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1 Indledning
Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både
statsstøttede og ikke-statsstøttede museer. Museerne bliver opdelt kulturhistoriske museer,
kunstmuseer, naturhistoriske museer og museumslignende institutioner.
Statistikken har været gennemført årligt siden 1984.

2 Indhold
Statistikken belyser museernes besøgstal heraf besøgstal for børn og unge under 18 år,, årlige
åbningstid og udviklingen heri. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede
museer. Museerne bliver opdelt bl.a. kulturhistoriske museer, kunstmuseer og naturhistoriske
museer. Endvidere indsamles der oplysninger om museernes ejerforhold og museumstype.
Statistikken har været gennemført årligt siden 1984.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken belyser museernes besøgstal, årlige åbningstid og udviklingen heri. Endvidere
indsamles der oplysninger om museernes museumskategorier, ejerforhold og museumstype.
Statistikken har været gennemført hvert år siden 1984. En liste med data for de enkelte museers
besøgstal er tilgængelig på Danmarks Statistiks hjemmeside.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Der anvendes ingen standardklassifikationer på denne statistik.

2.3 Sektordækning
Ikke relevant for denne statistik.
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2.4 Begreber og definitioner
Antal museer: Antal museer der medvirker i undersøgelsen. En række af de statslige og
statsanerkendte museer er slået sammen i administrative enheder. Fx består Museum Sønderjylland
af 20 besøgssteder dvs. museer man fysisk kan besøge. Antal museer betegner antallet af de museer,
der udgør selvstændige administrative enheder. Dvs Museum Sønderjylland tæller som et museum.
Statsstøtte: De statsstøttede museer modtager forskellige former for statsstøtte. Fra 1984-2008
skelnede man ikke mellem forskellige former for statsstøttede museer. Fra dataindsamlingen for
2009 skelner man mellem følgende former for statsstøtte:





Statslige museer: Museer som staten ejer direkte
Statsanerkendt museer: Museer som staten yder driftstilskud til.
Anden statsstøtte: Museer som ikke er statsstøttet i henhold til museumsloven, men hvor
andre statslige institutioner end Kulturministeriet har valgt at støtte museet.

For statslige og statsanerkendte museer bliver statstilskuddene tildelt ud fra en række
museumsfaglige kvalitetskrav. Der er ikke samme krav til de ikke-statsstøttede museer, da museum
ikke er en beskyttet titel.
Antal besøgssteder: Antal besøgssteder er antallet af de fysiske museer, som gæsterne kan besøge.
Her tæller Museum Sønderjylland som 20 museumsafdelinger
Antal besøgende: Antal besøgende betegner her udelukkende museumsgæster, der rent fysisk
besøger museet. Virtuelle besøg tælles ikke med. Antal besøgende opgøres i besøgende i alt og
børn/unge under 18 år henholdsvis med og uden undervisningsindhold.
Museumskategori: Opdeler museerne i nationalmuseet, kulturhistoriske museer, kunstmuseer,
naturhistoriske museer og museumslignende institutioner. Sidstnævnte kategori gives til
institutioner, som fx ikke har en permanent samling af genstande eksempelvis kunsthaller.
museumstype: Opdeler museer i forhold til de forskellige typer af støtte der gives: Statslig i henhold
til museumsloven, statsanerkendt i henhold til museumsloven, anden statsstøtte og ikkestatsstøttet.
Antal åbningstimer: Museets samlede åbningstimer på et år.

2.5 Enheder
Antal museer. Antal museer opgøres både på antal museumsafdeling og antal museer (se
indholdsbeskrivelse) Antal besøgende (personer) på museerne Antal årlige åbningstimer

2.6 Population
Populationen er alle museer i Danmark. Populationen dannes med udgangspunkt i sidste år
population. Danmarks Statistik får oplysninger om de statslige og statsanerkendte museer fra
Kulturministeriet. Oplysninger om andre nye museer fås fra Det Erhvervsstatistisk Register.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.
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2.8 Tidsperiode
1984-

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Antal besøgende er personer.
Åbningstid angives i timer pr. år.

2.11 Referencetid
Statistikken udarbejdes årligt på kalenderårsbasis.

2.12 Hyppighed
Årlig.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
For statsanerkendte museer sker indsamling af data med hjemmel i Lov nr. 1531/2010: Lov om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. For
øvrige museer er indberetningen frivillig.
Der findes ingen EU-regulering på området.

2.14 Indberetningsbyrde
For ikke-statsanerkendte museer er undersøgelsen frivillig. Derfor beregnes indberetningsbyrden
ikke. Indberetningsbyrden for statsanerkendte og statslige museer er ikke opgjort.

2.15 Øvrige oplysninger
Der findes ingen yderligere oplysninger.

3 Statistisk behandling
Årlige elektroniske spørgeskemaer besvares af de enkelte museer. Statistikken om museer fejlsøges
og fejlrettes på mikroniveau dvs. de enkelte museer. Hvis et museum har store udsving i antal
besøgende kontaktes museet for en afklaring af årsagen hertil.
Der foretages ingen opregning elller sæsonkorrektion på denne statistik.
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3.1 Kilder
Årlige elektroniske spørgeskemaer besvares af de enkelte museer. Populationen omfatter ca. 470
museer. Museerne indsender oplysninger for hvert enkelt besøgssted. Nogle museer har flere
besøgssteder.

3.2 Indsamlingshyppighed
Årlig.

3.3 Indsamlingsmetode
Årlig elektroniske spørgeskemaer til ca. 470 museer.

3.4 Datavalidering
Statistikken om museer fejlsøges og fejlrettes på mikroniveau dvs. de enkelte museer. Hvis et
museum har store udsving i antal besøgende - her defineret som over 40 pct. eller 30.000
besøgende, fra det ene år til det andet, kontaktes museet for en afklaring af årsagen hertil.
Fejlsøgningen prioriteres efter museets størrelse målt på antal besøgende.
Endvidere kontrolleres der for ændringer i ejerforhold, museumskategori og museumstype.

3.5 Databehandling
Data fra de indkomne spørgeskemaer fejlsøges og publiceres. Der opregnes ikke på denne statistik.

3.6 Korrektion
Ikke relevant for denne statistik.

4 Relevans
Brugerbehov eller brugertilfredshed er ikke undersøgt særskilt for denne statistik. De vigtigste
brugere er kulturstyrelsen, medierne og personer der på anden måde beskæftiger sig professionelt
med museer.

4.1 Brugerbehov
De centrale brugere: Kulturministeriet, Kulturstyrelsen, pressen og en række
interesseorganisationer.

4.2 Brugertilfredshed
Der er ikke lavet en særskilt undersøgelse af brugertilfredsheden for museumsstatistikken.
Oversigterne over de enkelte museer besøgstal er meget efterspurgte.
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4.3 Fuldstændighed af data
Ikke relevant for denne statstik.

5 Præcision og pålidelighed
Svarprocenten for undersøgelsen er tæt på 100, men da indberetning til undersøgelsen er frivillig,
fravælger enkelte mindre ikke-statsstøttede museer at deltage i statistikken.
De statslige og statsanerkendte museer samt de største ikke-statsstøttede museer deltager altid i
undersøgelsen.
Der findes ingen tal for usikkerhed.

5.1 Samlet præcision
Samlet må det vurderes, at der er en stor pålidelighed i statistikken. Da indberetning til
undersøgelsen er frivillig, fravælger enkelte mindre ikke-statsstøttede museer at deltage i
statistikken.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Der udtages ikke en stikprøve på museumsstatistikken.

5.3 Anden usikkerhed
Da indberetning til museumsstatistikken er frivillig, fravælger enkelte mindre ikke-statsstøttede
museer at indberette til statistikken. På Danmarks Statistiks hjemmesider ligger excel-lister med
oplysninger om de enkelte museers besøgstal. Her fremgår det hvilke museer, der har medvirket i
undersøgelsen. I 2015 har 10 museer fravalgt at deltage i undersøgelsen. Det skønnes at det samlede
publikumstal hermed undervurders med 1-2 pct.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.
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5.6 Kvalitetsvurdering
Kvaliteten af museumsstatistikken vurderes til at være høj. Alle de statslige og statsanerkendte
museer indberetter til museumsstatistikken hvert år. Enkelte ikke-statsstøttede museer ønsker ikke
at deltage i undersøgelse, hvilket betyder at antallet af ikke-statsstøttede museer, der medvirker i
statistikken svinger lidt fra det ene år til det næste.
Undersøgelsen omfatter også museumslignende institutioner som Rundetårn og (Danfoss)
Universe.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Der offentliggøres kun endelige tal.

6 Aktualitet og punktlighed
Museumsstatistikken offentligøres årligt i april ca. 4 måneder efter referenceperiodens udløb.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Statistikken offentliggøres årligt ca. 4 måneder efter referenceperiodens udløb.

6.2 Publikationspunktlighed
Udgivelsestiden overholdes som præcist.

7 Sammenlignelighed
Sammenlignelighed på enhedsniveau mht. besøgstallene mv. er mulig fra 1984. EGMUS The
European Group on Museum Statstics offentliggøre tal for museer for de fleste europæiske lande.
Mange lande indsamler udelukkende oplysninger om de statsstøttede museer.

7.1 International sammenlignelighed
EGMUS The European Group on Museum Statstics offentliggøre tal for museer for de fleste
europæiske lande. Mange lande indsamler udelukkende oplysninger om de statsstøttede museer.

7.2 Sammenlignelighed over tid
Sammenlignelighed på med hensyn til besøgstallene mv. er mulig fra 1984. Dog skal man være
opmærksom på, at der i perioden er sket en gradvis udvidelse af populationen.
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7.3 Sammenhæng med anden statistik
Ingen.

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.

8 Tilgængelighed
Statistikken udkommer som NYT fra Danmarks Statistik, i Statistikbanken og på temasiden museer.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Tallene offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og er tilgængelige i Statistikbanken på
aggregeret niveau. Endvidere ligger oplysninger om de enkelte museers besøgstal fra 2008 og frem
på Danmarks Statistiks hjemmeside.

8.5 Publikationer
Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

8.6 Statistikbanken
Statistikbanktabellerne for museer er placeret under emnet "kultur og kirke".

8.7 Adgang til mikrodata
Der er ikke adgang til mikrodata via forskerordningen.

8.8 Anden tilgængelighed
Oversigt over de enkelte museers årlige besøgstal fra 2008 og frem.
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8.9 Diskretioneringspolitik
Som udgangspunkt er oplysningerne fra offentlige institutioner ikke fortrolige.
Danmarks Statistiks diskretioneringspolitik kan ses her

8.10 Diskretionering og databehandling
Der diskretioneres ikke i museumsstatistikken.

8.11 Reference til metodedokumenter
Ikke relevant for denne statistik.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Erhvervslivets Udvikling. Den statistikansvarlige er
Berit Taul, tlf. 39 17 38 81, e-mail: bpd@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Berit Taul

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø
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9.6 E-mailadresse
bpd@dst.dk

9.7 Telefonnummer
39 17 38 81

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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