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Introduktion til ph.d. projekt  
Jeg, Maja Kadenic, er ph.d. studerende ved School of Business and Social Sciences, 
Aarhus Universitet med en civilingeniørbaggrund inden for business engineering. Mit 
forskningsområde er Arktis, med fokus på hvordan udvindingsindustrien (minedrift, olie og 
gas) kan skabe en bæredygtig socioøkonomisk værdi i Grønland. Dette opnås ved at 
identificere og undersøge innovative forretningsudviklingsmuligheder i blandt andet 
følgeindustrierne, som direkte eller indirekte er relateret til understøttelse af minedrift i 
Grønland. Resultaterne af mit ph.d. projekt har til formål at opbygge viden, som skal 
understøtte de grønlandske aktører i beslutningsprocesserne ved etablering af storskala 
ressourceudvindingsprojekter.  
 
Forskningsophold ved U.S. Army Engineer Research and Development Center  
COWIfonden har bevilliget støtte til mit forskningsophold af fire måneders varighed fra 1. 
oktober 2014 til 1. februar 2015 ved Risk and Decision Science Focus Area, som er en del 
af The U.S. Army Engineer Research and Development Center (ERDC), beliggende i 
Boston, Concord Massachusetts USA. Risk and Decision Science teamet er specialiseret i 
forskning og udvikling af risiko- og beslutningsanalytiske metoder og værktøjer, som 
adresserer reelle problemstillinger i samfundet på tværs af discipliner, med formål at 
understøtte beslutningstagernes håndtering af kompleksitet og usikkerhed.  
 
Forskningsophold – formål og bidrag  
Målet med mit forskningsophold er at tilstræbe og erhverve et indgående kendskab og 
viden til risiko- og beslutningsanalytiske metoder, som jeg vil anvende i en arktisk og 
grønlandsk kontekst med særlig fokus på de socioøkonomiske parametre. Dette vil 
bidrage med viden og understøtte beslutningsprocesserne for lokale aktører og berørte 
parter ved etablering af storskala ressourceudvindingsprojekter, med det ultimative formål 
at sikre socioøkonomisk udvikling og vækst for lokalsamfundene.  
Mit bidrag til Risk and Decision Science teamet er at formidle viden og forståelse for den 

arktiske og grønlandske kontekst og de socioøkonomiske konsekvenser og påvirkning 

som ressourceudvinding medfører til lokalsamfundene. Endvidere tilstræber jeg gennem 

mit forskningsprojekt at skabe opmærksomhed om de socioøkonomiske konsekvenser og 

ikke mindst muligheder af ressourceudvinding, og at disse specifikke parametre er 

konstant inkluderet og integreret i beslutningsprocesserne. 


