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Värva nya medlemmar 
Säkert finns någon på din arbetsplats eller i 

din vänskapskrets som skulle ha glädje av 

att vara med i föreningen. Medlem i 

Svensk Demografisk Förening blir man 

genom att sätta in 100 kronor på 

postgirokonto 15 87 07-3. Ange namn och 

adress på inbetalningskortet. 
 

 

Hemsidan 
Besök SDFs hemsida; 

www.svenskdemograf.org. För förslag och 

idéer om hemsidan kontakta föreningens 

nya styrelsemedlemmar Christian Skarman 

och Marie Berlin. De finns på 

epostadresserna: 

christian.skarman@skane.se och  

marie.berlin@scb.se 

 

 

Från sekreteraren 
I det här numret informerar vi om en 

föreläsning och ett seminarium som Chess 

har arrangerat, de får besök av Tapani 

Valkonen från Finland. Bladet informerar 

också om seminariet Öresundsregionens 

demografi.  

 

 

 

SCB-dag för forskare 
SCB välkomnar forskare och utredare till 

en dag fylld med information om de 

register som finns tillgängliga på SCB för 

forskning.  

 

Missa inte chansen att informera dig om  

 Vilka register som finns och vad de 

innehåller 

 Hur du får tillgång till mikrodata 

 Vilka sekretessregler som gäller  

 Hur du kan använda statistik i GIS-

miljö 

 Diskutera metoder och uppläggning 

av en undersökning 

Du får lyssna på meriterade forskare som 

ger exempel på hur de använt registerdata i 

sin egen forskning. 

 

SCB-dag för forskare äger rum den 13 

oktober på Citykonferensen i Stockholm. 

 

Läs mer om konferensen på SCB:s 

hemsida, www.scb.se och välj kurser och 

seminarier. 

 

Anmäl dig på SCBs hemsida senast den 

1 oktober  
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Chess informerar  
 

In connection with Tapani Valkonen 

receiving an honorary doctorate at 

Stockholm University on September 30
th

 

he will give a lecture and a seminar. 

Tapani Valkonen is professor of Sociology 

and Demography and director of the 

Population Research Unit at the 

Department of Sociology, University of 

Helsinki. He has made important and 

lasting contributions to research on social 

variations on mortality, and has published 

extensively in international journals for 

more than three decades. His work has 

actively contributed to bringing questions 

on differences in mortality between social 

classes and geographical areas to the 

forefront in Nordic as well as international 

research. With his large methodological 

and substantial knowledge he has 

contributed to the development of research 

on social variations in health and mortality 

at Stockholm University, both as example, 

inspirer and important collaborating 

partner.  

 

2005-09-28, 10.00 Department of 

Sociology; De Geer salen, 

Geovetarhuset, Frescati Campus  

 

Tapani Valkonen; Inequalities in 

mortality – the development of scientific 

research and public health.  

 

The lecture deals with the data, methods 

and main results of studies on 

socioeconomic inequalities in mortality 

from the eighteenth to the twenty-first 

century. The main emphasis is on the huge 

increase in this research since the 1970s: 

the background and causes of the increase, 

new data sources and methods, main 

results, attempts at explanation and the 

impact of results on public health policies.  

 

 

2005-09-29, 13.00 Chess, Sveaplan 

 

Tapani Valkonen: How to explain 

increasing inequalities in life 

expectancy? 

 

The presentation is based on ongoing 

research on the development of life 

expectancy by social class and level of 

education in Finland since 1971. 

Inequalities by social class and by level of 

education increased in the 1980s and 

1990s. The presentation deals with some 

attempts to explain the increase by 

applying demographic techniques for 

decomposing a change in life expectancy 

by age and cause of death. The results of 

the latest analysis are presented and their 

contribution to a better understanding of 

changes in socioeconomic inequalities in 

mortality is discussed.  

 

 

Öresundsregionen 
 

Svensk Demografisk Förening (SDF) 

anordnar tillsammans med 

Forskningsgruppen i ekonomisk demografi 

vid Lunds universitet och Region Skåne ett 

seminarium vid Ekonomihögskolan i Lund 

i början av december i år. Temat är 

”Öresundsregionens demografi”. Såväl 

danska som svenska talare, från universitet, 

statistikenheter och Öresundskommittén 

kommer att delta. Föredragen kommer att 

behandla studier om regionens demografi, 

flyttningar och integration, hälsa, 

barnafödande och problematiken kring 

sysselsättning/jämställdhet/föräldraskap på 

båda sidor sundet. Inbjudan och mer 

information är att vänta senare under 

september. 
 

 


