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Nøkkelkvalifikasjoner
Jens Lunnan Hjort har doktorgrad i sosiologi, og anvender både kvantitative og kvalitative metoder.
Jens har lang erfaring med kunnskapsarbeid i forvaltningen, universitetssektoren og instituttsektoren,
og har særlig bred kompetanse innenfor områdene integrering og oppvekst. Jens forsvarte sin
doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2016 med en avhandling om Oslo-ungdommers
fremtidsorienteringer, individualisering og sosial ulikhet. Jens har fire og et halvt års erfaring med
analysearbeid i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), hvor han også har hatt rollen som
fungerende analysesjef. Fra tidligere har Jens to års erfaring fra forskningsinstituttet NOVA, hvor han
jobbet med evalueringer og kunnskapsoppsummeringer innen barnevern og barnefattigdom. Jens
startet som forsker i Proba i januar 2021, og har allerede bidratt i en rekke prosjekter innenfor ulike
tematiske områder. Jens ledet evalueringen av den formaliserte samarbeidsstrukturen mellom staten
og KS om bosetting av flyktninger og etablering og nedlegging av asylmottak, som Proba gjennomførte
på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Utdanning
2010-2016
2005-2008
2003-2005
2000-2003

Ph.D. i sosiologi, UiO
Master i sosiologi, UiO
Master i statsvitenskap, Universiteit Leiden
Cand. mag. i samfunnsvitenskapelige fag, UiO

Språk
Norsk:
Engelsk:

Morsmål
Flytende

Arbeidserfaring
20212020
2016-2020
2014-2016
2010-2014
2008-2010

Forsker, Proba samfunnsanalyse
Fungerende analysesjef, IMDi
Seniorrådgiver analyse, IMDi
Universitetslektor, UiO
Doktorgradsstipendiat, UiO
Forskningsassistent, NOVA
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Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
2021

Evaluering av Nasjonalt utvalg og samarbeidsavtalen om bosetting av
flyktninger og etablering og nedlegging av asylmottak
For Kunnskapsdepartementet
Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger og etablering og nedlegging av
asylmottak er et partssammensatt utvalg med fem representanter fra statlig side og
fem representanter fra kommunesiden. Utvalgets mandat og partenes forpliktelser er
nedfelt i en samarbeidsavtale mellom KS og fire departementer, som skal revideres
og fornyes innen utgangen av året. Det viktigste formålet med prosjektet er å avklare
behovet for eventuelle endringer, og å komme med godt funderte anbefalinger til
partene som skal enes om en ny avtale. I evalueringen har vi gjennomført intervjuer
med involverte og berørte aktører, en dokumentgjennomgang og observasjon av et
møte i Nasjonalt utvalg.

2021-2022

Kunnskapsutvikling om tolkefeltet
For IMDi
I dette prosjektet skal Proba i samarbeid med Agenda Kaupang og Oslo Economics
gjennomføre en omfattende kartlegging av tolkefeltet. Bakgrunnen for prosjektet er
den nye tolkeloven som forventes å tre i kraft i 2022. Loven innebærer en plikt til å
bruke kvalifiserte tolker i offentlig tjenesteyting. Proba har ansvaret for en kartlegging
av tolkenes arbeidsvilkår og hvordan markedet for tolker fungerer. I prosjektet skal vi
gjennomføre en spørreundersøkelse blant kvalifiserte og ufaglærte tolker, intervjuer
med bestillere og formidlere av tolk, og en gjennomgang av dokumenter fra
anbudskonkurranser.

2021-2022

Nyankomne flyktningers digitale hverdag
For IMDi
I dette prosjektet undersøker vi hvordan nyankomne flyktninger tilegner seg
informasjon og kunnskap gjennom digitale tjenester. Flyktningenes digitale hverdag
skal både kartlegges gjennom gruppeintervjuer og en spørreundersøkelse blant
deltakere i introduksjonsprogrammet. Evalueringen skal resultere i anbefalinger om
hvordan offentlige tjenester kan tilpasses bedre til målgruppens behov.

2021

Kunnskapsinnhenting til utredning om Alarmtelefonen for barn og unge
For Bufdir
Bufdir holder på med en utredning om Alarmtelefonen for barn og unge (116 111), og
har gitt Proba i oppdrag å hente inn ytterligere kunnskap om hjelpetjenester og
brukervurderinger. Probas oppdrag er tredelt, og omfatter 1) en kartlegging av
hjelpetjenester til barn og unge i Norge, 2) en kartlegging av 116 111-tjenesten i
europeiske land, og 3) innhenting av brukervurderinger fra barn og unge gjennom
survey, intervjuer og workshops.

2021-2023

Evaluering av CRPD og Sjumilssteget
For Bufdir
Norge har ratifisert FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt
funksjonsevne (CRPD) og FNs barnekonvensjon. Bufdir har tiltak for å styrke
gjennomføringen av disse konvensjonene i kommunesektoren.
Fylkesmannsembetene/statsforvalter har gjennom satsinger ledet av Bufdir en rolle i
implementering av konvensjonene i kommunesektoren. Prosjektet er en evaluering
av disse satsingene.

2021

Evaluering av tilskudd til aktivisering og arbeidstrening og tilskudd til sosialt
entreprenørskap
For Arbeids- og sosialdepartementet
I dette prosjektet evaluerer vi to tilskuddsordninger som forvaltes av Arbeids- og
velferdsdirektoratet; tilskudd til aktivisering og arbeidstrening og tilskudd til sosialt
entreprenørskap. Ordningene skal stimulere til utvikling av nye tiltak og metoder for
aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til
arbeidsmarkedet.

2

CV Jens Lunnan Hjort

IMDi-publikasjoner
IMDi (2020). Indikatorer for integrering. Tilstand og utviklingstrekk ved inngangen til 2020. IMDirapport. URL: https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2020/indikatorer-for-integrering2020/.
IMDi (2019). Gjennomføring av videregående opplæring blant unge innvandrere. IMDi-notat. URL:
https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/kunnskapsoversikt/gjennomforing-avvideregaende-opplaring--blant-unge-innvandrere/.
IMDi (2019). IMDis kommuneundersøkelse 2018. IMDi-rapport. URL: https://www.imdi.no/omimdi/rapporter/2019/kommuneundersokelsen-2018/.
IMDi (2018). Kommunenes utgifter som vertskommune for statlige mottak for enslige mindreårige
2016. IMDi-rapport. URL: https://www.imdi.no/arkiv/arkivertepublikasjoner/vertskommuners-utgifter-2016/.
IMDi (2016). Kommunenes utgifter i 2015 som vertskommuner for asylmottak. IMDi-rapport. URL:
https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2016/kommunenes-utgifter-i-2015-somvertskommuner-for-statlige-mottak-for-asylsokere/.

Akademiske publikasjoner
Hjort, Jens Lunnan (2016). Oslo youth between individualization and class. A study of orientations
towards the future. URL: https://www.duo.uio.no/handle/10852/53250.
Hjort, Jens Lunnan (2015). Intrinsic and Extrinsic Work Motivation among US and Norwegian High
School Students. Young – Nordic journal of youth research, 23(4). URL:
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1103308815596885.
Hjort, Jens Lunnan (2014). Individualized youth subjectivity and social background: subjective
understandings of advantage and disadvantage among Oslo youth. Journal of youth
studies, 17(6). URL:
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Hjort, Jens Lunnan (2010). Barnevern i de nordiske landene. NOVA-notat 2/2010. URL:
https://fagarkivet.oslomet.no/handle/20.500.12199/5174.
Nuland, Bjørn, Hjort, Jens Lunnan, Fløtten, Tone og Elisabeth Backe-Hansen (2009). Aktivitet og
deltakelse for fattige barn og unge. En evaluering av to statlige tilskuddsordninger.
Fafo-rapport 2009:50. URL: https://www.fafo.no/index.php/zoo-publikasjoner/faforapporter/item/aktivitet-og-deltakelse-for-fattige-barn-og-unge.
Hjort, Jens Lunnan (2009). En sosiologisk studie av jusstudenters perspektiv på utdanningsvalget og
fremtidig virke som jurister. Kritisk juss 4/2009. URL:
https://www.idunn.no/kritisk_juss/2009/04/en_sosiologisk_studie_av_jusstudenters_p
erspektiv_paa_utdann.
Hjort, Jens Lunnan og Elisabeth Backe-Hansen (2008). «Kapittel 2: Forskningsstatus», i Bakketeig,
Elisiv og Elisabeth Backe-Hansen (red.): Forskningskunnskap om ettervern. NOVArapport 17/2008. URL: https://bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=092260950.
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