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Utdanning 
 
August 2015–Juli 2017 

 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

 Mastergrad i statsvitenskap 
 
Masterprogrammet i statsvitenskap ved NTNU er en utvidelse av 
bachelorprogrammet og gav inngående kunnskap om sentrale trekk 
ved politiske systemer og samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. 
Sistnevnte ble spesielt vektlagt da utdannelsen i høy grad fokuserte på 
bruken og teorier rundt kvantitative og kvalitative teknikker innen 
samfunnsvitenskapen. I tillegg var masterprogrammet en øving i 
bruken av analytiske evner, faglig litteratur, utformingen av 
problemstillinger og komponering av lengre tekster  
 
      

 
August 2012–Mai 2015 

 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

 Bachelorgrad i statsvitenskap med årsstudium i samfunnsøkonomi. 
 
Bachelorgraden i statsvitenskap gav kunnskap om sentrale trekk ved 
politiske systemer og samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, samt 
trening i forskningsarbeid.  
 
Årsstudiet i samfunnsøkonomi var en innføring mikro- og 
makroøkonomi og matematiske modeller. Studiet gav også en 
innføring i bruken av samfunnsøkonomiske modeller for å forklare 
økonomiske sammenhenger og samfunnsøkonomiske problemer. 
 
 

 
August 2011–Mai 2012 

 
Elverum folkehøyskole 

 Musikk og bandlinje med fokus på samspill, komponering, musikkteori, 
og musikkproduksjon. 
 

 
 
August 2008–Juni 2011 

 
 
Brundalen videregående skole 

 Studiespesialiserende retning med programfag språk og samfunnsfag.  

     

 
 



Erfaring 
 

November 2017-d.d 
 
RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning 
Ansatt som forskningsassistent med oppgaver tilknyttet datainnsamling, 
databehandling og statistikk.  
 
Jeg har så langt vært tilknyttet følgende prosjekter: 
- «Agrispace» - Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for 

produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder 
- «SALSA» - Small farms, small food businesses and sustainable food 

and nutrition security. 
  
Juni 2017-September 2017 Ruralis, institutt for rural- og regionalforskning 

Sommervikar, Feltarbeid og medforfatter på prosjektet budsjettstøtte 
og måloppnåelse innen landbruket. 
 
Feltarbeidet i Hedmark var i forbindelse med SALSA-prosjektet. 
Arbeidet dreide seg om å reise til utvalgte koordinater for å validere 
GPS punkter. Målet med valideringen var å samle data til en 
kartlegging småbruks produksjonspotensial. 
 
Medforfatterskapet var et parallelt prosjekt tilknyttet masteroppgaven 
i statsvitenskap hvor temaet var budsjettstøtte og oppnåelse av 
politiske mål i landbruket. 

   
August 2016 – Juni 2017 Masteroppgave, NTNU Dragvoll 

 Arbeid med masteroppgave 
 
I masteroppgaven gjennomførte jeg en effektevaluering av De 
fylkesvise bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene), administrert av 
Innovasjon Norge. Masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med 
Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning og veiledet av Jostein 
Vik. I ettertid publiserte Ruralis oppgaven som selvstendig rapport 
 
Masteroppgaven ble vurdert til karakteren B 

     
 

Juli 2010–Mai 2017 
 
Compass fairs (avdeling Trondheim) 
Eventmontør 

  
Compass fairs er totalleverandør innen messearrangement, og leverer 
alt av utstyr og tjenester til messer, kongresser, konferanser og andre 
store og små arrangement. 
 

Som ansatt i Compass fairs har jeg vært med på å rigge opp de årlige 
fiskeri og havbruksmessene Norfishing og Aqua Nor i Trondheim, 
Lofotfishing i Kabelvåg, ulike boligmesser og en rekke andre mindre 
arrangement. 



Som eventmontør har oppgavene variert fra rigging av stands, 
planlegging og oppmåling av messer, transport, logistikk og 
lageroppgaver, kundebehandling og diverse lederoppgaver  

 
 
 
P u b l i k a s jo n e r                 
 

 
 
 
 

 
Vik, J., Thanem, A. Z., & Almaas, H. E. (2017) Virksomme virkemidler – en 
analyse av budsjettstøtte og oppnåelse av politiske mål for jordbruket 
(Rapport 9/17). Hentet fra https://ruralis.no/wp-
content/uploads/2018/01/rapport-9_17-virksomme-virkemidler-j--vik-a--
zahl-thanem-h-e--almaas.pdf  
 
Almaas, H. E. (2017). De fylkesvise bygdeutviklingsmidlene. En evaluering av 
måloppnåelse. (Mastergradsavhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet), H. E. Almaas, Trondheim 
 
 

 
A n n et                  
 

Språk 
 

Data 
 
 

Engelsk, Høyt skriftlig og muntlig nivå 
 
Microsoft Word, Microsoft Excel, STATA 
 

 
R e f e r a n se r  
 

 

Jostein Vik  

 

Seniorforsker, RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning  

Telefon: 997 75 665 

E-post: Jostein.Vik@ruralis.no 

 

Erlend Zetlitz Rosanoff  

 

Daglig leder, Compass fairs  

Telefon: 920 67 361 

E-post: Erlend@compassfairs.no    
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