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Nøkkelkvalifikasjoner  
Mari Amdahl Heglum er statsviter med særlig kompetanse på forskningsmetode og statistikk. Hun 
har inngående kjennskap til avanserte metoder og databehandlingsverktøy for kvantitativ analyse, 
erfaring med spørreundersøkelser intervjuer og kvantitative data fra ulike kilder. Mari har vært 
vitenskapelig assistent ved universitetet i Oslo i tre år, førstesekretær for Forum for vitenskapsteori, 
og seminarleder ved Institutt for statsvitenskap, UiO. 
 
Mari har i tillegg bred erfaring fra-, og kjennskap til, frivillig sektor. Hun har de senere årene vært 
daglig leder for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), en paraplyorganisasjon for over 
60 barne- og ungdomsorganisasjoner innenfor kultur, politikk og frivillighet, som driver veiledning og 
kompetansebygging i Organsiasjonene, drifter Ungdomsinformasjonen i Oslo (UngInfo), og 
medvirkningsprosjektet UngMed som blant annet arrangerer ungdommens bystyremøte og den årlige 
by-omfattende Ungdomshøringen på vegne av Oslo kommune. Mari har også vært frivilligkoordinator 
i Miljøpartiet de Grønnes valgkamp 2015, nestleder for Velferdstinget i Oslo og Akershus i 2013, og 
leder for Venstrealliansen – en studentpolitisk organisasjon ved UiO. Mari var sentral i Probas 
utredning om nåværende og fremtidig organisering av det frivillige kulturfeltet.   
 

Utdanning  
2015 STV 4025 - Kurs i avanserte kvantitative metoder for analyse med kategorisk eller 

begrenset avhengig variabel, master-og doktorgradsnivå, Universitetet i Oslo 
2012 – 2015 Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo  

Spesialisering i forskningsmetode og statistikk. Replikasjonsstudier, surveydata, 
analyser av effekt av velferdsordninger, offentlig opinion, politiske partier og 
interessegrupper. Masteroppgave i komparativ politikk, kvantitativ metode. 

2009 – 2012 Bachelor i utviklingsstudier, Universitetet i Oslo, inkludert 6-ukers feltarbeid med 
intervjuer og deltakende observasjon på Cuba. 

2011 – 2011 The American University in Cairo, Egypt (utvekslingsopphold)  
 
Språk 
Norsk: Morsmål 
Engelsk: Flytende 

Arbeidserfaring 
2017-  Forsker i Proba samfunnsanalyse   
2015 – 2017: Daglig leder, Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) 
2015 – 2016: Hovedsensor i politisk teori, Institutt for statsvitenskap, UiO  
2015 – 2015: Frivilligkoordinator, Miljøpartiet de Grønne, Oslo fylkeslag 
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2014 – 2016: Førstesekretær, Forum for vitenskapsteori, UiO 
2013 – 2016: Vitenskapelig assistent, Institutt for statsvitenskap, UiO 
2014 – 2014: Seminarleder i internasjonal politikk, Institutt for statsvitenskap, UiO 
2014 – 2015: Konfirmasjonsleder, Humanetisk Forbund 
2013 – 2014: Nestleder, Velferdstinget i Oslo og Akershus. 

Prosjekter i Proba samfunnsanalyse 
Pågående prosjekter: 
 
2018 – 2019  Utvikling av indikatorsett for integrering 
 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) – FOU-oppdrag 

 Vi skal utvikle og foreslå et nytt indikatorsett for å måle integreringen i Norge. 
Indikatorsettet skal gi et helhetlig bilde av integreringsprosessen over tid, og bidra til 
å styrke faktagrunnlaget for politikkutforming. Prosjektet inkluderer drøfting av 
hvordan begrepet integrering bør defineres, gjennomgang og kvalitetsvurderinger av 
eksisterende data og statistikk, vurderinger av manglende data og anbefalinger til ny 
datainnhenting, samt vurdering av foreslåtte indikatorers validitet- og reliabilitet. 

 
2018 – 2019  Arbeidsgiverperspektivet i inkludering 
 Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO 
 Prosjektet danner grunnlag for NHOs innspill til Sysselsettingsutvalget om 

arbeidsgiverperspektivet i inkludering. Vi studerer hvilke barrierer arbeidsgivere 
opplever når det gjelder å inkludere personer som står utenfor arbeidsmarkedet, 
hvordan arbeidsgiver vurderer potensialet for å ansette personer med nedsatt 
arbeidsevne i redusert stilling, og hvilke tiltak som er nyttige for arbeidsgivere når det 
gjelder inkludering. Ved hjelp av spørreundersøkelse og intervjuer belyser vi ulike 
bransjers ståsted og behov.  
 

2018 – 2020  AAP-mottakeres brukerløp i helsetjenester og NAV. En analyse av tilbud til fire
 grupper AAP-mottakere, og deres arbeidstilpasning. 
 NAV – FOU-prosjekt/forskningsmidler 

 Vi gjennomfører et felles grunnprosjekt om AAP-mottakeres brukerløp innen
 helsetjenester og NAV, samt fire ulike delprosjekter, der vi ser nærmere på 
spesifikke diagnosegrupper og tilbudet/samhandlingen mellom NAV og 
helsetjenester for disse gruppene. Hvert av delprosjektene utgjør selvstendige 
moduler. Diagnosegruppene i prosjektet er henholdsvis:  a) AAP-mottakere med 
depresjon som hoveddiagnose, b) unge med psykiske lidelser og rusproblemer, c) 
AAP-mottakere med ME-diagnose, og 4) AAP-mottakere med rygglidelser.  

 
Avsluttede prosjekter:  
 
2018  Kartlegging av konsekvenser av endringer i regelverk for avlasterordningen 
 KS, LO, Unio, YS og Akademikerne 

 Vi kartlegger konsekvenser av at kommunene må ansette avlastere. De kan ikke 
lenger engasjeres på oppdrag. Vi kartlegger konsekvenser for arbeidsgivere, 
avlastere og brukere ved hjelp av spørreundersøkelser og intervjuer. 

 
2018 Etterutdanningsreform  
 Unio  
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 Det er bred politisk enighet om at det er behov for økt satsing på etter- og 
videreutdanning (EVU), men det er foreløpig kommet få forslag om hvordan en slik 
satsing skal utformes. I prosjektet skal vi drøfte ulike tiltak for å styrke bruken av 
EVU, blant annet ved å se på virkemidler og erfaringer i andre land. Vi skal beregne 
kostnader knyttet til satsingsforslag. 

 
2018 Evaluering av pilotprosjektet aktivitetstid 
 Oslo kommune 

 Proba evaluerer Oslo kommunes pilotprosjekt med aktivitetstid for brukere/mottakere 
av hjemmetjenester i tre bydeler i samarbeid med Telemarksforskning. Aktivitetstid er 
et virkemiddel i arbeidet med å ivareta brukermedvirkning innenfor pleie- og 
omsorgssektoren, og skal bidra til økt livskvalitet for brukere. I prosjektet intervjues 
brukere av aktivitetstid, ansatte og ledere om deres erfaringer med tiltaket.  

 
2017-2018 Organisering av det frivillige kulturfeltet  
 Kulturalliansen  
 Utredning om den framtidige finansieringen av det frivillige kulturlivet lokalt og 

regionalt, og kanalisering av finansieringen, samt vurdering av institusjonelle rammer 
for bruk av midlene, og hvordan kulturlivet kan få større innflytelse på styringen av 
midler. Prosjektet inkluderer kartlegging av lokal, regional og nasjonal forvaltning av 
midler til frivillig kultur, samt lokale, regionale og nasjonale aktørers synspunkter på 
det frivillige kulturlivets utfordringer og muligheter. 

Andre prosjekter 
 
2016  Ungdomshøringen 2016 – Ungdom om integrering 
 UngOrgs medvirkningsprosjekt UngMed på vegne av Oslo kommune 
 Byomfattende høring for å nå ungdom som sjelden får uttrykt sin mening offentlig, og 

kartlegge hva de mener og hva de ønsker for byen de bor i.  
 
2015 Ungdomshøringen 2015 – Ungdom om byplanlegging 
 UngOrgs medvirkningsprosjekt UngMed på vegne av Oslo kommune 
 Byomfattende høring som arrangeres av UngOrgs medbestemmelsesprosjekt 

UngMed på vegne av Oslo Kommune. 
 
2015 Miljøpartiet de Grønnes vei mot Stortinget - En studie av det norske 

miljøpartiets medlemmer 2002-2014              
 Masteroppgave i statsvitenskap ved UiO 
 Utforming, gjennomføring og kvantitativ analyse av surveyundersøkelser til 

partimedlemmer.  
 
2013                 Velferdstingets medieundersøkelse 2013 
 Velferdstinget i Oslo og Akershus 
 Kvantitativ surveyundersøkelse av studentene i Oslos medievaner. 
 
2012                 Evaluering av bachelorprogrammet i Internasjonal utvikling og miljø 
 Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). 
 
2012 «Å gjøre det til venstre». En studie av illegale overlevelsesstrategier i Havanna 
 Bacheloroppgave i Utviklingsstudier 
 Studie av lokalbefolkningens bruk av det svarte varemarkedet i Havanna, Cuba. Seks 

ukers feltarbeid med intervjuer og deltakende observasjon.   
 


