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Undersøgelse blandt ODM’s medlemmer: 

”Betydningen for udfasning af coronapas
ift. byrder for kulturlivet”

Svarrate: 79 %*

Gennemført i perioden 26.-28. maj 2021

*108 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)



Museer tjekker coronapas i forbindelse med billetsalg, men også 
udenfor eller i butik/cafe

• Langt de fleste (83 %) tjekker coronpas ifm. billetsalg
• Ca. hver tredje museum tjekker (også) ifm. butik, café eller udenfor (ved indgang) 

NB: Vi har ikke specifikt 
spurgt til dette, men vi har 
fået en del henvendelser 

om, at museerne har 
ekstra mandskab indkaldt 
for at kunne håndtere tjek 
af coronapas – det kræver 

ressourcer



Coronapas bremser spontane besøg og giver færre 
gruppe- og familiebesøg

• 90 % af museerne oplever, at de spontane gæster i nogen eller høj grad udebliver
• Knap hvert andet museum oplever i nogen eller høj grad, at gæster vender om i døren, fordi de ikke 

har coronapas
• 66 % 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



Museernes besøgstal er i bund

• 77 % melder om besøgstal på 50% og derunder
• En fjerdedel har 15-25 % af det normale besøgstal, mens en anden fjerdedel har 30-40 % 
• Kun hver tiende museum kan mønstre 80 % eller derover af det normale besøgstal 
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