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Abstract 
The topic of anti-discrimination policies in European countries has gained salience due to 

global migration flows and Europe’s increasing importance as a destination region. However, 

the national anti-discrimination policies in European countries are diverse. Comprehensive 

anti-discrimination policies have been linked to higher levels of perceived discrimination 

among immigrants and more integrated immigrants have in some studies reported higher 

levels of perceived discrimination, contradicting classic integration theories. The aim of this 

study is first to examine whether the protected grounds for discrimination effects first- and 

second-generation immigrants’ perception of discrimination in European countries. Second, 

the study examines whether second generation immigrants perceive higher levels of 

discrimination than the first generation considering the theoretical frameworks of 

acculturation and political socialization. The study was carried out with OLS and Multi Level 

regression analyses and the results show no significant relationship between the number of 

protected grounds and the total amount of perceived discrimination. Furthermore, first 

generation immigrants consistently report higher levels of perceived discrimination compared 

to second generation immigrants, thus contradicting the expected outcome. This might be due 

to first generation immigrants being more exposed to discrimination since they might be 

recognized as immigrants, to a higher degree than the second generation. 
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1. Inledning  

Anti-diskriminering är ett policyområde i alla europeiska länder, dock med en stor variation 

mellan olika nationella lagstiftningar vad gäller omfång och effekt samt nivån av 

diskriminering. Immigranter är en grupp som är särskilt utsatta för diskriminering, men 

eftersom diskrimineringen kan vara subtil och svårfångad kan olika individers upplevelser 

skilja sig åt och upplevelsen av diskrimineringen måste inte motsvara den lagstiftade 

definitionen av diskriminering (Ziller & Helbling, 2017; Fibbi et al., 2021). 

Diskrimineringslagstiftningen utgör ett uttryck för definitionen och förståelsen för 

diskriminering i olika nationella kontexter, generellt kan lagstiftningen brytas ned i fyra 

övergripande delar: Bredd, Definition, Institutionalisering och Implementering. Dessa fyra 

dimensioner kan sammanlagt användas för att mäta styrkan i en nationell 

diskrimineringslagstiftning och de olika delarna påverkar den upplevda diskrimineringen i 

landet på olika sätt (Kislev, 2018; Migrant Integration Policy Index, 2020).  

 

Diskrimineringsfrågan har under de senaste decennierna blivit central till följd av tilltagande 

globala migrationsvågor, där Europa är en viktig destination för såväl migranter som flyktingar. 

För immigrantgruppen är diskrimineringslagstiftningens styrka i det nya hemlandet 

betydelsefullt eftersom det är en grupp som är särskilt exponerade för diskriminering. 

Policyområdet är centralt för ett lands samlade migrations- och integrationspolicy då det 

säkerställer likabehandling av migranter i deras nya hemländer vilket i sin tur kan underlätta 

integrationen i det nya landet (Migrant Integration Policy Index, 2020). Dessutom har 

diskriminering kopplats till försämrad hälsa, lägre politisk och samhällelig tillit samt lägre 

politiskt deltagande hos de som utsätts för det, oberoende av en eventuell migrantbakgrund. 

Diskriminering kan alltså få långtgående effekter för såväl immigranter som mottagarsamhällen 

i stort eftersom det bidrar till att immigranter vänder sig bort från mottagarsamhället vilket kan 

få negativa konsekvenser för integrationen (de Vroome et al., 2013; Maxwell, 2018; Wilkes & 

Wu, 2019). 

 

Något kontraintuitivt har tidigare forskning dock visat att immigranter i mer inkluderande 

samhällen, d.v.s. nationella kontexter som gynnar integration genom stark anti-

diskrimineringspolicy och utbredda liberala attityder gentemot immigranter, rapporterar högre 
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nivåer av upplevd diskriminering än immigranter i mer exkluderande mottagarsamhällen. 

(Yazdiha, 2018). En stark lagstiftning ramar in diskriminering som ett påtagligt 

samhällsfenomen vilket kan påverka befolkningens uppfattning och upplevelse av det. Med 

andra ord kan en stark lagstiftning bidra till ökad rapportering av upplevd diskriminering 

eftersom lagstiftningen främjar en ökad allmän förståelse för vad diskriminering är och när den 

inträffar i olika samhällen, för såväl gruppen immigranter som gruppen med inhemsk bakgrund 

(Ziller, 2014). Ur ett socialiseringsperspektiv kan detta förstås som att immigranter och den 

inhemska befolkningen socialiseras in i en förståelse för diskriminering med hjälp av 

lagstiftningen och kunskapen om diskriminering påverkas således av diskrimineringspolicyns 

utformning i olika länder (Amnå et al., 2016). 

 

Likaså har tidigare forskning även visat att strukturellt och kulturellt integrerade immigranter 

upplever ökade nivåer av upplevd diskriminering. Dessa individer kan utgöras av högutbildade 

immigranter, individer med lång vistelsetid i det nya hemlandet och andra generationens 

immigranter som är födda och uppvuxna i det nya hemlandet (se avsnitt 2 för en definition av 

första och andra generationens immigranter) (van Doorn et al., 2012; de Vroome et al., 2014; 

Steinmann, 2018; Lajevardi et al., 2019; Geurts et al., 2020). I en kulturell integrationsprocess 

ökar immigranters förståelse av det nya hemlandets språk, normer och traditioner vilket bidrar 

till en ökad känslighet för olika nyanser av diskriminering som annars potentiellt skulle gått 

obemärkta förbi (Yazdiha, 2018) 

 

Den här uppsatsen kommer ytterligare bryta ned diskrimineringslagstiftningen och närmare 

undersöka dimensionen bredd, där de skyddade diskrimineringsgrunderna ingår. Genom att se 

till enbart dessa kan uppsatsen undersöka huruvida antalet skyddade grunder får effekter för 

den upplevda diskrimineringen. Tidigare forskning (se ex. Kislev, 2018) har undersökt 

effekterna av lagstiftningens fyra generella dimensioner, men mig veterligen har inte tidigare 

forskning undersökt just diskrimineringsgrundernas effekt. Vidare har tidigare forskning inte 

heller undersökt diskrimineringsgrundernas effekter för specifikt första och andra 

generationens immigranter. Antalet skyddade grunder är därför intressant eftersom det dels 

finns stora skillnader mellan olika europeiska länder, men också för att dessa belyser synen på 

hur diskriminering definieras och uppfattas i olika kontexter. Genom att se till antalet skyddade 

diskrimineringsgrunder kan den här uppsatsen undersöka huruvida antalet också är ett uttryck 
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för inkludering i lagstiftningen och om detta får effekt för nivån av upplevd diskriminering.  

Uppsatsens resultat kan vidare vara intressanta som vägvisare för verksamma inom området, 

då diskrimineringslagstiftningens påverkar medborgare såväl som samhället i stort.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen ämnar undersöka huruvida det finns ett samband mellan antal 

diskrimineringsgrunder i olika europeiska kontexter och nivån av upplevd diskriminering i 

respektive kontext. Eftersom olika delar av diskrimineringslagstiftningen kan påverka nivån av 

upplevd diskriminering på olika sätt syftar studien att bidra till tidigare forskning genom att 

ytterligare bryta ned diskrimineringslagstiftning och undersöka huruvida just antalet skyddade 

grunder påverkar diskrimineringsnivån hos första och andra generationens immigranter.  

 

De frågeställningar som ska besvaras är:  

1. Hur ser sambandet ut mellan antalet diskrimineringsgrunder och nivån av upplevd 

diskriminering i olika europeiska länder? 

2. Vilka skillnader i upplevd diskriminering finns mellan första och andra generationens 

immigranter? 
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2. Teori och tidigare forskning  

Det här avsnittet är uppdelat i två huvudsakliga delar för att tydliggöra hur 

diskrimineringslagstiftning och integration hänger samman. Först kommer tidigare forskning 

och teorier om diskrimineringslagstiftning och upplevd diskriminering presenteras, detta för att 

lägga en grund för djupare förståelse för vikten av de inre delarna av 

diskrimineringslagstiftningen och deras effekter. Detta följs av ett avsnitt om integration i vilket 

integrationens paradox, socialisering och ackulturation ingår. I den andra delen relateras olika 

dimensioner av integration till sättet på vilket migranter integreras i den nya politiska och 

rättsliga kontexten de migrerat till samt vilka eventuella hinder som kan uppstå.   

 

För att konkretisera användningen och betydelsen av uppdelningen mellan första och andra 

generationens immigranter, samt beskriva varför dessa valts framför andra närliggande 

begrepp, i uppsatsen följer en kort definition av dessa. Då ett av uppsatsens syften är att 

undersöka skillnader i upplevd diskriminering mellan grupper av migranter med olika 

anknytning till mottagarlandet är en tydlig definition av dessa nödvändig. I enlighet med 

Maxwell (2018) skiljs grupperna på följande sätt: Gruppen med inhemsk bakgrund utgörs av 

delen av befolkningen där individen och dess föräldrar är födda och uppvuxna i samma land. 

Första generationens immigranter syftar till gruppen av individer som är födda utomlands och 

andra generationens immigranter syftar till delen av befolkningen som är födda i 

mottagarlandet, men med en eller två utrikes födda föräldrar.  

 

2.1 Diskriminering  

2.1.1 Diskrimineringslagstiftning 

Det finns olika sätt att se på den nationella lagstiftningen och dess funktion. Förståelsen i den 

här uppsatsen grundas i perspektivet av lagstiftningen som socialt konstruerad. Detta betonar 

att den nationella lagstiftningen speglar uppfattningen av vad som är rätt och fel i en specifik 

nationell kontext. Eftersom lagstiftningen förstås som en gestaltning av samlade sociala värden 

beskrivs den inte som en tvingande struktur som forcerar fram ”lagligt” beteende från 

samhällsmedborgare. Istället menar det här perspektivet att lagstiftningen internaliseras och 

förkroppsligas av samhällsmedborgarna vilket i sin tur kan forma och motivera individers 
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handlingar och beteenden. Den nationella lagstiftningen är således nära knuten till sociala och 

kulturella sammanhang i olika länder, därför kan uppfattningen av vad som är lagligt eller 

olagligt - eller rätt eller fel – variera beroende på den nationella kontexten. Vidare kan den 

nationella lagstiftningen utgöra ett ramverk som individer kan vända sig till och använda för att 

kritiskt granska sina levnadsförhållanden. Detta bidrar även till individers uppfattningar om 

möjligheter och begräsningar i sina liv (Yazdiha, 2017). I den här uppsatsen är detta perspektiv 

intressant eftersom det belyser hur diskrimineringslagstiftningen kan påverka individers 

uppfattningar av vad diskriminering är och om de eventuellt utsatts för det.   

 

Diskrimineringslagstiftning i mottagarländer av migranter är en central del i ett lands samlade 

integrationslagstiftning eftersom den fungerar som en viktig del i säkerställandet av migranters 

rättigheter i det nya hemlandet. Olika länders lagstiftning på området tar dock olika uttryck vad 

gäller omfattning, definiering av diskriminering, närvaro och träffsäkerhet. Förutom att försörja 

individer med möjligheter och verktyg att hantera diskriminerande erfarenheter, fyller 

diskrimineringslagstiftningen funktionen som kunskapshöjande för hela samhället, inte enbart 

de grupper som är särskilt utsatta (Huddleston & Scholten, 2022). Diskrimineringslagstiftning 

som omfattar rasifierade grupper samt religiösa, etniska, språkliga eller nationella minoriteter 

kan vara särskilt relevant för immigranter eftersom de tillhör en samhällsgrupp som kan vara 

särskilt utsatta för denna typ av diskriminering. Migrantgruppen är med det sagt heterogen och 

mångsidig, men tidigare forskning har visat att icke-europeiska immigranter som blir 

rasifierade i sina nya europeiska hemländer är systematiskt missgynnade i mottagarlandet 

(Fibbi et al., 2021).  

 

Ziller (2014) visar att omfattningen av ett lands diskrimineringslagstiftning är kopplat till 

uppfattningen om diskriminering i samhället. Studien menar att starkare lagstiftning ramar in 

diskriminering som ett påtagligt och viktigt samhällsproblem, vilket i sin tur kan leda till att 

invånares uppfattning och medvetenhet om det ökar. Ziller (2014) menar att 

antidiskrimineringspolicy bidrar till en social medvetenhet som hjälper individer upptäcka, 

förstå och avkoda diskriminering i sin sociala omgivning. Större kunskap om diskriminering 

bidar således till att olika nyanser av och mindre uppenbar diskriminering förstås som 

diskriminering av de som utsätts för den, något som slutligen också kan resultera i högre nivåer 

av rapporterad diskriminering. Mot bakgrund av detta, och förståelsen för lagens inverkan i 
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individers liv, skapar diskrimineringslagstiftningen ett ramverk som individer använder för att 

utvärdera sociala situationer i deras vardag där diskriminering eventuellt har förekommit 

eftersom lagen bidrar till att skapa en förståelse för vad diskriminering innebär och när den 

inträffar i olika samhällen. 

 

2.1.2 Bidragande faktorer till diskriminering 

Diskrimineringslagstiftningen vilar på definitionen av diskriminering som beteenden, 

handlingar och procedurer eller förfaranden som leder till särbehandling av individer baserat på 

individens (ibland uppfattade) tillhörighet till en eller flera specifika kategorier. Diskriminering 

sker relationellt och i jämförelse vilket innebär att individer som kategoriseras utifrån 

exempelvis kön, etnicitet, religion, sexualitet och funktionsnedsättning särbehandlas i 

jämförelse med individer i samma grupp (t.ex. kvinnor särbehandlas i relation till män). Vidare 

är diskriminering huvudsakligen en fråga om tillgång till möjligheter och är diskriminering 

närvarande i ett flertal allmänna utrymmen i samhället, bland andra arbets- och 

bostadsmarknaden, skolan samt rättssystemet (Fibbi et al., 2021).  

 

Många olika grupper utsätts för diskriminering i samhället varav en av dem är 

immigrantgruppen, men även inom migrantgruppen finns betydande skillnader. I Europa menar 

Fibbi et al. (2021, s. 6-7) att vita, särskilt inom-europeiska, immigranter upplever mindre 

diskriminering än utom-europeiska migranter. Detta mönster framträder på nationell nivå där 

länder med en stor inom-europeisk immigrantgrupp rapporterar låga nivåer av diskriminering 

och länder med större grupper utom-europeiska immigranter rapporterar istället höga nivåer av 

diskriminering. För vissa samhällsgrupper är således diskriminering särskilt påtagligt eftersom 

de i högre grad identifieras som immigranter av majoritetsbefolkningen, baserat på fysiska och 

språkliga markörer. 

 

För vissa samhällsgrupper är diskriminering särskilt framträdande eftersom dessa grupper bär 

markörer som gör dem särskilt utsatta för särbehandling i samhället (Ziller & Helbling, 2017). 

Ett exempel är immigranters förnamn om namnet i sig identifieras som främmande i 

mottagarsamhällets kontext. Tuppat och Gerhards (2021) har visat att immigranter i Tyskland 

med förnamn som inte ”låter” tyska upplever diskriminering i större utsträckning än 

immigranter vars förnamn inte identifieras som ”utom-europeiska”. Författarna menar att 
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förnamnet blir en markör för individens ”ethnic identity”, något som kan bidra till att individen 

blir mer utsatt för diskriminering och särbehandling eftersom individen identifieras som 

utomstående i relation till majoritetssamhället (Tuppat & Gerhards, 2021, s. 130-131). Förnamn 

är ett exempel på en osynlig markör, men vad gäller synliga eller fysiska markörer har hudfärg 

uppmärksammats i tidigare forskning. Flores (2015) studies resultat visar att immigranter i 

Spanien som identifieras av majoritetssamhället som annorlunda på basis av deras hudfärg 

upplever i högre grad diskriminering än immigranter som inte bär samma fysiska markör.  I 

båda dessa studier utgör således hudfärg och förnamn symboliska gränser som kan skapa hinder 

för immigranter i mottagarlandet (Flores, 2015; Tuppat & Gerhards, 2021). 

 

2.1.3 Immigranters upplevelser av diskriminering 

Yazdiha (2018) visar att muslimska immigranters, i fyra europeiska länder med olika politiska 

kontexter och integrationspolitiska inriktningar, mönster av upplevd personlig diskriminering 

skiljer sig beroende på politisk kontext och generation. I inkluderande kontexter (Storbritannien 

och Frankrike), vilket här innebär länder vars lagstiftning är mer fördelaktig för migranter och 

majoritetssamhället är positivt inställda till migration, upplevde muslimska européer mer 

diskriminering än i exkluderande kontexter (Tyskland och Spanien). Dessutom visar studien att 

inhemskt födda muslimer upplever mer diskriminering än immigrerade muslimer i de 

inkluderande kontexterna. Även Lajevardi et al. (2019) har funnit liknande resultat hos 

muslimska invånare i USA, där inhemskt födda samt de med goda kunskaper i engelska 

rapporterade högre nivåer av upplevd diskriminering jämfört med utrikes födda muslimer och 

de med sämre engelskkunskaper.   

 

Kislev (2018) visar i en studie om immigranter från Mellanöstern och Nordafrika (MENA) i 

Europa att den upplevda diskrimineringen följer ett liknande mönster som Yazdiha (2018) och 

Lajevardi et al. (2019) presenterar. Kislevs studie bryter ner antidiskrimineringspolicy i fyra 

delar som fungerar mot olika delar av diskriminering i samhället: bredd, definiering, 

institutionalisering och implementering eller verkställande faktorer. Studiens resultat visar att 

olika delar av lagstiftningen påverkar olika grupper av MENA immigranter på olika sätt och att 

vissa delar av lagstiftningen inte är lika fördelaktig för hela gruppen. Inom första generationens 

immigranter finns inte en stark korrelation mellan väldefinierad diskrimineringslagstiftning och 

upplevd diskriminering, men författaren menar att det finns ett svagt positivt samband mellan 
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bosättningstid och ökad upplevd diskriminering. Vidare visar resultaten att det finns ett 

samband mellan väldefinierad lagstiftning och upplevd diskriminering inom andra 

generationens MENA immigranter. För första generationen som spenderat mindre än 5 år i 

mottagarlandet är sambandet starkare mellan upplevd diskriminering och starka verkställande 

faktorer i lagstiftningen. 

 

Likt ovan nämnda studier menar Kislev (2018) att väldefinierad diskrimineringslagstiftning kan 

höja immigranters förväntningar på inkludering och likabehandling. Eftersom lagstiftningen 

däremot inte lyckas eliminera diskrimineringen lämnar den istället utsatta individer frustrerade 

och med verktyg att identifiera och rapportera upplevd diskriminering. En slutsats som kan 

utrönas ur tidigare forskning är att upplevd diskriminering tar sig uttryck i mottagarsamhällen 

på liknande sätt. Sambandet mellan diskriminering och lagstiftning gör sig gällande i ett flertal 

migrantgrupper, men också i ett flertal nationella kontexter. 

 

2.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan diskrimineringslagstiftningen i Europa influera individers uppfattning 

av situationer där diskriminering eventuellt förekommer och individer i kontexter med starkare 

lagstiftning kan vara mer känsliga för olika nyanser av diskriminering (Ziller, 2014). De 

skyddade diskrimineringsgrunderna i olika kontexter utgör också, ur perspektivet av 

lagstiftningen som socialt konturerad (Yazdiha, 2017), ett uttryck för den aktuella definitionen 

av vad som konstituerar diskriminering i olika nationella kontexter. Då olika delar av 

lagstiftningen påverkar den upplevda diskrimineringen på skilda sätt är det intressant att se till 

diskrimineringsgrundernas inverkan, då lagstiftningens bredd operationaliserad med antalet 

skyddade grunder inte undersökts.  

 

Vidare är immigranter en samhällsgrupp som är särskilt exponerade för diskriminering, i 

synnerhet om de bär fysiska eller språkliga markörer med vilka de kan bli kategoriserade i det 

nya hemlandet (Flores, 2015; Ziller & Helbling, 2017; Tuppat & Gerhards, 2021). Utöver det 

har även immigranter rapporterat högre nivåer av upplevd diskriminering i inkluderande 

kontexter med stark anti-diskrimineringspolicy (Yazdiha, 2018). Lagstiftningen kan således 

påverka såväl befolkningen med inhemsk bakgrund som immigrantgruppen på liknande sätt. 
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2.2 Migranters integration i det nya hemlandet 

I den här texten används begreppet integration för att beskriva en process av anpassning till en 

ny nationell och kulturell kontext immigranter genomgår i sina nya hemländer. Det finns ett 

antal närliggande begrepp som beskriver processen ur olika perspektiv, men dessa väljs bort till 

fördel för integration då begreppets funktion är att beskriva en generell process av anpassning 

(Berry, 1997).   

 

2.2.1 Integration Paradox 

Studieområdet integrationsparadoxen är brett och beforskat inom Europa såväl som USA och 

Asien och syftar till att förklara varför högutbildade migranter upplever mer diskriminering och 

mindre anknytning till mottagarsamhället jämfört med lågutbildade migranter (van Doorn et 

al., 2012; de Vroome et al., 2014; Steinmann, 2018; Lajevardi et al., 2019; Geurts et al., 2020). 

Steinmann (2018) menar att resultatet är något kontraintuitiva då högutbildade migranter 

förväntas ha större möjligheter till strukturell integrering. I litteraturen om integrationen av 

migranter i mottagarsamhällen görs skillnad mellan strukturell och kulturell integrering (eller 

ackulturation som kommer diskuteras vidare nedan). Den strukturella integreringen refererar 

till huruvida migranter tar del av sociala strukturer i mottagarsamhället, exempelvis 

arbetsmarknad, röstdeltagande, utbildning och skydd mot diskriminering (Huddleston & 

Scholten, 2022). Mer strukturellt integrerade migranter förväntas uppleva större social 

inkludering i mottagarsamhället vilket teoretiskt bör leda till att dessa därmed upplever mindre 

personlig diskriminering (Yazdiha, 2018). Utöver det uppfattas även högutbildade migranter 

mer positivt inom mottagarsamhället jämfört med lågutbildade migranter vilket i sin tur bör 

leda till lägre nivåer av upplevd diskriminering. Trots detta är integrationsparadoxen 

närvarande både vad gäller nyanlända migranter som studerat i sitt ursprungliga hemland och 

väletablerade migranter som studerat i det nya hemlandet. Utbildning är alltså en viktig faktor 

för att förklara högutbildade migranters upplevelse av diskriminering i sina nya mottagarländer 

(Steinmann, 2018).  

 

Trots att högre utbildade migranter förväntas uppleva mindre diskriminering på grund av större 

möjligheter att integreras menar van Doorn et al. (2012) och de Vroome et al. (2014) att ett 

positivt samband mellan högre utbildning och upplevd diskriminering delvis kan förklaras av 
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”theory of exposure” och ”theory of rising expectations”. Theory of exposure innebär att 

högutbildade migranter, i högre grad än lågutbildade, exponeras för mottagarlandets politik och 

fler arenor i samhället – exempelvis arbetsmarknad, utbildning och sociala eller politiska 

föreningar – som därför gör dem mer sårbara för upplevd diskriminering då de rör sig inom 

andra (och/eller fler) sammanhang än lågutbildade migranter. Theory of rising expectations 

innebär i sin tur att högutbildade migranter har högre förväntningar på mottagarsamhället i 

termer av att exempelvis bli anställd. När migranter trots sin utbildningsnivå väljs bort till fördel 

för inhemskt födda leder detta till känslor av förlust som i sin tur kan påverka den eventuella 

upplevelsen av diskriminering.  

 

Integrationsparadoxen har visats gällande för både första och andra generationens immigranter 

och sambandet mellan högre utbildning och upplevd diskriminering är liknande för båda 

generationer. Dock visar de Vroome et al. (2014) att sambandet är särskilt starkt för andra 

generationen och författarna resonerar att detta kan bero på att olika grupper av migranter 

värderar referensgruppen som de jämför sig med - eller jämförs mot - olika. Referensgruppen i 

det här fallet utgörs av personer som utbildat sig i landet utan migrantbakgrund och för andra 

generationens immigranter som utbildat sig i det nya hemlandet tillsammans med de som inte 

har familjekopplingar utrikes, kan referensgruppen vara särskilt påtaglig. Det vill säga att de 

förlustkänslor som nämns ovan blir särskilt påtagliga för andra generationens immigranter 

eftersom de delar meriter med individer med inhemsk bakgrund.  

 

2.2.2 Socialisering 

Socialisering beskriver inlärningsprocesser alla samhällets individer genomgår under olika 

stadier i livet. Den utbredda sociologiska förståelsen för socialisering är att den sker i 

huvudsakligen två faser. Den första fasen sker under tidig barndom och den andra tar vid under 

den senare barndomen och pågår livet ut. Den tidiga socialiseringen utgörs av intensiv kulturell 

inlärning och är en central del i formandet av individen, under den här fasen är familjen den 

viktigaste socialiseringsagenten och barns familjerelationer sätter således djupa spår i 

formandet av uppfattningar, värderingar och åsikter. Kunskapsbygget som tar plats under 

socialiseringen är kumulativ, alltså lägger den tidiga socialisationen inom familjen grunden för 

den senare inlärningen. De beteendemönster som skapas i de tidiga barndomsåren och 

internaliserad kunskap påverkar hur individen uppfattar och tar till sig senare inlärning. Den 
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sekundära socialiseringsfasen sker i samband med skolgång där socialiseringsagenter som 

skolan och kamrater samt arbetsplatser och media (senare i livet) påverkar individen. 

Socialiseringsprocessen är en central del i formandet av samhällsmedborgare och är en viktig 

process där barn lär sig hur samhället fungerar och hur de förväntas fungera i det (Giddens & 

Sutton, 2014).  

 

Socialiseringsprocesser kan förstås som närvarande inom alla områden av livet, exempelvis 

könsrollssocialisering, för den aktuella analysen är dock politisk socialisering av huvudsakligt 

intresse. Liksom klassisk socialiseringsteori genomgår individen två huvudsakliga faser i den 

politiska socialiseringen där formationen av politiska åsikter och förståelsen för den politiska 

kontexten tar plats. Dock bör det nämnas att socialiseringen, liksom ackulturationen, inte är en 

enkelriktad process som går ut på att vuxna lär passiva barn att bli samhällsmedborgare. Istället 

ska även socialiseringsprocessen förstås som en relationell och interaktionsbaserad process 

inom vilken både medhåll och motstånd får plats, där barn (och vuxna under senare 

socialiseringsfaser) är aktiva agenter (Amnå et al., 2016). Genom den politiska socialiseringen 

i ungdomen lär sig barn och tonåringar vilka rättigheter och skyldigheter de har gentemot andra 

och rättsstaten. Genom att delta i grupper i skolan och med jämnåriga kamrater utvecklas en 

känsla för kommunitet, något som bidrar till ungdomars förståelse för den politiska kontexten 

de lever i (Marri & Keegan, 2014).  

 

2.2.3 Ackulturation 

Socialisering och ackulturation (det engelska begreppet ”acculturation” används vanligen inom 

forskning, ordet översätts här till ackulturation) är närbesläktade processer, men ackulturation 

beskriver den kulturella transformationsprocessen i grupper med skilda kulturella mönster när 

dessa grupper möts (Bartram et al., 2014). Begreppet kultur innehåller en mångfald av olika 

betydelser och beroende på vilka frågor som är i centrum kan innebörden skifta. Ett exempel är 

Bourdieus definition av kulturellt kapital som kan syfta till s.k. finkultur såsom konst och 

klassisk musik eller skola och utbildning (Giddens & Sutton, 2014). I den här uppsatsen är dock 

en annan innebörd av kultur intressant, som ibland kan uppfattas som något diffust. Kultur ska 

här förstås som en gemensam outtalad kunskap om normer, sociala koder och traditioner som 

bidrar till en gemensam förståelse för sociala interaktioner i samhället. Den gemensamma 

kulturella förståelsen finns på olika nivåer i samhället, men centralt här är en bred förståelse för 
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samhället individer lever i. Kulturell integrering – ackulturation - är således processen där 

migranter inkorporeras i den gemensamma kulturella förståelsen för mottagarsamhället. 

Ackulturationsprocessen kan resultera i att en av gruppernas kulturella uttryck blir mindre 

distinkt, detta innebär dock inte att det är en kort eller enkelspårig förändring med ett enda 

utfall. Istället beskrivs ackulturationsprocessen som dynamisk och komplex och den ska i första 

hand förstås som en process i vilken individer deltar, inte något de utsätts för (Berry, 1997; 

Bartram et al., 2014).  

 

Inom migrationsforskningen syftar begreppet huvudsakligen till den kulturella integrations- 

eller transformationsprocessen genom vilken migranter kommer att alltmer identifiera sig med 

och ansluta sig till mottagarsamhället. En del i detta är en av ackulturationens mest centrala 

funktioner - att migranter internaliserar mottagarsamhällets grundvärden och till sist uppfattar 

sig själva som en del av det (Huddleston & Scholten, 2022). Vanliga inslag i processen är 

exempelvis att migranter lär sig mottagarlandets språk, traditioner och värderingar. Genom att 

se på processen som relationell blir det tydligt att ackulturationen inte ter sig likartad varken 

bland olika migranter inom ett enskilt mottagarsamhälle eller mellan mottagarsamhällen i stort. 

Första och andra generationens migranter har olika sorters utbyten med mottagarsamhällets 

språk och traditioner vilket kan påverka upptagandet av dessa hos olika individer, likaså kan 

interaktionen inom en familj med migrantbakgrund påverka hur ackulturationsprocessen ter sig 

(Bartram et al., 2014).  

 

Litteraturen om diskriminering och ackulturation har också visat att större ”cultural fluency” 

(översätts här till kulturell förståelse) kan leda till högre nivåer av upplevd diskriminering. Den 

kulturella inlärningen som sker i samband med ackulturationsprocessen hos migranter i deras 

nya hemländer bidrar till en ökad kulturell förståelse som innebär att migranter i ökande grad 

lär sig uppfatta nyanserade och subtila kulturella uttryck – som kan vara diskriminerande. Desto 

större kunskaper i det nya språket och bättre kännedom om normer och traditioner i det nya 

hemlandet, ju bättre blir den kulturella förståelsen (Lajevardi et al., 2019). Den typen av 

kulturell förståelse som krävs för att upptäcka ”maskerad diskriminering” är inte något som 

enbart rör migranter i nya hemländer. Becker och Swim (2011) har funnit att kvinnor generellt 

är bättre på att upptäcka könsdiskriminerande beteende jämfört män, eftersom de i högre grad 

utsätts för det. Att upptäcka det maskerade däremot, kan försvåras av exempelvis 



14 

språkförbistringar vilket i sin tur kan vara en anledning att mer integrerade migranter upplever 

mer diskriminering. 

 

Ackulturationslitteraturen är inte samstämmig när det gäller ackulturationens effekt för upplevd 

diskriminering. Flores (2015) visar att mer kulturellt integrerade immigranter upplever mindre 

diskriminering jämfört med mindre kulturellt integrerade migranter förutsatt att de inte upplever 

hudfärgsbaserad diskriminering. Hudfärg fungerar som en markör som gör immigranter särskilt 

utsatta för särbehandling och studiens resultat visar att upplevd diskriminering bland 

immigranter minskar i takt med att ackulturationsnivån ökar om individen inte bär synliga 

markörer av en migrantbakgrund. Däremot är sambandet omvänt om individen upplever 

diskriminering baserad på synliga markörer såsom hudfärg. Andra generationens immigranter 

som upplever exempelvis hudfärgsbaserad diskriminering rapporterar således högre nivåer av 

upplevd diskriminering jämfört med första generationen. 

 

2.2.4 Sammanfattning 

Avslutningsvis kan ett samband mellan integration och upplevd diskriminering konstateras. 

Visserligen är det ett mångfacetterat samband som kan påverkas av ett flertal faktorer, däribland 

utbildning och etnisk minoritets-tillhörighet. Mer respektive mindre såväl kulturellt som 

strukturellt integrerade migranter kan uppfatta sina livssituationer och möjligheter i 

mottagarlandet på olika sätt, men också nivån av diskriminering de upplever. Ökad 

ackulturation och socialisering bidrar till ökad förståelse för det nya hemlandets språk och 

normer samt den politiska och kulturella kontexten individen befinner sig i (Bartram et al., 

2014; Giddens & Sutton, 2014). Givet politisk socialiseringsteori har andra generationens 

immigranters förutsättningar att internalisera mottagarsamhällets politiska och rättsliga kontext 

är större, i jämförelse med första generationen. Detta är relevant då andra generationens 

immigranter således kan ha större kunskap hur de kan bli behandlade i mottagarsamhället samt 

vilka lagar och regler som omfattar dem (Marri & Keegan, 2014). Det är också mer troligt att 

andra generationen har större kulturell förståelse än första generationens immigranter 

(Lajevardi et al., 2019). Sammantaget kan detta således bidra till att andra generationens 

immigranter i större utsträckning har verktyg för att förstå och avkoda diskriminering i deras 

omgivning.  
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3. Samband och hypoteser 

Mot bakgrund av den tidigare forskningen kan några slutsatser dras. I den aktuella analysen 

behandlas antalet diskrimineringsgrunder som ett uttryck för bredden (Kislev, 2018) i 

diskrimineringslagstiftningen, alltså ju fler grunder skyddade i lagstiftning desto bredare är 

lagstiftningen i sig. Eftersom det finns ett påvisat samband  mellan mer omfattande 

diskrimineringslagstiftning och ökade kunskapsnivåer om diskriminering (social medvetenhet), 

som i sin tur kan bidra till ökade nivåer av rapporterad diskriminering (Ziller, 2014), bör det 

finnas ett positivt samband mellan antalet diskrimineringsgrunder och nivån av upplevd 

diskriminering i de olika länderna. Eftersom diskrimineringslagstiftningen riktas mot alla 

samhällets medborgare (inte enbart gruppen med migrantbakgrund) borde denna effekten gälla 

för hela befolkningen. Utifrån den utgångspunkten formuleras hypotesen: 

 

H1: Det finns ett samband mellan antalet skyddade diskrimineringsgrunder och den totala 

nivån av upplevd diskriminering.  

 

Vidare bör det här sambandet se annorlunda ut för den gruppen med inhemsk bakgrund och 

gruppen med migrantbakgrund eftersom dessa individer troligtvis har olika tillgång till 

förståelsen av lagstiftningen, exempelvis genom skolgång i landet, språkkunskaper och 

kulturell förståelse. Eftersom lagstiftningen utgör en grund för förståelsen av kontexten 

individer lever i och utgör ett ramverk för uppfattningar om vad som konstituerar 

diskriminering bör gruppen som har bäst förståelse för den vara den som internaliserat den mer. 

Mot bakgrund av detta bör andra generationens immigranter ha större förståelse för 

lagstiftningen, jämfört med första generationen, eftersom deras vardag spenderats i det nya 

hemlandet till skillnad från första generationen som vuxit upp i en annan nationell kontext. 

Således har första och andra generationen socialiserats på olika sätt, eftersom socialiseringen 

tagit plats i olika nationella kontexter. Detta kan även bidra till ackulturationsprocessen som 

kan öka den kulturella förståelsen i det nya hemlandet, något som har vistas påverka nivån av 

upplevd diskriminering. Med avstamp i ackulturationsteorin formuleras följande hypotes: 

 

H2: Andra generationens migranter rapporterar högre nivåer av upplevd diskriminering 

jämfört med första generationen. 
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Då tidigare forskning visat  att immigranter upplever rapporterar högre nivåer av upplevd 

diskriminering i mer inkluderande kontexter, jämfört med exkluderande kontexter (Yazdiha, 

2018), och kontexter med stark diskrimineringslagstiftning (Kislev, 2018) bör immigranters 

nivå av upplevd diskriminering vara högre i länder med fler diskrimineringsgrunder. Om det 

här sambandet även finns i den aktuella undersökningen bör således det finnas en 

interaktionseffekt mellan individens bakgrund och antalet diskrimineringsgrunder. 

Interaktionen innebär således att effekten av generationstillhörighet beror på den tredje 

variabeln antal lagstadgade diskrimineringsgrunder (Esaiasson et al., 2017). Mot bakgrund av 

detta formuleras den tredje hypotesen:   

 

H3: Ju fler lagstadgade diskrimineringsgrunder, desto mer upplevd diskriminering bland andra 

generationens immigranter i jämförelse med första generationen.  
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4. Metod och material  

4.1 Material 

Materialet som ligger till grund för den här undersökningen är hämtat från ESS (European social 

survey) nionde runda som genomfördes 2018. Undersökningen genomfördes det aktuella året i 

30 europeiska länder. Undersökningen syftar till att skapa en gemensam europeisk databas som 

kartlägger förändringar i allmän sociala, religiösa och politiska värderingar och attityder. 

Datainsamlingen bygger på intervjuer med varje enskild individ och utförs huvudsakligen 

personligen eller över telefon. Vidare har även svaren genomgått ett gemensamt 

översättningsförfarande för att undvika språkförbistringar eller inkorrekta översättningar (ESS 

2021b), något som annars kunnat utgöra ett reliabilitetsbekymmer då undersökningen utförs i 

ett flertal olika europeiska länder (Djurfeldt et al., 2018). Undersökningen baseras på ett 

obundet slumpmässigt urval (OSU) av personer bosatta i Europa (oberoende av nationalitet 

eller rättslig status) som är över 15 år och i den aktuella rundan deltog totalt 49 519 respondenter 

(ESS 2021b).  

 

Urvalsstrategin är fördelaktig då OSU speglar det förhållandet som finns i populationen vilket 

innebär att resultaten i analysen är representativa för hela populationen. Av de 49 519 

respondenter som deltog i undersökningen utgjordes 8484 svaranden av personer med 

migrantbakgrund, varav 3917 var första generationens immigranter. Då det endast är den 

nionde rundan 2018 baseras uppsatsen på en tvärsnittsundersökning vilket påverkar uppsatsen 

kausalitetsanspråk. Tvärsnittsdata ger en inblick i 2018–2020 (insamlingsperioden) samtida 

europeiska förhållanden, men kan inte säga något om förhållanden innan, eller över tid. Därför 

bör det nämnas att den här uppsatsen endast syftar till att uttala sig om eventuell samvariation, 

inte kausala orsakssamband (Djurfeldt et al., 2018, s. 75, 139)  

 

4.1.1 Beroende variabel 

Den huvudsakliga beroende variabeln i den här undersökningen är en sammansatt variabel 

bestående av tio dimensioner av upplevd diskriminering. Huruvida respondenterna upplevt 

diskriminering samt vilket typ operationaliseras genom: On what grounds is your group 

discriminated against? Colour or race; Nationality; Religion; Language; Ethnic group; Age; 
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Gender; Sexuality; Disability; Other grounds (ESS 2021b). I datasetet är dessa individuella 

dikotoma variabler (0=ej upplevt / 1=upplevt), men i den aktuella analysen har dessa slagits 

ihop till en variabel med 0–10 skalsteg där 10 motsvarar en respondent som upplevt samtliga 

dimensioner av diskriminering. En respondent som markerat att denna upplever ett av de tio 

möjliga alternativen kommer således kodas som 1. Likaså kommer respondenter som markerat 

exempelvis fyra av de tio möjliga alternativen kodas som 4, oberoende av vilka dimensioner av 

diskriminering de markerat.  Således är det inte typen av diskriminering som är huvudsakligen 

intressant utan mängden. Variabeln behandlas därför som en intervallskalevariabel där 

skalstegen är ekvidistanta. En respondent som kodats som 2 (alltså som markerat två 

diskrimineringsdimensioner) upplever alltså 1 steg mer diskriminering än en respondent som 

kodats som 1 (Esaiasson et al., 2017). 

 

Då frågan behandlar huruvida respondenten tillhör en diskriminerad grupp i landet är det inte 

en variabel som enbart mäter personlig diskriminering. Eventuellt kan detta innebära att 

respondenterna inte själva upplevt diskriminering, men identifierar gruppen denne tillhör som 

diskriminerad. Ett exempel är en respondent som tillhör en etnisk minoritet i landet denne är 

bosatt och identifierar hela minoritetsgruppen som utsatt för diskriminering, trots att 

respondenten själv aldrig upplevt etnicitetsbaserad diskriminering. En konsekvens av detta är 

att den upplevda diskrimineringen som mäts i den här uppsatsen både kan under- och 

överskattas. Variabeln mäter alltså inte bokstavligen personlig diskriminering, men mäter trots 

allt upplevelser av diskriminering i kontexten respondenten befinner sig i. Mot bakgrund av det 

anser jag att variabeln har god validitet och reliabilitet eftersom det är just upplevelsen den här 

uppsatsen söker. 

 

4.1.2 Oberoende variabler  

Antalet diskrimineringsgrunder utgör i den aktuella analysen ett utryck för bredden i olika 

länders diskrimineringslagstiftning. I olika europeiska länder finns det stora inneboende 

skillnader mellan lagstiftningens effekt, definition och bredd. Genom att bryta ned 

lagstiftningen i fyra delar menar Kislev (2018) att de speciella effekterna av den kan studeras 

på ett bättre sätt. Fokus här är som tidigare nämnt lagstiftningens bredd som operationaliseras 

genom en sammanställning av antalet skyddade grunder. Vidare kan detta även knytas an till 

Yazdiha (2018) som visar att immigranter i inkluderande nationella och politiska kontexter 
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rapporterar högre nivåer av diskriminering än immigranter i exkluderande kontexter. I den 

aktuella studien utgör de länder med flest diskrimineringsgrunder (9 och 10 stycken) de mest 

inkluderande.  

 

Den första oberoende variabeln i den här undersökningen är antalet diskrimineringsgrunder i 

de olika ESS-länderna. Antalet diskrimineringsgrunder är inte något som undersöks i ESS, för 

att möjliggöra en jämförelse mellan diskrimineringsgrunder och nivån av upplevd 

diskriminering sammanställdes därför först antalet skyddade grunder i de länder som figurerar 

i studien separat. För denna sammanställning skapades sedan en variabel som motsvarar antalet 

lagstiftade grunder (max 10 stycken) i respektive land. Variabeln är kodad 10 för de länder med 

10 diskrimineringsgrunder, 9 för gruppen med 9 skyddade grunder osv.  

 

Tabell 4.2.1 Antal lagstadgade diskrimineringsgrunder i ESS-länderna. 
Land Antal lagstadgade 

diskrimineringsgrunder 

Land Antal lagstadgade 

diskrimineringsgrunder 

Belgien 10 Tjeckien 8 

Montenegro 10 Estland 8 

Serbien 10 Litauen 8 

Slovakien 10 Österrike 7 

Portugal 9 Lettland 7 

Storbritannien 9 Sverige 7 

Cypern 9 Irland 7 

Kroatien 9 Danmark 7 

Finland 9 Tyskland 6 

Norge 8 Ungern 6 

Spanien 8 Island 6 

Frankrike 8 Italien 6 

Polen 8 Slovenien 6 

Nederländerna 8 Schweiz 5 

Bulgarien 8 

Se fullständig tabell i och källor i Tabell 2 i appendix. 
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Figur 4.2.2 Antalet länder diskrimineringsgrunderna är lagstadgade i. 29 länder totalt. 

Religion Etnicitet Funktions-

nedsättning 

Ålder Övrigt 

     

Kön Sexualitet Nationalitet Språk Hudfärg 

     
Se fullständig tabell och källor i Tabell 2 i appendix. 

 

Det bör noteras att det finns andra sätt att operationalisera de olika delarna av 

diskrimineringslagstiftningen för att undersöka kontextens effekter på den upplevda 

diskrimineringen. Eftersom intresset i den här uppsatsen specifikt är antalet 

diskrimineringsgrunder har vissa åtgärder tagits för att säkerställa så god validitet och 

reliabilitet som möjligt. Då det finns en avsevärd variation i diskrimineringsgrunder mellan 

olika europeiska länder har antalet grunder avgränsats till: kön, etnicitet, religion, ålder, 

funktionsnedsättning, nationalitet, sexualitet, språk och hudfärg samt en övrig kategori (se 

fullständig sammanställning i tabell 2 i appendix). Dessa har valts för att de ska vara jämförbara 

med de olika typerna av diskriminering som mäts i ESS-undersökningen.  

 

Det finns vissa länder som har lagstadgat fler än 10 diskrimineringsgrunder, exempelvis 

Serbien, men för att den upplevda diskrimineringen ska vara jämförbar med den uppmätta 

diskrimineringen har de som inte platsar i någon av kategorierna fått figurera i kategorin 

”övrigt”. Av samma anledning har inte alla lagstadgade skyddsgrunder i vissa länder tagits med 

i urvalet, exempelvis könsöverskridande identitet som är en skyddad grund i Sverige, trots att 

landet i fråga har färre än 10 skyddade grunder (DO 2022). I dessa fall har den 

diskrimineringskategorin också lags till under kategorin ”övrigt”.  

29 28 27 26 26 

26 24 18 13 10 
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Den andra oberoende variabeln i undersökningen är immigranters generationstillhörighet och 

eftersom fokus i undersökningen är gruppen migranter har dessa delats upp i första och andra 

generationen. I den här undersökningen operationaliseras ackulturation som 

generationstillhörighet då jag menar att individer som är födda och uppvuxna i det nya 

hemlandet (som deras föräldrar migrerat till) bör uppnått högre nivåer av kulturell integrering 

än deras föräldrar. För att undersöka dessa två grupper sinsemellan har en variabel skapats som 

inkluderar respondentens födelseland och respondentens föräldrars födelseland och är baserad 

på tre separata variabler: Born in [country] 1 = Yes 2 = No; Mother born in [country] 1 = Yes 

2 = No; Father born in [country] 1 = Yes 2 = No (ESS 2021b). Individer med inhemsk 

bakgrund har således kodats som 3 (då de svarar ja på varje fråga, 1+1+1=3, n=40 740), andra 

generationens immigranter är kodade 4 & 5 för att inkludera individer med en eller två utrikes 

födda föräldrar (1+1+2 eller 1+2+2, n=4512) och första generationens immigranter är kodade 

som 6 (2+2+2, n=3972). Dessa grupper motsvarar således gruppen med inhemsk bakgrund, 

andra och första generationens immigranter och operationaliseringen, liksom definitionen, är 

välanvänd i tidigare studier (Se t.ex.Jeong, 2016; Maxwell, 2018). Då endast immigrantgruppen 

är intressant för andra och tredje hypotesen kodades den ursprungliga bakgrundsvariabeln om 

till 0= första generationen och 1= andra generationen, gruppen med inhemsk bakgrund utesluts 

därmed.  

 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att dela upp grupp 2 i två mindre grupper eftersom 

individer med en respektive två utrikes födda föräldrar troligtvis socialiseras på olika sätt i det 

nya hemlandet. Av praktiska skäl har denna grupp slagits ihop på grund av att de totala 

observationerna i två skilda grupper var så små att de försvårat en statistisk analys. Trots att 

familjen onekligen är en viktig socialiseringsagent i barns unga år, är skolans uppgift att utbilda 

unga medborgare och central i formationen av kulturella beteendemönster, normer och 

värderingar (Giddens & Sutton, 2014). På grundval av detta är det viktigast för den aktuella 

analysen att fånga in gruppen andra generations-migranter som vuxit upp och utbildats i det nya 

hemlandet, snarare än att undersöka skillnader mellan individer med en respektive två utrikes 

födda föräldrar. 
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Det finns emellertid ett antal olika sätt att operationalisera ackulturationsnivå, eller kulturell 

integreringsnivå, som använts i tidigare forskning där generationstillhörighet är ett av dem (van 

Doorn et al., 2012; Yazdiha, 2018). Alternativa operationaliseringar som använts tidigare är 

språkkunskaper (van Doorn et al., 2012) eller tid spenderat i det nya hemlandet (Yazdiha, 2018). 

Eftersom den här uppsatsen intresserar sig för just påverkan av generationstillhörighetens 

effekter, som kan skilja sig på grund av olika nivåer av socialisering och ackulturation, väljs 

därför språkkunskaper bort till fördel för generationstillhörighet. Istället förutsätter studien att 

andra generationens immigranter har, relativt till första generationen, bättre språkkunskaper 

eftersom de är uppvuxna i det nya hemlandet.  

 

4.1.3 Interaktionsvariabel 

För att undersöka H3 kommer en interaktionsterm användas som visar huruvida effekten av en 

oberoende variabel på den beroende variabeln påverkas av en tredje variabel (Esaiasson et al., 

2017). Eftersom jag menar att interaktionen bör finnas mellan immigranters 

generationstillhörighet och antalet diskrimineringsgrunder i bosättningslandet, då jag menar att 

andra generationens upplevelse av diskriminering är högre desto fler diskrimineringsgrunder, 

har uttrycket formulerats som: Immigranters generationstillhörighet * Antal 

diskrimineringsgrunder. De variabler som använts för detta uttryck är immigranters 

generationstillhörighet (kodad: 0= första generationens immigrant och 1=andra generationens 

immigrant, se 4.1.1) och antalet lagstadgade diskrimineringsgrunder som varierar mellan 5–10 

(se 4.1.2). 

 

4.1.4 Kontrollvariabler 

I enlighet med tidigare studier (van Doorn et al., 2012; de Vroome et al., 2014; Simonsen, 2016; 

Steinmann, 2018) inkluderas även tre kontrollvariabler eftersom dessa kan vara relaterade till 

upplevd diskriminering: kön, ålder och utbildning. Variabeln för kön är dikotom och 

respondenterna får svara på om de är män eller kvinnor. I analysen är variabeln kodad: 0 = man 

och 1 = kvinna, gruppen män utgör således referenskategori. Vad gäller ålder fick 

respondenterna svara på vilket år de föddes. Denna variabel kodades i efterhand om till ålder 

genom att subtrahera 2018 med svaren eftersom det huvudsakliga datainsamlingsåret var 2018.  
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I tidigare forskning har strukturell integrering varit särskilt utmärkande i förklaringen av 

integrationsparadoxen. Trots att den här uppsatsen presenterar ett alternativt sätt att se på 

integrationsparadoxen, där kulturell integrering är särskilt intressant, kommer en variabel för 

strukturell integrering inkluderas i analysen. I enlighet med tidigare forskning (de Vroome et 

al., 2014; Tuppat & Gerhards, 2021; Huddleston & Scholten, 2022) kommer strukturell 

integrering operationaliseras genom utbildningsnivå eftersom utbildningen visat sig särskilt 

viktig i integrationsparadoxen. För utbildningsnivå får respondenterna svara på frågan: What is 

the highest level of education you have successfully completed? Respondenternas svar på frågan 

har i efterhand kodats om och förts in i ett internationellt harmoniserat system, ISCED, som 

kan användas för att jämföra utbildning i olika länder (ESS 2021b). Variabeln i den aktuella 

analysen har dummykodats för att endast motsvara 0=lågutbildad och 1=högutbildad (1–4 

respektive 4–7 i ISCED-systemet). Till skillnad från antalet utbildningsår fångar nivån 

utbildningens kvalitativa inslag, vilket påverkar individens socialisering som är särskilt 

intressant i analysen (Schneider, 2007).  

 

Då tidigare forskning visat att identitetsmarkörer såsom hudfärg och förnamn kan påverka 

nivån av upplevd diskriminering mellan första och andra generationens immigranter inkluderas 

även en variabel för detta. Gemensamt för dessa identitetsmarkörer är att de utgör exempel på 

gränsdragningar som kan göras mellan majoritetssamhället och immigrantgruppen som baseras 

på etnicitet (Flores, 2015; Tuppat & Gerhards, 2021). Detta operationaliseras här genom frågan: 

”Do you belong to a minority ethnic group in [country]?” (ESS 2021b). Etnicitet är ett brett 

begrepp som kan innefatta många olika identitetsmarkörer och kulturella aspekter såsom 

religion, nationalitet, språk, traditioner och till viss del även hudfärg. Dessa kan även i sig 

beskrivas som separata koncept som överlappar tidvis och likväl inte alls (Flores, 2015). Frågan 

som behandlar huruvida respondenten upplever att de tillhör en etnisk minoritet i landet de bor 

i är således generell och beroende på respondentens uppfattning om etnicitet och ordets 

innebörd kan frågan tolkas på olika sätt. Tidigare forsknings användning av smala indikatorer 

såsom förnamn och hudfärg kan alltså båda få plats i den aktuella frågan, men det innebär att 

jag inte kommer dra några slutsatser om några specifika etnicitets- eller identitetsmarkörers 

eventuella effekt på upplevd diskriminering. Däremot anser jag trots det att variabeln är 

användbar på grund av att den har potential att fånga många olika aspekter respondenternas 

förutsättningar och uppfattningar om sin egen position i samhället. 
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4.2 Metod 

Uppsatsen kommer utgå från statistisk analys för att undersöka huruvida det finns ett samband 

mellan upplevd diskriminering och antal lagstadgade diskrimineringsgrunder. Eftersom syftet 

är att undersöka övergripande skillnader och samband i olika europeiska länder lämpar sig en 

kvantitativ ansats bäst eftersom den tillåter, dels en analys av stora mängder data och dels 

slutsatser som är generaliserbara för en större population (Djurfeldt et al., 2018).  

 

Undersökningen kommer tillämpa dels en OLS-regression (ordinary least square), för att 

undersöka hur individuella faktorer påverkar den upplevda diskrimineringen i olika europeiska 

kontexter. OLS-regressionsanalysen är en välanvänd statistisk modell eftersom den tillåter en 

analys med en beroende variabel och effekten av ett flertal oberoende variabler som undersöks 

samtidigt. I det här fallet är den användbar eftersom den indikerar olika individuella 

förklaringsfaktorers inverkan på upplevd diskriminering. Metoden används för att räka ut 

utfallet på den beroende variabeln (Y = upplevd diskriminering) vid en förändring i den 

oberoende variabeln (X = individuella förklaringsfaktorer) (Djurfeldt et al., 2018, p. 157). 

 

Eftersom en av förutsättningarna för OLS-regressionen är att all data är oberoende av varandra 

och inte befinner sig på olika hierarkiska nivåer. Variabler på olika nivåer bidrar med olika 

typer av förklaringar, exempelvis befinner sig individuella faktorer till upplevd diskriminering 

på individnivå, men antalet diskrimineringsgrunder är en variabel med kontextuell 

förklaringsförmåga och befinner sig därför på landnivå (Hrițcu, 2015; Djurfeldt et al., 2018). I 

den här undersökningen blir det problematiskt att genomgående använda en vanlig OLS-modell 

eftersom den har en tendens att överskatta standardfelen och signifikansnivåerna i analysen när 

de oberoende variablerna befinner sig på olika hierarkiska nivåer. På grund av detta kommer 

även en flernivåregressionsanalys att användas då denna tillgodoser behovet av att dela upp 

data på olika nivåer, vilket gör att signifikansnivåerna inte blir felaktiga. Eftersom länderna som 

figurerar i studien grupperas utefter antalet diskrimineringsgrunder lagstadgade i respektive 

land befinner sig denna variabeln på en egen nivå (nivå 2) som individerna (nivå 1) i 

undersökningen är grupperade inom. En analys med en flernivåmodell kan undersöka både 

variationen mellan grupperna av länder som figurerar i undersökningen och variationen mellan 

individer inom grupperna (Hrițcu, 2015). 
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Modellerna som inkluderar antal lagstadgade diskrimineringsgrunder kommer tillämpa en 

flernivåmodell och variabeln för antalet diskrimineringsgrunder används således för att 

gruppera de olika länderna. Det är mellan de olika grupperna den eventuella variationen är 

särskilt intressant. Detta representerar nivå två i analysen där undersökningen söker skillnader 

i upplevd diskriminering mellan länder. På nivå ett, som är individnivån, kommer övriga 

variabler kontrolleras för. Först kommer immigranters generationstillhörighet undersökas för 

att utröna eventuella skillnader mellan första och andra generationens immigranter. Övriga 

kontrollvariabler kommer sedan föras in stegvis. Utbildning, ålder och kön inkluderas först och 

sedan etnisk minoritetstillhörighet.   
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5. Resultat 
Det här avsnittet inleds med en flernivåregressionsanalys vars syfte är att undersöka skillnader 

i upplevd diskriminering mellan de fem grupperna av länder vars antal lagstadgade 

diskrimineringsgrunder skiljer sig mellan 5–10. Sedan kommer en regressionsanalys i vilken 

individuella förklaringsfaktorer undersöks i de olika grupperna, där fokus är huruvida 

immigranters generationstillhörighet har en inverkan på upplevd diskriminering. Slutligen 

presenteras först en regressionsanalys där endast de länder med flest diskrimineringsgrunder 

undersöks (9 & 10) och sedan en flernivåregression för att undersöka den eventuella 

interaktionen mellan immigranters generationstillhörighet och antalet diskrimineringsgrunder.  

 

5.1 Sambandet mellan upplevd diskriminering och antal 
diskrimineringsgrunder  

För att undersöka den första hypotesen har en flernivåregressionsanalys gjorts vars syfte är att 

undersöka huruvida det finns en signifikant varians mellan de olika grupperna av länder med 

olika antal lagstadgade diskrimineringsgrunder vad gäller upplevd diskriminering. Den 

inledande regressionen görs för att undersöka H1: Det finns ett samband mellan antalet 

skyddade diskrimineringsgrunder och den totala nivån av upplevd diskriminering. 

 

Tabell 6.1.1 Variation i upplevd diskriminering mellan länder med olika antal 
diskrimineringsgrunder.  

    Parameter Estimate 
   Mellan nivåer 
   Antal diskrimineringsgrunder  0,00 (0,0)  

 
Pseudo R2     0,00 

n  49 519 
Signifikansnivåer: *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001 
 
Tabellkommentar: Beroende variabel: Upplevd diskriminering (0–10 ingen-maximal diskriminering). 
Standardfel inom parantes. Under ”mellan nivåer” har ”Estimates of covariance parameters” redovisats. Detta 
indikerar huruvida det finns en signifikant varians mellan grupperingarna som skapats på nivå två. Dessa 
grupperingar motsvarar fem grupper av länder som lagstadgat olika antal diskrimineringsgrunder (5–10 stycken).  
Signifikanstest: Wald Z.  
Källa: ESS 2021b 
  
 
I tabell 6.1.1 redovisas flernivåregressionen som visar huruvida det finns en signifikant skillnad 

i upplevd diskriminering mellan de grupper som skapats i analysen. Grupperna delas in utefter 
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antalet diskrimineringsgrunder lagstadgade i ESS-länderna, alltså jämförs nivåerna av upplevd 

diskriminering mellan fem grupper av länder. Koefficienten som indikerar variation är 0,00 

vilket innebär att testet inte uppvisar en statistiskt säkerställd variation mellan grupperna. 

Vidare är det här resultatet inte signifikant på 5%-nivån (p=0,16) vilket innebär att 

sannolikheten att resultaten är en produkt av slumpen är högre än 16%, med andra ord betyder 

detta att risken är högre än 16% att anta en falsk hypotes (Djurfeldt et al., 2018). Visserligen är 

Wald Z-testet (som indikerar signifikansen i undersökningen) ett s.k. two tailed-test vilket 

används för en varians som kan variera både över och under 0. Eftersom en variation under 0 

inte är möjlig här menar Heck et al. (2010, p. 80) att det är lämpligt att dela signifikansnivån på 

2. För denna undersökning innebär detta att p=0,08 (0,16/2=0,08). Signifikansnivån närmar sig 

således 8%, men trots detta är den inte under 5%-nivån. Den obefintliga mellangruppsvariansen 

sammantaget med signifikansnivån innebär att testet inte ger något belägg för att antalet 

diskrimineringsgrunder påverkar nivån av upplevd diskriminering. Mot bakgrund av detta 

förkastas alltså H1: Det finns ett samband mellan antalet skyddade diskrimineringsgrunder och 

den totala nivån av upplevd diskriminering. Eftersom flernivåregressionen inte indikerar att det 

finns en signifikant skillnad mellan de olika grupperna, en signifikant skillnad hade motiverat 

fortsatt användning av flernivå-modellen, kommer de individuella faktorerna fortsättningsvis 

undersökas i en vanlig OLS-regression (Heck et al., 2010).  

 

5.2 Individuella faktorers effekt på upplevd diskriminering – 
generationstillhörighetens betydelse 

För att undersöka H2: Andra generationens migranter rapporterar högre nivåer av upplevd 

diskriminering jämfört med första generationen har, som tidigare nämnt, en OLS-regression 

använts som redovisas nedan. Den första tabellen inkluderar samtliga ESS-länder och visar 

således generella skillnader mellan individuella faktorer i samtliga länder.   
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Tabell 6.2.1 OLS-regression över individuella faktorers påverkan på upplevd 
diskriminering. Samtliga ESS-länder.  
 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Immigrantgrupp (ref. första generationen) 

Andra generationens 
immigrant  -0,08 (0,02) ***  -0,09 (0,02) *** -0,01 (0,01)  

Kontrollvariabler 

Ålder  -0,004 (0,00) *** -0,003 (0,00) *** 

Kön  0,02 (0,00) 0,02 (0,00) 

Högutbildad (ref. 
lågutbildad)  0,01 (0,01)  0,02 (0,00) 

Tillhör etnisk minoritet   0,47 (0,02) *** 
Intercept 0,27 0,47 0,28 
R2adj 0,003 0,02 0,09 
n 8200 8200 8200 

Signifikansnivåer: *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001 
 
Tabellkommentar: Beroende variabel: Upplevd diskriminering (0–10 ingen-maximal diskriminering). 
Standardfel inom parantes. 
Källa: ESS 2021b 
 
 
I tabell 6.2.1 framkommer signifikanta skillnader i upplevd diskriminering beroende på 

immigrantens generationstillhörighet. Jämfört med första generationen rapporterar andra 

generationens immigranter lägre nivåer av diskriminering generellt i ESS-länderna. Då OLS-

regressionsanalysen beräknar förändringen på Y-axeln (den beroende variabeln, upplevd 

diskriminering) givet ett stegs förändring på X-axeln (den oberoende variabeln, immigrantens 

generationstillhörighet) innebär detta att då en individ tillhör gruppen andra generationens 

immigranter minskar den upplevda diskrimineringen med 0,08 (utan kontroll för övriga 

variabler), jämfört med första generationens immigranter. 

 

I modell två inkluderas kontrollvariablerna ålder, kön och utbildning in i analysen och 

skillnaderna mellan första och andra generationens upplevda diskriminering är liknande som i 

modell ett. Effekten av generationstillhörighet är fortsatt signifikant när kontrollvariablerna förs 

in i analysen, med endast 0,01 förändring i beta-koefficienten. Ett svagt negativt samband 

mellan ålder och upplevd diskriminering (p<0,001) framträder, vilket indikerar att yngre 

respondenter rapporterar högre nivåer av upplevd diskriminering jämfört med äldre 
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respondenter. Beta-koefficienten är dock mycket liten (-0,004) vilket bör förstås som att 

sambandet i sig inte är särskilt starkt.  

 

När kontrollvariabeln ”tillhör etnisk minoritet” förs in i analysen påverkar det dock beta-

koefficienterna för första och andra generationens immigranter på ett intressant sätt. Relationen 

som tidigare beskrivits mellan första och andra generationens upplevda diskriminering kvarstår, 

men effekten av generationstillhörighet minskar när även minoritetstillhörighet inkluderas i 

regressionsanalysen. Dock är effekten av generationstillhörighet inte längre signifikant vilket 

innebär att när etnisk tillhörighet inkluderas i regressionsanalysen finns inga belägg i den 

aktuella analysen för generationstillhörighetens effekt på upplevd diskriminering. Trots att 

sambandet inte är signifikant är förändringen intressant i relation till Flores (2015) studie som 

visar att ”synliga” immigranter upplever jämförelsevis mer diskriminering än de immigranter 

som inte bär synliga markörer av sin migrantbakgrund vilket kan påverka sambandet mellan 

upplevd diskriminering och ackulturationsnivå. Dock kan inte H2 bekräftas i den aktuella 

analysen eftersom första generationens immigranter genomgående rapporterar högre nivåer av 

diskriminering jämfört med andra generationen och mot bakgrund av detta förkastas H2. 

 

Modellens förklaringskraft indikeras i R2-värdet, vilket för den första regressionsanalysen är 

drygt 0,02 (i både första och andra modellen). R2-värdet kan också uttryckas i procent (Djurfeldt 

et al., 2018) vilket för den första modellen är 2% (0,02*100=2%) och som i tredje modellen 

stigit till 9%. Immigranters generationstillhörighet och övriga kontrollvariabler förklarar 

således endast 9% av variationen i upplevd diskriminering i samtliga ESS-länder som deltog i 

undersökningen 2018. Dock är inte R2 värdet av särskilt stort intresse i den här modellen 

eftersom koefficienterna behandlar H2. 

 

5.3 Effekten av antalet diskrimineringsgrunder på andra generationens 
upplevelser av diskriminering 

Uppsatsens tredje hypotes: Effekten av individens bakgrund är större desto fler lagstadgade 

diskrimineringsgrunder i landet individen är bosatt, behandlar en eventuell interaktionseffekt 

mellan immigranters generationstillhörighet och antalet diskrimineringsgrunder. Här förväntar 

jag mig att andra generationens immigranter i mer inkluderande kontexter upplever högre 

nivåer av diskriminering. Eftersom tidigare forskning (Yazdiha, 2018) visat att immigranter i 
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mer inkluderande kontexter upplever högre nivåer av diskriminering, jämfört med immigranter 

i mer exkluderande kontexter, bör interaktionseffekten mellan antal diskrimineringsgrunder och 

immigranters generationstillhörighet vara starkast i de mest inkluderande kontexterna.  Då H2 

inte fick stöd i den tidigare regressionsanalysen är det inte troligt att en omvänd relation mellan 

första och andra generationens immigranter finns här, men relationen kan minska i de mest 

inkluderande kontexterna. 

 

Eftersom variablerna mellan vilka jag förväntar mig en interaktion, antal 

diskrimineringsgrunder och immigranters generationstillhörighet, befinner sig på olika 

hierarkiska nivåer ska hypotesen testas i en flernivåregressionsanalys som presenterades 

tidigare. Först kommer dock en vanlig OLS-regression användas för att testa sambandet i länder 

med 9 och 10 diskrimineringsgrunder eftersom sambandet jag förväntar mig bör vara starkast 

här eftersom dessa länder utgör de mest inkluderande kontexterna. Eftersom lagstiftningens 

bredd operationaliserats genom antalet diskrimineringsgrunder utgör länder med fler än 9 

diskrimineringsgrunder de mest inkluderande i urvalet och därför de länder där jag förväntar 

mig att interaktionseffekten är särskilt framträdande.  
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Tabell 6.3.1 OLS-regression över individuella faktorers påverkan på upplevd 
diskriminering. Endast länder med 9 eller 10 diskrimineringsgrunder inkluderade.  
 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Immigrantgrupp (ref. första generationen) 

Andra generationens 
immigrant -0,1 (0,03) *** -0,1 (0,03) *** -0,04 (0,03) 

Kontrollvariabler 

Ålder  -0,002 (0,00) ** 0,002 (0,00) * 

Kön  -0,01 (0,03)  -0,01 (0,01)  

Högutbildad (ref. 
lågutbildad)  0,03 (0,03) 0,01 (0,03)  

Tillhör etnisk minoritet   0,49 (0,07) *** 
Intercept 0,28 0,39 0,25 
R2adj 0,01 0,01 0,07 
n 2176 2176 2176 

Signifikansnivåer: *: p< 0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001 
 
Tabellkommentar: Beroende variabel: Upplevd diskriminering (0–10 ingen-maximal diskriminering). 
Standardfel inom parantes. 
Källa: ESS 2021b 
 
 
I tabell 6.3.1 framkommer liknande resultat som i tabell 6.2.1 och huvudsakligen är skillnaden 

mellan första och andra generationens immigranter av intresse. Första generationens 

immigranter rapporterar fortsatt högre nivåer av upplevd diskriminering jämfört med dels den 

inhemskt födda befolkningen, men också andra generationens immigranter. Vidare är 

bakgrundens effekt liknande i gruppen 9 och 10 diskrimineringsgrunder, jämfört med 

bakgrundens effekt i samtliga länder, dessa skillnader är också fortsatt signifikanta på 0,1%-

nivån.  

 

Vad gäller kontrollvariablerna ålder, kön och utbildning finns marginella skillnader mellan 

regressionsanalysen i tabell 6.2.1 jämfört med tabell 6.2.2. I modell ett finns fortsättningsvis ett 

negativt signifikant samband mellan ålder och upplevd diskriminering. Ett negativt samband 

framträder mellan kön och upplevd diskriminering, men likt den tidigare regressionsanalysen 

är sambanden mellan kön och utbildning fortsatt icke-signifikant. Den sista kontrollvariabeln 

”tillhör etnisk minoritet” påverkar de övriga kontrollvariablerna på ett liknande sätt som 

tidigare. Effekten av generationstillhörighet mildras, men är inte längre signifikant, när 
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respondenternas eventuella minoritetstillhörighet kontrolleras för. Relationen mellan första och 

andra generationens immigranter kvarstår även här, det vill säga att första generationens 

immigranter fortsatt upplever jämförelsevis mer diskriminering än andra generationen.  

 

R2-värdet i modell 1 är sämre i tabell 6.2.2 jämfört med tabell 6.2.1, endast ca. 1% jämfört med 

tidigare 2%. Båda dessa siffror är emellertid minimala och modellerna har svag förklaringskraft. 

Även i länderna med 9 och 10 diskrimineringsgrunder gör kontrollvariabeln ”tillhör etnisk 

minoritet” stor skillnad för R2-värdet som i den tredje modellen ökat till 7%. 

 

Eftersom relationen mellan första och andra generationen kvarstår i den mest inkluderande 

kontexten kan inte en tendens till interaktionseffekt bekräftas här. Avslutningsvis presenteras 

därför en flernivåregression för att utesluta en interaktionseffekt mellan kontextuella och 

individuella förklaringsfaktorer. Det bör noteras att den första flernivåregressionen (se tabell 

6.1.1) indikerade att det inte fanns en signifikant skillnad mellan landsgrupperna vad gäller 

upplevd diskriminering, men eftersom det är variabler på olika hierarkiska nivåer kommer 

interaktionstermen också undersökas i en flernivåregression.  

 
Tabell 6.3.2 Flernivåregressionsanalys med interaktionsterm. Beroende variabel 
upplevd diskriminering (0–10 ingen - maximal upplevd diskriminering). Samtliga ESS-
länder.  
 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 
    Parameter Estimate Estimate 

   Inom nivåer 
   Andra generationens immigrant  
  (ref. första generationen) 

 -0,081 (0,02) ***  -0,04 (0,08) 

   Interaktion  
   Antal diskrimineringsgrunder X 
  generationstillhörighet 

      -0,005 (0,1) 

   Intercept    0,26 (0,02) ***    0,26 (0,03) *** 
 

   Mellan nivåer 
   Antal diskrimineringsgrunder  0,003 (0,002)  0,003 (0,002)  

 
Pseudo R2     0,003    0,004 

n  8484 8484 
Signifikansnivåer: *: p< 0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001  
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Tabellkommentar: Beroende variabel: Upplevd diskriminering (0–10 ingen-maximal diskriminering). 
Standardfel inom parantes. Mellangruppsvariansen som indikeras i ”Estimates of covariance parameters” är den 
enda koefficienten som redovisats för variansen mellan grupper av länder med olika diskrimineringsgrunder. 
Koefficienterna som indikerar variansen inom nivåer är ”Estimates of fixed effects”. 
Källa: ESS2021b 
 
I tabell 6.3.2 framgår en svag negativ interaktionseffekt dock är denna inte signifikant. Eftersom 

immigranters generationstillhörighet är kodad 0=första generationen och 1=andra hade en 

signifikant effekt inneburit att första generationens immigranter upplever mer diskriminering 

desto fler diskrimineringsgrunder lagstadgade i det nya hemlandet. Som tidigare nämnt dock är 

koefficienten inte signifikant och vi kan konstatera att det inte finns några belägg för detta i den 

aktuella analysen. Mot bakgrund av detta förkastas därmed H3 då jag inte finner stöd för att 

andra generationens immigranter upplever mer diskriminering jämfört med första generationen 

i mer inkluderande kontexter. 1 

 
 
  

 
 
1 Då samtliga hypoteser förkastats har ett robusthetstest i form av binär logistisk regression utförts, där enskilda 
diskrimineringsdimensioner och diskrimineringsgrunder analyserats. Dessa modeller och tillhörande analys 
redovisas i appendix.  
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6. Slutsatser 
Uppsatsens syfte var att bryta ned och undersöka diskrimineringslagstiftningens effekter för 

immigranter. Tidigare forskning har undersökt de fyra dimensionerna bredd, definiering, 

institutionalisering och implementering (Kislev, 2018). Det är lagstiftningens bredd som varit i 

fokus för uppsatsen och har undersökts genom att se till antalet diskrimineringsgrunder i 29 

europeiska länder samt huruvida dessa påverkar nivån av upplevd diskriminering i respektive 

kontext. Uppsatsens frågeställningar var:  

 

1. Hur ser sambandet ut mellan antalet diskrimineringsgrunder och nivån av upplevd 

diskriminering i olika europeiska länder?  

2. Vilka skillnader finns mellan första och andra generationens immigranter? 

 

I den första regressionsanalysen i tabell 6.1.1 adresseras den första frågeställningen och det 

framgår att det inte finns ett statistiskt säkerställt samband mellan antalet 

diskrimineringsgrunder och nivån av upplevd diskriminering i de fem olika kontexterna. 

Upplevd diskriminering är ett mångfacetterat fenomen som tidigare forskning visat kan 

påverkas av lagstiftningens utformning och definition (Ziller, 2014; Kislev, 2018), men på basis 

av den här undersökningen kan inte samma slutsats dras gällande lagstiftningens bredd.  

 

Vidare kan detta också förstås som ett uttryck för vilka delar av diskrimineringslagstiftningen 

som är mer eller mindre viktiga verktyg individer kan använda för att utvärdera situationer i sin 

vardag (Yazdiha, 2017). Utifrån perspektivet att lagstiftningen är en motiverande struktur som 

påverkar hur individer uppfattar sin omvärld bör även diskrimineringslagstiftningen påverka 

om och hur individer i olika nationella kontexter uppfattar diskriminering. Givet uppsatsens 

resultat är dock inte antalet diskrimineringsgrunder något som påverkar denna uppfattning på 

samma sätt som exempelvis Kislev (2018) visat att lagstiftningens definition gör.  

 

Ur ett socialiseringsperspektiv (se ex.Amnå et al., 2016) kan detta även förstås som att antalet 

diskrimineringsgrunder inte utgör viktiga hållpunkter för immigranters inlärning i 

mottagarlandet. Dock bör det understrykas att diskrimineringsgrunderna i sig inte är irrelevanta. 

I den här uppsatsen konstaterar jag endast att antalet diskrimineringsgrunder inte signifikant 

påverkar den upplevda diskrimineringen bland migranter i Europa på samma sätt som andra 
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delar av lagstiftningen. En möjlig anledning till detta är olika länders lagstiftning skiljer sig på 

ett sådant sätt att diskrimineringsgrunderna får skilda effekter för den upplevda 

diskrimineringen i landet, exempelvis på grund av olika implementeringsstrategier.  

 

Ett ytterligare syfte med uppsatsen var att undersöka huruvida ackulturationsteorin får stöd då 

upplevd diskriminering undersöks i kontexter med olika breda lagstiftningar. 

Ackulturationsteorin menar att andra generationens immigranter bör uppleva mer 

diskriminering än första generationen eftersom de i högre grad lärt sig mottagarlandets språk 

och kulturella uttryck och därför kan upptäcka och avkoda diskriminering i större utsträckning 

(Lajevardi et al., 2019; Huddleston & Scholten, 2022). Integrationsparadoxen visar likande 

resultat i undersökningar som skiljer mer och mindre strukturellt integrerade migranter åt. I 

relation till uppsatsens andra frågeställning Vilka skillnader finns mellan första och andra 

generationens immigranter? kan jag först och främst konstatera att första generationens 

immigranter genomgående rapporterar högre nivåer av diskriminering jämfört med andra 

generationens immigranter. Resultatet går inte i linje med ackulturationsteorin uppsatsen utgår 

från. Ackulturationen, operationaliserad genom immigranters generationstillhörighet, får 

således inte stöd i den här uppsatsen då relationen mellan första och andra generationens 

upplevelser av diskriminering kvarstår även när relevanta kontrollvariabler förs in i analysen 

(se tabell 6.2.1). 

 

En bidragande faktor till resultatet kan vara att första generationens immigranter i högre grad 

är exponerade för diskriminering jämfört med andra generationen. Med bakgrund i Flores 

(2015) samt Tuppat och Gerhards (2021) studier kan detta bero på att första generationens 

immigranter bär fler fysiska och språkliga markörer av sin migrantbakgrund jämfört med andra 

generationen vilket i sin tur kan göra dem mer utsatta för diskriminering. Den kulturella 

förståelsen som tidigare studier (Lajevardi et al., 2019) visat gör immigranter särskilt receptiva 

för diskriminering kan undersökas vidare i studier som istället ser till de olika typerna av 

diskriminering var för sig, istället för den totala nivån.  

 

Då ackulturationsteorin fått stöd i tidigare forskning kan en alternativ anledning till den här 

uppsatsens resultat vara ESS-urvalet. Det är möjligt att relationen mellan första och andra 

generationen som tidigare uppvisats inte framträder i ESS-undersökningen, men det är 
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ingenting jag slår fast i den här uppsatsen. Dock kan en väg framåt i studieområdet vara att göra 

liknande undersökningar med nationella datamängder där relationen mellan immigranter inom 

en specifik kontext studeras närmare.  

 

Vidare kan framtida forskning med fördel fortsätta undersöka diskrimineringsgrunderna och 

effekten de har för den upplevda diskrimineringen i landet, men ur ett annat perspektiv än den 

här uppsatsen har gjort. Exempelvis kan grupperingen av länder förändras då antalet 

diskrimineringsgrunder inte påverkar diskrimineringsnivåerna. Formuleringen av för vem och 

i vilken situation diskrimineringsgrunderna är aktiva kan potentiellt påverka den upplevda 

diskrimineringen. Det är således ett alternativ att lagstiftningens socialiserande effekt är 

starkare beroende på något annat än just diskrimineringsgrunderna, vilket motiverar vidare 

undersökning av omständigheterna under vilka diskrimineringsgrunderna kan få effekt för 

individers upplevelse av diskriminering.  
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Appendix 
 
Tabell 1 Deskriptiv statistik över samtliga variabler 
 

Variabler N Bortfall Min Max Centralmått Spridningsmått 

Upplevd diskriminering 49 519 0 0 9 Medelvärde: 
0,1 

Standardavvikelse: 
0,432 

Antal 
diskrimineringsgrunder 49 519 0 5 10 Median: 

 8 
Kvartilavstånd:  
1 

Individens bakgrund  
Inhemsk bakgrund 1 
Andra generationen 2 
Första generationen 3  
 

49 519 0 1 3 Typvärde: 
1 

Modalprocent: 
82,8% 

Immigranters 
generationstillhörighet 
Andra generationen 1 

8484 41 035 0 1 Typvärde: 
1 

Modalprocent: 
53,2% 

Kön 
Kvinna 1 49 519 0 0 1 Typvärde: 

1 
Modalprocent: 
53,5% 

Ålder 49 297 222 15 90 Medelvärde: 
50,59 

Standardavvikelse: 
18,66 

Utbildningsnivå 
Högutbildad 1 49 245 274 0 1 Typvärde: 

0 
Modalprocent: 
63% 

Tillhör etnisk minoritet 
Tillhör 1 49 158 361 0 1 Typvärde: 

0 
Modalprocent: 
93,7% 

Upplevt språkbaserad 
diskriminering 
Ja 1 

49 519 0 0 1 Medelvärde: 
0,01 

Standardavvikelse: 
0,10 

Upplevt 
hudfärgsbaserad 
diskriminering 
Ja 1 

49 519 0 0 1 Medelvärde: 
0,01 

Standardavvikelse: 
0,12 

Upplevt 
nationalitetsbaserad 
diskriminering 
Ja 1 

49 519 0 0 1 Medelvärde: 
0,01 

Standardavvikelse: 
0,08 

Källa: ESS 2021b 
 
  



 

 

Tabell 2 Antal och typ av diskrimineringsgrunder lagstadgade i ESS-länderna. 
 

 
Tabellkommentar: 1 representerar en lagstadgad grund i respektive land och 0 en grund som inte lagstadgats i 
landet. Kolumnen ”Totalt antal” visar antalet (av 10 möjliga) lagstadgade diskrimineringsgrunder i landet. 
 
Källor: Anti-discrimination act (Tjeckien) 2008, Law on Prohibition of Discrimination (Serbien) 2009, The Law 
on Prohibition of Discrimination (Montenegro) 2010, RT 2010, Fundamental law of Hungary (Ungern) 2011, 
Government of Iceland 2018, Equinet 2019, Pučke Pravobraniteljic 2019, slovensko.sk 2021, DO 2022, Gov.si 
2022, Office of Equal Opportunities 2022, Arbetsministeriet u.å, Gov.uk u.å, Diskrimineringsombudsmannen 
u.å, Gov.uk u.å, Irish Human Rights and Equality Commission u.å, LDO u.å, L&E Global u.å, OHCHR u.å, 
UNHCR u.å 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nedan presenteras ett robusthetstest i där en binär logistisk analys av en diskrimineringsgrund 

och den motsvarande dimensionen av diskriminering. Många av diskrimineringsgrunderna som 

figurerar i analysen är lagstadgade i merparten av ESS-länderna (exempelvis kön, religion och 

funktionsnedsättning, se tabell 2 i appendix). Språk, hudfärg och nationalitet är tre grunder där 

det finns variation mellan länderna (lagstadgade i 13 respektive 10 och 18 av 29 länder) och 

utgör grunder som kan vara särskilt viktiga för immigranter (Flores, 2015; Tuppat & Gerhards, 

2021). Robusthetstestet görs för att utförligt kontrollera uppsatsens hypoteser och inte riskera 

att undgå eventuella skillnader som inte märks när antalet diskrimineringsgrunder kontrolleras 

för samlat i H1. Eftersom dessa grunder kan vara särskilt påtagliga för immigranter används 

också robusthetstestet för att kontrollera H2 då förväntade skillnader särskilt bör framträda i 

dessa diskrimineringsdimensioner och slutligen används testen för att kontrollera H3 då 

interaktionseffekten som väntades bör vara mest framträdande här.  

 

Då de beroende variablerna är dikotomier kommer en binär logistisk regressionsanalys (BLR) 

genomföras istället för en OLS-regression och metoden beräknar sannolikheten att den 

beroende variabeln påverkar utfallet på den beroende variabeln. Då de beroende variablerna här 

inte kan anta några andra värden än 1= upplevt diskrimineringen i fråga eller 2= inte upplevt 

diskrimineringen, indikerar B-koefficienten hur sannolikt det är att en förändring i den 

oberoende variabeln påverkar respondentens benägenhet att markera upplevd diskriminering 

eller inte (Djurfeldt et al., 2018). 

 

En tabell presenteras för de tre dimensionerna av diskriminering. I samtliga tre tester inkluderas 

immigranters generationstillhörighet, huruvida den motsvarande diskrimineringsgrunden är 



 

 

lagstadgad i landet (exempelvis lagstadgat språk som skyddad i grund i testet med språkbaserad 

diskriminering) samt en interaktionsterm mellan dessa variabler.  

 

I det första testet är den oberoende variabeln upplevd språkbaserad diskriminering som 

operationaliseras genom: 

On what grounds is your group discriminated against? Language. 0= No 1=Yes (ESS 2021b).  

Den oberoende variabeln Lagstadgat språk som skyddad grund är kodad 1=lagstadgat och 0=ej 

lagstadgat och interaktionsuttrycket är formulerat: immigranters generationstillhörighet * 

lagstadgat språk som skyddad grund.  

 

Tabell 3 Binär logistisk regression över samband mellan språk som skyddad grund och 

språkbaserad diskriminering. Beroende variabel Upplevt språkbaserad diskriminering. 

Samtliga ESS-länder. 

 
Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 

B - koefficient Exp (B) B - koefficient Exp (B) 

Lagstadgat språk som 
skyddad 
diskrimineringsgrund (ref. ej 
lagstadgat)  

-1,25 (0,15) ***  0,5 -0,53 (0,16) *** 0,59 

Andra generationens 
immigrant (ref. första 
generationen) 

-0,69 (0,2) *** 0,29 -0,89 (0,23) *** 0,41 

Interaktion Språk skyddad 
grund * immigranters 
generationstillhörighet 

 -1,27 (0,1) ** 0,28 

Intercept -3,1 0,05 0,47    0,04 
Pseudo R2 (Nagelkerke) 0,04 0,05 
n 8484 8484 

Signifikansnivåer: *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001 
 
Tabellkommentar:  
Modell 1: Omnibus test of model coefficients: Chi-2 (p-värde): 73,99 (<0,001) Hosmer-Lemeshow test: Chi-2 
(p-värde): 6,6 (0,037). Overall percentage prediction: 97,6. 
Modell 2: Omnibus test of model coefficients: Chi-2 (p-värde): 81,26 (<0,001) Hosmer-Lemeshow test: Chi-2 
(p-värde): 0,0 (1,00). Overall percentage prediction: 97,6. 
Källa: ESS 2021b 
 

I tabell 3 är både lagstadgat språk som skyddad grund och immigranters generationstillhörighet 

signifikanta negativa koefficienter vilket innebär att båda dessa variabler påverkar 

sannolikheten negativt att tillhöra gruppen som markerat att de upplevt språkbaserad 



 

 

diskriminering. Mer specifikt innebär detta att respondenter som lever i länder där språk har 

lagstadgats som en skyddad grund är mindre sannolika att rapportera upplevd 

språkdiskriminering. Likaså är andra generationens immigranter mindre sannolika att 

rapportera språkbaserad diskriminering jämfört med första generationens immigranter, något 

som går i linje med resultaten i tidigare regressionsanalyser. Vidare är även interaktionseffekten 

signifikant i tabellen, interaktionseffekten visar huvudsakligen att effekten av en variabel är 

beroende av en tredje variabel (Esaiasson et al., 2017). Den här modellen visar således att andra 

generationens immigranter i länder som lagstadgat språk som en skyddad grund är mindre 

sannolika att rapportera språkbaserad diskriminering, än andra generationens immigranter i 

länder som inte lagstadgat diskrimineringsgrunden.   

 

Hudfärgsbaserad diskriminering undersöks i en liknande modell som språkbaserad 

diskriminering. Immigranters generationstillhörighet är fortsatt en oberoende variabel och 

eftersom hudfärgsbaserad diskriminering undersöks här är den andra oberoende variabeln 

huruvida landet respondenten bor i lagstadgat hudfärg som en skyddad diskrimineringsgrund. 

Även här inkluderas en interaktionsterm som formulerats: immigranters generationstillhörighet 

* lagstadgat hudfärg som skyddad grund. 

 

Tabell 4 Binär logistisk regression över samband mellan hudfärg som skyddad grund och 

hudfärgsbaseradbaserad diskriminering. Beroende variabel Upplevt hudfärgsbaserad 

baserad diskriminering. Samtliga ESS-länder. 



 

 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 

B - koefficient Exp (B) B - koefficient Exp (B) 

Lagstadgat språk som 
skyddad 
diskrimineringsgrund (ref. ej 
lagstadgat)  

-0,21 (0,13)   0,81 -0,26 (0,18)  0,77 

Andra generationens 
immigrant (ref. första 
generationen) 

-0,58 (0,12) *** 0,56 -0,61 (0,15) *** 0,54 

Interaktion Språk skyddad 
grund * immigranters 
generationstillhörighet 

 0,11 (0,26) 1,12 

Intercept -3,00 *** 0,05 -3,00 ***    0,05 
Pseudo R2 (Nagelkerke) 0,01 0,01 
n 8484 8484 

Signifikansnivåer: *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001 
 
Tabellkommentar:  
Modell 1: Omnibus test of model coefficients: Chi-2 (p-värde): 27,14 (<0,001) Hosmer-Lemeshow test: Chi-2 
(p-värde): 0,17 (0,92). Overall percentage prediction: 96,6. 
Modell 2: Omnibus test of model coefficients: Chi-2 (p-värde): 27,31 (<0,001) Hosmer-Lemeshow test: Chi-2 
(p-värde): 0,0 (1,00). Overall percentage prediction: 96,6. 
Källa: ESS 2021b 
 

I tabell 4 framgår ett liknande mönster som tabell 3. Huruvida landet lagstadgat hudfärg som 

skyddad grund är däremot inte längre signifikant och interaktionsvariabeln likaså. Andra 

generationens immigranter rapporterar fortsättningsvis lägre nivåer av diskriminering när det 

gäller hudfärg än första generationen vilket går i linje med uppsatsens tidigare fynd. Dock finns 

det inga belägg i den här modellen för att den motsvarande diskrimineringsgrunden har någon 

effekt på upplevd hudfärgsbaserad diskriminering. Likaså finner regressionsanalysen inga bevis 

för någon skillnad mellan andra generationens immigranters upplevelse av hudfärgsbaserad 

diskriminering beroende på om de är bosatta i ett land där hudfärg är en skyddad 

diskrimineringsgrund eller inte.  

 

Avslutningsvis presenteras en BLR över upplevd nationalitetsbaserad diskriminering nedan. 

Modellen är utformad som de två tidigare BLR-modellerna och här agerar lagstadgat 

nationalitet som skyddad grund oberoende variabel tillsammans med immigranters 

generationstillhörighet. Liksom tidigare modeller inkluderar den avslutande regressionen en 

interaktionsterm som formulerats: Immigranters generationstillhörighet * lagstadgat 

nationalitet som skyddad grund.  

 



 

 

Tabell 5 Binär logistisk regression över samband mellan nationalitet som skyddad grund 

och nationalitetsbaserad diskriminering. Beroende variabel Upplevt nationalitetsbaserad 

diskriminering. Samtliga ESS-länder. 
Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 

B - koefficient Exp (B) B - koefficient Exp (B) 

Lagstadgat språk som 
skyddad 
diskrimineringsgrund (ref. ej 
lagstadgat)  

0,08 (0,1)   1,1 0,16 (0,12)  1,18 

Andra generationens 
immigrant (ref. första 
generationen) 

-0,73 (0,1) *** 0,48 -0,61 (0,15) *** 0,55 

Interaktion Språk skyddad 
grund * immigranters 
generationstillhörighet 

 -0,23 (0,2)  0,79 

Intercept -2,5 0,08 -2,58    0,00 
Pseudo R2 (Nagelkerke) 0,02 0,02 
n 8484 8484 

Signifikansnivåer: *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001 
Tabellkommentar:  
Modell 1: Omnibus test of model coefficients: Chi-2 (p-värde): 58,35 (<0,001) Hosmer-Lemeshow test: Chi-2 
(p-värde): 1,37 (0,5). Overall percentage prediction: 94,4. 
Modell 2: Omnibus test of model coefficients: Chi-2 (p-värde): 59,72 (<0,001) Hosmer-Lemeshow test: Chi-2 
(p-värde): 0,0 (1,00). Overall percentage prediction: 94,4. 
Källa: ESS 2021b 
 
I modellen framgår liknande resultat som tidigare. Immigranters generationstillhörighet är 

fortsatt signifikant och liksom tidigare rapporterar andra generationens immigranter lägre 

nivåer av nationalitetsbaserad diskriminering, jämfört med första generationen. Uttryckt i 

sannolikhet är oddsen för att första generationen upplever mer nationalitetsbaserad 

diskriminering, än andra generationen, högre. Visserligen är koefficienterna som indikerar 

huruvida sannolikheten att respondenter i länder som lagstadgat nationalitet som skyddad grund 

inte signifikanta, men något intresseväckande har sambandet bytt riktning i den avslutande 

modellen. En signifikant koefficient hade således indikerat att respondenter i länder som 

lagstadgat nationalitet som skyddad grund är mer sannolika att rapportera upplevd 

nationalitetsbaserad diskriminering (Sundell, 2009), dock finner analysen som sagt inga belägg 

för detta. Även interaktionseffekten är icke-signifikant vilket innebär att jag inte kan konstatera 

att det finns skillnader mellan andra generationens immigranters upplevelse av 

nationalitetsbaserad diskriminering i länder som har respektive inte har lagstadgat nationalitet 

som skyddad grund.  

 



 

 

Sammanfattningsvis bekräftar robusthetstestet tidigare resultat som presenterats i uppsatsen. 

Visserligen framträder skillnader beroende på typen av diskriminering det gäller och tidigare 

resultat, då tabell 3 visar att det finns ett samband mellan lagstadgat språk som skyddad grund 

och upplevd diskriminering, ett samband som inte framträdde i tidigare regressionsanalyser. 

Dock är sambandet inte konsekvent över de tre robusthetstesten mot bakgrund av vilket jag 

konstaterar att förkastandet av H1: Det finns ett samband mellan antalet skyddade 

diskrimineringsgrunder och den totala nivån av upplevd diskriminering, var korrekt eftersom 

sambandet endast var signifikant gällande en diskrimineringsgrund. Vidare bekräftade 

robusthetstesten förkastandet av H2: Andra generationens migranter rapporterar högre nivåer 

av upplevd diskriminering jämfört med första generationen, då andra generationens 

immigranter genomgående rapporterade lägre nivåer av upplevd diskriminering än första 

generationens immigranter. Avslutningsvis bekräftas också förkastandet av H3: Ju fler 

lagstadgade diskrimineringsgrunder, desto mer upplevd diskriminering bland andra 

generationens immigranter i jämförelse med första generationen, då endast den första modellen 

visade ett signifikant samband mellan interaktionsvariabeln och sannolikheten att rapportera 

språkbaserad diskriminering. Vidare var sambandet negativt, vilket går mot sambandet jag 

ursprungligen förväntat mig.  
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