JEPPE TROLLE LINNET
A n tr op o log , P h. d .

KONTAKT

Jeg arbejder aktuelt s om redaktør, forfatter og
formidler i bred forstand. Jeg har en stærk ak ademisk
baggrund og stor erfar ing som projekt leder. Jeg ønsk er
at samarbejde med stærk e fagligheder, adressere
aktuelle samfundsudviklinger, og levere et produkt med
integri tet. Jeg tilbyder min evne til at forst å
menneskers adfærd og behov, gennemføre projekter i
dia log med de involverede, formidle på lev ende v is,
samt respektere og bruge andres fagli ghed.

+ 45 61 77 77 67
jeppe.linnet@gma il.com

ERFARING

Istedgade 45, 5.tv
1650 København V

UDDANNELSE
PHD - SYDDANSK
UNIVERSITET
2007 – 2011.
Heraf 7 måneder som Visi ting
Scholar p å Schulich School of
Business, Toronto.
Phd af handling med to foci:
1. Forbrug. Dets rolle i e n
dansk familiedynamik .
2. Hygge. Kulturel betyd ning,
historiske rødder og
materielle rammer.
Jeg publicerede v idensk abelige
artikler om hy gge, om Norden som
kulturel region, s amt om brugen
af kontekst i markedsanalyse.

KANDIDAT I ANTROPOLOGI KØBENHAVNS UNIVERSITET
1998 – 2002.
Felt arbejde i en NGO i Rig a,
Letland. Speciale om n at ionsopbygning b landt un ge eliter.

BACHELOR I ETNOGRAFI –
AARHUS UNIVERSITET
1995 – 1998.

FREELANCE REDAKTØR
2020 Redaktionel le opgaver inden f or f aglit teratur.

DOKUMENTARIST, BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
2018 - 2020
Ministeriet tildel te mig midler t il en professionel
produktion af tre dokumentarfilm om hygge.
Målgruppen var underv isere i udskolingen og gymnasiet.
Se http://linnetresearch.dk/tre-film-om-hygge
Mit arbejde bestod i at:
o
o
o
o
o

fundraise
skrive manuskripter
ti lrettelægge indhold
rekruttere og interv iewe medvirkende
optræde f oran kameraet som gennemgående
vært og ekspert.

CENSOR OG EKSTERN VEJLEDER, AALBORG
UNIVERSITET
2016 –
Jeg leverer akademiske y delser til Institut for
Teknoantropolog i og Institu t for Kultur og Læring.

KOMPETENCER
o

o

Levende og ov erbevisende
formidlin g, både mundtligt,

FREELANCE KONSULENT, SELVSTÆNDIG MED
LINNET RESEARCH

skriftligt og visuelt.

2014 – 2019

God ti l at forenkle og give

Jeg leverede analyse og rådg ivning om marked,
målgrupper og innovation til en rækk e branc her og
offentlige akt ører. Båd e i min egen virksomheds navn,
og som underleverandør til større k onsulenthuse.

det store billede.
o

Medievant.

o

Tværfaglig t samarbejd e.

o

Projektledelse.

ARBEJDSGLÆDER
o

Hjælpe folk i deres
viden, mennesker og

PHD OG POST DOC FORSKER – SYDDANSK
UNIVERSITET

organisationer mang ler for

2007 – 2014

udvikling. Formid le den

at kunne handle.
o

Sætte mig ind i nye
teknolog ier og
samfundsmæssige
tendenser.

o

Jeg stod for at f orh andle, designe og gennemføre
projekter i samarbejde med assistenter. Samt for
virksomhedens strateg iske udv ikling og mark edsføring.

o
o
o
o
o

Forskning og pub licering.
Vejledning af specialer og projek ter.
Undervisning i Kva lita tiv e metoder og
Kultursociolog i.
Uddannelses-design og -ak krediterin g.
Succesfuld ansøgnin g om eksterne midler.

Komme tæt p å mennesker
og miljøer – forstå der es
situation og motivation.

SENIOR RESEARCH EXECUTIVE - RESEARCH
INTERNATIONAL
2003 – 2007

SPROG
o

Dansk, engelsk og svensk

Jeg var ansvarlig for al le f aser af researchprojekter
samt udvikling af afdelingens etnografisk e metoder.

(flydende i tale og sk rift)
o

Fransk og tysk (basis)

PERSONLIG PROFIL
o

Far til to p iger på 13 og 16.

o

Født i 1971.

o

Holder af rygsæk rejser,
fjeldvandring, sk iløb,
musik, mindfulness, haven.

o

Allermest nyder jeg at
skrive på min roman.

o

Friv illig t arbejde i
bestyrelser og for kirken på
Vesterbro.

UNDERVISNINGSASSISTENT – KØBENHAVNS
UNIVERSITET
2002 – 2003
Undervisning på Instit ut f or Antropolog i i et nografiske
metoder, Norden som region, f reds- og konfl iktdynamikker & etno-na tion ale konflikter.

