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SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER  

Jeg har solid erfaring med at anvende kvalitative metoder til at analysere og sætte fokus på en politisk problemstilling, 
senest med ansvar for policyområderne ”kvinder i ledelse” og ”FNs Verdensmål” hos Erhvervsministeriet.  Siden 
studietiden har jeg, først i konsulentbranchen og de sidste ca. ti år i centraladministration, brugt antropologiske metoder 
som et fast inventar i mit arbejde, herunder feltarbejde, case-studies, kvalitative interviews, fokusgrupper og 
designworkshops. Resultatet af den form for brugerinvolvering har givet mærkbare og langsigtede effekter, da 
digitalisering, lovgivning, tilsyn mv. er blevet langt mere målrettet og virkningsfuld for de brancher, vi har arbejdet med.   
I mit universitetsstudie (antropologi og internationale studier) har diskursteori- og analyse i kombination med de 
antropologiske metoder været omdrejningspunktet i mit valg af kurser. Her har jeg haft særligt fokus på konstruktioner af 
identitet, ”selvet og den anden”, ”inklusion og eksklusion” i både politiske og organisatoriske kontekster.  
Jeg har i tillæg en bred indsigt i dansk erhvervspolitik, og det falder mig naturligt at navigere i og skabe resultater på tværs 
af aktører, områder og faggrænser. Jeg har beholdt de internationale briller fra min studietid, hvilket betyder, at jeg har et 
veludbygget grundlag for at forstå de vækstudfordringer, som Danmark møder i en stadig mere global verden.  

 
 
ERHVERVSERFARING 
 
Juni 2015- 
Januar 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erhvervsstyrelsen 
Specialkonsulent 
 
Ansvarsområder 

• Ansvarlig for policy vedr. ”Kvinder i ledelse” herunder udvikling af initiativer: 
o Analyse af erhvervslivets behov for lovgivning/kvoter på området 
o Udarbejde debatindlæg og artikler, herunder interessenthåndtering 
o Udarbejde strategier for måltal 
o Udvikle ESG-standarder 
o Dialog med relevante politiske ordførere 
o Dialog med EU vedr. implementering af nye direktiver, fx på barselsområdet 
o Dialog med forskning og øvrige eksperter 

• Sekretariatsleder af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål og ansvarlig for policy vedr. ”FN´s 
Verdensmål”, herunder ”Ligestilling mellem kønnene”; mål nr. 5. 

• Sekretariatsleder af Erhvervslivets EU- og Regelforum (Virksomhedsforum) 
o Som sekretariatsleder har jeg sikret fremdrift og udvikling i Forum og håndteret diverse 

interessenter på direktørniveau fra erhvervs- og arbejdstager/giverorganisationer. Alt 
imens jeg, i samarbejde med gode kolleger, har leveret input til Forum fra det danske 
erhvervsliv ved brug af antropologiske metoder som feltarbejde, kvalitative interviews og 
fokusgrupper. Resultaterne er udviklet i workshopformat hvor vi har brugt 
designantropologiske metoder og ofte med deltagelse fra såvel direktører som 
erhvervsorganisationer, ”manden på gulvet”, og diverse eksperter. 
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Juni 2012-  
Juni 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marts 2011 – 
Juni 2012 
 

• Sekretariatsbetjening af Implementeringsrådet 

• Konsekvensvurderinger af erhvervsrelevant lovgivning 
 
 
Resultat 

• Har bidraget til at sikre produktive forums og råd med fokus på effekt 

• Har skabt en agil projektmodel i bl.a. Virksomhedsforum, der involverer slutbrugerne 
 
 
Styrelsen for Forskning og Innovation 
Fuldmægtig 
 
Ansvarsområder 

• Minister- og departementsbetjening på erhvervs- og innovationsområdet 

• Sekretariatsbetjening af Rådet for Teknologi og Innovation (Nu Innovationsfonden) 

• Skrive og udmønte Innovationsstrategien: 
Projektleder på tværoffentlig arbejdsgruppe for Forenkling, herunder projektleder på 
sammenhængsanalysen  
Udvikle program for SMV´er (Innobooster)  

• Deltager i det Rådgivende Forum for Væksthusene, Overvågningsudvalget for Strukturfondene, 
OECD gruppen for Technology- and Innovation Policy 

 
Resultat 

• Sammenhængsanalysen har skabt en banebrydende indsigt i brugen af erhvervs- og 
innovationsfremmesystemet, aflivet myter og skabt større klarhed for politisk prioritering 

• Forenklet adgangen til innovationssystemet ved udvikling af Innobooster 

• Skabt grobund for nye samarbejder på tværs af områder og ressort i erhvervsfremme- og 
innovationssystemet 
 
   

 
Erhvervsstyrelsen, Område for vækst og erhvervsfremme 
Team Effektiv Regulering 
Fuldmægtig  
 

 Ansvarsområder  

• Deltage i og lede tværoffentlige innovationsprojekter, herunder slutbrugerinvolvering 

• Ministerbetjening og konsekvensvurderinger af erhvervsrelevant lovgivning 
  

 
Resultat   

• Har fjernet barrierer for vækst og innovation for særligt iværksættere og SMVer 

• Har fremmet en politisk dagsorden og skabt bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv  
 

Juli 2010 –  
Marts 2011 

NIRAS Analyse & Strategi 
Analysekonsulent (vikariat) 
 

 Ansvarsområder  

• Kvalitative evaluerings- og analyseopgaver for private – og offentlige kunder med fokus på erhvervs- 
og uddannelsesområdet  

  
Resultat  

• Har faciliteret brugerdreven innovation og tværoffentligt samarbejde  

• Har udarbejdet evidensbaseret viden til grundlag for politisk beslutningstagen bl.a. ved evaluering af 
danske talentprogrammer samt indhold af entreprenørskab og innovation I styringsmekanismer for 
samtlige danske uddannelser, indsatser for talentfulde unge samt indhold af innovation og 
entreprenørskab i danske uddannelser  

 

http://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/innobooster
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Juli 2007 – 
Juli 2010 

Epinion A/S  
Analysekonsulent i Researchafdeling (2010)  
Studentermedhjælp I Researchafdeling (2007-2009)  
 

 Ansvarsområder  

• Markedsanalyse og udarbejdelse af vækststrategier for private kunder på bl.a. detailhandelsområdet 

• Ansvar for at opstarte research-afdeling med 40 interviewere 
  
Resultat   

• Har etableret en afdeling med 40 mand herunder ansættelse, oplæring og procesoptimering  

• Har udviklet og udført en række undersøgelser for Københavns Lufthavne bl.a. en omfattende 
markedsanalyse af detailhandlen i CPH 

 
 

August 2008 – 
Januar 2009 

Danmarks Ambassade i Slovakiet  
Praktikant i den politisk-økonomiske afdeling  
 

 Ansvarsområder  

• Indberetningsvirksomhed, Public Diplomacy, besvarelse af borgerhenvendelser  

• Oplæg på lokale universiteter i regi af CIRIUS (Center for Information og Rådgivning om 
Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter) 

 
Resultat   

• Indsigt i EU´s klima – og energipolitik, Lissabon-strategien samt den danske globaliseringsstrategi  
 

 
UDDANNELSE 
2007 – 2009 Uddannelsen består af en bachelor i Antropologi og Etnografi samt en kandidat i International Studies fra 

Århus Universitet. Diskursteori i kombination med antropologisk analyse og metoder har været 
omdrejningspunkt i valg af både fag og kurser, dette med et særligt fokus på konstruktioner af identiet, 
”selvet og den anden” samt mekanismer for ”inklusion og eksklusion” i både politiske (primært europæiske) 
og organisatoriske (primært central- og østasiatiske) kontekster 
 
MA i international studies v/ Århus Universitet   
International Studies er en erhvervsrettet engelsksproget uddannelse, der giver hands-on værktøjer til at  
omsætte samfundsfaglig viden til praksis. Studiet forener antropologi, økonomi og statskundskab i en 
projektrelateret tilgang til at løse aktuelle problemstillinger i en stadig mere global verden 
 

  
Speciale: The EU Energy Policy – Global Player Europe Towards a Green and Generous Identity?  
(A Discourse Analysis of the EU Energy Policy; a Strategy to Create a Cultural and Geopolitical Identity for 
Europe) 
 
Udvalgte kurser  

• International Culture and Organisations (private og offentlige virksomhedskulturer) 

• International Organisations and Institutions (EU, FN, IMF)   

• International Project Management (Performance Management, risikostyring, benchmarking)  

• International Business Analysis (erhvervsøkonomi og oplevelsesøkonomi),   

• International Business Law (Immateriel ret, CISC)  
 

2004 – 2007 BA i antropologi og etnografi v/ Århus Universitet (+ individuelt tilrettelagt tilvalg v. Statskundskab) 
 

 Bachelor: Konstruktion af national identitet i hhv. Tjekkiet og Slovakiet – return to Europe?  
(En diskursiv analyse af politisk retorik hos hhv. præsident Vaclav Havel og Vaclav Klaus) 
 
Udvalgte kurser 

• Antropologisk metode, antropologisk analyse, introduktion til etnografiens og socialantropologiens 
teorier og problemstillinger, Organisationskulturer i Øst- og Centralasien, politisk mobilisering og 
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højredrejningen i Europa, Europæisering og integrationsdebatten – EU efter 2004  
 

2000 – 2001 Herning Handelsskole (1-årig højere handelseksamen) 
 

1997 – 2000 Herning Gymnasium (matematisk linje) 
 

 
 


