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Presentation av författarna
Fereshteh Ahmadi är professor i sociologi vid
Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen
för socialt arbete och psykologi, Högskolan i Gävle.
Hon är huvudledare i projektet Mångfaldsbarometern. Ahmadi forskar för närvarande om hälsa,
coping och kultur. Hon är ansvarig för en internationell studie om religiös och andlig coping.

Orlando Mella var Professor emeritus, vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Han är
initiativtagare till Mångfaldbarometern och var
under åtta år ansvarig för projektet (2005-2012).
Han avled i början av 2014 i en ålder av 68 år.
Orlandos forskning har främst rört ämnena utbildning och etnicitet och intresset för metodologi har
genomsyrat hans forskning på båda områdena.
Denna bok har dedikerats till honom.
Irving Palm är docent i sociologi och har under
lång tid varit lärare och forskare vid Sociologiska
institutionen, Uppsala universitet men är sedan
några år tillbaka lektor emeritus. Ett av Palms intresse- och forskningsområden är migration. Tillsammans med Orlando Mella har han under tio års
tid varit medansvarig för den årligen genomförda
Mångfaldsbarometern och under flera år varit ordförande för IMER-seminariet vid institutionen.

Mehrdad Darvishpour är fil dr. i sociologi vid
Stockholm universitet och senior lektor och forskare
i socialt arbete vid Akademin för hälsa, vård och
välfärd, Mälardalens högskola. Darvishpour har
genomfört ett antal studier på temat kön, etnicitet
och maktkonflikter inom invandrarfamiljer, hedersproblematiken och jämställdhet. Darvishpour forskar
för närvarande om etniska relationer, integration
och diskriminering.
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Boken är en samling av de flesta texter som har
publicerats i samband med Mångfaldsbarometern.
I det första kapitlet redogör Fereshteh Ahmadi,
Mehrdad Darvishpour och Irving Palm för resultat
från Mångfaldsbarometern från 2005 – 2014 och
även andra undersökningar. De presenterar också
en sociologisk analys av insamlade data under
tio år.
I det andra kapitlet presenterar Orlando Mella de
första årens resultat utifrån ett sociologiskt perspektiv,
både teoretiskt och metodologiskt.
I det tredje kapitlet förklarar Orlando Mella resultaten
av sju års mätningar av attityder till mångfald, av mätningar av attityder mot mångfald och fastställer och
tolkar vissa tendenser som stabila profiler.
I det fjärde kapitlet fokuseras på mångfalden i arbetslivet. Den svenska välfärden är tydligt relaterad till invandring. Att underlätta för invandrare att få möjlighet
till arbete och egen försörjning har ansetts viktigt för
deras integrering i samhället. Invånarnas egna erfarenheter av kontakter med personer med utländsk bakgrund
visar sig påverka befolkningens attityder liksom kön,
ålder och utbildning.
I det femte kapitlet behandlas problem kring integration. Mångfaldsbarometern 2009 som kompletterats med
ett antal intervjuer visar att en stor andel av befolkningen
har positiva erfarenheter av invandrare och menar att
de skall ha samma rättigheter och möjligheter som den
infödda befolkningen. Studien visar dock att den sociala
toleransen har sina gränser och tycks förändras över tid.
Kapitlen 6-15 består av de årliga rapporterna av
Mångfaldsbarometern. I dessa rapporter hittar man
statistik och förklaringar till de olika tabeller och figurer
som presenteras.
I slutet av boken presenteras en lista över en del
viktiga artiklar som skrevs i massmedia om Mångfaldsbarometern.
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