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I dag kommer jeg til at tale med udgangspunkt i et ord, jeg faktisk ikke bryder mig særligt 
meget om. Ikke desto mindre mener jeg, at det er et ord, scenekunsten i Danmark bliver 
nødt til at forholde sig til. Ordet er evidens-baseret politik. Altså ideen om, at politik og 
politiske beslutninger om støtteordninger, lukning af teatre m.m. tages på baggrund af 
neutrale, saglige analyser af, hvad der virker ift. de mål, man politisk har med for eksempel 
scenekunsten i Danmark.  

Umiddelbart lyder det jo godt – og ikke mindst fornuftigt. For alle jer, der sidder her, og som 
ved, at scenekunsten har stor værdi for samfundet, lyder det måske endda tillokkende. 
Tænk, hvis vi kunne dokumentere alle de effekter, vi i det daglige går og observerer. Det 
ville da sikre gennemslagskraft. Måske kunne det endda sikre, at kunsten endeligt kommer 
ind i kernen af den politiske debat – bliver til rugbrød frem for flødeskum. 

Måske... Det vender jeg tilbage til, men først vil jeg sige noget om, hvorfor jeg ikke bryder 
mig om ordet. Eller i hvert fald har et ambivalent forhold til det. 

For det første: Der er desværre alt for mange eksempler på, at evidens-baseret politik 
rettelig burde hedde politisk baseret evidens. Altså at den evidens, der spiller en rolle i den 
politiske debat er evidens, der er skabt på grundlag af et politisk formuleret opdrag, der 
stærkt afgrænser, hvilke konklusioner, der kan drages. Det er den slemme version. Den 
knap så slemme er bare, at man kun drager politiske konklusioner af analyserne, hvis de 
passer ind i ens egen dagsorden. 

For det andet: Det begreb om evidens, der er ude og gå her, er ret snævert. Det har en 
tendens til at udgrænse mere komplekse, langsigtede og usikre årsagssammenhænge, 
fordi de er svære og dyre at analysere på. Det betyder også, at nogle af de helt centrale 
mål for scenekunsten udgrænses, alene fordi de er for svære at dokumentere værdien af.   

For det tredje: Der er alt for store forhåbninger til forskningsresultater. Til at der kan komme 
klare svar og slagkraftige argumenter, eller et utvetydigt og rationelt beslutningsgrundlag, 
ud af de analyser, der gennemføres. Det er her, det tillokkende kommer ind i billedet. For 
hvor ville det være skønt for jer som branche, hvis forskningen kunne klare det. 

Problemet er bare, at det jo ikke altid er det, forskning kan. Forskning ender ofte med mere 
komplicerede og nuancerede svar – og indimellem endda også med at pege på, at noget 
ikke virker efter hensigten.    

Når jeg så alligevel mener, at scenekunsten i Danmark bliver nødt til at forholde sig til 
begrebet evidensbaseret politik, så er det fordi, jeg er overbevist om, at scenekunsten har 
behov for at forbedre sit vidensgrundlag. Her breder jeg altså paletten ud til ikke alene at 



tale om evidens, men bredere om viden. Det er et vidensbegreb, der naturligvis inkluderer 
kvantitative analyser af effekter, men som også rummer refleksioner over politiske mål, 
værdier og kompleksitet i samspillet mellem scenekunst og samfund. Det er i øvrigt også et 
vidensbegreb, der i højere grad respekterer, går i dialog med og udfordrer den viden, 
scenekunstens fagpersoner (inden for alle områder) sidder med.   

Hvorfor mener jeg, at scenekunsten har behov for at styrke sit vidensgrundlag?  

Det gør jeg, fordi jeg mener, at scenekunsten står over for ikke ubetydelige udfordringer. 
Digitaliseringen og fraværet af et selvfølgeligt og entydigt dannelsesbegreb gør ikke 
scenekunsten overflødig, men det gør dens værdi ikke-selvfølgelig.  I den proces er det 
nødvendigt, at scenekunsten reflekterer over, undersøger og kommunikerer omkring dens 
værdi, dens betydning for samfundet. Viden skal i den sammenhæng ikke alene bruges til 
at udforme slagkraftige politiske argumenter, men også som et bidrag til den udvikling, der 
skal ske på det enkelte teater og i branchen som helhed.  

Det gør jeg også, fordi jeg mener, at scenekunsten risikerer at blive kørt ud på et sidespor. 
Dels på det sidespor, hvor hele kulturområdet i øjeblikket synes parkeret, fordi det forbliver 
et flødeskumsområde. Det vil sige et område, hvor der ikke kan argumenteres 
overbevisende for dets is samfundsmæssige værdi – økonomisk såvel som socialt). Dels på 
det sidespor, hvor scenekunsten må se sig overhalet af de andre kunstområder, der i tide 
har forstået værdien af en dokumentation af branchens forhold og af branchens 
samfundsmæssige værdi.  

Der er lige igangsat en stor analyse af billedkunstnernes levevilkår i Danmark. Når 
resultaterne kommer i sommeren 2018 vil der givet være argumenter for, hvordan 
billedkunstnernes levevilkår bedst kan forbedres. Men hvad med scenekunstnerne? 

Der er også for nyligt igangsat et kæmpe forsknings- og udviklingsprojekt ”Vores Museum” 
med et samlet budget på 40 millioner vil museerne i de kommende år udvikle, teste og 
dokumentere effekten af nye formidlingsformer.    

Disse initiativer skal nok være med til både at udvikle brancherne og levere politiske 
argumenter for den samfundsmæssige værdi. Hvis scenekunsten skal være med, må der 
ske noget ift. det vidensgrundlag der lige nu – lidt polemisk formuleret – kun omfatter en 
halvdårlig scenekunststatistik og en lektor på Aarhus Universitet, der blander sig, når hun 
har tid.   

Jeg er helt med på, at viden i sig selv gør det ikke – det er afgørende hvordan den viden 
anvendes og det er her, det strategiske perspektiv kommer ind i billedet. Viden skal 
kommunikeres, skabe læring, afprøves og justeres i praksis, men alt dette kræver, at 
eksisterende viden aktiveres og at ny viden produceres.     
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