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Nøkkelkvalifikasjoner
Gro Malene Vestøl har bachelor- og mastergrad i sosiologi fra Universitet i Oslo. Tema for masteroppgaven var asylreiser, med hovedfokus på asylsøkeres motivasjon/drivkraft til å gjennomføre reisen
samt håndtering av asylsystem ved ankomst til Europa og Norge. Prosjektet ble basert på kvalitativ
metode i form av dybdeintervjuer med personer som hadde kommet til Norge som asylsøkere.
Gro har erfaring med samfunnsvitenskapelig metode, herunder særlig kvalitativ metode og dybdeintervjuer. Hun har arbeidet som rådgiver ved NAV Grünerløkka, der hun blant annet har jobbet med
arbeidsrettet veiledning for arbeidssøkere med migrasjonsbakgrunn, integrering gjennom arbeid, og
koordinering av kvalifiseringsløp.

Utdanning
2013-2016

Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Oslo

2008-2012

Bachelorgrad i sosiologi, Universitetet i Oslo

2009-2010

Årsstudium utviklingsstudier, Universitetet i Agder (integrert del i bachelor)

Språk
Norsk: Morsmål
Engelsk: Flytende
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Arbeidserfaring
2019-

Utreder i Proba samfunnsanalyse

2018-2019

Rådgiver, NAV Grünerløkka

2016-2018

Førstekonsulent, NAV Grünerløkka

Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Pågående
2019-2020

Utredning om rekruttering av menn til helse- og omsorgssektoren

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2019)
Proba samfunnsanalyse skal på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
innhente kunnskap om hvordan andelen menn i helse- og omsorgssektoren kan økes,
samt innhente kunnskap om hva som påvirker menns beslutninger om å gå inn i – eller
ikke gå inn i – kvinnedominerte yrker. Utredningen skal bidra til å gi et faglig og godt
grunnlag for å iverksette tiltak for å øke andelen menn i helse- og omsorgssektoren,
og skal resultere i en rapport med anbefalinger til myndighetene om hvordan man kan
få flere menn inn i sektoren. Undersøkelsesdesignet baserer seg på en kombinasjon
av kvalitative og kvantitative metoder, deriblant dokumentanalyse, intervjuer med
studierådgivere og studieledere i ungdomsskolen og høyere utdanning, intervjuer med
mannlige studenter, samt en spørreundersøkelse til elever i 10. klasse på ungdomsskolen og 1.klasse på VGS.

2019-

Bruken av digital aktivitetsplan
FoU-midler Arbeids- og velferdsdirektoratet
Proba har fått tildelt FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for å undersøke
bruken av digitale aktivitetsplan i NAV. Den digitale aktivitetsplanen ble innført i slutten
av 2017, og skal kunne brukes av alle som mottar arbeidsrettet oppfølging fra NAV.
I prosjektet skal vi definere kvalitet i den arbeidsrettede brukeroppfølgingen, se på
hvordan den digitale aktivitetsplanen tas i bruk av ulike brukergrupper, og vurdere
hvilken betydning løsningen har for kvaliteten i oppfølgingsløpet og kommunikasjonen
mellom veileder og bruker. Vi skal også undersøke hvilken betydning digital
aktivitetsplan har for organiseringen av arbeidet på NAV-kontorene. Digital
aktivitetsplan er et nytt verktøy i NAV, og prosjektet vil gi bred og systematisk kunnskap
om hvordan det er tatt i bruk. Vi vil benytte flere metoder, som dokumentstudier,
analyse av registerdata, telefonintervjuer og en casestudie ved utvalgte NAV-kontorer
med observasjon og intervjuer.
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