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Profil 
Lars leverte sin masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo våren 2018 og startet som 
analytiker i Vista Analyse i juni. I masteroppgaven analyserte han finansskattens insidens ved å bruke 
mikroøkonometriske metoder på et paneldatasett hentet ut fra Norges Bank. På UiO gikk Lars den 
forskerforberedende linja (research) med spesiell vekt på mikroøkonomi og mikroøkonometriske 
metoder. Fra tidligere er Lars utdannet journalist og har inngående erfaring fra arbeid med nyheter og 
samfunnsstoff i flere av landets ledende aviser.  

Utdannelse  
2016-2019 Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 

2014-2016 Bachelor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 

2010-2014 Bachelor i journalistikk, Høgskolen i Oslo og Akershus 

Arbeidserfaring  
2018- Vista Analyse, analytiker 

2018 Universitetet i Oslo, seminarleder i mikroøkonomi 2 (Econ2220) 

2017-2018 House of Math, leksehjelp / underviser 

2016-2017 Oslo Fiscal Studies (UiO), forskningsassistent 

2016 Dagens Næringsliv, Samfunnsavdelingen, journalist (sommervikar) 

2015 VG, Nyheter, journalist (sommervikar) 

2014 E24, journalist (deltid) 

2014 Klassekampen, Innenriks, journalist (sommervikar) 

2013 McClatchy Washington Bureau, intern 

2011 Dagbladet, journalist praktikant (sommervikar og vikar i nyhetsavdelingen i løpet av 
perioden). 

2011 Universitas, nyhetsredaktør og Researcher 
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Prosjekterfaring  
Se www.vista-analyse.no/no/medarbeidere/lars-thorvaldsen/ for offentlige rapporter 
2018-2019 Etablering av indikatorer for markedsendringsmål i transportsektoren 

Enova 
Vista Analyse etablerer indikatorer som belyser arbeidet med varige markedsendringer 
i transportsektoren. 

2018-2019 FoU-prosjekt om bedre forståelse av kostnad og ulempe ved strømbrudd 
Statnett 
Vista Analyse bistår Statnett med å opparbeide en god forståelse for hva det er verdt 
for husholdningene å unngå strømbrudd. 

2018 Statistiske analyser av boredata 
Oljedirektoratet 
Vista Analyse utfører økonometriske analyser av boreaktiviteter på norsk sokkel. 

2018-2019 FoU-prosjekt om nyttestyring 
NTNU 
Vista Analyse utfører et forskningsprosjekt for Concept-programmet ved NTNU. I 
prosjektet skal det utarbeides et rammeverk for nyttestyring i offentlige 
investeringsprosjekter som inkluderer beste praksis fra utenlandske modeller. 

2018 Rekruttering og utdanning av fagpersoner for fremtidig akuttsykehus på Helgeland 
Rana Utviklingsselskap 
Vista Analyse har gjennomført en faglig vurdering av virkningene på rekruttering og 
utdanning av fagpersonell av å lokalisere et stort akuttsykehus for Helgeland i Mo i 
Rana, Mosjøen eller Sandnessjøen. 

2018 Nytte/kostnad-analyse for nye næringsarealer i Lillehammer kommune 
Lillehammer kommune 
Vista Analyse lager en nytte/kostnad-analyse for omdisponering av areal i Lillehammer. 
I prosjektet utarbeides kunnskapsgrunnlag fra litteratur og statistikk. I tillegg utføres 
kartanalyse og intervjuer. 

2018 Evaluering av SVA ved OsloMet 
OsloMet 
Vista Analyse undersøker konsekvenser av OsloMets innlemmelse av 
forskningsinstituttene NOVA, AFI, SIFO og NIBR. Evaluering av måloppnåelse, nye 
incentivmekanismer og skissering av rammevilkår ved et kontrafaktisk forløp der 
innlemmelsen ikke ble gjennomført. 

Språk  
Norsk Morsmål 

Engelsk Flytende 

  

 


