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Rúna Í Baianstovu är verksam inom ämnet socialt 
arbete vid Örebro universitet där hon är lärare på socio-
nomprogrammet. Rúna har även mångårig erfarenhet av 
det sociala arbetets praktiska fält där hon arbetat med 
flyktingmottagning och integrationsfrågor.

Diskussionen om samhällsintegration i samband med 
migration har varit livlig i det svenska samhället över 
längre tid. Avhandlingen syftar till att förstå integration 

som en process som kännetecknas av samspel mellan individer, grupper och 
institutioner, där alla de involverades erfarenhet och kunskaper, attityder, 
strävanden och resurser har betydelse. Men de involverades inflytande över 
integrationsprocessernas förlopp varierar. Det är denna avhandlings utgångs-
punkt att en stat med självförståelse som demokrati, har ett avgörande ansvar 
för och inflytande över samhällets integrationsprocesser. 
 Avhandlingens fokus är ställt på socialt arbetet med barn och unga samt 
deras familjer inom socialtjänsten. Socialtjänsten är viktig i integrationssam-
manhang därför att den institutionaliserar samhällets uppfattningar om hur 
livet bör levas och samhället utformas. Socialtjänsten är en komplex sam-
hällsinstitution och utfallet av arbetet förstås som resultatet av en mångfald 
av viljor som exempelvis klienter, socialarbetare, socialnämnd, förvaltning, 
lagar och politik uttrycker. I denna avhandling framträder viljorna främst 
genom socialarbetarens och det sociala arbetets perspektiv. 
 Det visar sig att socialarbetare inom socialtjänsten hanterar en mycket svår 
paradox som tillsynes är olöslig. Den aktiveras i mötet mellan grundlagsfästa 
individuella respektive kulturella och religiösa rättigheter. Med hjälp av Émile 
Durkheims och Jürgen Habermas teoribildningar fokuserar avhandlingen på 
hinder och möjligheter för integration, bland annat genom teorin om kom-
munikativt handlande.  
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Doktorsavhandling

Mångfald som demokratins utmaning

En studie av hur socialtjänsten som välfärdsbyråkrati och

moralisk samhällsinstitution förstår och hanterar kulturell mångfald
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