14. august 2020

Undersøgelse blandt ODM’s medlemmer
om status efter sommerferien
Svarrate: 59 %

Gennemført i perioden 6. – 13. august

Besøgstal for sommerferien 2020:
Danskerne stormede på museum i det meste af landet
•
•

85% af museerne har højere besøgstal i sommerferien 2020 end i sommerferien 2019 – heraf mere
end halvdelen (55%) en stigning på over 50%
De ret få museer med lavere besøgstal er især turisttunge museer og især i hovedstadsområdet

SP: Hvordan forventer du, at museets besøgstal for
sommerferien bliver i år sammenlignet med samme
periode 2019?

SP: Hvor meget højere forventer du, at besøgstallet bliver i
sommerferien 2020 sammenlignet med sommerferien 2019?
NB: Spørgsmålet er
stillet til de 84%, der
har svaret ”højere
besøgstal” i forrige
spørgsmål

Sommerpakken: Museerne tog den virkelig til sig - men tillægger de
mange danske turister i landet større betydning for besøg
•
•

9 ud af 10 museer har benyttet sig af sommerpakken med halv entré
Men på en klar 1. plads ift. betydning for sommerens besøgstal er flere danske turister i området –
den halve entré og vejret i perioden kommer ind på en 2. og 3. plads i museernes vurdering

SP: Har museet gjort brug af sommerpakken med halv
entré til sommerens gæster?

SP: Mange ting kan spille ind på sommerens besøgstal. Efter din
vurdering, hvor stor en betydning har nedenstående haft for antallet af
besøgende på dit museum i sommerferien? (Svarmulighederne skal
rangordnes fra 1-6, hvor 1 = størst betydning og 6 = mindst betydning.)

Sommerpakken: En enkeltstående succes
•
•
•

En tredjedel synes ikke, ordningen med halv entré skal fortsætte
En tredjedel mener, at den halve entré med fordel kunne fortsætte, men kun med kompensation fra staten
15 % peger på, at ordningen ikke skal forsætte, men at den godt kunne gentages fx i skoleferier

SP: I medier og blandt politikere bliver det i øjeblikket diskuteret, om
sommerens halve entré på museer bør gøres permanent. Mener du, at
halv pris på entré med fordel kunne gøres permanent på dit museum?

Ja, men kun med kompensation fra staten
Nej, men det kan være aktuelt at nedsætte
prisen i bestemte perioder, fx i skoleferier

Vi har i forvejen gratis adgang

Generelt markant omsætningsfald:
Trods sommerens gode besøgstal, ser mange museer en hård tid
i møde - men billedet er blandet.
De fleste holder skindet på næsen, andre står i problemer til halsen.
•

•

2 ud af 3 museer forventer en lavere omsætning i 2020 ift. 2019. Heraf forventer knap halvdelen
et markant tab på 21 - 50%
15 % forventer voldsomme tab på over 41%

SP: Hvordan forventer du, at museets omsætning bliver
i 2020 sammenlignet med 2019?

SP: Hvor meget lavere forventer du, at museets
omsætning bliver i 2020 sammenlignet med 2019?
NB: Spørgsmålet er
stillet til de 68%, der
har svaret ”lavere
omsætning” i forrige
spørgsmål

(Fortsat) Mange museer ser en hård tid i møde, men billedet er
blandet. De fleste holder skindet på næsen, andre står i
problemer til halsen.
• Hver sjette har eller forventer likviditetsproblemer
•

Heriblandt især store, normalt velbesøgte museer - med mange udenlandske turister

• Hver tredje forventer at gå ind i 2021 med en reduceret personalestab
SP: Forventer dit museum likviditetsproblemer som
følge af coronakrisen?

SP: Vi ved, at flere museer som følge af coronakrisen har måttet
afskedige medarbejdere eller planlægger at gøre det.
Sammenlignet med dit museums personalestab ved indgangen til
2020, forventer dit museum da at have en reduceret
personalestab, når vi går ind i 2021?
Ja, personalestaben vil være
reducereret med mere end 20 %
Ja, personalestaben vil være
reducereret med 10-20 %
Ja, personalestaben vil være
reducereret med 5-10 %
Nej, vi forventer ingen reduktion

Nej, vi forventer at øge personalestaben

2 ud af 3 museer har benyttet eller vil benytte en eller flere af statens
hjælpepakker – især lønkompensation og kompensation for faste
udgifter. For hvert sjette museum er det ikke nok.
•
•
•

Hvert sjette museum har decideret behov for yderligere hjælp, end der er at finde i pakkerne
Flere påpeger problemer med de eksisterende pakker (tung administration, usikkerhed om udfald, problem
at driftstilskud modregnes uhensigtsmæssigt mv.)
De 16 %, der får meget svært ved at klare den, tæller store, kulturbærende institutioner

SP: Har museet / vil museet benytte sig af en eller flere
af nedenstående hjælpepakker? Sæt gerne kryds i flere
felter.

SP: Efter din vurdering, vil museet få brug for yderligere
økonomisk hjælp, end der er at finde i de eksisterende
hjælpepakker?

Nej, vi er ramt, men med besparelser
og evt. hjælpepakker går det lige

Ja, vi har / får meget svært ved at få
det til at løbe rundt

