
Gruppe Barn av innvandrere 
Arnfinn H. Midtbøen og Jon Horgen Friberg 
 
Sesjon 1: Fredag 22. jan, kl. 16.30-18.30 
Arnfinn H. Midtøben & Jon Horgen Friberg 
 

Kort introduksjon om tema og planene om å lage et 
spesialnummer i Sosiologi i Dag 

Monika Grønli Rosten 
 

Om kjønnet stedsidentitet, gutter som er "utlendinger" og 
jenter som er jenter 

Aina Landsverk Hagen & Ingar Brattbakk 
 

Storybybarna som ble glemt: Fattigdom blant barn og unge 
på Tøyen i Gamle Oslo 

Marianne Takvam Kindt 
 

Gode råd eller utdanningspress? Foreldre og andre 
voksnes rolle i barn av innvandreres utdanningsvalg 

  Sesjon 2: Lørdag 22. jan, kl 16.30-18.30 
 

Mats Lillehagen 
 

Overgang fra utdanning til yrkesliv. En studie av 
etterkommere av innvandrere sammenliknet med 
majoritetsbefolkningen 

Monica Five Aarset 
 

Etnisk minoritet og middelklasse - mellom faste og flytende 
sosiale grenser 

Marjan Nadim Familiens rolle for etterkommerkvinners deltagelse i arbeid 

Rebecca Dyer Ånensen 
 

Overgang til voksenlivet: Verdioverføring mellom tre 
generasjoner i majoritets- og minoritetsbefolkningen i 
Norge 

Arnfinn H. Midtbøen Oppsummering og veien videre 
 
  



Gruppe Bolig og boligpolitikk 
Hans Christian Sandlie 
 
Sesjon 1: Fredag 22. jan, kl. 16.30-18.30 
 
16.30 
 

Anila Nauni 
 

Spredningen av konsentrert boligmasse - koordinering av 
aktørerer 

16.55 
 Katja Johansen 

 

Hvem skal kunne eie bolig? – Høye etableringsterskler for 
unge  
 

17.20 
 

Maja Flåto 
 

How to make area based interventions matter? – The case 
of Oslo» 

17.45 
 

Hans Christian Sandlie 
 

Rotløs ungdom – om flyttehyppighet og livskvalitet» 
 

18.10 

 

Åpen diskusjon om politiske utfordringer og sentrale 
forskningsspørsmål innen  

 
  



Gruppe: Kultur 

Gruppeleder: Tore Rafoss og Jan Frode Haugseth 

Fremlegger Tittel Opponent 
Fredag (16.30-18.30) 

Mette Andersson Public social science in 
Norway: Migration research in 
the public debate  
 

Tore Witsø Rafoss 

Jan Frode 
Haugseth 

Det mettede samfunnet og 
ungdomskulturen: fem 
paradokser i unges liv 

Mathilde Aarvold 
Bakke 

Ingunn Kvamme En kunnskapssosiologisk 
studie av rammeplanens 
betydning for barnehagen som 
samfunnsinstitusjon (Ph.d.-
skisse) 

Mette Andersson 

Mathilde Aarvold 
Bakke 

Narrative commodities in 
commercial bloggers’ 
discursive representations of 
family, partners, and peers 

--- 

Lørdag (16.30-18.00) 
Håkon Larsen Formidling av nasjonens 

hukommelse: 
Nasjonalbiblioteket og 
offentligheten 
 

Mats Lillehagen 

Mats Lillehagen Om ordensproblemet Håkon Larsen 
Tore Witsø 
Rafoss 

Kognitiv sosiologi? --- 

 

Gruppe Helse og rus 

Kristin Buvik og Sverre Lerum 
 
Sesjon 1: Fredag 22. jan, kl. 16.30-18.30 
16.30 Irene Prestøy Lie Enkelt nok for politikkutformingen, riktig nok for 

forskningen. Om  byråkraters handlingsrom i 
skjæringspunktet mellom politikk, forskning og 
praksis  

16.50 Erik Rasmussen  Gode og dårlige diagnoser, disses egenskaper og 
virkemåter: En kvalitativ studie av norske 
fastlegers refleksive diagnosearbeid 

17.10 Marit Edland-Gryt MDMA – ecstasy reconsidered. The social and 
cultural dimensions of MDMA use 



17.30 Erlend Polden  Rus eller ingenting? 
17.50 Hilgunn Olsen   Utviklingstrekk i rusbehandling i Norge  - Avhold 

versus livsmestring i policydokumenter og praksis 
 

Sesjon 2: Lørdag 22. jan, kl 16.30-18.30 
16.30  Camilla Stub Lundberg  MITT LIV – foreløpige resultater fra en 

longitudinell undersøkelse om ungdom og 
rusmidler 

16.50 Eivind Grip Fjær  Ungdomsfester som kontekst for alkoholkonsum 
17.10 Erik Rasmussen og Dag 

Album  
Stability and change in the prestige of diseases. 
Three studies over 25 years 

17.30 Sverre Vigeland Lerum  Health and sociology – methodological reflections 
writing across disciplines. 
 

 
  



Gruppe Institusjonell endring i offentligheten 
Fredrik Engelstad 
 
Sesjon 1: Fredag 22. jan, kl. 16.30-18.30 

 Lars Mjøset The rise and fall of employer paternalism 
  
Susanne Bygnes 
 

Politics and migration in Europe: Comparing political 
motivations for migration from Romania and Spain  

Jon Rogstad og Olav Elgvin 
 

Self censorship and prudence in the media? Religious 
threats and institutional change 

Fredrik Engelstad & Håkon Larsen The public sphere in the Nordic model 

  Sesjon 2: Lørdag 22. jan, kl 16.30-18.30 
 Cathrine Holst 

 
 

Norwegian public inquiry commissions on gender and 
family policies - from corporative bargaining to expert 
advice committees? 

Sveinung Legard Popular participation in large scale democratic process 
  
Silje Andresen 
 

Fortolkning og implementering av voksnes rett til 
videregående opplæring. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  



Gruppe Kjønn, familie og arbeid 

Sigtona Halrynjo 

Sesjon 1: Fredag 22. jan, kl. 16.30-18.30 
16.30 Sigtona Halrynjo Kjønn, arbeid og familie - introduksjon 
17.00 

 
Liza Reisel 
 

The Dynamics of Gender and Economic Niches 
in Norway and the United States 

17.30 
 
 
 

Kristine Warhuus Smeby 
 
 
 

Uforenelige kulturelle krav i situasjoner hvor 
arbeidsliv og barneomsorg støter sammen? 
Hverdagens utfordringer for heltidsarbeidende 
småbarnsforeldres likestillingsideologi 

18.00 Linda Rafnsdottir 
Work life balance and ICT. The case of 
management 

 

Sesjon 2: Lørdag 22. jan, kl 16.30-18.30 
16.30 Susanne Bygnes Min framtid ligger ikke i Spania 

17.00 
 

Jørn Ljunggren 
 

The Moral Economy of the Cultural Elite. 
Struggles over Monetary Value in the Norwegian 
Cultural Field 

17.30 
 

Ingrid Wergeland 
 

I takt med tiden. Hvorfor kortere arbeidstid er 
bedre for alle 

 

  



Gruppe Sosial ulikhet 
Øyvind Wiborg 
Sesjon 1: Fredag 22. jan, kl. 16.30-18.30 

Elisabeth Hovdhaugen 
Delayed entrance to higher education: increased motivation for 
studies or just as slow? 

Ida Drange 
Immigrants and labour market discrimination in professional and 
academic occupations 

Maren Toft 
Sekvensanalyse av klassekarrierer inn i topposisjoner i den norske 
klassestrukturen. 

  Sesjon 2: Lørdag 22. jan, kl 16.30-18.30 

Jon Ivar Elstad 
 
 

Beskytter jevn inntektsfordeling mot at utsatte grupper får svekket 
tilgang til helsetjenester under en økonomisk krise? En analyse av 
udekket behov for helsetjenester i 30 europeiske land 

Ellen Paulssen Sosial ulikhet i helse på kommunalt nivå (foreløpig) 
Øyvind Wiborg 
 

Family wealth and school grades in Norway - exploring compensation 
of disadvantage 

 
  



Gruppe Ungdom 
Mira Aaboen Sletten & Anders Bakken 
 
Sesjon 1: Fredag 22. jan, kl. 16.30-18.30 
Kaja Reegård 
 
 

Creating coherence. A longitudinal study of students 
traversing vocational education for office work in 
Norway 

Anders Bakken 
 
 

Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant 
unge med og uten innvandringsbakgrunn. Trender over 
en 18-årsperiode 

Marianne Dæhlen 
 
 

Fullføring og frafall blant elever på bygg- og 
anleggsteknikk. En sammenlikning av unge med og 
uten barnevernserfaring 

Kristoffer Chelsom Vogt 
  

Sesjon 2: Lørdag 22. jan, kl 16.30-18.30 

Reidun Follesø Ungdom i svevet 2007-2015 – hva fant vi?  
  

Mira Aaboen Sletten 
 

Hva ungdom selv tror er årsaken. Psykiske plager og fortellingen om 
generasjon prestasjon 

Hildegunn  Brattvåg Fra kunnskap om angst og depresjon til mål om tilpasset opplæring 
 

  



Gruppe Sport 
Nils Asle Bergsgard & Arve Hjelseth 
 

Fredag 22. jan, kl. 16.30-18.30 
Tema vil være boka «Ungdom og idrett» som kommer i vinter på CappelenDamm 
Akademiske. 
  
Tre av forfatterne vil presentere sine kapitler (ca 15 min hver): 
Nils Asle Bergsgard: Ungdomsidretten som løsning på samfunnsmessige utfordringer? 
Åse Strandbu: En plass i jevnalderfellesskapet. Idrettens betydning i ungdomstida 
Arve Hjelseth: Frafall i ungdomsidretten – et overvurdert problem? 
  
Etterpå vil de tre forfatterne, sammen med de andre som er på sesjonene, diskutere sentrale 
problemstillinger som disse kapitlene reiser, som: Vil implementeringen av offentlige 
målsettinger om helse, integrering osv. i ungdomsidretten svekke idrettslagenes 
autonomi?  Bør/kan det frivillig organiserte idrettsliv ha en sentral rolle for å løse 
velferdsstatlige utfordringer? Er ungdomsfrafallet et problem? 
 
  



Gruppe Sosiologen.no – arbeidsgruppe for videre utvikling av nettsiden 
Vilde Blix Huseby og Magnus Heie Gregersen 
 
Fredag 22. jan, kl. 16.30-18.30 
Arbeidsgruppen «Sosiologen.no» ønsker å samle fagmiljøene rundt om i landet som er 
tilknyttet sosiologen.no, og slippe nye fagmiljøer og skribenter til. Vi vil diskutere videre 
utvikling av nettsiden, og samordne og planlegge opprettelsen av lokale avdelinger. 
 
Gruppa er åpen for alle. De som ikke allerede er tilknyttet sosiologen.no-redaksjonen, men 
som har lyst til å bidra, oppfordres spesielt til å delta. I tillegg oppfordres spesielt deltakere 
på seminaret som til vanlig bor utenfor Oslo til å delta. 
  



Gruppe Artikkelskriving – internasjonal publisering 
Trond Petersen 
 
Lørdag 22. jan, kl 15-17 
Trond Petersen, professor ved Berkeley, vil lede en gruppe hvor deltakerne vil få tips om 
internasjonal publisering. Gi gjerne beskjed så raskt som mulige (til 
Eirin.Pedersen@afi.hioa.no) om du vil delta, men det vil også være mulig å komme uten 
påmelding, 
 
 


