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Boka i almanackan:
Nordisk demografiskt
symposium 5-7 juni 2008
i Helsingfors
Family Forerunners? Families and
Demographic Processes in Northern
Europe
The 16th Nordic Demographic Symposium
will be held from Thursday, 5 June to
Saturday, 7 June 2008, at Conference Hotel
Rantapuisto in eastern Helsinki, Finland.
The main theme of the symposium will be
families and demographic processes in
Northern Europe. The invited speakers
Emily Grundy and Gunnar Andersson will
present their perspectives and lead off the
discussion on family issues. However,
parallel oral sessions covering a wide range
of topics will be organized and contributions
from all areas of demographic research are
welcome.
The following sessions will be included in
the symposium (a preliminary list):
1. New Directions in Population Statistics
2. Fertility and Family Formation in Russia
and in the Baltic Countries
3. Past, Present and Future Fertility
Differentials
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4. Fertility and Public Policy
5. Gendering Fertility
6. Late Fertility and its Implications
7. Union Formation and Dissolution
8. Transnational Families
9. Men and the Family
10. Family and Work
11. Reproductive Health: a Global
Perspective
12. Health Inequalities
13. Mortality Inequalities
14. Life Course and Demographic Changes
15. Ageing Population
16. Migration, Regional Development and
Life Cycles
17. International Migration
18. Methodological Issues
Call for papers: Submission of preliminary
abstracts 31 January 2008
The symposium is organized by The Finnish
Demographic Society on behalf of the
Nordic Demographic Society.
Gå in på deras hemsida och läs mer:
www.valt.helsinki.fi/nds2008

Magisteruppsatser i demografi
vid Stockholms universitet
Fahlén, Susanne (2007): Vem vill
inte ha barn? En kvantitativ studie av
barnlösa unga vuxnas framtida
barnplaner och attityder till
föräldraskap
D-uppsats 10 poäng, magisterkurs i
demografi/sociologi
Handledare: Livia Sz. Oláh, Demografi, Sociologiska institutionen, SU
Språk: svenska

Sammanfattning
Hur kommer det sig att en inte obetydlig
andel människor som bor i ett förhållandevis
barnvänligt land som Sverige är tveksamma
inför att skaffa barn? För att söka svar på
frågan undersöks i denna studie i vilken grad
föräldraskapsattityder och individspecifika
egenskaper samvarierar med unga vuxnas
barnintentioner, samt eventuella förändringar över ålder och möjliga könsskillnader
i attitydernas inverkan på tveksamhet.
Den teoretiska ansatsen omfattar tre dimensioner – rationella val, riskundvikande och
familjevärderingar. Studien baseras på data
från enkätundersökningen Familj och
arbetsliv på 2000-talet från 2003 och
analysen utförs med logistisk regression.
Resultatet visar att tveksamheten inför att
skaffa barn ökar med åldern och är tydligast
i åldrarna 30 och äldre. Män och singlar är
mer tveksamma än kvinnor och sammanboende. Även de med låg utbildningsnivå,
de som förknippar föräldraskap med höga
socioekonomiska kostnader och små psykosociala vinster samt de som har låga familjevärderingar är mer osäkra. Likaså är riskundvikande drivande för tveksamheten. Det
förekommer också tydliga ålders- och könsskillnader i föräldraskapsattityders inverkan
på barnintentioner.
Abstract
This paper examines the connection between
childbearing intentions, more specifically the
uncertainty of becoming a parent, and family
attitudes among childless young adults in
Sweden. The theoretical
framework
combines three approaches: Rational Choice,
Risk Aversion and Family Values. The study
is based on data extracted from the survey
Family and Working Life in the 21st Century
from 2003. Logistic regression is the method
of analysis.
The results show that uncertainty about
whether to become a parent clearly increases
with age. Men, those without a partner and
persons with low education are also more
likely to be ambivalent about childbearing.
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Individuals who associate parenthood with
high socio-economic costs and low psychosocial benefits as well as those with low
family values are more apt to hesitate. Even
risk aversion has an impact on low
childbearing intentions. Moreover, age and
gender differences in family attitudes and
their effects on weak childbearing intentions
appear clearly.

Nylin, Anna-Karin (2007): ”Man
borde införa 35-timmars dygn. Då
skulle man hinna med allting." - En
kvantitativ studie av föräldrars
självupplevda balans i vardagen.
D-uppsats 10 poäng, magisterkurs i demografi/sociologi
Handledare: Ann-Zofie Duvander, Demografi, Sociologiska institutionen, SU
Språk: svenska
Sammanfattning
En inte obetydlig del föräldrar i Sverige upplever att det kan vara svårt att få tiden att
räcka till alla vardagens bestyr. Denna uppsats bygger på intervjuer från undersökningen Tid och pengar där föräldrar bland
annat fick besvara hur ofta de upplever
balans mellan arbete, tid med barn, tid med
partner, hushållsarbete och fritid.
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka
faktorer som påverkar föräldrars balans i
vardagslivet och utifrån rollstress- samt rollexpansionsteorin antas att olika barn- och
arbetsfaktorer påverkar föräldrarnas balans.
Med en binär logistisk regression analyseras
olika karakteristika av barn- och förvärvsarbete. Resultaten tyder på att både mödrar
och fäder med barn i åldern 7-10 år har
större chans att uppleva balans jämfört med
föräldrar till barn i åldern 3-6 år.
Bland de undersökta arbetsfaktorerna tycks
den egna arbetstiden vara viktig för föräldrarnas upplevelse av balans. Bland mödrarna
är det de deltidsarbetande i jämförelse med
de hel- eller övertidsarbetande som har
större chans att uppleva balans och bland

fäderna är det de del- eller heltidsarbetande
som i jämförelse med de övertidsarbetande
som har större chans att uppleva balans.
Resultaten förklaras med att äldre barn och
mindre arbetstid inte innebär en lika hög
arbetsbörda som yngre barn och högre
arbetstid gör. Till viss del uppvisar både män
och kvinnor likartade resultat, men vissa
könsskillnader existerar. Då kvinnorna påverkas positivt av att deras partner har ett
flexibelt arbete medan männen inte signifikant påverkas kan det tänkas att kvinnor har
en tyngre arbetsbörda än män. Traditionellt
har kvinnor huvudansvar över både barn och
hem. Det framkommer även att män har
större chans att uppleva balans jämfört med
kvinnor.

Bokerbjudande:
Immigration, Gender and
Family Transitions to
Adulthood in Sweden
Stockholms universitet skänker bort överexemplar av boken "Immigration, Gender and
Family Transitions to Adulthood in Sweden"
till självkostnadspris, det vill säga kostnad
för porto och hantering.
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Om ni vill beställa boken kontakta Eva
Bernhardt eller Gunilla Bjeren:
eva.bernhardt@kvinfo.su.se eller
gunilla.bjeren@kvinfo.su.se
This work features an in-depth quantitative
and qualitative set of studies on family
issues in early adulthood among young
adults born in Sweden of Swedish, Polish,
and Turkish origins. The results are analyzed
to explore the educational attainment of
Swedish young adults of different origins,
their transitions to marriage and cohabitation, interethnic partnering, and the balance
between work and family.
The quantitative analyses are further
enhanced by anthropologists' examinations
of transitions to adulthood by young men
and women. These analyses add depth to the
survey findings, and are the basis for
creating a new understanding of the diversity
among these communities in Sweden. This
integrated volume represents the work of an
interdisciplinary team of demographers,
sociologists, and anthropologists whose
findings are compared to immigration and
family transitions in Sweden, Norway, and
other similar communities throughout
Europe.
List of Contributors: Gebrenegus
Ghilagaber, Karin Söderlund Linderlöf, Lisa
DiCarlo, Lars Ösby, Benedicte Lie, Danuta
Biterman, and Aart Liefbroer
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