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Nøkkelkvalifikasjoner  

Jens Lunnan Hjort har doktorgrad i sosiologi, og anvender både kvantitative og kvalitative metoder. 
Jens har mange års 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 hadde en bred oppgaveportefølje i IMDis 
analyseseksjon mellom 2016 og 2020, og bekledde i en periode 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, hvor han har ledet og 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. Jens ledet også kartleggingen av tolkers 
arbeidsforhold og markedet for tolketjenester til offentlig sektor, som Proba gjennomførte på oppdrag 
fra IMDi. 

Utdanning  

2010-2016 Ph.D. i sosiologi, UiO  
2005-2008 Master i sosiologi, UiO  
2003-2005 Master i statsvitenskap, Universiteit Leiden 
2000-2003 Cand. mag. i samfunnsvitenskapelige fag, UiO 

Språk 

Norsk: Morsmål 
Engelsk: Flytende 

Arbeidserfaring 

2021-  Forsker, Proba   
2020 Fungerende analysesjef, IMDi 
2016-2020 Seniorrådgiver analyse, IMDi 
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2014-2016 Universitetslektor, UiO 
2010-2014 Doktorgradsstipendiat, UiO 
2008-2010 Forskningsassistent, NOVA 
2001-2003 Forskningsassistent, SSB 

Ferdigstilte prosjekter 

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. Det viktigste formålet med prosjektet var å avklare behovet for eventuelle 
endringer, og å komme med godt funderte anbefalinger til partene som skal enes om 
en ny avtale, som skal gjelde fra 2022. Evalueringen er basert på 1) intervjuer med 
sentrale og berørte aktører, 2) dokumentgjennomgang av møtereferater, 
saksdokumenter og formell dialog, samt 3) observasjon av et møte i Nasjonalt utvalg. 
Resultatene er dokumentert i Proba-rapport 2021-15. Jens var prosjektleder for 
evalueringen.  

 

2021-2022 Kartlegging av tolkers arbeidsforhold og markedet for tolketjenester 
For IMDi 
I dette prosjektet har IMDi ønsket oppdatert kunnskap om tolkers arbeidsforhold og 
anbudsmarkedet for tolketjenester. En sentral problemstilling er hvordan høyt 
kvalifiserte tolker prioriterer mellom oppdrag og kanaler for oppdrag, og hvordan dette 
påvirker offentlige virksomheters tilgang på høyt kvalifisert tolk. En annen sentral 
problemstilling er hvordan offentlige virksomheter lykkes med å bidra til gode vilkår for 
tolker og tolkebrukere gjennom anskaffelser av tolketjenester i anbudsmarkedet. 
Kartleggingen er basert på 1) spørreundersøkelse til kvalifiserte og ufaglærte tolker, 
2) dokumentstudie av utlysningsdokumenter i perioden 2019-2021, samt 3) intervjuer 
med tolker, offentlige innkjøpere, private tolkerformidlere og øvrige sentrale aktører på 
tolkefeltet. Resultatene er dokumentert i Proba-rapport 2022-11. Jens var 
prosjektleder for kartleggingen. 

 

2021 Kunnskapsinnhenting til utredning om Alarmtelefonen for barn og unge 
For Bufdir  
Som et ledd i en utredning om Alarmtelefonen for barn og unge 116 111, ønsket Bufdir 
økt kunnskap om erfaringer med lignende og tilgrensende hjelpetjenester. I prosjektet 
har vi gjennomført 1) en kartlegging av hjelpetjenester per telefon og nett i Norge, 2) 
en kartlegging av 116 111-tjenestene i EU-land, 3) en spørreundersøkelse til unge i 
alderen 15-18, 4) intervjuer med unge og ansatte ved hjelpetjenester, samt 5) 
dialogmøte med ideelle organisasjoner.  
   

2021-2022 Nyankomne flyktningers digitale hverdag 
For IMDi  
I dette prosjektet har vi undersøkt nyankomne flyktningers digitale vaner og 
ferdigheter, samt erfaringer med opplæring i digital kompetanse. I kartleggingen har vi 
gjennomført 1) spørreundersøkelse til deltakere i introduksjonsprogrammet, 2) 
gruppeintervjuer med deltakere i introduksjonsprogrammet, samt 3) gruppeintervjuer 
med ansatte i voksenopplæringen og introduksjonsprogrammet. På bakgrunn av 
funnene utleder vi en serie anbefalinger som kan bidra til å redusere digitale barrierer 
for deltakelse og likeverdige tjenester. Resultatene og anbefalingene er dokumentert i 
Proba-rapport 2022-5. 
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2021 Evaluering av tilskudd til aktivisering og arbeidstrening og tilskudd til sosialt 
entreprenørskap 
For Arbeids- og sosialdepartementet 
Evalueringen omhandler to tilskuddsordninger. Ordningene sikter seg inn mot om lag 
samme målgruppe, dvs. personer med utsatt posisjon på arbeidsmarkedet som følge 
av helseproblemer, svak basiskompetanse, mv. Tilskuddsordningene skal også 
fremme innovasjon og læring knyttet til tiltak på dette feltet. Evalueringen er basert på 
1) litteraturgjennomgang om forskning på virkninger og innretning av ulike typer tiltak 
for de relevante målgruppene, 2) dokumentgjennomgang av søknader og rapportering, 
3) intervjuer med tilskuddsmottakere og søkere, samt 4) caseundersøkelse av ti 
enkeltprosjekter. Resultatene er publisert i Proba-rapport 2021-12. 

Pågående prosjekter 

2022 Evaluering av Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og 
negativ sosial kontroll 
For Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet og 
utsatte personer i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse 
og andre former for æresrelatert vold. Oppdragets problemstillinger kretser om 
teamets mandat, organisering og sammensetning, hvordan samarbeid fungerer internt 
og eksternt, og behovet for eventuelle endringer. Evalueringen skal bygge på 1) 
intervjuer med teamets medlemmer, linjeledere, brukere og samarbeidspartnere, 2) en 
survey blant minoritetsrådgivere, krisesentre og barneverntjenester samt ansatte i UDI 
og politiet, samt 3) dokumentgjennomgang og litteraturgjennomgang. Jens er 
prosjektleder for evalueringen. 

 

2022-2023 Barn og unges erfaringer med rasisme og diskriminering 
For Bufdir 
I dette prosjektet skal Proba undersøke erfaringer med rasisme og diskriminering 
blant barn og unge i alderen 13-24 år. Undersøkelsen vil bygge på en bred 
spørreundersøkelse, gruppeintervjuer, individuelle intervjuer og workshops. Blant 
prosjektets problemstillinger er hvilke arenaer barn og unge opplever rasisme og 
diskriminering skjer på, hvordan slike hendelser blir håndtert av omgivelsene og 
hvilke konsekvenser de kan ha på lengre sikt. Barn og unges medvirkning er svært 
sentralt i prosjektet, som skal munne ut i anbefalinger til tiltak for forebygging og 
støtte. Jens er prosjektleder for undersøkelsen.  

 

2022 Kunnskapsformidling om rasisme og diskriminering 
For IMDi 
I dette prosjektet skal vi kartlegge lokalt forankret veiledningsmateriell, handlingsplaner 
og eksempler på god praksis i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Videre er det et 
sentralt formål i prosjektet å undersøke hvordan slike ressurser spres og formidles, og 
hvordan formidlingen kan bli bedre, slik at ressursene kan anvendes i flere kommuner. 
Utredningen skal bygge på 1) intervjuer med ressursmiljøer og minoritetsforeninger, 2) 
nominasjon og screening av gode eksempler, 3) case-studier med intervjuer med 
kommuneansatte og frivillige organisasjoner. 

 

2022 Negativ sosial kontroll i sosiale medier 
For IMDi 
I dette prosjektet skal vi øke forståelsen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 
som utføres gjennom sosiale medier. Problemstillingene kretser om forståelsen av 
dette som fenomen, hvem som utsettes for det, hva som karakteriserer utøverne, samt 
myndighetenes handlingsrom for å forebygge og straffeforfølge. Utredningen skal 
bygge på 1) intervjuer med frivillige organisasjoner, politiet og Kompetanseteamet, 2) 



     

CV Jens Lunnan Hjort 

 

 

 4 

 

workshop med minoritetsrådgivere, 3) en survey blant mulige utsatte personer, 3) 
intervjuer med utsatte personer, 4) dokumentgjennomgang og litteraturgjennomgang, 
samt 5) en rettslig utredning. 

 

2022 Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker 
For Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Hjelpemiddelsentralen ved NAV er ansvarlig for å yte tolketjenester til 
hørselshemmede, døve og døvblinde. Tolketjenestene utøves både av fast ansatte 
tolker og frilanstolker. I dette prosjektet skal Oslo Economics og Proba kartlegge 
konsekvenser av honorarsystemet for frilanstolker slik det er utformet per i dag, og 
foreslå mulige nye innretninger. 
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