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af magt og forskellige ’mind-set’, der sætter rammerne for hvad der kan fortolkes 
som sandt, relevant eller meningsfuldt.

Af denne refleksivitet fødes ’trespassing’ og ’bypassing’ strategier i forhold til evidens diskur-
sen.  ’Trespassing’ strategier udfordrer evidens diskursen ved at forhandle hvad evidens er, 
men problematiserer ikke grundlæggende, at evidens er det bedste grundlag for politikker 
i sundhedsfremme såvel som i andre områder af velfærdssystemet. 
’bypassing’ strategier søger at komme udenom evidensdiskursen ved at etablere alternative 
’videns regimer’. 
Sundhedsstyrelsens seneste tiltag, forebyggelsespakkerne fra 2012, er et eksempel på en’ 
bypassing’ strategi, blandt andet fordi det specificeres, at politikkerne er baseret på den 
aktuelt bedste viden.
både bypassing og trespassing strategier anerkender evidens-baseret som et moralsk im-
perativ og diskursen udfordres derfor ikke radikalt i sundhedsfremme feltet.

Konklusion
med en antropologisk tilgang til viden bliver det klart, at både forskere og embedsfolk er 
refleksive omkring hvilke former for viden der kan/bør inddrages i policymaking i sund-
hedsfremme og hvordan denne viden er relevant og pålidelig. Denne refleksivitet etablerer 
potentielt viden som ’sound knowledge’.  Sound knowledge ekspliciterer de forbindelser og 
sammenhænge der er basis for policymaking og dermed overflødiggør det evidens.
Sound knowledge specificerer også viden som objekt for antropologien og afhandlingen 
er således også et bidrag til vidensantropologien.

Perspektiver
Afhandlingen er et empirisk funderet og teoretisk reflekteret opgør med evidenstænkningen, 
og på den baggrund foreslås en alternativ måde at tale om viden på, en måde som kan 
have relevans udover det sundhedsfremmende felt.
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Afhandlingen handler om hvordan aktører i sundhedsfremme forholder sig til viden. 
Forskellige former for viden (statistik, teoretisk viden og evalueringer) analyseres, og 
det diskuteres hvordan forskere og embedsfolk forhandler og udfordrer betydninger 
af viden og evidens. Afhandlingen forslår et alternativt vidensbegreb til evidens: 
’sound knowledge’ (’sund’ viden).

Afhandlingen plæderer for, at ideen om evidens-baseret politik i sundhedsfremme bygger 
på to faktorer: 1. En illusion om at viden om effekt kan være sikker og pålidelig,
2. En ideologi, der fletter konkurrence, lang levetid, individualisme og økonomisk bæredyg-
tighed sammen med sundhedsfremme som et idealistisk mål.
.
Afhandlingen viser, at aktører i sundhedsfremmefeltet ikke blot agerer  indenfor evidens 
diskursen og den ideologi og illusion den bygger på. De handler med og på de normer 
diskursen afføder, og ændrer dem potentielt gennem deres handlinger. 

Disse handlinger er forankret i en refleksivitet, som præger dagligdagen for både 
forskere og embedsfolk.
Refleksivitet indebærer at aktører i sundhedsfremme bruger viden til at fortolke ver-
den og skabe mening i den. Viden er dermed forankret i sociale processer, præget 
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