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Nøglekvalifikationer 

 
Salina har kompetencer inden for dataindsamling og -analyse igennem både kvalitative og 

kvantitative metoder. Hun har især erfaring med projekter på mangfoldigheds-, integrations- 

og beskæftigelsesområdet.   

 

Salina er dygtig til at se mønstre og sammenhænge og er erfaren med at skabe mening ud af 

kontrasterende og komplekse datasæt. Hun er særligt optaget af at gøre forskning og viden 

anvendelig og operationaliserbar i praksis.  

 

Med en baggrund i antropologien er Salina særligt god til at arbejde helhedsorienteret og have 

kulturelle fortolkninger og kontekstuelle forståelser for øje. Hun er skarp til at videreformidle 

og bygge bro mellem flere forskellige perspektiver med henblik på at frembringe løsningsorien-

terede anbefalinger.   

 

Uddannelse 

 
2017-2021: Bachelor i Antropologi - Københavns Universitet 

 

2022-:  Kandidat i Antropologi – Københavns Universitet 

 

 

Ansættelser 
   

2020-: Studentermedhjælper 

Væksthusets Forskningscenter 

  

2019-2020: Akademisk praktikant 

Foreningen Nydansker 

 

 

Udvalgte projekter 
 

• Troen på borgernes jobchance, 2018-2020. Praksisforskningsprojekt, hvor der 

samarbejdes med fire jobcentre om at undersøge, hvad der påvirker den professionelles 

tro på, at udsatte borgere kan komme i job eller uddannelse. I projektet indgår løbende 

observationer af praksis, afholdelse af læringsworkshops og gennemførelse af lokale ak-

tionslæringsprojekter med henblik på, at medarbejdere og ledere sammen reflekterer 

og uddrager læring, der bruges som data i forskningsprojektet. 
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• Copenhagen Host Program, 2019-2020. Projekt i samarbejde med Københavns 

Kommune, hvor højtuddannede internationale borgere tilbydes forskellige mentorforløb 

med frivillige mentorer tilknyttet Foreningen Nydansker. Projektet har til formål at 

hjælpe til integration af nydanskere på det danske arbejdsmarked og i det danske sam-

fund. I projektet indgår matchingprocesser, løbende mentoropfølgninger og mentorråd-

givning med henblik på at sikre, at udbyttet af mentorforløbene er stort for både men-

tee og mentor. 

 

• Hjemløses (u)ret til byens rum – en undersøgelse af en marginaliseret grup-

pes eksklusion fra byens rum, 2020-2021. Afsluttende bachelorprojekt i antropo-

logi, der har undersøgt, hvordan stigmatisering og fremmedgørelse af hjemløse, samt 

implementering af fjendtlig arkitektur i byen, er med til at udstøde hjemløse fra byrum-

met i Boston. Projektet belyser byrummet som en social reguleringsmekanisme, hvoraf 

usynlige og bagvedliggende sociale dynamikker styrer hverdagspraksis i byen, hvilket 

betyder at adgangen til byens rum ikke er lige for alle. Projektet konkluderer, at dette 

medfører, at hjemløse ekskluderes fra byens rum på både et socialt og et fysisk plan.  

 

 
 


