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Curriculum vitae 

 

 

 

Personlige opplysninger: 

Navn:   Rita Moseng Sivertsvik 

Fødselsdato:  31.10.1989 

Akademisk grad: Cand.polit. (statsvitenskap) 

Stilling:   Forskningsassistent  

Arbeidssted:   RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning  

Universitetssenteret Dragvoll   

7491 Trondheim 

Telefon:  91771125/ 73820173 

E-post:   rita.sivertsvik@ruralis.no  

 

 

Utdanning: 

2010-2015 Lektorutdanning med master i statsvitenskap (Cand.polit.), Norges 

teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

 Masteroppgave med tittelen «Politisk tillit i post-sovjetiske stater: en 

kvantitativ analyse av betydningen av etniske skillelinjer og regimetype 

for utvikling av institusjonell tillit» 

 

Yrkeserfaring: 

2016-03 – dd. Forskningsassistent, RURALIS 

2015-08 – dd. Avdelingsleder avd. Sverresborg, Trondheim Taekwon-Do klubb 

2010-08 – dd.  Instruktør Trondheim Taekwon-Do klubb 

2013-08 – 2017-01 Avdelingsleder avd. Vikåsen, Trondheim Taekwon-Do klubb 

2015-08 – 2016-03  Lektor (vikar), Manpower Trondheim 
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Publikasjoner: 

Rapporter: 

 

Farstad, M., S. Frisvoll, A. Gjertsen og R. Sivertsvik (2017): Evaluering av styring og ledelse i 

Værnesregionen. Hvordan organisere styring og ledelse i vertskommunesamarbeid?BF-

Rapport 2/2017. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 

 

Brobakk, J., S. Frisvoll, A. Gjertsen, A. Gustavsen, B. Lindeløv og R. Sivertsvik (2017): 

Innbyggermedvirkning i kommunereformen. Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og 

innbyggerundersøkelser. NF rapport nr.:9/2017. Bodø: Nordlandsforskning 

 

 

Pågående prosjekter og prosjekterfaring: 

 

PLAID - Peer-to-peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration (Horizon 

2020)  

(Surveyarbeid/kvantitativ datainnsamling, kvalitative intervju/casestudier, analyser, 

seminardeltakelser, tekstarbeid) (2017-2019) 

 

BIOTOUR WP4 – From place-based natural resources to value-added experiences – 

(Datainnsamling/feltarbeid, analyser, litteraturgjennomgang, sammendrag/rapporter, 

deltakende i artikkelskriving) (2016-2020) 

 

BIOSMART WP4 – Social acceptability – ethics and outcomes –  

(Datainnsamling/feltarbeid (fokusgruppeintervju), transkribering) (2015-2018) 

 

Innbyggermedvirkning i kommunereformen -  

 Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser  

(Datainnsamling/kvalitative intervju, transkribering, arbeid med survey, dokumentanalyse. 

Medforfatter rapport) (2017) 

 

Evaluering av styringsmodellen i Værnesregionen –  

(Datainnsamling/feltarbeid, transkribering, dokumentgjennomgang. Medforfatter rapport) 

(2016-2017) 

https://www.researchgate.net/publication/315698658_Evaluering_av_styring_og_ledelse_i_Vaernesregionen_Hvordan_organisere_styring_og_ledelse_i_vertskommunesamarbeid?_iepl%5BviewId%5D=wEBm7JiuBj1l0IbQBwEr1lIM&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A315698658&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/315698658_Evaluering_av_styring_og_ledelse_i_Vaernesregionen_Hvordan_organisere_styring_og_ledelse_i_vertskommunesamarbeid?_iepl%5BviewId%5D=wEBm7JiuBj1l0IbQBwEr1lIM&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A315698658&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
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Heritage Routes – New requirements for use of instruments and forms of collaboration in 

heritage management –  

(Datainnsamling/feltarbeid, transkribering, litteraturgjennomgang) (2015-2017) 

 

Øykommune etter Kommunereformen –  

(Datainnsamling, transkribering, litteraturgjennomgang og framstilling av relevant litteratur 

og data) (2016) 

 

IPT-tiltak for eldre med demens 

(Transkribering) (2016-2019) 

 

Kompetent bonde -  Improving farmers’ competence by more efficient interaction between 

farmer, advisory services and research  

(Transkribering) (2015-2017) 

 

Rural overvekt: Overvekt blant bygdebarn – årsaker og forebygging  

(Transkribering) (2016-2017) 

 

Engkall – Tilpasset skjøtsel av verdifulle slåttemarker basert på brukererfaringer og 

tradisjonell og forskningsbasert kunnskap –  

(Intervjusammenfatninger, framstilling av funn; tabeller/figurer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


