Statistikdokumentation for
Museer 2018

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

1 / 12

1 Indledning
Statistikken belyser antallet af danske museer samt aktiviteten på museerne opgjort i besøgstal og
årlige åbningstimer og omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer. Statistikken har
været udarbejdet årligt siden 1984, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2009 frem for
statslige og statsanerkendte museer mens ikke-statsstøttede museer er sammenlignelige fra 2016 og
frem.

2 Indhold
Statistikken er en årlig opgørelse af museernes besøgstal herunder besøgstal for børn og unge under
18 år, besøg til udstillinger samt besøg på selve museet der også inkluderer besøgende i cafeen, i
museumsshoppen eller lignende. Derudover opgør statistikken den årlige åbningstid for museerne.
Museerne bliver opdelt - i kategorierne kulturhistoriske museer, kunstmuseer, naturhistoriske
museer og museumslignende institutioner. Endvidere muliggør statistikken en opdeling i
museumstype efter hvilke statslige tilskud det enkelte museum modtager. Statistikken formidles i
Nyt fra Danmarks Statistik, i Statistikbanken samt på statistikkens emneside.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken belyser museernes besøgstal, årlige åbningstid og udviklingen heri. Endvidere
indsamles der oplysninger om museernes museumskategorier og museumstype.
Museumskategori beskriver hvilket indhold de enkelte museer har, fx kulturhistoriske museer eller
kunstmuseer. Museumstype beskriver hvilke statslige tilskud det enkelte museum modtager, fx
statslig, statsanerkendt, anden statsstøtte.
Slots-og Kulturstyrelsen registrerer alle statslige og statsanerkendte museer, men ikke de øvrige
museumstyper. Frem til og med 2015 har Danmarks Statistik vedligeholdt en population af de
øvrige museumstyper gennem opslag på hjemmesider, fagbøger mv.
For at skabe et mere konsistent og entydigt populationsgrundlag er de øvrige museumstyper fra og
med 2016 defineret som alle enheder registeret i museumsbranchen i Danmarks Statistiks
Erhvervsstatistiske register.
Ændringen påvirker opgørelsen af aktiviteten på de ikke-statsstøttede museer og de museer, der
modtager statsstøtte fra andre statslige myndigheder end Kulturministeriet, og dermed også det
samlede antal museumsbesøgene.
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2.2 Grupperinger og klassifikationer
Besøg i udstillingen: Betegner museumsgæster der via billet eller gratis besøger museets
udstillinger. Antal besøg i udstillingen inkluderer ikke museumspersonale eller håndværkere. Antal
besøgende i udstillingen opgøres i besøgende i udstillingen og børn/unge under 18 år henholdsvis
med og uden undervisningsindhold.
Besøg på besøgsstedet: Alle der har opholdt sig på museet. Det inkluderer også besøgende i cafeen,
på restauranten, i museumsshoppen eller lignende.
Museer: Er den administrative enhed. Et museum kan administrere flere besøgssteder, dette gælder
især de statslige og statsanerkendte museer. Et museum, der administrerer 12 besøgssteder, vil tælle
som ét museum.
Museumsafdelinger: Er antallet af besøgssteder som tilhører den administrative enhed. Hvis et
museum ikke administrerer flere besøgssteder, vil det fremgå én gang. Hvis et museum derimod
administrerer flere besøgssteder, vil det fremgå flere gange. Det er især statslige og statsanerkendte
museer der har mange besøgssteder.
Antal åbningstimer: Museets samlede åbningstimer på et år.
Museumskategori: Hvorvidt museets permanente samling af museale genstande er kulturhistorisk,
kunst eller naturhistorisk. Hvis et museum ikke har en permanent samling af museale genstande, fx
en kunsthal, kan det registreres som museumslignende institution. Sidst tildeles et museum
kategorien blandet, hvis museet administrerer flere besøgssteder med forskellige
museumskategorier.
Museumstype: Den støtte som museet modtager, fx Statslig i henhold til museumsloven,
statsanerkendt i henhold til museumsloven, anden statsstøtte og ikke-statsstøttet.

2.3 Sektordækning
Kultursektoren
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2.4 Begreber og definitioner
Anden statsstøtte: Museer som ikke er statsstøttet i henhold til museumsloven, men hvor andre
statslige institutioner end Kulturministeriet har valgt at støtte museet.
Antal besøgende: Betegner brugere der rent fysisk besøger museet. Museumspersonale,
håndværkere og personer der udelukkende besøger cafe/restaurant, museumsbutikken eller
lignende tælles ikke med. Antal besøgende opgøres i besøgende i alt og børn/unge under 18 år
henholdsvis med og uden undervisningsindhold.
Antal besøgssteder: Er antallet af besøgssteder som tilhører den administrative enhed. Hvis et
museum ikke administrerer flere besøgssteder, vil det fremgå én gang. Hvis et museum derimod
administrerer flere besøgssteder, vil det fremgå flere gange. Det er især statslige og statsanerkendte
museer, der har mange besøgssteder.
Antal museer: Er den administrative enhed. Et museum kan administrere flere besøgssteder, dette
gælder især de statslige og statsanerkendte museer. Et museum, der administrerer 12 besøgssteder,
vil tælle som ét museum.
Antal åbningstimer: Museets samlede åbningstimer på et år.
Ikke-statsstøttet: Omfattes ikke af museumsloven. Det kan være museer der er oprettet eller ejet af
privatpersoner, virksomheder, fonde, foreninger eller kommuner.
Kulturhistorisk Museum: Museale genstande der udstiller kulturhistoriske materielle eller
immaterielle ting som mennesker har produceret eller tilskrevet mening, fx Nationalmuseet, Den
Gamle By, Kongernes Samling eller Moesgaard.
Kunstmuseer: Udstiller kunst fx mallerier, skulpturer mv., fx Louisiana, ARoS, Arken eller Statens
Museum for Kunst
Museumskategori: Museerne opdeles i 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.
Naturhistoriske museer: Museale genstande der omhandler, fx forskning, eksperimenter eller
historisk dokumentation af dyr, planter, geologi, klima mv., fx Statens Naturhistoriske Museum,
Naturama, Naturhistorisk Museum Aarhus
Statsanerkendte musser: Museer som staten yder driftstilskud til
Statslige museer: Museer som staten ejer direkte

2.5 Enheder
I opgørelsen opereres med enheden museer og museumsafdelinger.
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2.6 Population
Målpopulationen er alle danske museer.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
For statsttøttede museer fra 2009- For andre statsstøttede og ikke-statsstøttet 2016-

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

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

2.11 Referencetid
Statistikken udarbejdes på kalenderårsbasis, fra 1. januar til 31. december.

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
Indberetningsbyrden er ikke målt på denne statistik, da deltagelse i undersøgelsen er frivillig.
Museerne kan frivilligt udfylde de oplysninger, som de har for året. Derudover har Danmarks
Statistik lettet indberetningsbyrden med at præudfyldt skemaet med sidste års indberetning, fx
præudfyldes museumskategori og museumstype. Derudover tallene for sidste år, så hvis der ikke er
sket nogle ændring, fx museets åbningstimer, kan indberetter blot indtaste det samme.
Kladden til indberetningsskemaet kan tilgås på statistikkens indberetningsside.
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2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller ved henvendelse til Danmarks
Statistik.
Ønsker man at se vejledningen til indberetterne, kan denne tilgås på statistikkens
indberetningsside.
Sidst kan man læse mere om museumsloven mv. på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
Ydermere er listen med statslige og statsanerkendte museer også at finde på Kulturministeriets
hjemmeside.

3 Statistisk behandling
Årlige elektroniske spørgeskemaer besvares af de enkelte museer. Nogle museer har flere
besøgssteder, men har mulighed for at indberette samlet. Statistikken om museer fejlsøges og
fejlrettes for de enkelte museer ±her undersøges blandt andet om der er store udsving i antal
besøgende og åbningstimer sammenlignet med sidste år. Hvis et museum har store udsving i antal
besøgende, kontaktes museet for en afklaring af årsagen hertil. Hvis museer som er aktive ikke
indberetter for det pågældende tællings år imputeres deres indberetning ved at bruge oplysningerne
fra året før.

3.1 Kilder
Oplysninger om, hvilke museer, der har modtaget støtte findes på Slots- og Kulturstyrelsens
hjemmeside. Disse oplysninger danner grundlag for undersøgelsespopulationen af de statsstøttede
museer. Museerne ±og evt. dertilhørende afdelinger - findes både via CVR registret og Danmarks
Statistiks eget erhvervsregister. Oplysninger fra de enkelte museer/museumsafdelinger indberettes
via elektronisk spørgeskema. Indberetning til statistikken er frivillig. Indberetningerne omfatter
oplysninger om de enkelte museer og museumsafdelingers besøgstal, åbningstimer og antal museer.

3.2 Indsamlingshyppighed
Årlig.

3.3 Indsamlingsmetode
Elektronisk spørgeskema.

3.4 Datavalidering
Fejlsøgning foretages med afsæt i indberetningen fra tidligere år. Fra og med 2018 er
fejlsøgningsprocessen standardiseret via nyt fejlsøgningssystem. I de elektroniske spørgeskema er
der fremskudt fejlsøgning. Det vil sige, at indberetter får en meddelelse i skemaet, hvis der er store
udsving i, fx besøgstallet eller åbningstimer mv. Ved store udsving eller skift i museumstypen eller
museumskategorien kontaktes et besøgssted for at få en afklaring. Ud over fejlsøgning på de enkelte
besøgssteder valideres data på baggrund af de aggregerede tal som findes i statistikbanktabellerne.
Museer der ikke har indberettet bliver imputeret, hvis de har indberettet sidste år eller forrige år. I
2018 er 9 pct. nonresponse, og tre ud af fire nonresponse kunne imputeres fra året 2016 eller 2017.
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3.5 Databehandling
I 2018 blev der udsendt skemaer til omkring 380 museer. Dataindsamlingen startede 1. februar
2019. Museer der har svært ved at give deres oplysninger får udsættelse, dvs. mulighed for at
indberette senere. Data behandles og fejsøges på de enkelte besøgssteder og ved at se på de
aggregerede tal. Statistikken medtager museer, der har oplyst aktiviteter. Museer der ikke har oplyst
aktivitet har mulighed for at skrive i bemærkningen, hvorfor de ikke har indberettet, fx hvis der er
renovering, udstillingen er lukket, fusionering med andet museum mv. De museer der ikke har
tilgået skemaet (dvs. nonresponse) bliver imputeret, hvis de har indberettet i 2017 eller 2016. I 2018
er 8 pct. nonresponse, og tre ud af fire nonresponse kunne imputeres fra året 2016 eller 2017.
Museumsafdelinger/besøgssteder, der tilhører et statsstøttet museum i henhold til museumsloven,
får tildelt samme museumstype som den administrative enhed, fx statsligt eller statsanerkendt. Hvis
en administrativ enheds besøgssteder har forskellige museumskategorier tildeles den administrative
enhed og dets besøgssteder museumskategorien ´Blandet kategori´

3.6 Korrektion
Der laves ikke korrektion af data udover, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og
databehandling.

4 Relevans
Statistikken anvendes af Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, myndigheder, offentlige og
private organisationer, forskere og pressen til at vurdere aktiviteten på museer i Danmark. De
anvender det til at se udviklingen samt foretage analyser, planlægning samt andre formål.

4.1 Brugerbehov
Statistikken anvendes af Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, myndigheder, offentlige og
private organisationer, forskere og pressen til at vurdere aktiviteten på museer i Danmark. Slots- og
Kulturstyrelsen fører fx tilsyn med de statsstøttede museer og at disse lever op til museumsloven og
driftstilskudsloven. Brugere af statistikken anvender den til at se udviklingen af museumskategorier,
besøgstal, typen af besøg under 18 år mv. til at foretage analyser, planlægning samt andre formål.

4.2 Brugertilfredshed
Der gives feedback fra interessenter og brugere - herunder Slots- og Kulturstyrelsen, og statistikken
udvikles løbende alt efter brugerbehovet, udvidelser mv.

4.3 Fuldstændighed af data
Ikke relevant for denne statstik.
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5 Præcision og pålidelighed
Indberetning til museumsstatistikken er frivillig, hvorfor statistikken ikke er fuldt dækkende. Flere
af de mindre museer har ikke ressourcer til at indberette til statistikken. Der er ligeledes museer,
der ikke er statsstøttet, der har bedt om at blive fritaget for at få tilsendt et skema.
I 2016 er der sendt skemaer ud til 430 museumsafdelinger. I 2017 er der sendt skemaer ud til ca.
400 museumsafdelinger. I 2018 er der sendt skemaer ud til ca. 380 museumsafdelinger. Årsagen til
der sendes færre skemaer skyldes, fx at museer lukker, fritages fra undersøgelsen eller har ønsket at
få tilsendt én indberetning på trods af, at det har flere besøgssteder.

5.1 Samlet præcision
Indberetning til museer er frivillig. Derfor vælger nogle museer ikke at indberette. Alle statsstøttede
og statsanerkendte museer medvirker i undersøgelsen og præcisionen er 100 pct. Den samlede
aktivitet på de danske museer formodes at være undervurderet med ca. 5 pct. Svarprocenten ligger i
2017 på 82 pct., men alle de statsanerkendte og statslige museer har indberettet til statistikken. I
2018 ligger svarprocenten samlet set på 86 pct.. Alle statslige og statsanerkendte museer har svaret.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Der er ikke beregnet stikprøveusikkerhed for denne statistik. De statsstøttede museer er
svarprocenten 100 pct. Da disse museer dækker langt hovedparten af aktiviteten på området,
vurderes stikprøveusikkerheden at være begrænset.

5.3 Anden usikkerhed
Antal årlige åbningstimer kan erfaringsmæssigt være vanskeligt at opgøre for nogle museer.
Derudover har nogle museer skiftende museumskategori og museumstype, da det ikke altid er den
samme person, der indberetter til statistikken og der kan være opstået forvirring over, fx hvad
museumstypen anden statsstøtte er.

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
Indberetning til museumsstatistikken er frivillig, For de statslige og statsanerkendte museer er
svarprocenten 100 pct. Slots- og Kulturstyrelsen har registreret alle statslige og statsanerkendte
museer. Frem til og med 2015 har Danmarks Statistik vedligeholdt en population af de øvrige
museumstyper gennem opslag på hjemmesider, fagbøger mv. For at skabe et mere konsistent og
entydigt populationsgrundlag er de øvrige museumstyper fra og med 2016 defineret som alle
enheder registeret i museumsbranchen i Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske register.
Ændringen påvirker opgørelsen af aktiviteten på de ikke-statsstøttede museer og de museer, der
modtager statsstøtte fra andre statslige myndigheder end Kulturministeriet. Dermed bliver også det
samlet besøgstal for museerne påvirket af ændringen.
De statslige og statsanerkendte museer har været omfattet af og leveret data til museumsstatistikken
både før og efter omlægningen. De dækker 78 pct.af det samlede antal museumsbesøgende i 2016.
Metoden er endvidere justeret ved, at der for de museer, som ikke indberettede til statistikken i
2016 er imputeret værdier ud fra deres indberetning i 2015, hvis museet har indberettet til
statistikken dette år.

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
Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt
i udgivelseskalenderen.

7 Sammenlignelighed
Det er muligt at sammenligne opgørelsen for besøgende på statslige og statsanerkendte museer. For
museer med anden statsstøtte og de ikke-statsstøttede skal sammenligning med data fra før 2016
tages med forbehold, da populationsdannelsen er ændret i 2016. EGMUS The European Group on
Museum Statstics offentliggør tal for museer for de fleste europæiske lande. Mange lande indsamler
udelukkende oplysninger om de statsstøttede museer.
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7.1 International sammenlignelighed
EGMUS The European Group on Museum Statstics offentliggør tal for museer for de fleste
europæiske lande. Mange lande indsamler udelukkende oplysninger om de statsstøttede museer.

7.2 Sammenlignelighed over tid
Som følge af ændret populationsafgrænsning i 2016 er sammenligning af besøgstallet fra før 2016
kun mulig for de statslige og statsanerkendte museer, som tegner sig for 78 pct. af samtlige
museumsbesøg i 2016. For museer med anden statsstøtte og de ikke-statsstøttede er sammenligning
ikke mulig. Opgørelsesmetoden for årlige antal åbningstimer for museer med flere besøgssteder er
blevet ændret, hvilket har medført en stigning i det samlede antal årlige åbningstimer på museer.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Kulturvaneundersøgelsen 2018 spørger til danskernes kulturforbrug heriblandt muser og kulturarv.
Da museumsstatistikken er en erhvervsindberetning og kulturvaneundersøgelsen er personstatistik
skal der tages forbehold, hvis man ønsker at sammenligne tallene. I Kulturvaneundersøgelsen er
museer bredere defineret fx indgår udstillinger, fx gallerier mv. også. I forhold til perioden, er
kulturvaneundersøgelsen en kvartalsvis statistik mens museumsstatistikken er en årlig
indberetning. Kulturvaneundersøgelsen måler kulturforbrug i de seneste tre måneder. Med
forbehold kan de to statistikker med fordel supplere hinanden, idet kulturvaneundersøgelsen fx kan
belyse befolkningens aktivitetsniveau og koble det med baggrundsvariable således, der er mulighed
for at give et billede af, hvem og hvad der karakteriserer en forbruger af museer. Manglende forbrug
af museer kan ligeledes beskrives ved hjælp af kulturvaneundersøgelsen.

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.

8 Tilgængelighed
Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under
emnet museer og kulturarv. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på
statistikkens emnesiden museer og kulturarv. Der kan ligeledes findes tal om museer i
Kulturpublikationen. Danskernes brug af museer kan findes i Kulturvaneundersøgelsens
statistikbanktabeller og Nyt: Museumsgæster er storforbrugere af kultur

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

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

8.5 Publikationer
Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt. Den indgår ligeledes i Kulturpublikationen.

8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Museer i følgende tabeller:




MUS1: Aktivitet på danske museer efter museumskategori, museumstype, aktivitet og tid
MUS3: Aktivitet på danske museer (museumsafdelinger) efter område, museumskategori,
museumstype, aktivitet og tid

8.7 Adgang til mikrodata
Der er ikke adgang til mikrodata via forskerordningen. Dog kan man tilgå den detaljerede
besøgsliste for 2017 for statslige og statsanerkendte museer.

8.8 Anden tilgængelighed
Oversigt over de enkelte museers årlige besøgstal fra 2008 til og med 2015. Fra 2016 offentliggøres
kun besøgstal for de enkelte museer for de statslige og statsanerkendte museer. Nedenfor kan
listerne tilgås:
Liste (2017) Liste (2016)

8.9 Diskretioneringspolitik
Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

8.10 Diskretionering og databehandling
Som udgangspunkt er oplysningerne fra offentlige institutioner ikke fortrolige. Der diskretioneres
ikke i museumsstatistikken.

8.11 Reference til metodedokumenter
Ikke relevant for denne statistik.
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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 Forskning, Teknologi og Kultur. Den
statistikansvarlige er Monika Bille Nielsen, tlf. 39 17 35 95, e-mail: mbs@dst.dk
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Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Monika Bille Nielsen

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
mbs@dst.dk

9.7 Telefonnummer
39 17 35 95

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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