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Høringsuttalelse fra Institutt for AHKR til rapporten «En 
kunnskapsbasert kulturpolitikk» 
 

Institutt for AHKR ved fagmiljøet på kulturvitenskap, har følgende innspill til høringen av 

rapporten «En kunnskapsbasert kulturpolitikk»:  

 

Vi har lest rapporten ”En kunnskapsbasert kulturpolitikk” med stor interesse, og ser 

det som positivt at det satses mer på forskning om kultursektoren. Sett fra 

kulturvitenskapens ståsted ville det imidlertid vært ønskelig om kunnskapsbehovet 

hadde vært definert mer åpent. Det synes som om en i rapporten definerer "kultur" i et 

nokså snevert perspektiv, med vekt på estetiske aspekter. Et senter for 

kulturforskning som ikke åpner for etnologiske, folkloristiske og antropologiske 

oppfatninger av kultur, vil vanskelig kunne bidra til kulturforskning i bred forstand. En 

kritisk kulturforskning som forstår kultursektoren i en videre kulturell sammenheng 

forutsetter etter vår mening at man tar utgangspunkt i et bredt antropologisk 

kulturbegrep. Siden kulturvern med vekt på museumvirksomhet er ett av områdene 

der det er behov for styrket forskning, mener vi at forskning  basert på et estetisk 

perspektiv vil være uheldig. En kritisk kulturminne- og kulturarvsforsking bør i stedet 

bygge på et samspill mellom estetiske og beskrivende perspektiver. 

 

Selv om forslaget om et senter for kultursektorforskning i utgangspunktet har positive 

sider, kan det også reises motforestillinger. Sentertanken synes å ha fått gjennomslag 

i forskningsverdenen, men spørsmålet er hvorvidt et senter som ikke er vokst ut fra 

eksisterende forskernettverk (jfr. SFF-sentrene) på sikt vil fungere tilfredsstillende. Vi 

ser for oss at dette for det første vil kunne trekke ut ressurser fra den ordinære 

universitetsvirksomheten, og det vil være uheldig om det fører til grader av utarming 
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av eksisterende institutter. For det andre fremstår minimumsrammen på 15 millioner 

som svært liten, særlig hvis også lønnsmidler skal hentes ut herfra. Konsekvensen 

kan bli et underfinansiert forskningssenter, der driften ikke vil kunne speiles av 

størrelse, kvalitet og mangfold (jfr. s. 37). Vi ser også for oss at 

forskningsvirksomheten ved et slikt senter kan komme til å foregå isolert fra 

forskningen ved universitetene, dersom den bygger på begrensete kulturfaglige 

perspektiver. Lagt opp på riktig måte kunne et slikt senter selvsagt også gitt viktige 

impulser til eksisterende miljøer på feltet. 
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