SDF
Svensk Demografisk Förening
INFORMATION
Nr 3, juni 2003
Kalendarium

Från sekreteraren;

Värva nya medlemmar

I det här numret informerar Eva Bernhard
om sitt forskningsprojekt och Diana
Corman berättar om en workshop i Oslo. I
nästa nummer kommer Peter Sköld att
berätta om en ny spännande databas som
snart öppnas för forskning.

Vi återkommer till hösten med nya
spännande aktiviteter.

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 81
07-3. Ange namn och adress på
inbetalningskortet.
Ett beslut om att försöka värva fler
stödmedlemmar togs på det styrelsemöte
som ägde rum i samband med Demografi
dagen i Gävle. Martin Dribe skrev ihop en
liten text som bifogas till det här numret av
SDF nytt. Printa ut eller kopiera gärna ut
den tredje sidan av SDF nytt och informera
de i er närhet.

Hemsidan
Besök SDFs hemsida;
www.svenskdemograf.org. För förslag och
idéer om hemsidan kontakta föreningens
webmaster Anna Blomquist
anna.blomquist@inregia.se

Ta gärna kontakt med mig, enklast på min
epost anna.lundberg@ddb.umu.se, ifall ni
har idéer om vad SDF nytt kan innehålla,
eller om ni vill skriva och informera andra
om vad ni arbetar med.

Efterlysning
Följande brev har kommit i retur:
Kent Johansson, Malmö
Anne-Marie Bolander, Stockholm
Johan Håkansson, Umeå
Kontakta anna.blomquist@inregia.se med ny
adress.

_______________________________________________________________________________________
Svensk Demografisk Förening
Ordförande: Göran Broström, Statistiska institutionen, Umeå universitet, 901 87 Umeå, tel 090/786 5223
Sekreterare: Anna Lundberg, Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 901 87 Umeå,
Tel 090/786 99 44. Epost: anna.lundberg@ddb.umu.se
Föreningens postgiro 15 81 07-3

Unga vuxnas syn på familj
och arbetsliv
Attityder och värderingar kring familj och
arbetsliv och vilka planer man har för framtiden
är den centrala frågeställningen i en
enkätundersökning som genomförts av
Statistiska centralbyrån på uppdrag av forskare
vid Stockholms universitet. Det är en
panelundersökning, dvs. samma individer följs
longitudinellt över tiden.
Den första undersökningen gjordes våren 1999,
när ca 2 300 män och kvinnor, födda 1968, 1972
och 1976 (dvs. då 22, 26 och 30 år gamla)
besvarade ett omfattande batteri av frågor om
vad de ansåg vara viktigt i livet, om sina
uppväxtförhållanden, sin nuvarande situation i
olika avseenden, och om framtiden. Till dessa
enkätdata har fogats registeruppgifter om deras
utbildning, samt ev. giftermål och barn födda
under åren 1999-2001.
För närvarande pågår en andra omgång av
undersökningen: samma frågor ställs igen till
samma individer, plus en del nya frågor framför
allt avseende vad som hänt sedan den förra
undersökningen.
Huvudsyftet med undersökningen, som har
finansiering från FAS (Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap), Riksbanksfonden
och Vetenskapsrådet, är att studera sambandet
mellan attityder och demografiskt beteende.
Rapportering har bl.a. skett i ett antal artiklar i
SCBs tidning Välfärd ( 2000:1, 2000:4, 2001:4,
2003:2), som går att ladda ner från deras
hemsida www.scb.se. Mer information lämnas
gärna av projektledaren Eva Bernhardt,
eva.bernhardt@sociology.su.se.

Fruktsamhet i Norden ljuspunkter från en
workshop i Oslo 15-16
maj 2003
I maj månad kunde fruktsamhetsnyfikna ta
sig till ett mycket fint beläget
konferensställe, Voksenåsen hotell - en
norsk gåva till den svenska staten,
med storslagen vy över hela Oslo och Oslos
fjord. Där hörde vi det senaste
om barnafödande i Norden, och om barns
och föräldrars villkor i
Storbritannien, Holland, Danmark och
Finland.
Workshoppen anordnades av Statistiska
sentralbyrån i Norge som ett första
nätverksmöte i ett internationellt projekt
med temat "Family policies,
fertility trends and family changes in the
Nordic countries", med stöd från
Nordiska Ministerrådet.
Workshoppen inleddes med en redovisning
av europeiska fruktsamhetsmönster.
Ron Lesthaeghe från Vrije universitet i
Bryssel har visat intressanta
nationella trender i kohort fruktsamhet. Han
förespråkade varmt behovet att
börja analysera det han kallade "recuperation
behaviour"- dvs återhämtningen
i fruktsamhet i högre åldrar i vissa kohorter.
Kari Skrede, från Statistiska sentralbyrån i
Norge, visade hur unga norska
män, i likhet med amerikanska pappor, är
ofta frånvarande vid första barnets
födelse. Drygt en av fyra norska män födda
år 1965 bor inte med sitt första
barn. Kari visade också resultat från ett nytt
norskt register med
parförhållandedata. Förutom färska analyser
om fruktsamhet i Norden (Marit
Rønsen, Lisbeth Knudsen, och Gunnar
Andersson) fick man också höra om den
senaste utveckling i familjepolitik i Holland
(Siv Gustafsson) och om
barnafödande och barns villkor i
Storbritannien (Heather Joshi och Jonathan

Bradshaw).
Mötet rundades av med en allmän
diskussion om framtida utmaningar för
fruktsamhetsforskningen, där behovet att
forska om abort, barnlöshet och
barnomsorg i ett internationellt perspektiv
framlystes av flera deltagare.
Diana Corman, Institut för framtidsstudier.
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Erbjudande att bli stödmedlem i Svensk Demografisk Förening
Svensk Demografisk Förening bildades 1970 med Erland Hofsten som en av grundarna.
Föreningen har till syfte att genom verksamhet i Sverige främja insikten om
befolkningsfrågornas stora betydelse i både historiskt perspektiv och nutidsperspektiv samt
om de demografiska metodernas användbarhet på samhällslivets skilda områden. Dessutom
arbetar föreningen för kontakt mellan demografiska forskare samt mellan dessa och andra
som arbetar med demografiska frågor i Sverige. Detta är särskilt viktigt idag då intresset för
demografiska frågor ökat. Verksamheten består bland annat av att ordna seminarier runt olika
demografiska teman. Detta är emellertid förenat med betydande kostnader. Företag,
organisationer eller myndigheter kan vara stödmedlemmar i föreningen och på så sätt ge ett
aktivt bidrag till att sprida kunskaper om befolkningsfrågorna till större grupper i samhället,
och samtidigt dra nytta av den mycket billiga kompetensutveckling som föreningens
arrangemang ger möjlighet till. Om er organisation är intresserad av att stödja Svensk
Demografisk Förening så görs detta bäst genom ett stödmedlemskap (1500 kronor per år).

Med vänlig hälsning

Göran Broström
Ordförande i Svensk Demografisk Förening
Professor i Statistik vid Umeå universitet

