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PROFIL	 	
Nina	 	 Bruvik	 	 Westberg	 	 har	 en	 doktorgrad	 	 i	 	 økonomi	 	 ved	 	 Norges	 	 miljø---	 	 og		
biovitenskapelige	 universitet	 (NMBU)	 fra	 2016.	 Hun	 har	 spesialisering	 i	 utviklingsøkonomi,	
med	 særlig	 fokus	på	 landbruk	og	barns	 velferd	 i	Afrika	 sør	 for	 Sahara.	Nina	har	 erfaring	 fra	
undervisning	og	forskningsformidling,	 	og	 	omfattende		kunnskap		om		kvantitative	 	metoder.		
Hun	 	 har	 	 bred	 erfaring	 i	 datahåndtering	 på	 mikronivå,	 samt	 håndtering	 og	 analyse	 av	
geografisk	data	ved	hjelp	av	GIS---verktøy.	Som	student	og	forsker	ved	NMBU	har	hun	bidratt	
til	 planlegging	 og	 gjennomføring	 av	 feltarbeid.	 I	 tillegg	 har	 Nina	 erfaring	 fra	 Seksjon	 for	
nasjonalregnskap	 ved	 Statistisk	 sentralbyrå,	 hvor	 hun	 blant	 annet	 hadde	 hovedansvar	 for		
undervisningssektoren.	For	tiden	jobber	Nina	med	blant	annet	en	evaluering	av	de	boligsosiale	
virkemidlene	 til	 Kommunal-	 og	moderniseringsdepartementet,	 samt	 tester	mekanismer	 som	
gir	husholdninger	insentiver	til	å	investere	i	storm-	og	flomsikre	hus	i	Vietnam.		

UTDANNELSE		
2012	---	2016	 PhD		i		økonomi,		Handelshøyskolen,		Norges		Miljø---		og		

Biovitenskapelige		Universitet	(NMBU).	

Assosiert	forsker,	Senter	for	studier	av	likhet,	social	organisering	og	
økonomisk	utvikling	(ESOP)	ved	UiO.	

2013	 Visiting	Scholar,	Department	of	Agricultural	and	Resource	
Economics,				University	of	California,	Berkeley.	

2008	–	2010	 Master	of	Science	(MSc)	i	Development	and	Natural	Resource	
Economics,	Institutt	for	økonomi	og	ressursforvaltning,	Universitetet	
for	Miljø	og	Biovitenskap	(UMB).	

Masteroppgave:	Girls	versus	boys?	Factors	associated	with	children’s	
schooling	in	rural	Malawi.	Basert	på	to	måneders	feltarbeid	i	Malawi.	

Tildelt	ESOP	Gender	Prize	for	masteroppgaven.	
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2004-2007	 Bachelor			i			samfunnsvitenskap			med			fordypning			i			
samfunnsøkonomi,					Institutt			for	samfunnsøkonomi,			NTNU.	

SPRÅK		
Norsk		 	Morsmål		

Engelsk		 Flytende		

Spansk	 Elementært	

Portugisisk	 Elementært	

	

ARBEIDSERFARING		
2016	-	d.d.																							Konsulent,		Vista		Analyse	AS.	

2012-2016.	 Doktorgradsstipendiat,			Handelshøyskolen,			Norges			Miljø---			og			
Biovitenskapelige	Universitet		 (NMBU).	

Ledet	 tre	 ukers	 feltarbeid	 i	 Malawi,	 et	 samarbeid	 mellom	 Bunda	
College,	CIMMYT	og	UMB.	

Foreleser	 i	 Development	 economics:	 Production	 analysis	 (master	
nivå)	 og	 øvingsassistent	 i	 Development	 and	 natural	 resource	
economics	og	Impact	assessment	methods	(master	nivå).	

2010-2012	 Førstekonsulent,		Seksjon		for		nasjonalregnskap,		Statistisk		
sentralbyrå.	

Ansvarlig	 for	 beregningene	 av	 bidraget	 fra	 offentlig	 forvaltning,	 samt	
private	 undervisnings---	 og	 kulturtjenester,	 til	 kvartalsvis---	 og	 årlig	
nasjonalregnskap.	

Ansvarlig	 for	 beregningene,	 samt	 årlig	 publisering,	 av	
satellittregnskapet	for	ideelle	og	frivillige	organisasjoner.	

2009-2010	 Assistent,			forskningsprosjektet			Indikatorer			for			bærekraftig			
utvikling			og			føre---var	prinsippet,		Statistisk		 sentralbyrå.	

	 	 	

PROSJEKTERFARING	
2017-d.d.	 Følgeevaluering	av	prøveprosjekt	med	aktivitetsskole	i	Drammen	kommune	

Prosjektmedarbeider.	 Vista	 Analyse	 gjennomfører	 en	 følgeevaluering	 sammen	 med	
ideas2evidence.	 Prosjektet	 skal	 besvare	 hvorvidt	 prøveprosjektet	 når	 de	 fastsatte	
målene	om	økt	deltakelse	i	aktivitetsskolen,	økt	faglig	læringsutbytte,	bedre	integrering	
og	 motvirkning	 av	 sosiale	 forskjeller.	 For	 å	 besvare	 dette	 bruker	 vi	 blant	 annet	
brukerundersøkelser	ut	til	foreldrene.	Prosjektet	skal	pågå	frem	til	2020.	
	

2017	 Oljefondets	eksponering	mot	fossil-relaterte	selskaper	
For	Greenpeace	
Prosjektmedarbeider.	 Vista	 Analyse	 kartlegger	 og	 drøfter	 hvorvidt	 den	 norske	 stat	 er	
overeksponert	 mot	 fossil-relaterte	 selskaper.	 Oppdraget	 omfatter	 innhenting	 av	
tallmateriale	fra	ulike	kilder,	en	litteraturgjennomgang	og	drøfting	av	resultater.	
	



  CV	Nina	Bruvik	Westberg	

CV	Nina	Bruvik	Westberg	 3	

2016-d.d.	 Implementing	Incentives	for	Climate	Resilient	Housing	Among	the	Urban	Poor	in		
Vietnam	
For	Nordic	Development	Fund	
Prosjektmedarbeider.	 Prosjektet	 innebærer	 utforming	 og	 testing	 av	mekanismer	 for	 å									
skape	insentiver	for	å	investere	i	storm-	og	flomsikre	hus	for	fattige	husholdninger	i	Da	
Nang	i		sentrale	Vietnam.	Prosjektet	utføres	i	samarbeid	med	Hue	College	of	Economics,	
Institute	for	Social	and	Environmental	Transition	(ISET)	og	Da	Nang	Women’s	Union,	og	
avsluttes	i	2018.	

2016-d.d.		 Evaluering	 av	 Kommunal-	 og	 moderniseringsdepartementets	 boligsosiale	
virkemidler	
For	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	
Prosjektmedarbeider.	 Vista	 Analyse	 gjennomfører	 en	 evaluering	 av	 de	 boligsosiale	
virkemidlene	 Kommunal-	 og	 moderniseringsdepartementet	 disponerer,	 herunder	
tilskudds-,	 låne-,	 og	 støtteordninger	 som	 administreres	 av	 Husbanken,	 samt	 juridiske	
virkemidler	 og	 informasjon	 og	 rådgivning.	 Evalueringen	 består	 blant	 annet	 av	 en	
kvantitativ	analyse	av	virkningene	av	enkelte	økonomiske	virkemidler.		
	

2016	 Klokere	vern	av	de	aller	minste	
For	Barne-	og	likestillingsdepartementet	
Prosjektmedarbeider.	Laget	kart	ved	hjelp	av	GIS-verktøy.		
	

2016		 Uføres	alderspensjon	og	arbeidsføres	tilpasning	til	levealdersjustering	
For	Arbeids-	og	sosialdepartementet	
Prosjektmedarbeider.	Vista	Analyse	utvikler	indikatorer	for	å	måle	hvordan	arbeidsføre	
tilpasser	seg	levealdersjusteringen	som	følge	av	pensjonsreformen	i	2011.	Indikatorene	
utvikles	 basert	 på	 empiriske	 analyser	 av	 registerdata	 på	 eldres	 arbeidstilbud	 og	
pensjoneringsalder.	 Disse	 skal	 brukes	 som	 innspill	 til	 en	 eventuell	 skjermingsordning	
for	 uføres	 alderspensjon.	 Videre	 består	 oppdraget	 i	 å	 belyse	 de	 økonomiske	
konsekvensene	av	en	eventuell	skjermingsordning.	

	

PUBLIKASJONER	
2016	 Exploring	 	 technology	 	 use	 	 under	 	 climate	 	 risk	 	 and	 	 shocks	 	 through	 	 an	

experimental	 lens.	 African	 Journal	 of	 Agricultural	 and	 Resource	 Economics	
11(1),	pp.	47---62.	(med	Stein	T.	Holden.	

2015	 Exchanging	fertilizer	for	votes?,	Working	Papers	No.	12/2015,	School	of	
Economics	and	Business,	Norwegian	University	of	Life	Sciences	

2014	 Learning	 the	 hard	way?	 Adapting	 to	 climate	 risk	 in	 Tanzania.	CLTS	Working	
Papers	4/14,	Norwegian	University	of	Life	Sciences.	(med	Sofie	Waage	Skjeflo)	

2012	 Verdien	av	ulønnet	husholdsarbeid.	Oppvask,	oppussing	og	barnevask	–	hva		
hvis	 noen	 andre	 hadde	 gjort	 det	 i	 stedet?	 Samfunnsspeilet	 4,	 Statistisk	
sentralbyrå.	(med	Ann	Lisbet	Brathaug)	

		
	


