de 61 

% af museerne, 
som har angivet 

lavere omsætning i 
2020

Museer med højere omsætning i 2020 angiver nye 
besøgssteder, åbning i 2020, øget arkæologisk aktivitet eller 

en god sommer som årsag. 
Forøgelsen ligger typisk omkring 10 %.

Museer med lavere omsætning i 2020 angiver manglende 
indtægter fra entré, butik, café, arrangementer og 

gruppebesøg som væsentligste årsager. 



Hjælpepakker: Sommerpakken var et hit for mange, og hver tredje 
har benyttet sig af kompensation for driftsomkostninger og løn

SP: Hvilken/hvilke hjælpepakke(r) og ordning(er) har dit 
museum gjort brug af i 2020? De fem mest brugte

Desuden har enkelte museer gjort brug af: 
Midlertidig udskydelse af moms og skat (9%) kompensation for udskudte/aflyste 
arrangementer (4%), kompensation af faste driftsomkostninger (målrettet 
ordning) (3%), kompensation for produktionsomkostninger (3%), nødpulje til 
kulturinstitutioner (3%)

• Under ”Andet” ligger bl.a. støtte fra fonde og kommunal støtte
• 7% har ikke gjort brug af nogen af de nævnte hjælpepakker

SP: Hvilken/hvilke hjælpepakke(r) og ordning(er) har efter din 
vurdering været til størst gavn for museet? 

• Under ”Andet” ligger bl.a. støtte fra fonde og kommunal støtte
• 7% har ikke gjort brug af nogen af de nævnte hjælpepakker



Et hårdt år venter, de fleste forventer at holde skindet på næsen, men 
det kræver både fortsatte besparelser og hjælpepakker

• De fleste museer forventer et hårdt år. Hvor 

hårdt, det bliver, afhænger bl.a. af:

• Restriktioner - hvornår og hvordan de lempes

• Fortsættelse af hjælpepakker, herunder især 

kompensation for løn og drift – og så ønsker 

flere en gentagelse af sommerpakken med 

halv entré

• Adfærd – vil en betydelig del af befolkningen 

igen springe til, som mange steder i 

sommeren 2020, eller vil man være mere 

tøvende?

• 1 ud af 8 museer har svært ved at se, 

hvordan enderne skal nå sammen

SP: Hvis mit museum åbner igen senest 1. marts (med 
restriktioner), vurderer jeg, at…

”Vi kommer gennem 2021 med skindet 
på næsen, selvom det bliver hårdt”

”Vi kan få et ganske godt år, trods alt”

”Vi får et meget hårdt år, og det bliver svært at få 
enderne til at nå sammen”
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