
 

 

Verksamhetsberättelse för  

Svensk Demografisk Förening år 2016 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 

Christian Skarman, ordförande 
Karin Lundström, vice ordförande 
Linda Kridahl, sekreterare 
Helen Eriksson, kassör 
Björn Eriksson, ledamot 
Johan Junkka, ledamot 
Karin Althoff, ledamot 
 

Föreningen hade 68 medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2016. Föreningen 

hade också 4 stödmedlemmar; Stockholms universitet (Demografiska avdelningen), 

Inspektionen för socialförsäkringen, Prognosinstitutet vid Statistiska centralbyrån och 

Statisticon. 

 

För att underlätta inbetalningen och rekrytering av nya medlemmar har föreningen 

anslutits till Swish. Föreningens Swish-nummer är 123 245 31 24. När man bekräftar 

betalningen står det automatiskt ”Svensk Demografisk Förening” som mottagare. 

 

Föreningen har under året gjort ett antal utskick och även regelbundet publicerat 

information på hemsidan. Email-utskick administreras av sekreteraren Linda Kridahl 

som även haft ansvaret till att utveckla och uppdatera hemsidan. Föreningens 

medlemsblad har gått ut fyra gånger under år 2016. Styrelsen har haft ett antal 

styrelsemöten per telefon. Styrelsemötena under året har bland annat handlat om 

höst- och våraktiviteter, hemsidans utveckling, medlemsutskick, Nordiskt 

Demografiskt Symposium 2019, ekonomiska frågor, medlemsrekrytering och 

uppsatstävlingen.  

 

Under 2016 har Svensk demografisk förening designat nya foldrar och visitkort 

tillsammans med en företaget Leykauff Design. Det har tryckts upp 2000 foldrar (1000 

engelska och 1000 svenska) och 500 visitkort. Båda foldrarna finns på hemsidan att 

ladda ner. Vid önskan finns det möjlighet för medlemmar att ta med foldrar till möten, 

konferenser eller dylikt. 

 



 

 

Årsmötet ägde rum i anslutning till vårseminariet "Migration och integration – igår, 

idag och imorgon" den 28 april i Göteborg. Seminariet hölls i samarbete med Reväst 

och Västra Götalandsregionen och temat var frågeställningen - Vad händer efter 

“flyktingkrisen”? Presentationerna redovisade tidigare erfarenheter och framtida 

möjligheter och utmaningar. Flera medlemmar återfanns bland föredragshållarna. 

Lena Lundkvist berättade om resultat från den senaste befolkningsprognosen och hur 

har den gjorts under de osäkra förhållanden som migrationsströmmarna skapar. 

Christer Lundh berättade om signaler från det potentiella mottagarlandet och 

självselektion bland de potentiella migranterna genom att visa på några nedslag i 

migrationen till Sverige efter det andra världskriget. Jonas Helgertz visade på effekten 

på segregation i Sverige utifrån invandrarnas bakgrund och geografiska närhet före 

och efter migration, samt om de kommer från en stad eller landsbygd. 

 

Vinnaren av årets uppsatstävling var Ari Klængur Jónsson för sin uppsats ”Childbearing 

trends in Iceland 1982-2013: Critical junctures and subsequent fertility developments 

in a Nordic context”.  

 

Juryns motivering var: 

 

”Uppsatsen är väl genomförd och behandlar ett intressant och demografiskt 

viktigt ämne. Childbearing Trends in Iceland är en väl kontextualiserad, 

klassisk och gedigen demografiuppsats. I uppsatsen analyseras hur 

barnafödandet har förändrats på Island mellan åren 1982-2013. Fokus ligger 

på två potentiellt kritiska tidpunkter, förändringar i föräldraförsäkringen 2003 

samt den ekonomiska krisen 2008, och den efterföljande 

fertilitetsutvecklingen. Författaren visar på en tydlighet och teknisk förmåga 

när det kommer till data och metoder. Analyserna är väl strukturerade och 

adresserar frågeställningar och uppställda hypoteser på ett föredömligt sätt. 

De empiriska resultaten bidrar till en ökad förståelse för hur individuella 

preferenser, policy och ekonomiska kriser påverkar fertilitet i en modern 

välfärdsstat.” 

 

Ansvarig för tävlingen var Stefan Öberg och juryn bestod av: 

Örjan Hemström, Docent, Demograf, Statistiska centralbyrån 

Björn Eriksson, Fil.dr., Centre for Economic Demography (CED), Ekonomisk-

historiska institutionen, Lunds universitet 

Jenny Olofsson, Fil.dr., Kulturgeograf, Centre for Demography and Ageing 

Research (CEDAR), Umeå universitet 

 



 

 

Prissumman var 5000 kronor samt att Ari Klængur Jónsson får möjlighet att 

presentera sin uppsats vid ett seminarium i Lund (som hölls den 23 februari 2017). 

SDF ordnade ett studiebesök på Stockholms stadsarkiv den 11 oktober 2016. Under 

studiebesöket fick deltagarna bland annat en föreläsning om den krångliga processen  

att skilja sig på 1800-talet med 
specifikt focus på hur det var för 
kvinnorna på den tiden. Efter det gavs 
en rundtur i de underjordiska 
magasinen. Magasinen innehöll 
moderna handlingar men också 
mycket gamla handlingar som var 
flera hundra år gamla. Föreläsningen 
och visningen av magasinen var 
mycket intressant och väl genomfört.   
Studiebesöket avslutades med en gemensam lunch på närliggande restaurang 

 

 

/Christian Skarman, ordförande  

 

 

 


