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Profil  

Leif er utdannet samfunnsøkonom med mastergrad fra «Ludwig-Maximilian Universität» i München. 
Tidligere har han blant annet arbeidet ved «ifo Institute for Economic Research» i München og som 
studentassistent ved NTNU i Trondheim. Gjennom studiene har han fått god kjennskap til både teoretisk 
og empirisk analyse av internasjonal økonomi, noe som kan være særlig relevant for en liten åpen 
økonomi som Norge. Gjennom sin grad og arbeid ved en internasjonalt høyt anerkjent 
forskningsinstitusjon, har Leif opparbeidet seg god erfaring med datadrevet og politikkrelevant 
samfunnsøkonomisk forskning, samt håndtering av sensitive data. 
  

Utdannelse   
2019-2022   Mastergrad i samfunnsøkonomi, Ludwig-Maximilian Universität München, Tyskland 

2016-2019   Bachelorgrad i samfunnsøkonomi, NTNU, Trondheim  

2013-2016  Marin teknikk, NTNU, Trondheim, påbegynt 5-årig grad  

 
Arbeidserfaring   
2022 -   Vista Analyse, Analytiker  

2022  Ifo Institute – Center for Industrial Organization and New Technologies, 

Forskningsassistent, München, 

20 pst. stilling som forskningsassistent  

2022  Ifo Institute – Center for International Economics, Intern, München  

  100 pst. stilling i 2 måneder ved avdeling for internasjonal økonomi  

2017-2019  NTNU, Studentassistent, Trondheim   

   Studentassistent i emnene «Makroøkonomi for ledere» og «Utviklingsøkonomi».   

 
Prosjekterfaring   
2022 Estimering av endret handelsmønster i bykjerner som følge av økt bruk av 

hjemmekontor etter pandemien (ifo Institute) 

Forskningsprosjekt ved ifo Institute. 



Empirisk analyse av konsumenters romlige tilpasning av varekjøp i bykjernene som følge 

av økt bruk av hjemmekontor etter koronapandemien. 

2022   Tysklands avhengighet av råvareimport (ifo Institute) 

IHK München und Oberbayern (Industri- og handelskammer for München og Øvre 

Bayern) 

Oppdraget gikk ut på å analysere import av råmaterialer som er kritisk for produksjon av 

viktige teknologier i Tyskland. Dette innebar å analysere globale verdikjeder, 

distribusjon av råmaterialer, og å evaluere risiko knyttet til produksjonskonsentrasjon, 

miljø, arbeidsforhold og politiske institusjoner.   

2022   Evaluering av eksportpromoterende tiltak i Østerrike (ifo Institute) 

Evaluering av effektiviteten av eksportpromoterende tiltak innført i Østerrike med bruk 

av data på bedriftsnivå.  

2022   Evaluering av Mexicos integrasjon i globale verdikjeder (for ifo Institute) 

Konrad-Adenauer-Stiftung, Oficina México   

Dyptgående analyse av Mexicos integrasjon i verdensøkonomien gjennom globale 

verdikjeder. Dette innebar blant annet evaluering av internasjonale handel- og 

investeringsmønster.     

 
Språk   
Norsk  Morsmål  

Engelsk  Flytende  

Tysk   Nivå B1  

 
IT-kompetanse  
Stata, R, GAMS.  

 


