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

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

Jeg arbejder som redaktør og f orfat ter. Jeg har
formidlet min egen forskning bredt i tek st, foredrag og
dokumentarfilm. Jeg h ar en stærk akademisk baggrund
og stor erfaring som projektleder. Jeg holder af at
samarbejde med stærke f agligheder, adressere ak tuelle
samfundsudviklinger, og levere et produkt med
integri tet. Jeg bruger min evne til at f orstå menneskers
adfærd og behov , gennemføre projek ter i dialog med de
inv olverede, formidle på levende vis samt respektere og
bruge andres faglighed.

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 om to emner:
1. Hygge. Kulturel betyd ning,
historiske rødder og
materielle rammer.
2. Forbrug. Dets rolle i e n
dansk familiedynamik .
Jeg har publi ceret v idensk abelige
artikler om hygge, 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.

ERFARING
FORLAGSREDAKTØR, FORLAGET
SAMFUNDSLITTERATUR
2020 Redaktionelle opgaver inden f or akademisk e fag- og
lærebøger: Manuskrip tredak tion, f eedback p å bogideer,
udvik ling i samarbejde med forf attere og fag redak tører.
Ansat marts 2021, freelance siden 2020.

DOKUMENTARIST, BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
2018 - 2020
Ministeriet tildelte mi g midler t il en professionel
produktion af tre dokumentarfilm om hygge, min egen
PhD forskning. Målgru ppen var undervisere i
udskolingen og gymn asiet.
Se http://l innetresearch.dk/tre-film-om-hygge
Jeg bidrog t il projekte t som vært og intervie wer foran
kameraet, fundraiser, manuskriptforfat ter og
tilrettelægger.

LEDER AF KVALITATIV RESEARCH-AFDELING,
WILKE MANAGEMENT CONSULTING
2017 – 2018
Personaleledelse, budgetansvar, k undekonta kt, ansvar
for metodisk udvikling . Research på mark ed og trends
indenfor sundhed, teknolog i og fødevarer.

KOMPETENCER
o

Levende og ov erbevisende
formidlin g, både mundtligt,
skriftligt og visuelt.

o

God til at forenkle og give
det store billede.

o

Medievant.

o

Tværfaglig t samarbejd e.

o

Projektledelse.

ARBEJDSGLÆDER
o

Arbejde sproglig t og
kreativt.

o

Hjælpe folk i deres
udvikling. Formid le den
viden, mennesker mangler
for at k unne handle.

o

2016 –
Jeg leverer fortsat akademiske ydelser til Institu t for
Teknoantropolog i og Institu t for Kultur og Læring.

FREELANCE KONSULENT, SELVSTÆNDIG MED
LINNET RESEARCH
2014 – 2017
Jeg leverede analyse og rådg ivning om marked,
målgrupper og innovation til en rækk e branc her og
offentlige akt ører. Båd e under eget brand og som
underleverandør til større k onsulenthuse.
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.

Sætte mig ind i teknologier
og samfundsmæssige
tendenser.

o

CENSOR, AALBORG UNIVERSITET

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

PHD OG POST DOC FORSKER – SYDDANSK
UNIVERSITET
2007 – 2014
o
o

SPROG
o

Dansk, engelsk og svensk
(flydende i tale og sk rift)

o

Fransk og tysk (basis)

PERSONLIG PROFIL

o
o
o

Forskning og pub licering.
Ansvarlig for at design e og akkreditere
uddannelsen Market and Management
Anthropology ( BSc). Første årgang s tar tede i
2012.
Vejledning af specialer og projek ter.
Undervisning i Kva lita tiv e metoder og
Kultursociolog i.
Succesfuld ansøgnin g om eksterne midler.

o

Far ti l to p iger på 13 og 16.

SENIOR RESEARCH EXECUTIVE - RESEARCH
INTERNATIONAL

o

Født i 1971.

2003 – 2007

o

Holder af rygsæk rejser,

Ansvarlig for al le faser af kvalitativ markedsresearch
samt udvikling af afdelingens etnografisk e metoder.

fjeldvandring, sk iløb,
musik, mindfulness, haven.
o

o

skrive på min roman.

UNDERVISNINGSASSISTENT – KØBENHAVNS
UNIVERSITET

Friv illig t arbejde i

2002 – 2003

bestyrelser og for kirken på

Undervisning på Instit ut f or Antropolog i i metode,
Norden som region og etno-na tion ale k onflik ter.

Allermest nyder jeg at

Vesterbro.

