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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.

Årsmötet för Svensk
Demografisk Förening
Styrelsen välkomnar alla medlemmar till
vårat årsmöte, som kommer att innehålla
tre föreläsningar från våra professorer i
demografi. Anmäl intresse till Livia Olah
senaste den 4 mars.
Epost: livia.olah@sociology.su.se

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

Från sekreteraren
I det här numret informerar vi om flera
intressanta evenemang under våren och
sommaren, bland annat föreningens eget
årsmöte. Vi har fått besked ifrån Lisbeth B
Knudsen att nordiskt Demografiskt
Symposium är ändrat till 28-30 april 2005.
Göran Rydén skriver också kort om sitt
projekt Industrisamhällets historia, som
han bedriver vid Mitthögskolan i
Härnösand

Mötet äger rum den 17 mars klockan 1317.00. Lokalen är Stockholms universitet,
Aula Magna, seminarierummet
Spelbomskan.
Programmet ser ut som följande;
13.00 Mötet öppnande
13.15 Föredrag av Elizabeth Thompson;
New Directions in Demography at
Stockholm University
13.45 Föredrag av Tommy Bengtsson;
Forskning och undervisning i ekonomisk
demografi i Lund
Föreningen bjuder på kaffe och fika 14.15
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14.45 Föredrag av Anders Brändström;
Historisk Demografi – nu och i framtiden

Befolkningsåret 2003 – prognos och utfall

15.15 Föredrag av Eva Bernhard; Unga
vuxnas syn på familj och arbetsliv

13.30-16.30 Parallella sessioner, se mer
detaljerat program från SCBs hemsida

12.30 Lunch

16.00- 17.00 Föreningens årsmöte

Demografidagen 10 maj
2004; Demografiska
trender – från lokalt till
globalt
SCB bjuder in till en spännande dag med
flera speciellt inbjudna föreläsare samt ett
eftermiddagsprogram av parallella
sessioner. Konferensen äger rum på
Karlavägen 100 i Stockholm mellan 9.30
och 16.30
Anmälan sker på SCBs hemsida under
kurser och seminarier. Konferens avgiften
är 1 900 kronor men då ingår aktuella
demografiska rapporterm senaste numret
av SCBs tidskrift, lunch, kaffe, frukt och
förfriskningar. Konferensen är generöst
subventionerad för forskarstuderande, de
betalar endast 250 kronor.
Program
9.30 Generaldirektör Svante Öberg hälsar
välkommen
9.35 Bo Malmberg; Positiva effekter av
den globala ålderschocken
10.05 Örjan Edström; Sverige, EU och den
fria rörligheten för arbetskraften
10.35 Lars Östby; Den demografiska
utvecklingen i Europa
11.05 Förfriskningar
11.30 Björn Sundström,
Befolkningsutvecklingen och det
kommunala utjämningssystemet
12.00 Annika Klintefelt och Gun AlmStenflo,

Frågor besvaras vid epost adressen
demografi@scb.se

CHESS våren 2004
Fredagen den 19 mars, klockan 13.00 talar
John Lynch från University of Michigan
under rubriken Critical issues in health
equity research. En paneldiskussion med
Johan Fritzell, Johan Hallqvist och Olle
Lundberg följer
Onsdagen den 26 maj, klockan 13.00
föreläser Ichiro Kawachi, från Harvard
School of Public Health Rubriken är Social
capital, contextual effects and health.
Tillställningen anordnas i samarbete med
NIPH
Den 10 maj i Malmö, anordnar CHESS sin
andra konferens på temat International
Comparisons of Inequalities of Health
Konferensen äger rum i Jubileumsaulan
vid Malmö Universitets sjukhus. Anmälan
görs senast den 16 april , deltagande i
konferensen kostar 700 kronor, då
inkluderas middagen på Chez Olga.
Annars kostar konferensen 300 kronor.
Betalning sker på 156 50-5, ange CHESS
konf 30451602006, samt ditt namn
Praktiska frågor besvaras av
ewy.rundqvist@smi.mas.lu.se och
allmänna frågor om konferensen besvaras
av monica.aberg-yngwe@chess.su.se
På programmet för CHESS den 10 maj

9.30-10.00; Registrering och kaffe
10.00.10.10; Olle Lundberg, föreståndare,
välkomnar
10.10-10.40; Niels Rasmussen och P O
Östergren; Health inequalities in two
neighbouring areas in Denmark and
Sweden
10.40-11.10; Ola Rosling och Jerker
Liljestrand; A Global-historical perspective
on health inequalities; the Global Health
chart
11.10-11.40 Gunilla Krantz; A gender
perspective on health inequalities
11.40-13.00 Poster sessions, leds av P O
Östergren
13.00 Lunch
14.00-15.00 State of the art lecture; Johan
Mackenbach; lessons to be learned from
international comparisons of health
inequalities
15.00-15.15 Kaffe
15.15-16.15 Panel discussion; ordförande;
Olle Lundberg Future challenges of
international comparative research into
health inequalities
18.00 Middag på Chez Olga

Industrisamhällets
Historia, ett projekt
bedrivet vid
Mitthögskolan, Härnösand
Projektet Industrisamhällets Historia är en
programsatsning som för närvarande
bedrivs vid Mitthögskolan i nära samarbete
med Landstinget i Västernorrland, och
deras satsning kring Industrisamhällets
Kulturarv (ISKA). Projektet består för
närvarande av fyra forskare, varav två är
doktorander. Syftet är att bedriva
forskningsverksamhet kring framväxten,
utvecklingen samt avvecklingen av
industrisamhället, och i synnerhet
industrisamhället i Västernorrland.
Målsättningen är vidare att projektet i sin
verksamhet skall ha klara kontaktytor med
en historieintresserad allmänhet i regionen,
samt med forskare från andra lärosäten.
För närvarande bedrivs forskningen i fyra
olika delprojekt: Två avhandlingar
planeras med anknytning till
skogsindustrins ’förhistoria’, under 1800talets första hälft. I den ena studien är
syftet att djuplodande penetrera
företagande och kapitalanskaffning, med
en betoning på förhållanden inom
regionen. Undersökningen kommer att
bedrivas utifrån begreppen nätverk och
socialt kapital. I den andra studien är
målsättningen att utifrån en socialhistorisk
vinkel undersöka arbetet och
organiseringen av produktionen vid
Vifstavarv. I denna studie finns
utgångspunkten i en betoning på hushållen
som den grundläggande strukturen inom
samhället samt en medvetenhet om
betydelsen av den rådande
genusordningen.
Vid sidan om dessa avhandlingsprojekt
bedrivs forskning kring två större
projektsatsningar, delvis i samarbete med
forskare från andra lärosäten.
Boendepolitik och boendepraktik, är det

preliminära namnet på en satsning som tar
fasta på den förändring inom boendets och
bostadsbyggandets område som skedde i
Sverige under efterkrigstiden.
Utgångspunkten för vår forskning är den
lokala utvecklingen i ett mindre
industrisamhälle inom regionen. Skogen i
industrisamhällets utkant – Skogshushållen
och skogsråvaran är ett annat projekt som
tar sin utgångspunkt i en lokal/regional
kontext, men med en nationell bärighet.
Studier av det svenska skogsbruket har
företrädesvis skett utifrån en könsblind
utgångspunkt som endast utgått ifrån den
flexibla struktur som rådde men som inte
analyserade förutsättningarna för denna
flexibilitet. Vårt syfte är att studera
framväxten, men också avvecklingen, av
ett skogsbruk som hade sin grund i de
kombinationsjordbruk där kvinnans arbete
utgjorde en väsentlig beståndsdel.

Kontaktperson: Göran Rydén,
projektledare,
goran.ryden@mh.se

Från Den Danske
Demografiskt Forening:
Mötet i Århus framflyttat!!
Nordiskt Demografiskt symposium, som
skulle ha hållits den 19-21 augusti 2004
har blivit framflyttat till 28-30 april 2005.
Lisbeth B Knudsen meddelade för 9 dagar
sedan att, deras engagemang mött på
bekymmer. Det hade då visat sig att den
Nordiska Sociologikongressen äger rum i
Malmö, precis samma dagar som
symposiet. Den danska föreningen gjorde
då bedömningen att man inte skulle kunna
genomföra ett bra möte i konkurrens med
detta och Det Nordiska statistikermötet
som också äger rum ungefärligen parallellt
med symposiet.

Efter överläggningar med samtliga
Nordiska föreningars styrelser har den
danska föreningen fattat det här beklagliga
beslutet.

Nya avhandlingar i
historisk demografi
Den 4 oktober 2003 disputerade P-O
Grönberg på avhandlingen Learning and
returning: Return Migration of Swedish
Engineers from the United States, 18801940.
Fakultetsopponent var professor Mark
Wyman från Illinois State university.
Avhandlingen finns att köpa vid
Demografiska Databasen för ca 150
kronor. Kontakta siv.larsson@ddb.umu.se

