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Jesper er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har gennem 14 år
arbejdet som hhv. embedsmand og rådgiver inden for områderne lokal og
regional erhvervsudvikling. Jesper er i dag indehaver af rådgivnings- og
konsulentvirksomheden Efiko, som gennem kortlægninger, analyser,
evalueringer og involverende strategiprocesser bidrager med viden om det
store spørgsmål: Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Dem røde tråd i Jesper
arbejde er, at holdbare løsninger bedst udarbejdes i tæt samarbejde med dem,
der skal udføre arbejdet i praksis efter analyse- eller evalueringsfasen.

EKSPERTISE-OMRÅDER

Lokal og regional erhvervsudvikling, Landdistrikter og yderområder, EUstrukturfonde, analyse, evaluering og faciliterede strategiprocesser. Brancheanalyser, videnoverførsel og innovationspraksis, fremstillingsindustri, turisme,
venskabsbyer, internationale relationer, oplevelsesøkonomi og fødevarer.
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2006 – 2008
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Medlem af advisory board i kommunikationsbureauet
Northern Gate (www.northerngate.net)
Stifter og ejer af rådgivnings- og konsulentfirmaet Efiko
(www.efiko.dk)
Partner i LB Analyse (www.lbanalyse.dk)
Konsulent, chefkonsulent, Damvad (www.damvad.com)
Projektlederuddannelse særligt målrettet konsulentbranchen
Erhvervs- og Byggestyrelsen i Silkeborg
(www.erhvervsstyrelsen)
Tillidsrepræsentant for AC-medarbejderne i Erhvervs- og
Byggestyrelsen i Silkeborg
Tekstbidrag i antologien ”Nordjyske Udviklingsperspektiver”
Cand.scient.pol. ved Aarhus Universitet

UDVALGTE REFERENCER
Kunde

Projektbeskrivelse

DTU (2018-2019)

Lærende evaluering af projekt SMART Greater Copenhagen.

Odense Kommune
(2018-2020)
Fredericia Kommune
(2018-2020)
Nysted
Bevaringsforening
(2018)
DTU
(2018)

Lærende evaluering af to grønne bæredygtigheds-projekter.

Landbrugsstyrelsen
(2018)
Erhvervsstyrelsen
(2016)
Scion DTU
(2016-2018)
Færchfonden
(2015)
Ministeriet for By, Bolig
og Land-distrikter
(2015)
Femern Belt,
Development (2015)
Erhvervsstyrelsen
(2014-2015)
Copenhagen Capacity,
(2013-2014)
Væksthus Syddanmark
(2014-2015)

Lærende evaluering af to projekter vedrørende hhv. Innovative SMV´er
og bedre affaldshåndtering i kommunen.
Analyse af anvendelsesmulighederne i det gamle Bønnelyckes Pakhus i
Nysted.
Evaluering af High Tech Summit 2018. Fokus på udvikling af
målsætninger, opstartsevaluering og slutevaluering med fokus på
målopfyldelse og effekt.
Analyse af mulighederne for at nedbringe dødvægten i offentlige
tilskudsordninger på landbrugsområdet.
Analyse af arbejdskraft og kompetencer i succesfulde
produktionsvirksomheder i yderområder og landdistrikter. Projektet
gennemføres i samarbejde med CRT fra Bornholm.
Lærende evaluering af projektet Smart Innovation. Evalueringen skal
både samle op på effekter og resultater og fokusere på løbende at
evaluere proces, organisering og samarbejdskultur i projektkredsen.
Analyse af erhverv og bosætning i Nordvestjylland. Opstilling af
scenarier, muligheder og barrierer for fremtidig udvikling i området.
Gennemførelse af projekt ”Deleby”. Kortlægning af erhvervs- og
bofællesskaber i hele Danmark og undersøgelse af mulighederne for
indretning af nye fællesskaber i funktionstømte bygninger.
Evaluering af projekt Klar til nye muligheder. Evaluering af resultater og
effekter gennem fokus på kernevirksomheder i projektets aktiviteter.
Analyse af den regionale arbejdsdeling. Analysen havde fokus på at ser
nærmere på, hvilke kendetegn der er ved de projekter og initiativer som
gennemføres i samarbejde mellem to eller flere regioner i Danmark
Kvantitative analyser af fem potentielle klyngeområder i
Hovedstadsområdet. Analyserne gennemføres som en kombination af
elektroniske surveys og statistiske analyser.
Evaluering af konsortie-samarbejdet i det tværregionale projekt Vækst
via Ledelse. Stort fokus på at evaluere proces og organisering i tæt
samarbede med opdragsgiver.

