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Nøkkelkvalifikasjoner 

Hilde Kullerud er utdannet sosiolog og journalist med fordypning i innvandring, velferd og ulikhet. Hilde 
har tidligere jobbet frilans på bokprosjekt, med stipend fra blant annet Fritt Ord, om flyktninger og 
integrering. Hun har også jobbet som programrådgiver i introduksjonsprogrammet i Bydel Gamle Oslo 
med veiledning av flyktninger for jobb og utdanning, og har blant annet holdt innlegg på IMDi, 
konferanse om god praksis i programmet. I introduksjonsprogrammet samarbeidet Hilde med blant 
annet barnevernet, NAV, boligtjeneste og DPS. Hilde har også jobbet frivillig som leder for leksehjelp 
for barn på asylmottak og vært kursholder på jobbsøkerkurs for unge med minoritetsbakgrunn. Hos 
Proba jobber Hilde med prosjekter innenfor temaene velferd, ulikhet og integrering. Hilde har god 
kjennskap til kvalitative metoder for kartlegging, intervju og analyse, samt grunnlagsarbeid for 
kvantitative studier.  

Utdanning  

2011 - 2012 Master i sosiologi, London School of Economics and Political Science 
2010 - 2011 Bachelorgrad i sosiologi, UiO, inkludert emner tatt år 2006 - 2008  
2008 - 2010 Bachelorgrad i journalistikk, HiOA   
2006 - 2008 Emner i sosiologi, engelsk og utviklingsstudier  

Språk 

Norsk: Morsmål 
Engelsk: Flytende 

Arbeidserfaring 

2022 -  Forsker i Proba samfunnsanalyse  
2018 - 2019 Frilansarbeid på bokprosjekt om flyktninger og integrering 
2017 - 2018 Forsker i Proba samfunnsanalyse   
2014 - 2017 Førstekonsulent, Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI) 
2013 - 2014  Forskningsassistent, Institutt for samfunnsforskning (ISF) 
2012 - 2014 Kursholder, JobbX, jobbsøkerkurs med fokus på unge minoriteter 
2013 - 2013 Kommunikasjonsrådgiver, Mental Helse  
2009 - 2010 Journalist, Vårt Land 
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Prosjekter i Proba samfunnsanalyse 
 
Pågående 
2022 -  Negativ sosiale kontroll og æresrelatert vold i sosiale medier  
 Proba skal på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdriektoratet (IMDi) utrede 

negative sosial kontroll og æresrelatert vold i sosiale medier. Prosjektet skal 
frembringe kunnskap om ulike former for negativ sosial kontroll, fra familie, venner og 
annet nettverk i Norge og andre land. Den digitale negative sosiale kontrollen og 
æresrelaterte voldens art, innhold, omfang og konsekvenser skal belyses. Prosjektet 
består av en spørreundersøkelse, en litteratur-/dokumentgjennomgang og av 
kvalitative intervjuer med unge som har opplevd negativ sosial kontroll og/eller 
æresrelatert vold.  

 
2022-2023 Evaluering av «Vi inkluderer!» 
 Arbeids- og velferdsdirektoratet  
 «Vi inkluderer!» er en arbeidsmodell som har vært prøvd ut i tre fylker. Modellen er et 

samarbeid mellom NAV og partene i arbeidslivet, og skal bidra til å inkludere flere i 
arbeid, gjennom en bedre kartlegging av virksomhetenes behov for arbeidskraft og 
kompetanse, og matching med NAVs kandidater. Forsøksperioden varer ut 2022, og 
Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker å undersøke hvordan modellen kan 
implementeres på en hensiktsmessig og god måte i andre fylker. Proba skal vurdere 
hvilke av elementene i modellen som bør videreføres til andre fylker. I dette ligger en 
vurdering av hva som er kjerneelementer i modellen og som bør være likt på tvers av 
fylker, samt en vurdering av hvilke elementer som kan eller bør kunne tilpasses 
lokalt.  

 
Avsluttede 
2017 - 2018 Evaluering av kommunale utviklingsmidler  
 Proba samfunnsanalyse evaluerte KUM sammen med Telemarksforskning. 

Prosjektet ble gjennomført i to faser. I denne første delen ble det sett på IMDi’s 
forvaltning av ordningen, innhold i, spredning og implementering av forsøkene. Det 
ble gjennomført en dokumentstudie, intervjuer med forvaltere av ordningen i IMDi og 
Kompetanse Norge, telefonintervjuer med informanter i 20 utvalgte kommuner, og en 
spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle landets kommuner. 

 
2017 - 2018 Kartlegging av lokale samarbeidsavtaler om NAV-kontor 
 Evalueringen av NAV og regjeringens og stortingets behandling av NAV-fellesskapet 

konkluderte med at samarbeidet rundt NAV-kontorene bør endres. Dette har 
implikasjoner for partnerskapsavtaler mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og 
kommuner om NAV-kontor. Proba har på oppdrag fra KS kartlagt avtaler som er 
endret eller inngått i 2017.   

 
2017 - 2018 Evaluering av kommunale utviklingsmidler 
 For Justis- og beredskapsdepartementet 
 Kommunale utviklingsmidler (KUM) skal forbedre kvaliteten og resultatene i 

opplæring og arbeidsrettede tiltak i kommunene. Proba evaluerer på oppdrag fra JBD 
ordningen og skal fremskaffe kunnskap om resultater, måloppnåelse og mulige 
effekter.  

 
2017 Samarbeid mellom NAV og introduksjonsprogrammet 
 For Arbeids- og velferdsdirektoratet 
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 Kartlegging av hvordan NAV og introduksjonsprogrammet samarbeider i kommunene 
og hvordan samarbeidet fungerer. Prosjektet består av kvalitative intervjuer og 
spørreundersøkelse til NAV og introduksjonsprogrammet i alle kommuner. 

 
 
2017  Dokumentasjonsbistand      

For Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Proba har dokumentert innspill fra en workshop om samhandling mellom offentlige 
sektorer knyttet til innsats for barn og unge. Proba bistod i å dokumenterte 
brukererfaringer og brukerkunnskap, og skal formidle dette i en rapport. 

 
2017  Evaluering av avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor     

For Fellesordningen for AFP 
AFP-ordningen i privat sektor ble endret fra 2011 som en tilpasning til ny 
alderspensjon fra folketrygden. På oppdrag fra partene i arbeidslivet gjennomførte 
Proba i 2017 en evaluering av ordningen. Evalueringen ga en kunnskapsoversikt, og 
bestod av datainnsamling og utredning.  
 
 

 


