Program for gruppesesjonene

Arbeid og velferd «Freeride left»
Knut Fossestøl, Hedda Haakestad og Erik Oftedal
Fredag 16.30-18.30
Maria Gussgard Volckmar-Eeg

«Institusjonelle rammer for skjønnsutøvelse på lokale nav-kontor»

Mathilde Bjørnset

«Mangfold i arbeidslivet»

Sigurd Nordli Oppegård

«Arbeid i plattformøkonomien. Uber som en casestudie av samtidens
kapitalisme»

Lørdag 16.30-18.30

Eric Breit, Knut Fossestøl og Eirin Pedersen

«Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV»

Erik Oftedal og Knut Fossestøl

Innledning til diskusjon

Institusjonell etnografi «Off Piste 16»
Ann Christin Nielsen og May Linda Magnussen
Fredag 16.30-18.30

Karin Widerberg

Academic Star War – Pierre Bourdieu and Dorothy E. Smith on
Academic work.

Ann Christin Nilsen

The ECCD mission and the institutional circuit of evidence. Om IE og
bistandsarbeid.

Ann-Torill Tørrisplass

Institutional ethnography and actor-network theory. Using ANT as
inspiration for increased focus on the ‘material’ in IE welfare technology
research.

Minela Košuta

Institusjonell etnografisk forskning på barnevernets satsning på sped- og
småbarn.

May-Linda Magnussen

Det å «komme i jobb», sett fra ståstedet til kvinner med
flyktningebakgrunn.

Familie, arbeid og likestilling «Hafjellsalen 1»
Helene Aarseth og Kari Stefansen
Fredag 16.30-18.30
Cathrine Egeland

Deltid og ideologi – ubehagelige spørsmål og upassende svar?

Ingrid Rusnes

Sources of meaning in different occupations

Hannah Løke Kjos

Kjønn i akademia

Rønnaug Sørensen og Rune Åkvik Nilsen

Pierre Bourdieu og den maskuline dominans. Norge som case

Mari Teigen

Likestilte familieliv på toppen?

Margunn Bjørnholt og Kari Stefansen

Arbeid/familie-tilpasninger blant polske og norske familier i Norge

Lørdag 16.30-18.30
Caroline Söderlind

"Young people's pathways as holistic trajectories - Patterns in the
transition to adulthood in Sweden and Norway"

Jeanette Skoglund

Barndommer i fosterhjem i egen slekt – Unge voksnes narrativer

May-Linda Magnussen

«Å komme i jobb», sett fra ståstedet til kvinner med flyktningbakgrunn

Line Schou

Hva påvirker foreldres deling av permisjonstiden?

Helene Aarseth

The other side of finance? Exploring the cult of domesticity among
financial elite families

Organisasjonssosiologi «Off Piste 14»
Lars Klemsdal
Fredag 16.30-18.30
Inger Marie Hagen og Elin Svarstad

"15 år med norske koder - fortsatt aktive ledere og passive styrer?"

Emil A. Røyrvik

"Material metaphors of management: the moral vocabulary of
organizational bodies and buildings"

Mia Vabø

Tittel kommer

Gry Cecilie Høiland og Lars Klemsdal

"Institutional logics as tools for managing complex work situations"

Idrett og idrettssosiologi «Off Piste 15»
Nils Asle Bergsgard og Arve Hjelseth
Fredag 16.30-18.30
Torkild Hovde Lyngstad

Nationalist and home field bias in sport performance evaluations: An
example from ski jumping

Åse Strandbu, Gerd Marie Solstad og Kari
Stefansen.

Seksuell trakassering eller akseptabel interaksjon? Idrettsstudenters
forståelse av grensesituasjoner i idretten.

Arve Hjelseth og Jorid Hovden

Verdighet eller likestilling? Skisse til en studie av prosessen rundt
likestilte bonusordninger for kvinner og menn i NFF

Kolbjørn Rafoss og Kjell Hines

Ungdom og snøscooter – en undersøkelse av snøscooterkjøring og
deltakelse i fritidsaktiviteter blant ungdom i Finnmark. –

Lørdag 16.30-18.30
Anne Tjønndal, Arve Hjelseth og Verena
Lenneis

Fra kunst til konkurranse? Sportifisering av skateboard.

Åse Strandbu, Anders Bakken og Kari
Stefansen.

Foreldreinvolvering og ungdommers idrettsdeltakelse - forskjellig for
gutter og jenter og gjennom tenårene? –

Nils Asle Bergsgard

Power and Domination in Sport Policy and Politics –Three Intertwined
Levels of Exercising Power –

Kriminalitet og kriminalitetskontroll

«Off piste 14»

Torbjørn Skardhamar
Lørdag 16.30-18.30
Rannveig K. Hart

Blowing in the Wind? The Effect of Weather on the Spatial
Distribution of Crime

Heidi Fischer Bjelland

Conceptions of success. Understandings of successful policing of
human trafficking

Johanne Yttri Dahl

Kameleonisering - om spaneres arbeid for å gå i ett med
omgivelsene

Torbjørn Skardhamar

Prediksjon av individers fremtidige kriminalitet

Kultursosiologi «Freeride right»
Tore Witsø Rafoss
Fredag 16.30-18.30
Ove Skarpenes

«Der grensene trekkes: En studie av hvilke grupper som arbeidere i
Norge irriterer seg over»

Pål Halvorsen

«Paper om Baneheia»

Erik Børve Rasmussen

«Presentasjon av bokkapittel: Diskurs»

Tore Witsø Rafoss:

«Presentasjon av bokkapittel»

Lørdag 16.30-18.30
Karoline Blix Hjelle

«Soss, hipster, ghetto: Klasse, etnisitet og ungdommers selvkonstruksjon
i videregående skole»

Mats Lillehagen

«Vitenskapsteoretiske og normativ-filosofiske perspektiver på den nye
ulikhetsforskningen»

Lars E.F. Johannessen

«The commensuration of pain»

Tor Anders Bye

«5 år etter: Entreprenørskapsutdanning for musikere»

Natur- og miljøsosiologi «Off Piste 13»
Gisle Andersen
Lørdag 16.30-18.30
Ingvild Firman Fjellså

Det fleksible mennesket 2.0: om sosiale relasjoner i det digitale
elektrisitetssystemet

Julia Bobina

Climate change in northern Norway: young people's perception and
engagement with climate change

Gisle Andersen

Hva innebærer en ‘økosystembasert’ miljø- og naturforvaltning?

Kunnskapsgenerende sosiologisk teori «Backyard north»
Håkon Leiulfsrud og Peter Sohlberg
Fredag 15.30-18.30
Teoretisk operasjonalisering og
begrepsutvikling i sosiologien
15.30-17.15: Peter Sohlberg & Håkon
Leiulfsrud m fl.

Presentasjon av prosjekt og bidrag fra Brill-antologiene, Theory in
Action – Theoretical Constructionism (2016), & Concepts in Action:
Conceptual Constructionism (2018).

17.30-18.30: Harriet Bjerrum Nielsen:

Refleksjoner om kjønnsbegrepet som teoretisk kategori.

Lørdag 15.30-18.30
Constructing the Sociological Research
Object
Karin Widerberg

”Academic Star War – Pierre Bourdieu and Dorothy E. Smith on
Academic work”

Göran Ahrne

”Outline of a relational sociology”

Roar Hagen

”Constructing the research object society”

Raimund Hasse

“Organizations as a sociological research object - one argument, two
illustrations”

Laura Maria Führer

”Race' and racialization in multicultural Oslo: insights from interviews
with new parents based on a critical whiteness framework”

Kaja Reegård og Jon Rogstad

”Makrointensjoner og mikrokonsekvenser: Merton, Boudon og
utilsiktede konsekvenser på legekontoret”

Peter Sohlberg

”Epistemic cultures” & ”Social science contexts in a comparative
perspective”

Håkon Leiulfsrud

“Integration in the context of the welfare state” & “Medical
classifications as research programs: the case of ICF”

Leiulfsrud/Sohlberg

Summary and discussion

Migrasjon og integrasjon «Hafjellsalen 2»
Julia Orupabo & Marjan Nadim
Fredag 16.30-18.30
Edvard Nergård Larsen, Adrian Farner Rogne
og Gunn Elisabeth Birkelund

Over- og underkvalifisering blant innvandrere i det norske
arbeidsmarkedet.

Kristian Heggebø og Jon Ivar Elstad

Sysselsetting blant innvandrere i Danmark, Norge og Sverige: Hvilken
rolle spiller lovgiving og arbeidsmarkedsinstitusjoner

Erling Solheim

Økonomisk integrering av innvandrere i Finland

Arnfinn H. Midtbøen og Marjan Nadim

Etniske nisjer på toppen av arbeidsmarkedet?

Adrian Farner Rogne

Forsterket etnisk segregering og redusert økonomisk segregering?
Betydningen av flyttemønstrene til barn av ikke-vestlige innvandrere for
segregering i Oslo

Lørdag 16.30-18.30
Simon Roland Birkvad

Betydningen av statsborgerskap for innvandrere: Mobilitet, stabilitet og
anerkjennelse

Inga Sæther

Arbeidsinnvandring til norske distriktskommuner: Sosial endring i rurale
samfunn

Marianne Takvam Kindt

Autonom ortodoksi: Hvordan høyt utdannede kvinnelige etterkommere
ser for seg sin fremtidige karriere- og familiesituasjon

Hege Kitterød

En symmetrisk familiemodell – en selvfølge for unge etterkommere?

Jon Horgen Friberg og Erika Sterri

Innvandring og sekularisering: Religiøsitet og toleranse blant unge med
innvandrerbakgrunn

Politikk, demokrati og sivilsamfunn «Off Piste 17»
Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård
Fredag, 16.30-18.30
Guri Tyldum og Silje Sønsterudbråten

Hva er en streng, men rettferdig asylpolitikk?

Daniel Arnesen

Voices of civil society or tools of government? The role of umbrella
organizations in Norway

Ragna Lillevik

Samarbeid mellom norske myndigheter og muslimsk sivilsamfunn

Ingrid Vik og Tale Steen-Johnsen

Four assumptions in religious peacebuilding and why they don’t stick

Lørdag 17.00-18.30
Fredrik Engelstad

Institusjoner, sosial endring og demokrati

Vegard Svagård og Guro Ødegård

Unges vilje til framtidig demokratisk deltagelse - hva motiverer?

Bernard Enjolras og Kari Steen-Johnsen

How social media use in the aftermath of terror events influences
political and institutional trust: the case of November 2015 Paris
terrorist attacks

Kristinn Hegna

Tittel kommer

Sosiologer i praksis «Slopestyle»
Kenneth Dahlgren og Knut Schreiner
Fredag, 16.30-18.30
Hvordan kan sosiologer og sosiologisk
undersøkelse i større grad gjøre seg
tilgjengelig for offentlig og privat sektor?

Forberedte innlegg og diskusjon

Lørdag 16.30-18.30
Hvordan kan utdannete sosiologer ta med seg
faget inn i yrkessammenhenger uten å
«reduseres» til tekstforfatter, konsulent eller
journalist; i hvilken grad og på hvilke måter
kan man utføre sosiologisk arbeide i en
arbeidshverdag preget av parallelle
prosjekter, høyt tempo og korte frister?
Finnes en «ekspress-sosiologi» – en
middelvei mellom fagartikkelens formatskrav og aviskronikkens synsing?

Forberedte innlegg og diskusjon

Sosial ulikhet «Big Air C»
Øyvind Wiborg
Fredag 16.30-18.30
Olav Korsnes

Ferske bidrag til eliteforskningen. Smakebiter fra "New Directions in
Elite Studies"

Lisa M. Sølvberg og Vegard Jarness

Den klassede kroppen. Smak og avsmak i den norske overklassen

Jon Ivar Elstad & Kristian Heggebø

The impact of local labour market conditions on employment
opportunities of migrants from Africa and Asia

Ida Drange

Increasing Inequality: Developments in the Ethnic Pay Gap in Norway

Lørdag 16.30-18.30
Andrea Ioana Alecua

Do diverse social networks contribute to increased social trust?

Jørn Ljunggren og Patrick Lie Andersen

Societal trust in the prospective working class

Thea B. Strømme og Håvard Helland

Hvordan varierer foreldres holdninger til avkommets skoleprestasjoner
og videre karriere med deres økonomiske og kulturelle ressurser?

Marianne Nordli Hansen

Inequality of educational attainment: Declining trends or fluctuations?

Vold i nære relasjoner og kjønn «Off piste 16»
Margunn Bjørnholt og Solveig Bergman
Lørdag 16.30-18.30
Anja Bredal

Conceptualising interpersonal violence: Does gender-neutral concepts
exclude gender?

Anja Emilie Kruse

Å jakte etter (kjønnet?) mening. Forsøk på å forstå menn som har begått
voldtekt og andre grove, seksuelle krenkelser - og hvordan de forstår seg
selv.

Solveig Bergman

Women’s violence - A challenge to feminist research? Neighborhood or
school?

Monika Rosten

In and out of love- A comparative case analysis of men exposed to
violence from a male or female partner

Kristin Eng Førde

Kjønnsperspektiver på voldelig ekstremisme

Margunn Bjørnholt

The social dynamics of re-victimization and intimate partner violence:
an embodied, gendered, institutional and life course perspective

Ungdom «Studio»
Anders Bakken og Mira Sletten
Fredag 16.30–18.30
Patrick Lie Andersen & Marianne Dæhlen

«No one to talk to: weak social ties and adolescents’ well-being»

Marit Edland-Gryt

«Young adults health perspectives on club drug use. A qualitative study
of knowledge, health and risk perceptions in recreational drug use»

Mette Løvgren

«Sosiale medier og ensomhet i overgangen fra barndom til ungdomstid»

Patrick Lie Andersen

«Hvilke konsekvenser har svaralternativenes rekkefølge for svar om
psykiske helseproblemer?»

Lørdag 16.30–18.30
Jan Frode Haugseth

«De unges idealer»

Anders Bakken

«Stress og press blant norsk ungdom»

Ronald Mayora Synnes

«Etniske grenser og transnasjonale aktiviteter blant unge muslimer og
kristne i Oslo»

Silje Andresen

«De to fortellingene. Om perspektiver og påstander om lærertetthet»

Ny forskerportal og ESS-data «Freeride right»
Atle Alvheim og Kristen Ringdal
Lørdag 14.00-15.00

Atle Alvheim

Presentasjon av ny forskerportal for registerdata

Kristen Ringdal

Presentasjon av European Social Survey, tema og
analysemuligheter

