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Förord 
Inledningsvis riktas ett stort tack till samtliga som varit behjälpliga i genomförandet av denna 
studie. Framförallt vill vi tacka alla informanter vilka bidragit med värdefull kunskap samt 
våra vänner och kontakter i Australien som hjälpt oss att finna dessa informanter. Därutöver 
riktas ett tack till vår handledare Paul Fuehrer samt uppsatsskribenterna i vår 
handledningsgrupp vilka givit oss värdefulla kommentarer genom arbetets gång.  
	  
Vidare vill vi informera att bilden Noongar Groups på försättsbladet i denna uppsats är 
hämtad från Mind Journeys (2014). Slutligen vill vi förmedla att uppsatsen i huvudsak är 
författad på svenska men även har inslag på engelska. Då insamling av material har utförts i 
Australien har de engelska inslagen skrivits med australiensisk engelska.     
 
 
  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



  
	  

	  

Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att tillgången till sociala välfärdstjänster hos Australiens 
ursprungsbefolkning anses begränsad. Vissa klienter har erfarenhet av dåligt bemötande av 
personal inom välfärdstjänster med blandad klientgrupp (ursprungsbefolkning och 
majoritetsbefolkning). Detta innebär att klienter tillhörande ursprungsbefolkningen inte delges 
samma rättigheter som övriga klienter ur majoritetsbefolkningen. Syftet med uppsatsen är att 
analysera och beskriva hur professionella i västra Australien, främst inom det sociala arbetet 
men även relaterade professioner inom psykologi, uppfattar ursprungsbefolkningens tillgång 
till sociala välfärdstjänster samt hur professionella arbetar för att bevara 
ursprungsbefolkningens rättigheter. En kvalitativ undersökning genomfördes med sju 
professionella i den del av västra Australien där främst Noongar-folket lever. Semi-
strukturerade intervjuer användes som materialinsamlingsmetod. Metodvalet gjordes för att få 
en inblick i professionellas upplevelser av möten med ursprungsbefolkningen och därmed 
uppnå syfte och frågeställningar. Materialet har analyserats med ett intersektionellt perspektiv 
och Maslows behovshierarki. Resultatet belyser att informanterna beskriver att det existerar 
en problematik kring ursprungsbefolkningens tillgång till välfärdstjänster. Dessutom 
framkommer att informanterna anser att det råder en rasism riktad mot 
ursprungsbefolkningen, både på en institutionell nivå och en samhällelig nivå. Det 
framkommer även att informanterna bedömer att fler institutioner behöver anpassa sina 
insatser till olika kulturer för att tillgodose rättigheter. Detta sker samtidigt som resultatet 
visar att samtliga informanter i studien strävar efter att arbeta kulturanpassat i syfte att 
tillgodose ursprungsbefolkningens rättigheter.  
 
Nyckelord: Ursprungsbefolkning, Noongar, västra Australien, socialt arbete, rättigheter och 
tillgång till välfärdstjänster 
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1. Inledning 
Genom historien har ursprungsbefolkningar blivit utsatta för erövranden, kolonisering, 
diskriminering och plundring. Detta ledde många gånger till att deras vilja och önskan 
ignorerades av kolonisatörerna samt att språket, religionen och kulturen kom att påverkas 
eller förstöras. Vidare tvingades vanligtvis folkgrupperna att assimileras in i det dominerande 
samhället (Stavenhagen, 2011). Australiens historia av kolonisation tog sin början år 1788 och 
hade till mångt och mycket ovan nämnda effekter på landets ursprungsbefolkning. Under den 
korta tidsepoken från kolonisationens start tills idag har ett västerländskt samhälle växt fram. 
Detta har trängt undan den inhemska kulturen i en exkluderingsprocess, där 
ursprungsbefolkningen marginaliserades och tvingades anpassa sig till kolonisatörerna. 
Australiens ursprungsbefolkning har lidit många men genom den västerländska kulturens 
utveckling i landet. I skrivande stund är ursprungsbefolkningen en av de mest utsatta 
grupperna i Australien vad gäller både hälsoaspekter och socioekonomisk utveckling. 
Välfärdstjänsters uppgift i ett land är att tillgodose samtliga invånares behov genom att 
fördela resurser där dessa behövs. Tidigare forskning har dock visat att det finns en 
underanvändning av välfärdstjänster hos ursprungsbefolkningen trots att många individer är i 
behov av stöd. Mot bakgrund av detta skapades studiens syfte och frågeställningar.. Inom 
detta kapitel presenteras närmare: syfte och frågeställningar, uppsatsens avgränsning, Förenta 
nationernas (FN) deklaration om särskilda rättigheter för ursprungsbefolkningar samt 
avslutningsvis uppsatsens disposition.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera och beskriva hur professionella i västra Australien, 
främst inom det sociala arbetet men även relaterade professioner inom psykologi, uppfattar 
ursprungsbefolkningens tillgång till sociala välfärdstjänster samt hur professionella arbetar för 
att bevara ursprungsbefolkningens rättigheter.  
 
Följande frågeställningar är utgångspunkter för uppsatsen: 
 

1. Hur upplever professionella inom socialt arbete i västra Australien 
ursprungsbefolkningens tillgång till välfärdstjänster? 
• Finns det tillfällen då professionella i västra Australien upplever att 

ursprungsbefolkningen har svårigheter att ta del av sina rättigheter? 
	  

2. Uppfattar professionella att ursprungsbefolkningen står i ett 
utanförskap i förhållande till majoritetsbefolkningen i västra 
Australien? 

	  
3. Hur arbetar professionella inom socialt arbete i västra Australien för att 

ta hänsyn till och bevara ursprungsbefolkningens rättigheter i 
praktiken? 
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Begreppen urinvånare, ursprungsbefolkning och inhemsk inkluderar både aboriginer och 
torres strait islanders. Denna undersökning omfattar emellertid inte torres strait islanders utan 
enbart aboriginer. Dessutom fokuseras resultat- och diskussionskapitlen i huvudsak på 
professionellas upplevelser av möten med klienter i den del av västra Australien där främst 
Noongar-folket lever. Noongar är en grupp inom folkgruppen aboriginer och presenteras 
närmare i följande avsnitt.  

1.2 Uppsatsens avgränsning 
Uppsatsens kapitel bakgrund och tidigare forskning redogör för material kring 
ursprungsbefolkningen i hela Australien om inget annat specificeras. Dock är Australiens 
landyta drygt 17 gånger större än Sveriges (Central Intelligence Agency, u.å.) vilket har gjort 
att en insamling av materialet inte kunnat utföras på hela området inom ramen för studiens 
tidsbegränsning. Därmed valdes västra Australien för materialets insamlande. Uppsatsens 
empiriska undersökning har utförts i den del av västra Australien där ursprungsbefolkningen 
framförallt består av Noongar-folket, vilket innebär att kapitlen resultat och diskussion främst 
är inriktade på professionellas upplevelser av möten med Noongar-folket. Det aktuella 
området sträcker sig från Perth ner till Esperance och inkluderar cirka 30’000 Noongar 
(Johnston, 2011). Forskare har belyst att ursprungsbefolkningen som grupp ej är heterogen 
och att gruppen inte vill ses som sådan (Baldry, Green & Thorpe, 2006; Briskman, 2003; 
Green & Baldry, 2008; Harms, Middleton, Whyte, Anderson, Clarke, Sloan, Hagel & Smith, 
2011; Herring, Spangaro, Lauw & McNamara, 2012). Det är därmed av vikt att nämna den 
specifika gruppen inom ursprungsbefolkningen vilka informanterna i denna studie främst 
möter i sitt arbete.. Dessutom bör nämnas att Noongar i sig inte är en homogen grupp utan 
består av minst 14 olika språkgrupper (Johnston, 2011) vilket läsaren uppmuntras ha i åtanke. 

1.3 FN:s deklaration om särskilda rättigheter för ursprungsbefolkningar 
I syftet att kunna diskutera professionellas upplevelser av ursprungsbefolkningens rättigheter 
krävs en definition av begreppet. FN angav år 2008 en deklaration om särskilda rättigheter för 
ursprungsbefolkningar som kom att kallas United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples (United Nations, 2008). Deklarationen innehåller 46 artiklar, vilka är 
menade att tillvarata ursprungsbefolkningars särskilda rättigheter. Denna tar bland annat upp 
urinvånares rättighet att leva i jämlikhet och vara fria från all slags diskriminering (artikel 2). 
En annan viktig aspekt är ursprungsbefolkningars rätt till självbestämmande över sin politiska 
status och ekonomiska, sociala och kulturella utveckling (artikel 3). Deklarationen berör även 
att urinvånare bör skyddas från tvingande assimilering eller förstörelse av deras kultur (artikel 
8). FN:s deklaration har funnits med i utformandet av studien samt fungerat som 
utgångspunkt i användandet av begreppet rättigheter i uppsatsen.  

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en historisk bakgrund till aktuellt område. Därefter följer en 
redogörelse av tidigare forskning vilken bland annat inkluderar ursprungsbefolkningens 
situation inom socialt arbete samt deras rättigheter. Dessa två kapitel syftar till att ge en 
övergripande beskrivning av ursprungsbefolkningens situation i Australien. Vidare 
presenteras uppsatsens teoretiska perspektiv. Dessa inkluderar det intersektionella 
perspektivet samt Maslows behovshierarki. Aktuella teorier valdes för att möjliggöra en 
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diskussion kring samhälleliga, institutionella och individuella effekter av resultatet. 
Fortsättningsvis beskrivs metodvalet, vilket utgår från en kvalitativ ansats, mer specifikt semi-
strukturerade intervjuer. Denna metod ansågs lämplig för att inhämta professionellas egna 
upplevelser och därmed uppnå syfte och frågeställningar. Metodkapitlet innefattar även etiska 
ställningstaganden. Etik har varit särskilt relevant för denna uppsats då studien undersöker 
professionella som arbetar med en utsatt grupp. Avslutningsvis redovisas resultatet följt av en 
diskussion. I resultatkapitlet presenteras en sammanställning av insamlat material kopplat till 
tidigare forskning. Vidare sammanfattas resultatet i diskussionskapitlet utifrån syfte och 
frågeställningar. Diskussionskapitlet fortsätter med en reflektion kring materialet utifrån valda 
teoretiska perspektiv.  Slutligen ges förslag om fortsatt forskning inom området.  
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2. Bakgrund 
Ovanstående inledningskapitel har givit en insyn i uppsatsens ämne samt syfte och 
frågeställningar. Följande kapitel kommer ge en djupare inblick i den historia som än idag 
påverkar Australiens ursprungsbefolkning, vilken är central för uppsatsens uppbyggnad och 
relevans. Inledningsvis beskrivs Australiens historia av kolonisering. Därefter följer ett avsnitt 
som behandlar förändringar inom den statliga politiken. Bakgrundskapitlet avslutas med en 
inblick i socialarbetarprofessionens roll under koloniseringen. 

2.1 Australiens historia av kolonisering 
Vid tidpunkten av kolonisationen år 1788 ansågs inte ursprungsbefolkningen använda marken 
på det sätt som fordrades för att benämna landet civiliserat. Därmed klassificerades Australien 
som ”Terra Nullis” – Ingenmansland (Eckermann, Dowd, Chong, Nixon, Gray & Johnson, 
2010; Short, 2003). Denna klassificering formade koloniseringen och gjorde att européerna 
kunde bosätta sig i landet utan upprättande av ett avtal med urinvånarna. Befolkningen ansågs 
inte vara en erövrad population och hade därmed ingen rätt till sitt land. Australiens 
urinvånare hade i över 40’000 års tid anpassat sig till den miljö och den omgivning de 
befolkat. De hade under denna period utvecklat unika sociala, kulturella, religiösa och 
ekonomiska levnadssätt. När européerna kom hade de i egenskap av kolonisatörer på samma 
sätt utvecklat unika levnadssätt, vilka skulle komma att vara annorlunda jämfört med de redan 
etablerade i landet. När de olika kulturerna möttes hamnade de i en kulturkrock, vilket förde 
med sig att befolkningsgruppen med mindre makt var tvungen att anpassa sig till den med 
större (Eckermann et al., 2010). Rättigheten till landet har dominerat den politiska agendan. 
År 1992 dömdes dock slutligen landet att tillhöra den australiensiska regeringen. Därmed har 
den statliga domstolen numera lika lite rätt att berättiga urinvånare deras förfäders mark, som 
kolonisatörerna hade rätt att ta besittning av landet från första början (Duhs & Davidoff, 
2010). 

2.2 Förändringar inom den statliga politiken 
Sedan kolonisationens början har Australiens ursprungsbefolkning varit en socialt 
missgynnad minoritet (Duhs & Davidoff, 2010). De traditionella levnadssätten som redan 
fanns i Australien värderades inte av kolonisatörerna (Green & Baldry, 2008). Det var inte 
förrän år 1967 som alla individer inom ursprungsbefolkningen räknades tillhöra den officiella 
populationen (Duhs & Davidoff, 2010). Efter den här tidpunkten har staten arbetat med att nå 
jämlikhet mellan alla invånare. Strävan har legat i att arbeta för bättre socioekonomisk status 
samt mot fattigdom och marginalisering. Dock var Australien ett av fyra länder vilka motsatte 
sig FN:s deklaration om särskilda rättigheter för ursprungsbefolkningar, när den publicerades 
år 2008. Det var först år 2009 Australien skrev under deklarationen (Amnesty international, 
2009). Underskriften föregicks av regeringens offentliga ursäkt år 2008, då den dåvarande 
premiärministern Kevin Rudd bad om ursäkt för tidigare lagar och politik, i synnerhet den 
stulna generationen (se nedan) vilken påverkat ursprungsbefolkningen på ett missgynnande 
sätt (Gilbert, 2013).  
 
År 2009 satte regeringen, tillsammans med staterna och olika territorium, upp nationella mål i 
ett projekt som kom att kallas Closing the Gap, för att motverka ojämlikheter. Projektet är 
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fortfarande aktuellt och inom Closing the gap ryms sex huvudmål. Dessa är bland annat att 
minska klyftan i förväntad livslängd, barnadödlighet, närvaro och prestation i skola, samt 
sysselsättning. Samtliga mål är utformade efter en jämförelse mellan ursprungsbefolkningen 
och den västerländska majoritetsbefolkningen. En central faktor för att möjliggöra uppfyllelse 
av målen är ett fungerande samarbete mellan professionella tjänstemän inom 
statsförvaltningen, området socialt arbete och urinvånare. Detta poängteras av den 
australiensiska staten, vilken menar att detta samarbete är avgörande för att kunna uppfylla 
målen inom projektet. Betoning läggs särskilt på att använda sig av den styrka som finns hos 
urinvånarna (Commonwealth of Australia, 2009). 

2.3 Socialarbetarprofessionens roll under koloniseringen 
Även det sociala arbetet i Australien har genom historien varit involverat i rasistiska 
maktutövanden och arbetets regler såväl som praktik har baserats på västerländska teorier. 
Särskilt inom barnskydd- och hälsoområdet har ursprungsbefolkningen blivit utsatta för 
förtryck (Green & Baldry, 2008). Exempelvis infördes år 1905 i västra Australien Aborigines 
1905 Act i syfte att kontrollera och segregera urinvånarna. I skapandet av denna antogs att 
ursprungsbefolkningen var en utdöende etnicitet, vilket lade grunden för tvingande 
assimilering (Johnston, 2011; Kaartdijin Noongar, u.å.). En av de åtgärder som gjordes i stöd 
av Aborigines 1905 Act var att permanent förflytta barn från deras familjer och placera dem i 
institutionell omsorg, var som helst i staten (Briskman, 2003; Darbyshire, 2010; Johnston, 
2011; National Sorry Day Committee, u.å.). Dessa omplaceringar pågick fram till tidigt 1970-
tal och är idag vedertaget känt som den stulna generationen (National Sorry Day Committee, 
u.å.). Uppbrytningen av familjer har resulterat i trauman och medfört ohälsa hos 
ursprungsbefolkningen. Än idag lever individer med en ovisshet om sin bakgrund 
(Eckermann et al., 2010). Medverkan i detta har Australian Association of Social Workers, en 
organisation vilken representerar socialarbetare i Australien, uppmärksammat och offentligt 
bett om ursäkt för år 2004 (Australian Association of Social Workers, u.å). Efter den 
offentliga ursäkten har organisationen konsulterat ursprungsbefolkningen i hur arbetet kan 
utvecklas för att vara mer anpassat till urinvånarna (Green & Baldry, 2008; Whiteside, Tsey 
& Wendy, 2011). Green och Baldry (2008) anser dock att anpassningsarbetet fortfarande är i 
behov av utveckling. 
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3. Tidigare forskning 
Ovanstående kapitel har redogjort för ursprungsbefolkningens situation utifrån ett historiskt 
perspektiv. Följande kapitel presenterar tidigare forskning angående Australiens 
ursprungsbefolkning och deras situation, med fokus på det sociala arbetet. Detta för att 
redovisa forskningsläget inom det aktuella ämnet. Samtliga artiklar inom kapitlet har 
publicerats år 2003 eller senare. Detta urval av forskning har gjorts utifrån ett etiskt 
avvägande (se vidare förklaring i 5.7). Kapitlet är indelat i fyra avsnitt. Inledningsvis beskrivs 
ursprungsbefolkningens aktuella situation i Australien. Därefter följer en redogörelse av 
ursprungsbefolkningens situation inom ramen för det sociala arbetet. Sedan belyses 
ursprungsbefolkningens rättigheter. Avslutningsvis följer ett avsnitt där utanförskap beskrivs i 
termer av social exkludering och social inkludering.  

3.1 Ursprungsbefolkningens aktuella situation i Australien  
I dagens läge är ursprungsbefolkningen en av de mest utsatta grupperna i Australien när det 
kommer till hälsoområdet och socioekonomisk utveckling (Gilbert, 2013; Harms et al., 2011; 
Herring et al., 2012). Fattigdom är ett utbrett problem (Gilbert, 2013; Green & Baldry, 2008). 
Förväntad livslängd är 17 år lägre jämfört med majoritetsbefolkningen (Commonwealth of 
Australia, 2009; Duhs & Davidoff, 2010). Många lider men av den stulna generationen. Detta 
har bidragit till att flera har tappat kontakten med sina rötter och upplever en förlust av 
identitet och meningsfullhet. En ytterligare problematik ligger i att många samhällen 
bestående av urinvånare har höga självmordsantal och präglas av en hög arbetslöshet (Duhs & 
Davidoff, 2010). En mängd sociala indikatorer som fattigdom, förväntad livslängd och hög 
kriminalitet visar att ursprungsbefolkningen lider tydliga nackdelar i jämförelse med den 
övriga befolkningen (Briskman, 2003; Duhs & Davidoff, 2010). Dessa nackdelar är även 
bakgrunden till att urinvånarna fortfarande anses missgynnande inom samhället (Duhs & 
Davidoff, 2010). 

3.2 Ursprungsbefolkningens situation inom ramen för det sociala arbetet 
Urinvånarnas tillgång till sociala välfärdssystem har av forskare benämnts begränsad och 
forskning visar att det finns en underanvändning av systemens resurser inom gruppen 
(Gilbert, 2013; Green & Baldry, 2008; Herring et al., 2012). Detta står i kontrast till att 
ursprungsbefolkningen som grupp samtidigt är överrepresenterade som klienter inom sociala 
välfärdstjänster (Baldry et al., 2006). Tillgången begränsas bland annat av att institutioner 
som tillhandahåller socialt stöd ofta är belägna på avlägsna platser och att det därmed kan bli 
dyrt att ta sig dit (Baldry et al., 2006; Briskman, 2003; Gilbert, 2013; Herring et al., 2012). Få 
klienter i ursprungsbefolkningen har tillgång till bil och lokaltrafiken är bristfällig. Även om 
vissa välfärdstjänster med blandad klientgrupp (ursprungsbefolkning och 
majoritetsbefolkning) ligger i klienters närområde väljer ibland individer, tillhörande 
urinvånarna, en mer avlägsen institution där personalen har stor kunskap av att arbeta med 
ursprungsbefolkningen. Detta på grund av att det finns tidigare erfarenhet av dåligt 
bemötande av personalen hos dessa välfärdstjänster (Baldry et al., 2006; Gilbert, 2013; 
Herring et al., 2012). Herring, Spangaro, Lauw och McNamara (2012) vilka genom 
fokusgrupper bland annat studerat hur urinvånare uppfattar professionella inom socialt arbete, 
skriver att det finns en blandning av positiva och negativa erfarenheter. All personal ger inte 
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dåligt bemötande, men detta sker tillräckligt ofta för att individer ska känna sig tveksamma 
till att vända sig till sociala välfärdstjänster för hjälp. Detta resulterar i att situationerna i 
många fall blir mer komplicerade än vad de behövt vara, vilket i sin tur exempelvis kan 
resultera i uppsägning av en bostad istället för tillfällig hjälp med hyran (Harms et al., 2011; 
Herring et al., 2012).  
 
Vidare har det visat sig att det finns en problematik kring institutionell rasism inom 
välfärdstjänster, vilket leder till fördomsfulla attityder. Urinvånare möter även detta i 
vardagen och det resulterar i en känsla av skam och låg självkänsla (Baldry et al., 2006; 
Gilbert, 2013; Herring et al., 2012). En efterfrågan finns därmed av utökad kunskap angående 
historiens påverkan på dagens situation, särskilt hur den stulna generationen influerar 
individer. Forskare beskriver att verksamma personer inom socialt arbete bör förstå vilken 
effekt trauma och rasism har haft på folkgruppen under flera generationer och hur detta följer 
med individer än idag. En förståelse för kulturella normer och familjestrukturer efterfrågas, 
samt ett öppet sinne för att ursprungsbefolkningen som grupp är heterogen. Detta för att 
motverka kulturellt olämpliga tjänster vilka leder till oönskade insatser (Baldry et al., 2006; 
Briskman, 2003; Green & Baldry, 2008; Harms et al., 2011; Herring et al., 2012). En vanlig 
insats inom institutioner, vilka tillhandahar välfärdstjänster, är inrättandet av en kulturellt 
kompetent kontaktperson till urinvånare i syfte att uppfylla krav på ett kulturellt accepterat 
bemötande och agerande. Dock förväntas ofta för mycket av kontaktpersonen och klienter kan 
hänvisas att komma tillbaka senare när kontaktpersonen är på plats. Klienter riskerar därmed 
att inte få den hjälp som behövs vid tidpunkten (Baldry et al., 2006; Herring et al., 2012). 
Liknande förslag om en kulturellt kompetent stödperson för professionella har framkommit i 
forskning. Denna kallas “kulturkonsult” och bör fungera som stöd och resurs till 
socialarbetaren i arbetet med urinvånare. Konsulten är tänkt att vara en inhemsk person med 
stor kunskap och erfarenhet av ursprungsbefolkningens historia och kultur samt vara 
behjälplig i att öka socialarbetares kunskap om dessa aspekter. Denna kan exempelvis vara en 
kollega på arbetsplatsen (Briskman, 2003).  
 
En rädsla för att kontakta institutioner inom det sociala arbetet på grund av exempelvis 
tidigare bemötande, eller rädsla av att inte bli förstådd, kan leda till att personen inte erhåller 
nödvändigt stöd. Klienter beskriver att deras upplevelser av dåligt bemötande exempelvis kan 
bero på tidspress, nedlåtande attityder och användandet av fackspråk istället för vardagligt tal 
hos socialarbetaren. Detta kan leda till att klienter väljer att lämna mötet istället för att få den 
hjälp som ursprungligen söktes (Baldry et al., 2006; Herring et al., 2012). Vid sådana tillfällen 
innebär det även att urinvånare inte delges samma rättigheter som övriga individer tillhörande 
majoritetsbefolkningen (Baldry et al., 2006). 

3.3 Ursprungsbefolkningens rättigheter 
Tidigare forskning har hittills redogjort för ursprungsbefolkningens situation i det 
australiensiska samhället samt inom det sociala arbetet. Fortsättningsvis fördjupas 
redogörelsen för gruppens situation i avseende till urinvånarnas rättigheter. Begreppet 
rättigheter är relevant då detta är centralt i studiens syfte och frågeställningar.  
 



  
	  

	   8	  

Trots regeringens ursäkt år 2008 sitter emotionella sår fortfarande djupt hos 
ursprungsbefolkningen. 200 år av social marginalisering och upplevd orättvisa fortsätter att 
påverka erkännandet av urinvånarnas rättigheter (Duhs & Davidoff, 2010; Gilbert, 2013). 
Teorier om rättvisa behandlar om, hur och varför personer bemöts olika av varandra. Sociala 
och ekonomiska ojämlikheter samt regeringens möjlighet att begränsa frihet mellan grupper 
är endast rättfärdigande om de gynnar alla invånare (Duhs & Davidoff, 2010; Hunter & 
Jordan, 2010). För att kunna inkludera alla individer i sociala och politiska sammanhang samt 
tillgodose rättvisa krävs ibland att vissa får speciella rättigheter för att underminera förtryck 
och sociala ojämlikheter. Med andra ord krävs att urinvånare både innehar medborgerliga 
rättigheter samt särskilda rättigheter för urinvånare, vilka tar hänsyn till kulturella skillnader 
(Briskman, 2007; Gilbert, 2013; Hunter & Jordan, 2010). Detta kan anses kostsamt men kan i 
långa loppet innebära en ekonomisk besparing då dessa rättigheter är mer lämpade för 
gruppen. Det har visat sig att urinvånare har större tendens att genomföra specifika program 
inriktade på gruppen, istället för generella program. Detta tyder på att inkluderandet av 
sociala och kulturella omständigheter kan medföra bättre utfall och därmed medverka i att 
minska ojämlikheterna i det australiensiska samhället (Hunter & Jordan, 2010; Muller, 2007). 
 
Urinvånarna har länge kämpat för sina rättigheter på regional, nationell och internationell 
nivå. I Aboriginal Issues in Context skriver Gilbert (2013) att dagens utmaning för 
socialarbetare i Australien är att bli värdiga samarbetspartners i kampen för 
självbestämmande, istället för att vara portvakter till insatser. Detta med bakgrund av att 
Australien, historiskt sett innehaft lagar, speciellt utformade för urinvånare i syfte att 
assimilera in dem i den dominerande kulturen och eliminera deras identiteter som kulturellt 
sett separata individer. Än idag finns föreställningar om att urinvånare bör assimileras in i det 
västerländska samhället. Detta hindrar möjligheten till självbestämmanderätt för urinvånare 
(Gilbert, 2013). Självbestämmanderätt definieras i FN:s deklaration om särskilda rättigheter 
för ursprungsbefolkningar (United Nations, 2008) som rätten till fritt bestämmande över sin 
politiska status samt ekonomiska, sociala och kulturella utveckling (artikel 3). För att 
möjliggöra självbestämmande och tillgodose ursprungsbefolkningens rättigheter som 
medborgare och urinvånare behövs det dock ske en attitydförändring, både hos socialarbetare 
inom olika institutioner och i samhället i stort. Det sociala arbetet behöver vara grundat på 
empowerment för att kunna tillgodose rätten till ursprungsbefolkningens självbestämmande 
(Gilbert, 2013; Whiteside et al., 2011). Empowerment kan kort definieras som hjälp till 
självhjälp och syftar till att klienten själv bör få kontroll och ta eget ansvar över sin situation 
(SOU 2003:108). Begreppet anses av forskare vara viktigt i avseendet att ta itu med de 
nackdelar urinvånare upplever inom det västerländska samhället, som nämnts ovan. Dessutom 
är metoden viktig inom socialt arbete i strävandet efter självbestämmande som kan leda till 
förbättrad hälsa och välbefinnande (Whiteside et al., 2011). 

3.4 Utanförskap – Social exkludering och inkludering  
Ovan har rättigheter diskuterats i förhållande till Australiens ursprungsbefolkning. Följande 
avsnitt avslutar kapitlet tidigare forskning och redogör för begreppen social exkludering och 
social inkludering. Dagens socialpolitik, exempelvis målen inom Closing the Gap, fokuserar 
ideligen på att överkomma missförhållanden, upplevda av urinvånarna i förhållande till övrig 
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befolkning. I internationell litteratur benämns detta vanligtvis som social exkludering eller 
social inkludering. Dessa begrepp förhåller sig, enligt Hunter och Jordan (2010), direkt till 
rättigheter då tillgången till rättigheter möjliggör eller begränsar inkludering i samhället.  
 
Hunter och Jordan (2010) skriver att social exkludering vanligtvis beskrivs som flera och 
överlappande missförhållanden, vilka kan vara konstanta över tid. Begreppet hänvisar inte 
endast till en situation utan till en process av exkludering. Författarna skriver att det finns 
olika idéer om vad begreppet rymmer. Många talar för att det åtminstone innefattar sociala, 
ekonomiska och politiska dimensioner. Social inkludering syftar istället, enligt författarna, till 
att beskriva vad individer är inkluderade i. Begreppet är en utveckling av social exkludering 
och tar i åsikt fler aspekter i bedömningen. Social inkludering är ett mindre tydligt avgränsat 
begrepp och skapar anpassningsmöjligheter till individuella skillnader. Begreppet innebär att 
alla medborgare själva ska kunna välja huruvida de vill ta del av rättigheter eller inte. Det 
innefattar därmed ett hänsynstagande till kulturella aspekter och olikheter (Hunter & Jordan, 
2010). 
 
Valmöjlighet är en central del inom begreppen social inkludering och social exkludering. 
Möjligheten till val uppmärksammar och beaktar skilda kulturella aspekter, vilket innebär att 
en individ har rätt att göra ett val som kanske inte önskas av en annan (Hunter & Jordan, 
2010). Hunter och Jordan (2010) delar upp begreppet frihet i negativ frihet och positiv frihet. 
Negativ frihet är när individer är fria från begränsningar i sina val. Positiv frihet betyder att 
individen innehar resurser och kapacitet till valmöjligheter. 
 
I resonemanget angående valmöjligheter, social exkludering och social inkludering och 
exkludering finns faktorer vilka exemplifierar begreppen. En av dessa är arbetslöshet, vilket 
är ett utbrett problem hos ursprungsbefolkningen idag (Commonwealth of Australia, 2009; 
Duhs & Davidoff, 2010). I diskussionen om social exkludering innebär höga 
arbetslöshetsantal att urinvånares rättighet att ta lika stor del av arbetsmarknaden som 
majoritetsbefolkningen försvåras. Duhs och Davidoff (2010) tar upp att arbetslösheten kan 
bero på att socialbidrag som delgivits är passiviserande. Ingångslöner är ofta låga och ligger 
endast något över det sociala bidraget. Detta innebär således att risken finns att individer 
socialiseras in i ett passivt bidragsberoende och därmed exkluderas från arbetsmarknaden 
(Duhs & Davidoff, 2010). Hunter och Jordan (2010) skriver dock att diskussionen blir mer 
komplex när det kommer till social inkludering. Många av urinvånarna vill vara en del av 
arbetsmarknaden på samma sätt som den övriga befolkningen. Dock går det inte att anta att 
alla urinvånare vill ta del av samhällets anställningsmöjligheter. Därför argumenterar Hunter 
och Jordan (2010) att det, med tanke på det höga arbetslöshetsantalet, inte går att utesluta att 
en del av urinvånarna kan ha en annan syn på arbete. Individerna kan därmed anses vara 
socialt inkluderade i samhället i och med att valet att stå utanför arbetsmarknaden är grundat 
på ett positivt fritt val.  
 
Begreppen social exkludering och social inkludering är relevanta för uppsatsen då de 
möjliggör en diskussion kring huruvida ursprungsbefolkningen står i ett utanförskap i 
samhället. Dessutom tar begreppet social inkludering hänsyn till det fria valet, vilket innebär 
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att en individ kan ta avstånd från deltagande i samhällsaktiviteter och fortfarande vara socialt 
inkluderad.  

3.5 Sammanfattning 
Ovanstående kapitel har redogjort för relevant forskning som syftar till att belysa Australiens 
ursprungsbefolkning och dess situation i samhället. Framställningen fokuserar på socialt 
arbete och klienters tillgång till välfärdstjänster vilken delvis kan begränsas av ett icke 
kulturellt anpassat bemötande. Ett sådant bemötande kan leda till en rädsla hos klienter att 
söka välfärdstjänster, vilket i sin tur innebär att ursprungsbefolkningen inte får ta del av 
samma rättigheter som övrig befolkning. I kapitlet har även framkommit att 
forskningsresultaten entydigt indikerar att urinvånare missgynnas socioekonomiskt. Dessutom 
visar tidigare forskning att det finns en underanvändning av sociala välfärdssystem hos 
ursprungsbefolkningen. Detta står emellertid i kontrast till att det samtidigt är en 
överrepresentation av gruppen inom systemen. Vidare tas även begreppet rättigheter upp i 
kapitlet genom att belysa vikten av att ursprungsbefolkningen inkluderas i medborgliga 
rättigheter, likväl att de innehar specifika rättigheter för urinvånare. Slutligen beskrivs 
befintlig forskning om social exkludering och social inkludering, där social inkludering 
betonar vikten av frihet för alla individer i valet av deltagande i samhällsaktiviteter. Tidigare 
forskning har givit en generell bild av ursprungsbefolkningens rättigheter eller brist på dessa. 
Dock råder en kunskapslucka i den forskning som tagits del av i aktuell uppsats vad gäller en 
inblick i hur professionella uppfattar ursprungsbefolkningens tillgång till välfärdstjänster samt 
hur professionella arbetar för att bevara ursprungsbefolkningens rättigheter. Detta kommer 
därav utforskas i studien, då bristande forskningsstöd funnits.   
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4. Teori 
Detta kapitel går fortsättningsvis in på de teorier som används i diskussionen av 
undersökningens resultat. Teorikapitlet redogör för två teoretiska perspektiv vilka är det 
intersektionella perspektivet och Maslows behovshierarki. Inledningsvis presenteras och 
motiveras valet av det intersektionella perspektivet. Sedan följer en redogörelse av Maslows 
behovshierarki. Avslutningsvis illustreras teoriernas samspel samt deras betydelse för studien. 

4.1 Det intersektionella perspektivet 
I tidigare forskning har framkommit att Australiens ursprungsbefolkning är en utsatt grupp 
inom det australiensiska samhället när det gäller hälsoområdet och socioekonomisk 
utveckling (Gilbert, 2013; Harms et al., 2011; Herring et al., 2012). Det intersektionella 
perspektivet kan användas som verktyg för att beskriva hur olika faktorer samverkar och 
påverkar individer och gruppers handlingsutrymme. Detta perspektiv har inte använts för att 
besvara studiens syfte vilket innefattar att analysera och beskriva hur professionella i västra 
Australien, främst inom det sociala arbetet men även relaterade professioner inom psykologi, 
uppfattar ursprungsbefolkningens tillgång till sociala välfärdstjänster samt hur professionella 
arbetar för att bevara ursprungsbefolkningens rättigheter. Perspektivet har istället applicerats 
på situationen informanterna beskriver och varit behjälpligt i hur denna situation kan förstås. 
Det intersektionella perspektivet utvecklades av Kimberlé Crenshaw och används ofta för att 
belysa hur olika faktorer påverkar maktordningar och skapandet av ojämlikhet i samhället. 
Dessa faktorer kan exempelvis vara etniska, kulturella och klassfaktorer. Relationen mellan 
dessa diskrimineringsgrunder samverkar i konkreta situationer i minskandet av individers 
handlingsutrymme och skapar olika maktordningar i olika situationer. Perspektivet kan 
exempelvis vara till hjälp i hur diskriminering och utanförskap kan förstås utifrån individers 
minskade handlingsutrymme (SOU 2007:067).  
 
Inom det intersektionella perspektivet betonas att både individuella och strukturella mönster 
av social inkludering eller social exkludering är beroende av mer än en faktor (SOU 
2007:067). Utgångspunkterna för intersektionella analyser är en förståelse av makt som 
sammansatt, instabil och situationsberoende. Detta innebär att maktordningar är en process 
och kan se olika ut i olika sammanhang (SOU 2005:41). Maktpositioner kan i den aktuella 
studien påverkas av faktorer som etnicitet, kultur och klass. Exempelvis kan etniciteten både 
höja och sänka maktpositionen beroende på kontexten. I kombination med den kulturella 
tillhörigheten kan maktpositionen påverkas ytterligare. Likaså kan klass påverka positionen. 
Samverkan mellan de olika diskrimineringsgrunderna kan leda till att en redan låg social 
status sänks. Tillsammans är alla faktorer med och påverkar människors uppfattning av 
varandra.  
 
Vidare är normer centrala inom maktutövande och inom de sociala processer där 
underordningar stigmatiseras. En person som avviker från normen blir ofta utesluten eller 
ansedd udda. Målet inom det intersektionella perspektivet är att uppmärksamma den 
komplexitet som är utmärkande för maktutövande inom institutionella och samhälleliga 
sammanhang (SOU 2005:41). 
 



  
	  

	   12	  

Det intersektionella perspektivet är applicerbart och relevant för den här studien bland annat 
då den är vedertagen bland andra forskare inriktade på utanförskap och makt (SOU 2005:41). 
Begreppet intersektionalitet har även anammats av Europeiska Kommissionen, vilken anser 
att perspektivet bör användas som verktyg för att öka jämställdhet exempelvis vad gäller 
diskriminering av etniska minoriteter (Europeiska kommission, u.å.). Australiens 
ursprungsbefolkning utgör enbart cirka 2,5 procent av Australiens totala befolkning 
(Australian Bureau of Statistics, 2011). Urinvånarna är därmed en klar minoritet och utesluts 
enligt många forskare från den västerländska normen i samhället (Young, 2004). Dessutom 
har ursprungsbefolkningen historiskt och kulturellt sett utsatts för diskriminering genom att 
urinvånare exempelvis fråntagits rättigheten till sitt land, rätten att tala det egna språket, 
förflyttats till olika reservat och avvisats från skolor på grund av sin etnicitet. Även idag 
upprätthålls diskrimineringen och rasismen av en dominant, västerländsk kultur (Herring et 
al., 2012). Således anses ett normperspektiv vara relevant i studien. Centralt är även att 
ursprungsbefolkningen kan ha en lägre social status på grund av tre faktorer, som valts och 
tagits upp ovan i avsnittet. En faktor som nämnts är klass. Klass kan beskrivas genom 
exempelvis brist på ekonomiska resurser, vilket är ett utbrett problem inom gruppen (Gilbert, 
2013; Green & Baldry, 2008). Fattigdom är en av flera sociala indikatorer som skapar tydliga 
nackdelar för urinvånarna i jämförelse med majoritetsbefolkningen (Briskman, 2003; Duhs & 
Davidoff, 2010). Gruppens sociala status kan även påverkas av en etnisk faktor, vilken har 
framkommit i forskning (Briskman, 2003). Slutligen anses kultur vara en väsentlig faktor. 
Dessa tre faktorer bidrar, som tidigare nämnts, till vilken maktposition individen har i olika 
situationer. Den sociala statusen kan komma att påverka individens självkänsla och tilltron till 
den egna förmågan. Insatser inom det sociala arbetet påverkas även av detta då klienters 
självkänsla kan vara avgörande för insatsernas verkan. Diskussionen om maktpositioner och 
social status har varit utgångspunkten i användandet av det intersektionella perspektivet.  

4.2 Maslows behovshierarki 
Den andra teorin vilken varit aktuell i uppsatsen är Maslows behovshierarki. Denna teori har 
som det intersektionella perspektivet inte varit behjälplig i besvarandet av studiens syfte. 
Maslows behovshierarki har istället använts för att illustrera vad effekterna kan bli av den 
situation professionella upplever att ursprungsbefolkningen i västra Australien befinner sig i. 
Detta ställningstagande har gjorts för att skapa en mer utförlig diskussion vilken illustrerar 
konsekvenserna av resultatet. Maslow, grundaren av humanistisk psykologi, såg människan 
som driven av en strävan att uppfylla underliggande behov. Denna motivation ansågs vara 
grundad i människors ultimata önskningar och mål (Bell, 2011; Sheehy, 2004). Människor 
strävar enligt Maslow efter att uppfylla behov från de grundläggande till de mer avancerade. 
Dessa behov presenterades av Maslow i form av en pyramid, vilken han kom att kalla 
behovshierarkin. I pyramiden kategoriseras behov in i fem olika nivåer. De mest 
grundläggande behoven är indelade i de lägre nivåerna och de mer avancerade i de högre. För 
att kunna förflytta sig upp till nästa nivå behöver individen först ha uppfyllt de lägre behoven. 
Med andra ord är de högre nivåerna beroende av de lägre nivåernas genomförande (Kleinman, 
2012). Ett misslyckande att tillgodose de grundläggande behoven ansåg Maslow vara grunden 
till många psykologiska problem (Sheehy, 2004).  
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I boken Psych101: Psychology Facts, Basics, 
Statistics, Tests, and More! presenterar 
Kleinman (2012) de fem nivåerna i pyramiden. 
Den första nivån omfattar enligt Maslows 
beskrivning de fysiologiska behoven. Dessa 
behov är de mest grundläggande och vitala för 
människors överlevnad, som föda och sömn. 
Även nästa nivå, som syftar till trygghetsbehov, 
handlar om överlevnad men dessa behov är inte 
lika vitala som de fysiska behoven. Denna nivå 
inkluderar bland annat personlig säkerhet och 
hälsa (Kleinman, 2012). I tidigare forskning har 
framkommit att Australiens 
ursprungsbefolkning generellt har flera 
socioekonomiska nackdelar än 
majoritetsbefolkningen. Dessa är bland annat en högre arbetslöshet, färre ekonomiska medel, 
17 år lägre livslängd samt ett högre bidragsberoende (Duhs & Davidoff, 2010). De nämnda 
omständigheterna ger indikation på att ursprungsbefolkningen generellt kämpar för att 
uppfylla trygghetsbehoven, vilka är väsentliga för överlevnad.  
 
Fortsättningsvis innefattar den tredje nivån samhörighets- och kärleksbehov. Inom denna nivå 
är känsla av tillhörighet viktig samt upplevelsen av att känna sig älskad och accepterad. Dessa 
behov kan uppfyllas genom vänskap, romantiska relationer och familj, men även genom 
involvering i exempelvis sociala organisationer (Kleinman, 2012). Inom 
ursprungsbefolkningens kulturer prioriteras generellt familj framför egna behov. Den stulna 
generationen innebar många brutna familjeband och individerna som utsattes för detta 
påverkas än idag (Duhs & Davidoff, 2010). Historiska handlingar kan därför komma att 
påverka relationer som inkluderas i den tredje nivån i pyramiden. Den fjärde nivån, vilken 
behandlar självkänslobehovet, kretsar kring att känna sig respekterad och värderad av andra, 
samt att ha en känsla av att bidra till sin omgivning. Detta för att kunna uppnå en god 
självkänsla (Kleinman, 2012). Individens behovstillfredsställelse på denna nivå är beroende 
av omgivningens validering för möjligheten att uppnå en god självkänsla. Om individen är en 
klient hos socialtjänsten påverkar även de professionellas handlande individen. Tidigare 
forskning har visat att det råder en problematik kring dåligt bemötande och strukturell rasism 
inom välfärdstjänster (Baldry et al., 2006; Gilbert, 2013; Herring et al., 2012). Vid kontakt 
med institutioner där detta förekommer finns en risk att individer internaliserar dessa 
attityder, vilket kan komma att påverka möjligheten för dessa att uppnå en god självkänsla. 
Slutligen skriver Kleinman (2012) att den sista nivån, behov av självförverkligande, är den 
nivå där människan enligt Maslow kan nå sin fulla potential. För att nå denna nivå krävs att 
individer inte hamnar i utsatthet till följd av negativa fördomar. Begreppet självförverkligande 
är brett men appliceringen i verkligheten är specifik. Självförverkligande kan exempelvis 
innebära att bli den bästa enhetschefen i kommunen eller den ideala föräldern (Kleinman, 
2012). Vid användning av teorin i skapandet av denna uppsats har samtliga nivåer tagits i 

Bild 1. Maslow’s Hierarchy of Needs (TechNet 
Magazine, 2009). 
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beaktning. Dock kommer endast de nivåer vilka har visats väsentliga för diskussionen 
beskrivas och diskuteras i diskussionskapitlet.  
 
För att kunna uppnå de högre nivåerna i behovshierarkin krävs enligt Maslow (1948) 
adekvata miljöförhållanden. Miljöförhållanden innebär exempelvis familjesituation, 
utbildningsmöjligheter och ekonomiska- och politiska förhållanden. Dessutom är det svårare 
för individer att fortsätta förflytta sig uppåt ju högre upp i pyramiden de befinner sig. Detta då 
ett behov av respekt eller status inom den fjärde nivån kräver att fler människor ger 
validering, mer tid och fler delmål än vid sökandet efter kärlek inom den tredje nivån. Detta 
hänvisar tillbaka till vad som tagits upp ovan – de grundläggande behoven måste vara 
uppfyllda innan de högre kan genomföras. Ett genomförande av de behov som ligger högre 
upp i pyramiden ger resultat av djupare glädje, lugn och rikedom i det inre livet. Ett 
uppnående av trygghetsnivån leder i bästa fall till en känsla av lättnad och avkoppling 
(Maslow, 1948). Med stöd av den historiska problematik som tagits upp i bakgrund och den 
rådande problematiken som tidigare forskning belyst, går det att hävda att 
ursprungsbefolkningen i allmänhet utgår från en lägre nivå i pyramiden jämfört med 
majoritetsbefolkningen. Detta leder till att klättring i pyramiden försvåras vilket påverkar 
individers möjligheter till självförverkligande. Enligt Maslow (1948) innebär detta att 
individer i sådana situationer inte upplever samma glädje och tillfredställelse i livet.  

4.3 Teoriernas samspel  
Syftet med uppsatsen är att analysera och beskriva hur professionella i västra Australien, 
främst inom det sociala arbetet men även relaterade professioner inom psykologi, uppfattar 
ursprungsbefolkningens tillgång till sociala välfärdstjänster samt hur professionella arbetar för 
att bevara ursprungsbefolkningens rättigheter. Den intersektionella teorin innebär en 
möjlighet att frambringa en klarare bild av hur maktordningar på en institutionell och 
samhällelig nivå skapas genom olika faktorer som etnicitet, kultur och klass. Urinvånarna 
befinner sig, etniskt och socialt sett, i minoritet vilket kan bidra till att de innehar mindre makt 
i förhållande till majoriteten av befolkningen. I den aktuella undersökningen används 
termerna maktpositioner och social status som faller inom det intersektionella perspektivet. 
Termerna tar hänsyn till de tre nämnda faktorerna för att beskriva den situation 
ursprungsbefolkningen befinner sig i enligt informanternas upplevelser.  Avsikten med detta 
är att förstå den diskriminering urinvånarna eventuellt utsätts för genom att skapa en 
uppfattning av hur urinvånarnas handlingsutrymme påverkas av deras etnicitet, kultur och 
klass. Maslows behovshierarki framhäver istället eventuella effekter på individnivå av den 
situation urinvånarna befinner sig i som kan tolkas ur informanternas utsagor. Att ha tillgång 
till rättigheter och välfärdstjänster är avgörande för att kunna uppfylla behoven i de lägre 
nivåerna i hierarkin. Om dessa rättigheter kompromissas påverkas således individens 
möjligheter att klättra i pyramiden. Detta illustrerar att en strukturell problematik på en 
institutionell eller samhällelig nivå kan skapa konsekvenser för individen. Studiens två teorier 
kompletterar varandra genom att de tillsammans möjliggör en diskussion kring implikationer 
på en samhällelig, institutionell och individuell nivå, av den situation informanterna upplever 
att ursprungsbefolkningen befinner sig i.  
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5. Metod 
I följande kapitel presenteras val av ansats samt materialinsamlingsmetod och dess 
begränsningar. Vidare redogörs för studiens urval, genomförandet av intervjuerna samt 
analysmetod. Kapitlet avslutas med en beskrivning och diskussion kring reliabilitet validitet 
och etiska överväganden.  

5.1 Val av ansats 
Forskning kan vara både deduktiv och induktiv. Deduktiv forskning utgår från en hypotes och 
ett antagande om vad som tros finnas genom utförandet. Den kan härledas från en teori men 
behöver inte göra det. Induktiv forskning börjar med en fråga. Istället för att falsifiera eller 
bekräfta en hypotes söker forskaren kunskap inom området. Det finns ingen klargjord 
föreställning om vad utkomsten kommer vara. Induktiv forskning kan sedan leda till en 
hypotesformulering som kan testas genom deduktiv forskning (6 & Bellamy, 2012). Aktuell 
uppsats redogör för en intervjustudie med frågeställningar som både faller inom ramen för 
induktiv och deduktiv forskning. Utifrån tidigare forskning fanns en viss föreställning om vad 
utfallet kunde tänkas bli. Detta då kapitlet redogör för hur situationen generellt ser ut för 
ursprungsbefolkningen. Det bidrar till antaganden som faller inom ramen för en deduktiv 
ansats. Däremot finns det bristfällig information angående hur professionella specifikt 
uppfattar ursprungsbefolkningens tillgång till välfärdstjänster samt hur professionella arbetar 
för att bevara ursprungsbefolkningens rättigheter. I detta avseende är studien induktiv och 
explorativ vilket innebär att forskaren inte vet mycket om fenomenet innan studien börjar. 
Studien är till för att skapa en uppfattning och utforska området. Utifrån materialet går det 
sedan att skapa en teoribildning (Stebbins, 2001).  
 
Metoden inom denna uppsats har utgått från en kvalitativ ansats med semi-strukturerade 
intervjuer som materialinsamlingsmetod. Detta ledde till vissa geografiska begränsningar av 
insamling av materialet på grund av långa avstånd, begränsad tidsram och ekonomiska medel. 
Därför har materialet enbart inhämtats i form av intervjuer med professionella i den del av 
västra Australien där främst Noongar-folket lever. Detta kan begränsa kunskapsläget i den 
aktuella studien angående professionellas erfarenheter av arbete med andra grupper inom 
ursprungsbefolkningen. Studien hade fortsättningsvis alternativt kunnat utgå från en 
kvantitativ ansats genom exempelvis enkätundersökningar. I en enkätstudie hade enkäter 
kunnat skickas ut i olika delar av landet. Detta hade möjliggjort en bredare överblick av 
urinvånarnas situation inom det sociala arbetet. Dock hade det kunnat begränsa skildringar av 
personliga upplevelser, vilket var centralt i det aktuella syftet och frågeställningarna. Efter 
överväganden av lämpliga metodval ansågs semi-strukturerade intervjuer vara den mest 
lämpliga metoden för att uppnå syftet och svara på frågeställningarna.  

5.2 Materialinsamlingsmetod 
Materialet har som nämnts i ovanstående avsnitt inhämtats med hjälp av semi-strukturerade 
intervjuer. En semi-strukturerad intervju är den vanligaste metoden inom kvalitativ design 
(Corby, 2006). En sådan intervju kan beskrivas som en blandning mellan en ostrukturerad 
intervju, där det inte finns någon intervjuguide och en strukturerad, där det är viktigt att strikt 
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följa intervjuguiden (Bryman, 2004). Semi-strukturerade intervjuer ger forskaren möjlighet att 
erhålla nödvändigt material samtidigt som informanten får utrymme att uttrycka sina åsikter 
och funderingar. Därmed får informanten en chans att utveckla sina argument mer än i en 
strukturerad intervju (Corby, 2006). Inom metoden följs en intervjuguide, men med 
flexibilitet. Det innebär att samtliga förberedda frågor bör ställas, men att forskaren även kan 
ställa andra frågor än de förutbestämda. Det är heller inte nödvändigt att frågorna följer den 
ursprungliga ordningen. Inom en semi-strukturerad intervju är forskaren intresserad av 
informanten egna upplevelser för att kunna beskriva händelser, mönster och olika typer av 
beteenden (Bryman, 2004). 
 
I denna studie har fokus inte legat på att få fram detaljerad fakta. Syftet har istället varit att 
analysera och beskriva hur professionella i västra Australien, främst inom det sociala arbetet 
men även relaterade professioner inom psykologi, uppfattar ursprungsbefolkningens tillgång 
till sociala välfärdstjänster samt hur professionella arbetar för att bevara 
ursprungsbefolkningens rättigheter. Därmed har semi-strukturerade intervjuer varit en lämplig 
materialinsamlingsmetod, då metoden möjliggjort svar på frågeställningarna samtidigt som 
intervjun begränsats till undersökningens fokusområde. 

5.3 Urval 
I många studier är den grupp människor som ska undersökas, i forskningssammanhang kallad 
population, för stor för att alla individer ska kunna delta i studien. Därav blir forskaren 
vanligtvis tvungen att göra ett urval med ett mindre antal individer. Urval kan göras på olika 
sätt och varje sätt har sina för och nackdelar (Bryman, 2004). Populationen som varit aktuell i 
denna studie är: professionella inom området socialt arbete i den del av västra Australien där 
främst Noongar-folket lever, vilka har särskild erfarenhet av att bemöta individer inom 
ursprungsbefolkningen. Den aktuella studiens urvalsprocess försvårades av att det var svårt att 
få individer att vilja delta i en intervju. Därmed blev följden att ett bekvämlighetsurval 
gjordes genom att personliga kontakter tillfrågades. Bekvämlighetsurval innebär enligt 
Bryman (2004) att forskaren i sitt urval inkluderar dem som finns tillgängliga i forskarens 
omgivning. Det kan vara ett bra alternativ när det exempelvis är svårt att få tag på deltagare. 
Då det i denna studie var problematiskt att få tillgång till informanter kvarstod ett 
bekvämlighetsurval som enda alternativ för att möjliggöra studiens genomförande.   
 
Tänkbara deltagare för studien kontaktades via email eller telefon. Av 20 kontaktade 
verksamheter valde sju informanter från fyra olika verksamheter att delta. Informanterna 
bestod av sex socialarbetare och en psykiatriker. Urvalet innefattade både de med inhemsk 
och västerländsk bakgrund. Dessutom var fem av informanterna anställda inom mentala 
hälsoinstitutioner för urinvånare och två var anställda inom rättspsykiatrisk vård, för både 
urinvånare och övrig befolkning. Alla informanter har stor kunskap av att arbeta med landets 
ursprungsbefolkning, i synnerhet Noongar-folket. 

5.4 Intervjuernas genomförande 
Samtliga intervjuer har genomförts av författarna till denna uppsats under april 2014 med 
professionella, verksamma inom det sociala arbetet men även relaterade professioner inom 
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psykologi, i den del av västra Australien där främst Noongar-folket lever. Innan 
intervjutillfället har samtliga deltagare blivit erbjudna att ta del av intervjuguiden, om de 
önskat. Varje intervju har utförts separat på respektive informants arbetsplats och varade 
mellan 30 och 60 minuter. Informanterna i studien har således befunnit sig i en känd miljö 
som förhoppningsvis bidragit till att de känt sig bekväma och avspända. Innan varje 
intervjutillfälle fick informanterna dels läsa ett allmänt informationsblad om studien och dels 
skriva på en blankett för att säkerställa informerat samtycke. Informationsbladet respektive 
samtyckesblanketten redovisas i bilaga 1 och bilaga 2. Informationsbladet innehöll kortfattat 
en presentation av studien, hur materialet kommer användas, etiska överväganden, 
information om samtyckes- och frivillighetskrav samt kontaktuppgifter till studenter och 
ansvarig handledare. Dessutom inhämtades ett muntligt godkännande till röstinspelning av 
intervjun. Inspelningen skedde med hjälp av privata mobiltelefoner.  
 
En intervjuguide användes vilken redovisas i bilaga 3. Frågorna inom denna var formulerade i 
syfte att kunna svara på frågeställningarna. Utformningen och användningen av 
intervjuguiden utgick från Brymans (2004) framställning i boken Social Research Methods, 
där han betonar vikten av att frågorna, vid behov ska kunna kastas om utan att det nödvändigt 
påverkar intervjun. Detta är viktigt för att upprätthålla kraven på en flexibel intervju. 
Dessutom ställdes majoriteten av frågorna som öppna frågor. Detta för att motverka att 
informanterna leds in att svara på ett sätt som forskaren förväntar sig. 

5.5 Analysmetod 
Transkriberingen av intervjuerna har skett snarast möjligt efter intervjutillfället, när intervjun 
fortfarande varit färskt i minnet. För att kunna sammanställa transkriberingen till ett resultat 
har innehållsanalys använts. Skälet till detta val var att metoden ansågs innehålla en 
flexibilitet, som är en viktig del inom semi-strukturerade intervjuer. Ett vanligt 
tillvägagångssätt inom innehållsanalys är att forskarna går igenom materialet på ett 
strukturerat sätt. För att kunna strukturera materialet har teman använts som hjälpmedel. 
Teman är ett avgörande steg inom innehållsanalysen och innebär att kategorier skapas och 
materialet kategoriseras utifrån ett kodschema (Bryman, 2004). I den aktuella studien har 
teman delats in i: professionellas upplevelser av ursprungsbefolkningens tillgång till 
välfärdstjänster, professionellas upplevelser av svårigheter som problematiserar 
ursprungsbefolkningens möjlighet att ta del av rättigheter, professionellas uppfattning om 
ursprungsbefolkningens utanförskap samt centrala delar inom professionellas arbete med 
ursprungsbefolkningen. Tillvägagångssättet har varit att markera materialet med olika färger 
vilka representerar berörda teman. Dessa har sedan strukturerats och indelats i 
underkategorier med hjälp av liknande metod. Ett strukturellt förhållningssätt har således 
använts för att skapa en tydligare bild av utfallet (Bryman, 2004).  Det har även varit centralt i 
den aktuella studien att inte stå på någons sida eller lägga in egna värderingar vid tolkningen 
av materialet. 

5.6 Diskussion kring reliabilitet och validitet 
Om en studie har hög validitet innebär detta att mätinstrumentet mäter det den avser att mäta 
(Bryman, 2004). Hur frågorna formulerades har därmed påverkat hur hög validitet studien 
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fått. Intervjuns frågor i den aktuella studien har följaktligen varit formulerade till att uppnå det 
definierade syftet. Vidare kan begreppet validitet delas upp i intern- och extern validitet. I 
denna studie har främst den interna validiteten varit aktuell. Intern validitet syftar till huruvida 
det går att avgöra om det vi avser att mäta verkligen påverkat utfallet eller om utfallet istället 
beror på en bakgrundsvariabel (Bryman, 2004). I den aktuella studien kan informanterna som 
valt att delta i intervjun ha en annan version angående hur professionella, inom det sociala 
arbetet och relaterade professioner inom psykologi, arbetar för att bevara urinvånarnas 
rättigheter jämfört med den övriga populationen. En bakgrundsvariabel kan exempelvis ha 
varit att de som valt att ställa upp i en intervju haft högre motivation eller större intresse av att 
arbeta med frågan. Med andra ord kan informanterna ha haft en större kunskap angående att 
arbeta med urinvånare. Däremot menar Flick (2009) att inom kvalitativa studier är den 
relevanta frågan när det kommer till urvalet: vad representerar informanterna och varför 
valdes de? Vidare skriver han att syftet med kvalitativa studier är att få en inblick och skapa 
nya teorier. Med detta i åtanke går det att se den eventuella bakgrundsvariabeln ”större 
kunskap” som en tillgång snarare än en orsak till minskad validitet. Detta då ”större kunskap” 
hos informanterna kan leda till en bredare inblick i professionellas upplevelser av dagens 
situation för urinvånare. Därigenom skapas även en kunskapsbas vilken kan leda till nya 
teorier för framtida forskning (Flick, 2009).  
 
För att en studie ska vara valid måste den även vara reliabel. Reliabilitet syftar till att en 
studie ska vara möjlig att upprepa (Bryman, 2004). Något som kan problematisera 
reliabiliteten är när flera observatörer tolkar materialet. Risken när en kodning ska göras av 
det material som inhämtas är att materialet tolkas olika av de involverade observatörerna. Det 
kan leda till att studien blir inkonsekvent och att pålitligheten kompromissas (Bryman, 2004). 
För att motverka detta har tolkningarna skett i ett samarbete mellan båda författarna till 
uppsatsen. Därmed har kodarreliabiliteten ökats, då tolkningen utförts med stöd av en 
diskussion.  

5.7 Etik 
Studien har baserats på intervjuer med sex socialarbetare och en psykiatriker som arbetar med 
Australiens urinvånare i den del av västra Australien där främst Noongar-folket lever. Från 
början var tanken att intervjua ursprungsbefolkningen själva, men på grund av ämnets 
känslighet i landet skapade det för stor problematik. Detta beror till stor del på att 
urinvånarna, historiskt sett, blivit illa behandlade och många har dåliga erfarenheter av 
forskare och professionella. Istället valdes studien att inriktas på professionella som möter 
urinvånare i sitt arbete. Dessa informanter kunde utifrån egna upplevelser belysa sina 
uppfattningar av hur situationen inom den sociala välfärden ser ut för ursprungsbefolkningen. 
Dock är även flera professionella skeptiska till att delta i studier inom detta ämne vilket är 
anledningen till att ett bekvämlighetsurval gjordes där vi genom personliga kontakter fann 
informanter. Mot bakgrund av denna skepsis var det av största vikt att informanterna 
informerades angående krav om avidentifiering och anonymitet och att dessa krav strikt 
följdes. Dessutom var det extra viktigt att informera om studiens syfte samt poängtera att 
samtyckeskrav gäller vilket innebär att deltagandet i studien baseras på frivillighet. 
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Hantering av materialet har skett med största försiktighet för att kunna försäkra 
avidentifiering av informanterna. Transkriberingen har följaktligen utförts på privata datorer 
och raderats i anslutning till uppsatsens publicering. Fortsättningsvis har namn fingerats och 
egenskaper vilka kan härledas till personen, exempelvis ålder, har exkluderats från våra 
anteckningar, transkriptioner och resultat. Däremot har antal år som verksam socialarbetare 
registrerats för att skapa en bild angående graden av erfarenhet inom yrket. Vidare har det 
insamlade materialet endast använts i forskningsändamål. Med tanke på att intervjuerna inte 
genomfördes på vårt förstaspråk, utan på engelska, fanns det en risk för missförstånd i 
kommunikationen. Därav var det extra viktigt att informanterna fick ta del av 
transkriptionerna innan resultatet sammanställdes. Detta för att möjliggöra eventuella 
anmärkningar på materialet. 
 
Innan varje intervju fick informanterna skriftlig information om de forskningsetiska riktlinjer 
författarna till denna uppsats följt under studiens utförande. Eftersom materialet inhämtades i 
Australien var det centralt att både svenska och australiensiska forskningsetiska riktlinjer 
efterföljdes. De etiska ställningstaganden som gjorts har delvis baserats på de svenska 
riktlinjerna inom Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska principer – inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Utöver dessa riktlinjer var det även 
viktigt att Australiens etiska riktlinjer beaktades i genomförandet av studien. Tre 
australiensiska dokument användes. Det första är ett övergripande dokument: National 
Statement on Ethical Conduct in Human Research (National Health & Medical Research 
Council, 2007), vilket bland annat tar upp respekten för urinvånarnas kultur och seder, tro och 
rättigheter. Det andra är särskilt inriktat på urinvånarna: Values and Ethics – Guidelines for 
Ethical Conduct in Aboriginal and Torres Strait Islander Health Research (National Health & 
Medical Research Council, 2003). Detta dokument betonar exempelvis vikten av 
hänsynstagande av och kunskap om ursprungsbefolkningens historia. Det sista dokumentet: 
Code of Ethics (Australian Association of Social Workers, 2010) innefattar etiska riktlinjer 
för professionella inom socialt arbete. Samtliga dokument var närvarande genom hela 
forskningsprocessen i syfte att tillgodose ett etiskt genomförande. 
 
Slutligen har inga artiklar före år 2003 inkluderas i kapitlet tidigare forskning. Detta med 
bakgrund av att den senaste revideringen av de etiska riktlinjerna i Values and Ethics: 
Guidelines for Ethical Conduct in Aboriginal and Torres Strait Islander Health Research 
publicerades år 2003. Därmed har endast artiklar som uppfyller kraven för de senaste 
riktlinjerna inkluderats. 
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6. Resultat 
I följande kapitel redogörs uppsatsens resultat i relation till tidigare forskning. Inledningsvis 
presenteras studiens sju deltagare. Vidare skildras resultatet utifrån fyra olika teman vilka är 
skapade utifrån studiens tre frågeställningar. Dessa innefattar: professionellas upplevelser av 
ursprungsbefolkningens tillgång till välfärdstjänster, professionellas upplevelser av 
svårigheter som problematiserar ursprungsbefolkningens möjlighet att ta del av rättigheter, 
professionellas uppfattning om ursprungsbefolkningens utanförskap och centrala delar inom 
professionellas arbete med ursprungsbefolkningen. Samtliga teman är även indelade i olika 
underkategorier. Historiska effekter poängterades generellt i intervjuerna som viktiga. I 
resultatkapitlet fanns dock inte utrymme för en redovisning av materialet kring detta. Därför 
uppmanas läsaren att ha den historiska kontexten, vilken presenterats i bakgrunden, i åtanke 
vid läsning av resultatet. Informanterna i resultatkapitlet arbetar i olika städer i den del av 
västra Australien där främst Noongar-folket lever.  

6.1 Presentation av informanter 
Inledningsvis presenteras de sju informanterna. Samtliga namn är fingerade och 
arbetsplatserna är allmänt beskrivna så de inte ska gå att härledas. Vidare nämns ej etnisk 
härkomst om det inte är väsentligt för beskrivningen av resultatet. Uppräknade åtgärder är 
gjorda i syfte att skydda informanternas anonymitet.  
 
Simon har arbetat som socialarbetare i 28 år. Han har erfarenhet av socialt arbete i både 
Europa och Australien. Simon har särskilt arbetat med Australiens ursprungsbefolkning i 14 
år. Han har tidigare arbetat inom den juridiska sektorn och arbetar nu inom mental hälsa, 
speciellt inriktad på urinvånare.  
 
Anna tog sin examen i socialt arbete för nio år sedan men har över 20 års erfarenhet av att 
arbeta inom den sociala sektorn. Hon är särskilt intresserad av mental hälsa, mindfulness, 
mödra- och barnavård och medvetet föräldraskap. Anna arbetar sedan 18 månader tillbaka 
inom området mental hälsa, speciellt inriktad på urinvånare. 
 
Daniel har en utbildning inom sociologi och samhällsutveckling. Han har även en 
masterutbildning i ‘Indigenous Well Being’ som drevs av professorer tillhörande 
ursprungsbefolkningen. Daniel har nästan tio års erfarenhet av arbete med 
ursprungsbefolkningen. Han arbetar idag inom området mental hälsa, speciellt inriktad på 
urinvånare. 
 
Maria examinerades som socialarbetare för 35 år sedan. Under hennes utbildning 
specialiserade hon sig i ursprungsbefolkningens olika kulturer. Hon arbetar sedan 13 år 
tillbaka på en institution för rättspsykiatrisk vård. Institutionen är öppen för alla medborgare 
men Maria upplever att det är ett stort antal personer ur ursprungsbefolkningen som kommer i 
kontakt med inrättningen.  
 
Robert är utbildad psykiatriker och arbetar delvis med samtalsbehandling inom mental hälsa 
på en institution för rättspsykiatrisk vård. Han är specialist inom juridisk psykiatri men även 
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barnområdet och arbetar även delvis på ett häkte för ungdomar. Robert har mer än tio års 
erfarenhet av att arbeta med ursprungsbefolkningen.  
 
Mikael har arbetat som socialarbetare i ungefär 25 år. Han har över tio års erfarenhet av att 
arbeta med urinvånare och har varit ledande i flera uppstartsprojekt för nya institutioner, 
speciellt inriktade på ursprungsbefolkningen. De senaste tre åren har han arbetat på en 
specialistmottagning inriktad på urinvånare inom området mental hälsa. Dessutom åker han 
ibland ut till ursprungsbefolkningens samhällen och arbetar med psykiatriska akutfall. 
 
Susanne har arbetat som socialarbetare i 14 år men har mer än 24 års erfarenhet av socialt 
arbete. Hon har sedan sju år tillbaka arbetat på en institution inriktad på hälsoarbete för 
urinvånare. Hennes främsta uppgift har under dessa år varit att starta upp nya program som 
tillgodoser utökad samtalsbehandling för urinvånare. Susanne har även tidigare i sin karriär 
varit i mycket kontakt med ursprungsbefolkningen.  

6.2 Professionellas upplevelser av ursprungsbefolkningens tillgång till 
välfärdstjänster 
Fortsättningsvis redovisas undersökningens resultat. I följande avsnitt analyseras 
professionellas upplevelse av ursprungsbefolkningens tillgång till välfärdstjänster i västra 
Australien. Generellt sett anses tillgången vara ett stort problem. Olika underkategorier som 
framkommit under intervjuerna är: information, ursprungsbefolkningens användning av 
välfärdstjänster och välfärdstjänsters anpassning. Dessa aspekter belyses och framställs 
nedan.   

6.2.1 Information 
Majoriteten av informanterna beskriver att det största problemet ligger i att urinvånare inte får 
information angående att välfärdstjänster existerar eller vilka tjänster som finns tillgängliga. 
Denna informationsbrist kommer till uttryck i följande citat hämtat från intervjun med 
Mikael: 
 

People think there’s a big mystery to working with Aboriginal people and there’s 
not really. When services are offered, they usually accept it very gratefully. Often, 
the biggest problem is that Aboriginal people don’t know what services there are 
and what’s available. 

	  
Här poängterar Mikael en upplevd feltolkning hos människor som i intervjuns sammanhang 
förstås som professionella vilka möter ursprungsbefolkningen i sitt arbete. Han menar att 
grunden till att välfärdstjänster inte får åtkomst till urinvånare ofta beror på bristande 
information. Detta är något som påpekas av flera informanter. Mikael ger även exempel på 
städer där han arbetat och upptäckt att inga personer ur ursprungsbefolkningens samhälle varit 
medvetna om att det finns välfärdstjänster tillgängliga i städerna. Detta kan, enligt hans 
beskrivning, vara det största problemet med tillgången. Därför anser han att en av hans 
viktigaste uppgifter som socialarbetare är att informera klienter angående vilka tjänster som 
finns att tillgå. Några informanter framställer dessutom att individer tillhörande 
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ursprungsbefolkningen inte alltid är bekväma att fråga efter information. Anna poängterar att 
det kan bero på att klienterna inte har ett tillräckligt högt förtroende för socialarbetaren.  
 
Det diskuterade informationsproblemet menar några av informanterna kan vara en orsak till 
den ojämlikhet i tillgången som de idag anser existerar mellan ursprungsbefolkningen och 
majoritetsbefolkningen. Flertalet informanter uttrycker att de på grund av 
informationsproblemet är noga med att upplysa om vilka välfärdstjänster som finns att tillgå i 
det enskilda fallet. 

6.2.2 Ursprungsbefolkningens användning av välfärdstjänster 
Ytterligare en faktor som flertalet av informanterna anser leder till problem med 
tillgängligheten är att urinvånare inte använder sig av befintliga välfärdstjänster. Detta har 
även belysts av forskare som argumenterar att det finns en underanvändning av 
välfärdstjänster hos ursprungsbefolkningen (Green & Baldry, 2008; Gilbert, 2013; Herring et 
al., 2012). Underanvändningen beskrivs vidare i intervjun med Robert: 
 

Indigenous people, they all have the rights but they don’t always access services. 
	  
Här betonar Robert att ursprungsbefolkningen besitter samma rättigheter som 
majoritetsbefolkningen. Dock använder de sig inte alltid av tjänsterna. Han beskriver även i 
intervjun att problemet egentligen inte ligger i en avsaknad av rättigheter utan i en bristande 
tillgång. Tänkbara orsaker till att urinvånare inte använder sig av välfärdstjänster tas vidare 
upp av flera deltagare i studien. Flera informanter beskriver att det ofta är väsentligt för 
urinvånare att ingen annan familj får reda på deras privata angelägenheter och att klienterna 
ibland inte litar på att sekretesskyddet tillgodoser detta. Anna upplever därför att det ibland 
kan hjälpa att hon tillhör majoritetsbefolkningen. Detta åskådliggör hon i citatet nedan: 
 

It's tricky [...] for confidentiality they are willing to engage maybe cause I'm not an 
Aboriginal person. […] They don't want anyone else knowing their business, so a 
lot of people won't access because they worry people will find out they´ve got 
problems you know so it's quite a tricky area. 

 
Anna upplever att det är ett svårt område men att det kan vara lättare för henne, som icke 
inhemsk socialarbetare att nå dessa klienter då de eventuellt upplever att hennes härkomst kan 
minska risken att ordet sprider sig. Citatet anser vi visar på en rådande segregering inom 
samhället då det inte anses troligt att den ena gruppen beblandar sig med den andra. Denna 
aspekt kommer beröras vidare i 6.4.2. Ytterligare en anledning till varför 
ursprungsbefolkningen inte använder välfärdstjänster beskriver några av informanterna är att 
det i grunden finns ett motstånd hos urinvånare till nyttjandet av statliga organisationer, även 
den mest enkla hälsoservicen. Detta delvis med bakgrund av regeringens handlingar inom den 
stulna generationen, som kan ha skapat en effekt av misstro till välfärdstjänsters motiv. Detta 
illustrerar Mikael nedan.  
 

There’s a lot of historical factors that lead to substantial mistrust of government 
agencies particularly, ehm, health and welfare services also. Because often welfare 
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services invariable were involved in removal of children. You know, the stolen 
generation stuff, so people are quite reluctant to initiate contact with services. 

	  
Här belyser Mikael den tveksamhet som hos många urinvånare råder vad gäller att kontakta 
välfärdstjänster. Denna diskuterar han vidare kan bero på erfarenheter av tidigare bemötande 
inom statliga organisationer. Misstron menar han fortsätter att influera generationer även idag.  
 
Informanter beskriver att en underanvändning av institutioner tillsammans med det tidigare 
nämnda informationsproblemet skapar barriärer för urinvånare att ta kontakt med 
välfärdstjänster. Susanne berättar även att det även finns en språkbarriär som inte alltid 
uppmärksammas hos välfärdstjänsterna, vilket ytterligare kan leda till ett motstånd att nyttja 
resurserna. Detta då engelska generellt inte är ursprungsbefolkningens förstaspråk och att det 
finns många olika språkgrupper inom ursprungsbefolkningen att ta hänsyn till. Det senare, att 
det finns olika språkgrupper, poängterar även Susanne hänvisar till att urinvånarna inte vill bli 
behandlade som en homogen grupp. Detta då det finns många kulturer inom befolkningen och 
att dessa kan variera avsevärt. Denna aspekt, vikten att se gruppen som heterogen, bekräftas 
även av flera forskare (Baldry et al., 2006; Briskman, 2003; Green & Baldry, 2008; Harms et 
al., 2011; Herring et al., 2012).  

6.2.3 Välfärdstjänsters anpassning  
Inom avsnitt 6.2 har hittills redogjorts för ett informationsproblem och en underanvändning 
av välfärdstjänster. Några informanter benämner även att ytterligare en problematik ligger i 
att välfärdstjänster generellt sett inte anpassar sin service till urinvånare. Det finns en 
bristande flexibilitet i arbetet. Denna brist bekräftas av forskare, vilka skildrar att det finns 
behov av trygga mötesplatser för klienter (Baldry et al., 2006; Briskman, 2003; Green & 
Baldry, 2008; Harms et al., 2011; Herring et al., 2012). Mikael beskriver att institutioner inte 
alltid uppmärksammar bristen av kontakt med urinvånarna som ett problem dessa planerar att 
åtgärda. I intervjun uttrycker han detta på följande sätt: 
 

So, they don’t get access and it’s a very difficult thing to say. It’s not that they are 
denied services, it’s just that services don’t consider what’s going to work and how 
things are going to work and how it’s gonna be. 

	  
Här beskriver Mikael att urinvånare inte blir nekade tjänster men att tjänsterna inte tar hänsyn 
till vad som fungerar för dem. Kärnan i citatet visar ett rådande anpassningsproblem. Detta 
bekräftas även av några av de andra informanterna i studien. Vidare diskuterar Mikael att 
något som vanligtvis visat sig fungera är att arbeta uppsökande istället för att verksamheten är 
institutionsbaserad. Detta nämns även av flera informanter. De betonar att ett uppsökande 
arbete kan möjliggöra ett kulturellt anpassat arbete. Ett tillvägagångssätt som dock sällan sker. 
Mikael exemplifierar bristen på ett kulturellt anpassat arbete då han beskriver att personal 
inom organisationer han kommit i kontakt med har genomfört hembesök hos 
majoritetsbefolkningen men aldrig hos ursprungsbefolkningen. Inom organisationerna fanns 
rutiner angående att alltid före varje nybesök, oavsett hushåll göra en riskbedömning. Dock 
hade detta inte gjorts av ursprungsbefolkningens hushåll i städerna. Urinvånarnas hushåll 
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ansågs av personalen således för farliga att besöka på grund av egna antaganden, utan att ha 
grund i en riskbedömning.  
 
Problematiken som redogjorts för ovan hänvisar dock inte till alla institutioner. Det 
framkommer att en majoritet av informanterna i studien har anammat detta uppsökande 
arbetssätt. Simon beskriver nödvändigheten att göra hembesök: 
 

And we need to be really flexible in our work. I don’t expect people to come in 
here, so most of us are travelling the road and meeting them where they feel 
comfortable to speak. 

	  
Ovan belyser Simon vikten av att vara flexibel i sitt arbete. Hans inställning är att han som 
professionell har ett ansvar att möta klienterna där de känner sig trygga. Detta är vanligtvis i 
klienternas hemmiljö och inte på ett socialkontor. Detta koncept stärks även av Mikael. Han 
redogör för mobila verksamheter stationerade i urinvånarnas omgivning. Dessa har visat sig 
effektfulla särskilt om de har separata mottagningsdagar för kvinnor och män i syfte att 
uppfylla en kulturanpassad verksamhet.  
 
Samtliga informanter i studien arbetar på något sätt för att bevara ursprungsbefolkningens 
kultur och hänsynstaganden är något som ständigt görs i arbetet. Dessa görs genom att 
informanterna anpassar sitt arbete på olika sätt. Maria exemplifierar nedan hur personalen på 
hennes arbetsplats underlättar för klienter att ta kontakt med välfärdstjänster: 
 

They’re not always able to adhere to the prescribed visiting time so we try to make 
special arrangements for them to come in and visit at times that's convenient for 
them. 

	  
Ovan belyser Maria att personalen inom hennes organisation anpassar besökstiderna. I 
intervjuns sammanhang framkommer att detta görs då klienter tillhörande 
ursprungsbefolkningen många gånger har en annan uppfattning om tid. Detta kan ge uttryck i 
att de kommer på andra tider än den avtalade besökstiden. Ett sätt att ta hänsyn till kulturella 
faktorer är därför att vara flexibel med besökstider för att tillgodose rättigheter.  

6.3 Professionellas upplevelser av svårigheter som problematiserar 
ursprungsbefolkningens möjlighet att ta del av rättigheter 
Nedan redogörs för olika svårigheter informanterna upplever begränsar urinvånarnas 
möjligheter att ta del av rättigheter i västra Australien. Följande tema är uppdelat i resurser, 
välfärdstjänsters fungerande, syn på problematik samt individuella och kulturella faktorer.   

6.3.1 Resurser 
Majoriteten av informanterna i studien benämnde begränsade resurser som en central 
påverkande faktor när det gäller urinvånarnas möjlighet att ta del av sina rättigheter. 
Begränsade resurser kan få effekter i olika delar inom den sociala välfärden och 
informanterna gav olika exempel på detta. Några informanter benämnde brist på bostäder som 
en viktig del av problematiken. Detta menar de beror på att väntelistan är lång, vilket leder till 
överfyllda lägenheter. Daniel nämner att det ibland kan bo upp till tjugo personer i en 
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fyrarumslägenhet. Vidare menar Simon att trångboddhet kan leda till andra socioekonomiska 
problem, vilket bland annat inkluderar drogmissbruk, barnmisshandel och våld. 
 
Bristande ekonomiska medel påverkar även mängden av resurser i form av personal som sätts 
in. Antalet klienter per anställd är högt, vilket Anna berör i intervjun. Hon beskriver detta i 
följande citat: 
	  

So you can see I’m like scratching scratching you know. So even government 
departments now have been hollowed out so there's this real need for what they 
call positive discrimination, which is where you add extra.   

	  
Anna beskriver här hur de bristande resurserna begränsar möjligheten att tillgodose klienters 
behov. Hon menar att samhället är i behov av positiv diskriminering för att genomföra en 
skillnad av urinvånarnas livssituation. Detta innebär att tillskjuta extra resurser mot specifika 
grupper. Argumentationen för positiv diskriminering förs även av forskare. De understryker 
att särskilda rättigheter för urinvånare krävs för att kunna tillgodose en rättvisa mellan alla 
medborgare (Briskman, 2007; Gilbert, 2013; Hunter & Jordan, 2010). Vidare nämner Anna 
att det finns en brist på långvariga insatser. Här tar hon upp och diskuterar målen inom 
Closing the Gap, en insats gjord av regeringen vilken berörts i bakgrundskapitlet, som hon 
anser brister i det avseende då målen har ett behov av långsiktiga investeringar.  
 
Ytterligare en aspekt som framkommer tas upp av Robert. Han anser att institutioners 
möjlighet att anpassa sig till ursprungsbefolkningen är beroende av resurser, vilket han 
nämner nedan:  
    

We need to really get non-Indigenous services thinking in Indigenous ways of 
healing and moving forward and that can be the challenge sometimes because 
some of those things aren’t always able to be done because of the limited 
resources. 

	  
Robert redogör här för att institutioner är i behov av en förändring för att kunna utvecklas till 
ursprungsbefolkningens fördel. Kulturella faktorer bör tas i åtanke men dessa är beroende av 
ekonomiska medel för sitt genomförande. Denna förändring i insatser kan dock få positiva 
utfall. Forskare har nämligen visat att urinvånare har en större tendens att ta del av insatser 
vilka tar i åsikt kulturella faktorer (Hunter & Jordan, 2010; Muller, 2007).  

6.3.2 Välfärdstjänsters fungerande 
Gemensamt för knappt hälften av informanterna var att de ingående diskuterade 
välfärdstjänsternas fungerande som en problematisk faktor när det kommer till urinvånarnas 
tillgång till rättigheter. Informanterna diskuterade dock även här olika aspekter, vilka kan 
bidra till svårigheter för urinvånarna att ta del av sina rättigheter. En av dessa svårigheter 
benämns av Susanne. Hon hävdar att det i hennes arbete ingår att själv vara medveten om 
vilka rättigheter som finns och även upplysa klienter om dessa. Det svåra beskriver hon blir 
när hon remitterar klienter till andra institutioner där de inte blir bemötta med respekt och 
rättigheter inte tillvaratas. Vidare uttrycker Susanne att: 
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There’s that frustration that people are not getting the service that they ought to be 
given, because the service that they’re going to isn’t culturally safe. 

	  
Frustrationen hon nämner är talande och det är även något som präglar intervjun avseende 
diskussionen kring institutioner med en blandad klientgrupp (ursprungsbefolkningen och 
majoritetsbefolkningen). Hon nämner i intervjun att hon upplever en frustration när hon får 
vetskap om att hennes klienter inte får sina rättigheter tillgodosedda på grund av att andra 
organisationer inte är kulturellt säkra. Ett kultursäkert arbete innebär att verksamheten är 
känslig för och har kunskap angående olika kulturer. Därmed kan de även anpassa 
organisationen till dessa kulturer. När en institution inte är kultursäker innebär det att 
urinvånarnas rättigheter inte efterses.  
 
En annan aspekt kring organisationernas struktur tas upp av Mikael som i intervjun hävdar att 
det ofta finns en rädsla från den professionellas sida att interagera med urinvånarna. Detta 
belyser han genom följande citat: 
 

There’s a lot of fear and reluctance about yeah making that contact, getting that 
engagement started and it’s usually from a position of ignorance, and that’s 
probably a fairly strong statement but that’s the way I see it. People assume it’s 
going to be difficult, people assume it’s going to be dangerous. There’s all sorts of 
assumptions that happens which really aren’t based in any kind of fact of reality. 

 
Den här rädslan som tas upp menar Mikael påverkar interaktionen mellan den professionella 
och dess klienter, vilket leder till att urinvånarna således inte delges samma bemötande. Ofta, 
menar han, att desperation misstas för aggressivitet. Klienter vilka är i ett kritiskt tillstånd kan 
verka aggressiva på grund av rädsla. Detta kan leda till att professionella inte vågar interagera 
och därmed tillgodoses inte de nödvändiga tjänsterna.  

6.3.3 Syn på problematik 
Några av informanterna benämnde synen på hälsa som en bidragande svårighet när det 
kommer till urinvånarnas möjligheter att ta del av sina rättigheter. Detta då det är vedertaget 
att ge en biologisk förklaringsmodell till hälsoproblematik utan att ta hänsyn till de sociala 
komponenterna. Simon uttrycker detta i ett exempel då ett barn kommer i kontakt med en 
läkare: 
 

Anyone of these kids might be struggling and they go and see a doctor or a 
paediatrician [...] and none of the social circumstances are really looked at. I sort 
of see that as a denial of rights in the way that it pathologies you know, there’s 
something wrong with you. 

 
Här beskriver han att professionella inte alltid kommer till roten av problemet genom att 
endast använda en biologisk förklaringsmodell. Istället sätts en etikett på personen att det är 
något fel på denna. Enligt Simon handlar det verkliga problemet många gånger om trauma. 
Många i ursprungsbefolkningen har genom historien blivit traumatiserade och skadorna från 
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detta tas inte hänsyn till i en klinisk modell. Vidare menar Robert att även en kulturell 
komponent är väsentlig i sättet att se på klienters hälsa. Detta uttrycks nedan: 
                                                              

We need to appreciate that the clinical and the culture, clinical competency is a kin 
to culture competency and that should be the benchmark [...] It’s also about 
clinical services allowing that culture space to exist and being comfortable with 
that, so that’s some of the challenge. 

 
Citatet refererar även detta till att inte endast förlita sig på en biologisk modell. Robert menar 
att kulturen och den kliniska vetenskapen istället bör komplettera varandra. Användandet av 
en kulturell komponent kan verka skrämmande för den som är obekväm med ett icke 
västerländskt tillvägagångssätt. Denna syn på helande anser Robert dock är väsentligt i arbetet 
och något institutioner bör stäva efter. Kulturella och sociala komponenter diskuteras även 
som viktiga i tidigare forskning. Dessa beskrivs centrala inom flera insatser i syfte att 
medföra bättre utfall och minska ojämlikheten i det australiensiska samhället (Hunter & 
Jordan, 2010; Muller, 2007). 

6.3.4 Individuella och kulturella faktorer 
Knappt hälften av informanterna nämner kulturella faktorer som bidragande till en bristande 
möjlighet för urinvånare att ta del av rättigheter. Ett exempel som tas upp är att det kan finnas 
stereotyper angående vad det innebär att vara urinvånare inom den egna gruppen. När en 
individ således får en ökad social status i det västerländska samhället genom exempelvis ett 
arbete vilket kräver högre utbildning kan detta få olika reaktioner från personer inom gruppen 
och dessa är inte alltid positiva. En lägre klassposition beskrivs vara normen i vissa grupper 
inom ursprungsbefolkningen. Risken är att individer som avviker från normen blir sedda som 
annorlunda av personer ur den egna gruppen. Vidare upplever några att det finns begränsade 
ingångsvägar för unga urinvånare in i samhället som är socialt accepterade av den 
västerländska majoritetsbefolkningen. Dessa accepterade ingångsvägar kan exempelvis vara 
via musik eller idrott. Daniel nämner att bland vissa unga Noongar-pojkar är normen att sitta i 
fängelse. I intervjun med Daniel framkommer: 
	  

The social norms for Noongar young people, especially boys, is to go to prison. 
Now white society isn't aware that that's the social norm amongst Noongars but it's 
sort of turns that around. [...] It's only a small subgroup. Not all Noongar boys 
wants to go to prison, and certainly parents are horrified by it, but young people 
sort of see it in some ways a sense of inevitability.  

	  
Daniel sätter här ord på vad begränsade ingångsvägar för unga in i samhället kan leda till. 
Resultatet blir en hopplöshet och vissa unga ser därför fängelse som enda kvarstående 
alternativ, vilket även Anna bekräftar. Detta tror vi kan vara en anledning till den höga 
kriminalitet som enligt forskare existerar inom ursprungsbefolkningen (Briskman, 2003; Duhs 
& Davidoff, 2010). 
 
Vidare diskuteras begreppet rättigheter generellt av några av informanterna. Daniel menar att 
det har varit svårt för ursprungsbefolkningen att få rättigheter erkända i Australien, vilket 
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även uttrycks av Gilbert (2013). Fortsättningsvis nämner Daniel att bieffekten av bristen på 
rättigheter fortfarande är aktuell och leder till svårhanterade situationer. Mikael nämner även 
att det finns ett problem kring att individer inte är medvetna om sina rättigheter. Detta belyser 
han genom följande citat: 
	  

I think the biggest challenge is that people inform service effectively on rights 
issues. And I think, if I think about some of the work I’ve done it rarely happens. 
People aren’t necessarily informed with their rights. I think there’s probably quite 
a few practitioners out there who aren’t informed well enough of patients rights 
either. 

	  
Mikael nämner här att utmaningen ligger i att informera institutioner som tillhandahar 
välfärdstjänster angående problematiken kring rättigheter. Han menar att människor, vilket i 
intervjuns sammanhang går att förstås som urinvånare, inte alltid är medvetna om sina 
rättigheter. Likaså är inte alltid de professionella medvetna om dessa. En bristande vetskap 
leder därför till att urinvånarnas möjlighet att få tillgång till sina rättigheter begränsas.  

6.4 Professionellas uppfattning om ursprungsbefolkningens utanförskap 
Följande avsnitt skildrar professionellas uppfattning om ursprungsbefolkningens utanförskap i 
förhållande till majoritetsbefolkningen i västra Australien. Avsnittet har delats upp i 
underkategorierna: samhällets struktur och förutfattade meningar. 

6.4.1 Samhällets struktur 
En problematik kring samhällets struktur var något som framkom i majoriteten av 
intervjuerna. Ett av de områden vilket några av informanterna diskuterade var rasism. 
Susanne beskriver det på följande sätt: 
 

Unfortunately, when you work with Aboriginal people a lot, you witness a lot of 
discrimination and racism, on a human level and on a structural level. Pretty much 
on a daily basis.      

	  
Susanne hänvisar här både till en rasism på samhällsnivå likväl som en institutionell rasism. 
Det som är utmärkande i citatet är att hon beskriver att rasismen är närvarande och uppenbar 
på en daglig basis. Institutionell och samhällelig rasism är begrepp som kommer upp i knappt 
hälften av intervjuerna och som även belysts av forskare. Forskare beskriver att det råder en 
institutionell rasism, samt att urinvånarna även möter rasismen i vardagen. Detta resulterar i 
fördomsfulla attityder hos majoritetsbefolkningen och en känsla av skam och låg självkänsla 
hos urinvånarna (Baldry et al., 2006; Gilbert, 2013; Herring et al., 2012). Simon uttrycker att 
han anser att Australien i grund och botten är ett rasistiskt land. Detta hänvisar till en 
beskrivning av den rådande samhällsrasismen. Vidare diskuteras problematiken kring 
institutionell rasism av cirka hälften av informanterna. Simon nämner i denna diskussion att 
många professionella sannolikt skulle förneka att en sådan rasism existerar. Han menar dock 
att den uppenbart är närvarande i kontakten med andra institutioner. Anna belyser dessutom 
att institutionell rasism kan skapa konsekvensen av en barriär vilken försvårar för urinvånare 
att ta plats på samhällsarenan.    
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En av aspekterna vilken redogörs för ovan är den institutionella rasismen. Denna benämns 
sätta upp en barriär för urinvånarna att få sina rättigheter tillgodosedda. En sådan begränsning 
gör att urinvånarna inte får valmöjligheten att ta del av rättigheter eller ej. Detta diskuteras 
även av Hunter och Jordan (2010) vilka skriver att en bristande valmöjlighet leder till att 
gruppen inte är socialt inkluderad1 i samhället. Med andra ord leder detta till en segregering 
mellan ursprungsbefolkning och majoritetsbefolkning. En uppdelning av samhället diskuteras 
även av några informanter i studien. Mikael beskriver följande i intervjun: 
 

I think in effect, there is still pretty much two parallel societies here, there’s really 
not a lot of integration between Aboriginal communities and the wider 
communities.           

	  
Utifrån detta citat menar Mikael att det finns en uppdelning mellan ursprungsbefolkningen 
och övrig befolkning. Detta framkommer även i samtalet med Daniel. Han exemplifierar detta 
och berättar om en erfarenhet med en klient vilken var ett av de barn som blev bortförda och 
placerade i missioner under den stulna generationen. Klienten ska ha uppgett att denna kunde 
räkna på ena handen antalet ”vita människor” som denna varit i kontakt med efter sin tid i 
missionen. Detta hänvisar återigen till beskrivningar om en uppdelning av samhället och en 
bristande interaktion mellan ursprungsbefolkningen och majoritetsbefolkningen.  

6.4.2 Förutfattade meningar 
Inom ramen för samhällets struktur ryms förutfattade meningar, vilka även tillhör 
diskussionen om utanförskap. Robert upplever att samhället har gått från att ha en negativ bild 
till en mer neutral sådan. Han tror även att samhället förhoppningsvis är på väg att utveckla en 
mer positiv attityd gentemot urinvånare. Detta talar emot Gilbert (2013) och Whiteside et al. 
(2011) vilka argumenterar för att det både hos professionella inom socialt arbete och i 
samhället i stort fortfarande finns behov av attitydförändringar. Dock förnekar inte Robert att 
det lever kvar negativa stereotyper kring ursprungsbefolkningen. Existensen av negativa 
stereotyper bekräftas av majoriteten av informanterna. Dessa stereotyper kan få olika 
konsekvenser. Några av informanterna nämner att förutfattade meningar kan resultera i en 
särbehandling. Olika exempel framkommer i intervjuerna. Ett av dessa nämns av Daniel som 
beskriver sin erfarenhet av klienters berättelser angående polisens procedur när de misstänker 
att unga urinvånare begått brott. 
 

The police will pull up in the street [...] and not inhering to their rights as young 
people in this country. They don’t introduce themselves and give their name, this is 
the police, or saying “we suspect that you have stolen something and we wanna 
search you”. They won’t say that they will say, you know “spread your arms and 
legs” and then pad them down. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Social inkludering syftar till att alla medborgare ska kunna välja huruvida de vill ta del av rättigheter eller inte. 
En individ är således inte socialt inkluderad om denna inte har valmöjligheten att delta i en samhällsaktivitet. 
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Detta exempel illustrerar särbehandling på grund av negativa stereotyper. Daniel understryker 
att detta är polisens aktioner, vilket är utmärkande i citatet då polisen är till för att skydda och 
tillvarata rättigheter. Den institution invånare ska kunna förlita sig på är densamma vars 
handlingar inkräktar på unga urinvånares rättigheter. Daniel beskriver vidare i intervjun att 
denna särbehandling gentemot ursprungsbefolkningen även sker hos andra samhällsorgan. 
Liknande exempel ges av några andra informanter, vilka även de tar upp situationer då 
urinvånares rättigheter inte efterföljs på grund av förutfattade meningar.  
 
Ytterligare en konsekvens av förutfattade meningar är att det leder till olika förväntningar på 
olika grupper, vilket beskrivs av Susanne nedan:  
	  

I think that as a nation, if I might say this in a paper in Sweden, we can sometimes 
be a bit tokenistic. We want our Aboriginal people to paint our art and dance at 
open days but we don’t necessarily believe that they can treat us as doctors or 
lawyers, and I think there’s a lot of work to do on, I think there’s a lot of work 
that’s been done and I celebrate that, but I think there’s a lot more to the difficulty. 

	  
Här beskriver Susanne att en viss del av de kulturella aspekterna värderas inom samhället men 
att människor inte nödvändigtvis förlitar sig på att ursprungsbefolkningen kan hjälpa dem 
inom yrken som kräver en högre utbildning. Stereotyper angående vad som är socialt 
vedertaget kan påverka människors uppfattningar av ursprungsbefolkningen och därmed, 
vilket Susanne beskriver, motverka en förändring inom samhället.  

6.5 Centrala delar inom professionellas arbete med ursprungsbefolkningen  
Flera centrala delar inom professionellas arbete med ursprungsbefolkningen har framgått i 
intervjuerna och presenteras nedan. Dessa delar används som underlag för kategorisering av 
resultatet och innefattar: företrädarskap och empowerment, respektfullt bemötande samt 
riktlinjer inom arbetet. 

6.5.1 Företrädarskap och empowerment 
Generellt sett beskriver informanterna i studien att en väsentlig del i arbetet består av att 
företräda klienter. Detta innebär att föra deras talan i kontakt med olika institutioner och anses 
vara ett av de viktigaste verktygen för att tillgodose urinvånares rättigheter. Flera informanter 
beskriver att de företräder klienter samtidigt som de strävar efter att arbeta utifrån 
empowerment, vilket de anser är en svår balansgång. Majoriteten anser att det är 
betydelsefullt att låta klienter själva ta kontakt med olika organisationer eller institutioner 
trots att det kan innebära utmaningar eller svårigheter, exempelvis brist på bra bemötande. 
Detta för att klienter ska lära sig att hjälpa sig själva för att nästa gång ha mer kunskap om 
tillvägagångssättet. Anna beskriver denna strävan efter hjälp till självhjälp med användning av 
ett välkänt ordspråk: 
 

Give a man a fish and he will have fish for a day. Teach him how to fish and he will 
be able to have fish for life. You know, so it’s that sort of idea that we´re trying to 
give them skills for them to be able to do it themselves. 
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Här skildrar Anna empowerment i en liknelse. Hon menar att om en person får någonting 
gratis kan individen kortvarigt dra nytta av det. Om professionella bidrar med kunskap så 
personen själv kan lära sig ett bra sätt att gå tillväga, blir utfallet istället att personen kan dra 
nytta av det i långa loppet. Anna beskriver att personalen på hennes arbetsplats verkar för att 
ge klienter kunskap och verktyg för att klienterna själva ska kunna åstadkomma förändringar. 
Vidare diskuterar och beskriver Robert problem som kan uppstå när arbetet med 
empowerment brister. Detta exemplifierar han i citatet nedan:  
 

There are many stories about, you know Indigenous organisations in the bushes 
have been given these brand new cars and they get dumped on the side of the road 
when a tire goes flat or something else goes wrong because they just say “the car 
doesn’t work anymore” so it’s no good to them. What’s the point of actually giving 
someone a car if you cant, haven’t been giving them the education of how to fix it 
when it’s broken? 

	  
Här belyser Robert en komplikation som grundar sig i brist på empowerment. I exemplet 
överges bilen som givits till individen på grund av att den gått sönder. Genom att lära 
personen hur denna lagar bilen skulle detta kunna undvikas. Istället skapas attityder om att 
bistånd delas ut utan resultat. Robert berättar att det inte är någon mening att ge en person 
någonting gratis utan att samtidigt bidra med nödvändig kunskap om hur saken fungerar. 
Därmed belyser han att empowerment är en viktig del i hans arbete. Metoden stöds även av 
Gilbert (2013) och Whiteside, Tsey, och Wendy (2011), vilka anser att empowerment är en 
central komponent inom arbetet med urinvånare. Främst framhäver de att metoden är av vikt 
för att kunna tillgodose ursprungsbefolkningens rättigheter. 

6.5.2 Respektfullt bemötande 
En annan del majoriteten av informanterna tar upp som centralt i arbetet med urinvånarna är 
ett respektfullt bemötande. Det innefattar vikten av att lyssna på vad klienterna har att säga 
istället för att tala om för dem vad de bör och inte bör göra. Några tar upp att urinvånare 
historiskt sett, mött många professionella som trott sig veta vad som är bäst för dem. Detta 
anses vara viktigt att gå ifrån och den professionella bör istället lyssna på klienterna med ett 
öppet sinne. Anna sammanfattar detta förhållningssätt kort och koncist: 
 

Just shut up and listen! 
	  
Här skildrar Anna olika möten med klienter då hon är noga med att vara tyst och lyssna och 
inte ge förmaningar. Hon tillägger i intervjun att det kan vara en utmaning hos många 
socialarbetare då de flesta är tränade att alltid ha ett svar eller en lösning på ett problem. 
Hennes erfarenhet är att många professionella direkt tror sig veta någonting eller tror att de 
kan erbjuda något som är av värde för klienterna. Utgångspunkten bör istället vara en 
nyfikenhet och en öppenhet samt en förmåga att luta sig tillbaka och bara lyssna utan att ge 
lösningar. Daniel bekräftar detta och hävdar att det är väsentligt att aldrig se sig själv som 
fullärd utan ständigt vara öppen för ny kunskap. Detta beskriver han i följande citat: 
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And if we made too many mistakes, or you know were disrespectful or 
inappropriate or you know next and we'd be excluded from engaging with them but 
also the next family you know. They´ve got a sort of strong they call it bush 
telegraph you know a buzz of network and ah we pretty quickly wouldn’t have a job 
really. 

	  
Daniel betonar vikten av ett respektfullt bemötande. Han menar att klienters tillit för den 
professionella är en essentiell del i arbetet. Denna kan lätt gå förlorad om den professionella 
bemöter klienter utan att ta hänsyn till kulturella faktorer, vilket framkommer i intervjuns 
sammanhang. Tidigare forskning har visat vad effekten kan bli av klienters upplevelser av 
dåligt bemötande från professionella. Detta har ofta resulterat i att urinvånare inte återkommit 
till institutionerna (Baldry et al., 2006; Gilbert, 2013; Herring et al., 2012) vilket därmed 
innebär att de inte delges samma rättigheter som majoritetsbefolkningen (Baldry et al., 2006).  
 
Informanterna diskuterar vidare att respekten inkluderar att låta klienterna fatta beslut på sitt 
sätt. Simon illustrerar detta nedan: 
 

And a really important one is, we in the west aren’t very comfortable with silence 
and tend to fill silences with words and. But working with Aboriginal people 
silence is a very very effective part of their communication and we need to, you 
know it’s been a real learning curve for me becoming comfortable with that, just 
sitting and being, or asking a question and not necessarily expecting an answer 
that day. They might come back some other time. 

	  
Simon belyser ovan en kulturkrock i interaktionens fungerande vid möten med klienter. 
Synen på ett meningsfullt samtal kan skilja sig mellan kulturer (ursprungsbefolkningens och 
majoritetsbefolkningens). Detta innebär enligt Simon att det vanligtvis är mer effektfullt att 
låta tystnaden tala. Dessutom, beskriver han att det inom ursprungsbefolkningens kulturer inte 
alltid är självklart att ett beslut kan tas omgående. Detta då han upplever att viktiga 
avgöranden generellt görs i samförstånd med familjen och att det därmed kan dröja flera 
dagar till ett beslutsfattande. Skillnaden i hur ett beslut tas uttrycks av flera. Den 
professionella bör respektera tillvägagångssättet och inte påskynda ett svar. Mikael beskriver 
att klienter vanligtvis återkommer med ett beslut som den professionella kanske inte hade 
valt. Flera informanter beskriver dock att det ofta brukar bli ett fortsatt bra samarbete om detta 
beslutsfattande respekteras av den professionella. 

6.5.3 Riktlinjer inom arbetet 
Majoriteten av informanterna har några slags riktlinjer de följer. Dessa kan vara de mänskliga 
rättigheterna, etiska riktlinjer eller riktlinjer för professionella som arbetar med 
ursprungsbefolkningar. Dock fanns det ingen samspelthet i vilka angivna riktlinjer som bör 
följas. Mikael uttrycker en osäkerhet angående om det finns något dokument som vägleder 
professionella i arbetet med urinvånarna. Detta beskrivs även av Daniel i citatet nedan: 
 

But there´s not really guidelines, you know there´s the human rights but that’s law. 
That doesn’t provide, well I suppose it does. But other than that, you wouldn’t go 
“oh there is that guideline”. 
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Daniel argumenterar ovan för att de mänskliga rättigheterna efterföljs men att dessa är på en 
rättslig nivå. Han resonerar vidare att det existerar riktlinjer men att inga av dessa är självklara 
och följs av alla. De mänskliga rättigheterna nämns på ett eller annat sätt av majoriteten av 
informanterna. Däremot belyste ingen FN:s deklaration om särskilda rättigheter för 
ursprungsbefolkningar (United Nations, 2008). Anledningen till detta framkommer ej. Det 
kan bero på att det i sammanhanget ansågs underförstått när de mänskliga rättigheterna 
diskuterades. En annan anledning kan vara att de särskilda rättigheterna inte ännu är 
vedertagna hos professionella inom socialt arbete. Något som dock framkommer i 
intervjuerna är att flera informanter genomgår utbildning i kultur och historia. Dessa 
utbildningar hålls av personer tillhörande ursprungsbefolkningen. Susanne diskuterar vikten 
av en sådan utbildning i intervjun:  
	  

I just don’t see how you could possibly practice any kind of work with Aboriginal 
people and not everyday be acknowledging and informing yourself as much as you 
can about the culture and the history and it’s very important that you get that 
direction from Aboriginal people. […] I always like to refer back to Aboriginal 
people because they are the experts about their culture. 

	  
Ovan redogör Susanne för att den kulturella och historiska kunskapen hon erhåller från 
ursprungsbefolkningen är ovärderlig. Hon lägger särskilt betoning på att experterna på 
området är urinvånarna själva. Flertalet informanter nämner dessutom att deras kollegor vilka 
tillhör ursprungsbefolkningen fungerar som riktlinjer. Detta illustreras av Simon i följande 
citat: 
 

And also my Aboriginal work colleagues, they are my guides really. 
	  
Ovan uttrycker Simon att han vänder sig till sina inhemska kollegor när han behöver stöd eller 
svar på frågor. Dessa kollegor uttrycks generellt i intervjuerna kunna fungera som guider i 
arbetet då det uppstår frågetecken och anses av flera informanter vara viktigare än skrivna 
riktlinjer. Briskman (2003) argumenterar för att institutioner bör implementera en så kallad 
”kulturkonsult” i arbetet för att tillgodose ett kulturellt anpassat bemötande. Denna konsult 
skriver forskaren kan vara en kollega på arbetsplatsen. Resultatet i aktuell studie visar att 
detta arbetssätt redan är vedertaget på majoriteten av informanternas arbetsplatser, dock på en 
informell nivå snarare än en officiell. 
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7. Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att analysera och beskriva hur professionella i västra Australien, 
främst inom det sociala arbetet men även relaterade professioner inom psykologi, uppfattar 
ursprungsbefolkningens tillgång till sociala välfärdstjänster samt hur professionella arbetar för 
att bevara ursprungsbefolkningens rättigheter. Diskussionskapitlet redogör inledningsvis för 
en diskussion kring metodvalets konsekvenser. Sedan följer en sammanfattning av resultatet i 
fyra stycken vilka utgår från de tre aktuella frågeställningarna. Vidare diskuteras resultatet 
med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet avslutas med att beskriva förslag på 
vidare forskning utifrån dragna slutsatser av aktuellt resultat. 

7.1 Metodval 
Studien har utgått från en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer som metod. En 
sådan design har varit nödvändig i insamlandet av material kring professionellas egna 
upplevelser, vilket hade varit svårt att inhämta med hjälp av andra metoder. Vidare bestod 
urvalet av sju deltagare med stor kunskap inom arbete med ursprungsbefolkningen. Dessa 
kunskaper kan ha resulterat i ett rikare material. Dock har metodvalet inneburit att 
professionella med mindre kunskaper om ursprungsbefolkningen inte inkluderats, vilket 
utesluter en jämförelse med professionella med mer kunskap. En sådan studie hade varit 
intressant framförallt då resultatet belyser brister inom institutioner med blandad klientgrupp 
(ursprungsbefolkning och majoritetsbefolkning). En jämförelse hade exempelvis kunnat 
genomföras genom en kvantitativ studie vilken även hade möjliggjort en eventuell 
generalisering av resultatet. Dock ansågs den valda metoden vara den mest lämpliga och 
givande utifrån uppsatsens syfte. Därigenom gjordes en avvägning att prioritera en djupare 
inblick framför en bredare.  

7.2 Sammanfattning av resultatet  
Konsekvenser av metodvalet har i ovanstående avsnitt diskuterats. Detta avsnitt kommer 
vidare ge en sammanfattning av resultatet för att lägga grund till kommande diskussion. 
Avsnittet är indelat i fyra stycken efter uppsatsens tre frågeställningar. Inledningsvis ges en 
sammanfattning av hur professionella upplever ursprungsbefolkningens tillgång till 
välfärdstjänster, sedan redogörs för om det finns tillfällen inom det sociala arbetet då 
professionella i västra Australien upplever att ursprungsbefolkningen har svårigheter att ta del 
av sina rättigheter. Vidare beskrivs om professionella uppfattar att ursprungsbefolkningen står 
i ett utanförskap i förhållande till majoritetsbefolkningen. Avslutningsvis sammanfattas hur 
professionella arbetar för att ta hänsyn till och bevara ursprungsbefolkningens rättigheter i 
praktiken. 

7.2.1 Hur upplever professionella inom socialt arbete i västra Australien 
ursprungsbefolkningens tillgång till välfärdstjänster? 
Resultatet har belyst olika faktorer vilka påverkar tillgången till välfärdstjänster. Centrala 
underkategorier som framkommit inkluderar: information, ursprungsbefolkningens 
användning av välfärdstjänster och välfärdstjänsters anpassning. Majoriteten av 
informanterna anser att det största problemet med urinvånarnas tillgång till välfärdstjänster 
ligger i att det råder en informationsbrist angående välfärdstjänsters existerande samt vilka 
tjänster som finns att tillgå. Ytterligare en faktor flertalet informanter anser bidra till 
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tillgångsproblemet är en bristande användning av välfärdstjänster hos urinvånare. Detta kan 
exempelvis bero på en misstro till välfärdstjänster med anledning av historiska erfarenheter. 
Slutligen visar resultatet att många institutioner inom området socialt arbete inte anpassar sina 
tjänster för att tillgodose rättigheterna och underlätta tillgången. I resultatet framkommer dock 
att majoriteten av informanterna inom sina organisationer på olika sätt arbetar för att 
underlätta ursprungsbefolkningens tillgång.  

7.2.2 Finns det tillfällen inom det sociala arbetet då professionella i västra Australien 
upplever att ursprungsbefolkningen har svårigheter att ta del av sina rättigheter? 
Fyra underkategorier framgår av resultatet som bidragande till svårigheter vilka begränsar 
urinvånarnas möjlighet att ta del av rättigheter. Dessa kategorier omfattar: resurser, 
välfärdstjänsternas fungerande, syn på problematik samt kulturella och individuella faktorer. 
Majoriteten av informanterna upplever att institutioner har begränsade resurser vilket 
påverkar arbetet. En annan orsak som beskrivits av knappt hälften av informanterna är en 
problematik kring välfärdstjänsters fungerande. Denna kan komma i uttryck i att enskilda 
institutioner tar hänsyn till rättigheter men att det finns en brist i bemötande hos andra 
organisationer vilka klienterna remitterats till. Vidare beskriver några informanter att synen på 
hälsa kan innebära svårigheter för urinvånarna att ta del av sina rättigheter. Detta då det är 
vanligt att personal bortser från sociala och kulturella komponenter. Slutligen redovisas 
kulturella och individuella faktorer vilka medverkar till urinvånarnas svårighet att ta del av 
rättigheter. Exempelvis nämns i intervjuerna att det kan finnas kulturella normer inom den 
egna gruppen om vad det innebär att vara urinvånare vilket kan resultera i att individer 
begränsas. 

7.2.3 Uppfattar professionella att ursprungsbefolkningen står i ett utanförskap i 
förhållande till majoritetsbefolkningen i västra Australien? 
I resultatet som presenterats angående professionellas uppfattning av huruvida 
ursprungsbefolkningen står i ett utanförskap i förhållande till majoritetsbefolkningen i västra 
Australien framkommer en redogörelse för samhällets struktur samt förutfattade meningar. 
Majoriteten av informanterna beskriver utmaningar i olika delar av samhällets struktur. 
Knappt hälften av deltagare upplever att det finns en problematik kring rasism, både på en 
institutionell och samhällelig nivå. Vidare visar resultatet att det finns en segregering mellan 
ursprungsbefolkning och majoritetsbefolkning i Australien. Slutligen framkommer att 
majoriteten av informanterna upplever en problematik kring negativa stereotyper. Detta kan 
leda till en särbehandling samt olika förväntningar på gruppens kapacitet i jämförelse med 
majoritetsbefolkningen. Dock anges inte endast en negativ bild utan resultatet visar även på 
en positiv förändring i inställningen till urinvånare. 

7.2.4 Hur arbetar professionella inom socialt arbete i västra Australien för att ta hänsyn 
till och bevara ursprungsbefolkningens rättigheter i praktiken? 
Studiens resultat visar att informanterna arbetar på olika sätt för att tillgodose 
ursprungsbefolkningens rättigheter. Generellt består en väsentlig del av informanternas arbete 
i att företräda klienter. Detta görs i ett samspel med empowerment som metod. Vidare har 
framkommit att majoriteten av informanterna anser att en central del i arbetet är att bemöta 
klienter med respekt. Det innefattar att hålla ett öppet sinne och att inte göra antaganden 
angående vad klienter anser vara av vikt samt att inte dra förhastade slutsatser om vad klienter 
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behöver för insatser. Slutligen redovisas i resultatet riktlinjer som vägleder professionella i sitt 
arbete. Här illustreras att majoriteten av informanterna följer några slags riktlinjer men att det 
inte finns en samspelthet mellan informanterna i vilka riktlinjer som följs. Dock vänder sig 
informanterna generellt sett till sina inhemska kollegor när de behöver råd. Detta anses mer 
väsentligt för vägledning av arbetet än skrivna riktlinjer. 

7.4 Övergripande diskussion 
Ovan har resultatet sammanställts utifrån studiens frågeställningar. I följande avsnitt 
diskuteras undersökningens resultat närmare i ljuset av studiens teoretiska perspektiv. Först 
diskuteras det intersektionella perspektivet. Därefter följer en diskussion kring Maslows 
behovshierarki.  

7.4.2 Det intersektionella perspektivet  
Studien har delvis utgått från ett intersektionellt perspektiv i syfte att belysa maktordningar 
och individers minskade handlingsutrymme i samhället. Perspektivet har inte (vilket även 
nämnts i 4.1) använts för att besvara studiens syfte vilket innefattar att analysera och beskriva 
hur professionella i västra Australien, främst inom det sociala arbetet men även relaterade 
professioner inom psykologi, uppfattar ursprungsbefolkningens tillgång till välfärdstjänster 
samt hur professionella arbetar för att bevara ursprungsbefolkningens rättigheter. Perspektivet 
har istället varit behjälpligt i uppsatsen i beskrivandet av hur den situation informanterna 
upplever att ursprungsbefolkningen befinner sig i kan förstås. Inom det intersektionella 
perspektivet kan flera faktorer komma att påverka maktordningar. Dessa kan genom 
samverkan både höja och sänka maktpositioner. Exempelvis kan en faktor verka höjande 
medan två faktorer har en sänkande effekt, vilket således totalt bidrar till en sänkt 
maktposition (se avsnitt 4.1). Inom den aktuella studien anses etnicitet, kultur och klass vara 
relevanta faktorer. Resultatet visar att dessa faktorer påverkar ursprungsbefolkningens 
maktstatus både på en institutionell och en samhällelig nivå. Därmed kommer båda nivåerna 
diskuteras och redovisas nedan. 
 
Institutionella nivån – Det intersektionella perspektivet fungerar som ett verktyg i att belysa 
hur diskriminering kan förstås utifrån minskat handlingsutrymme och kan användas för att ge 
en förklaring till den underanvändning av välfärdstjänster informanterna upplever råder hos 
urinvånarna. Resultatet visar att informanterna beskriver en problematik kring rasism riktad 
mot ursprungsbefolkningen på den institutionella nivån, vilket vi tolkar kan härledas till 
etniska och kulturella faktorer. Informanterna förklarar att denna rasism leder till olika 
behandling av ursprungsbefolkningen i jämförelse med majoritetsbefolkningen. Den 
västerländska kulturen beskrivs vara normen och den vilken insatserna inom det sociala 
arbetet oftast utgår från. Utifrån informanternas utsagor går det att antyda att urinvånarnas 
maktposition inom institutionella sammanhang kan minskas av att tillhöra den inhemska 
kulturen. Detta menar informanterna beror på att urinvånare förväntas anpassa sig till det 
västerländska tillvägagångssättet institutionerna utgår från.   Informanterna beskriver vidare 
att det skapas barriärer urinvånarna måste överkomma då det råder en institutionell rasism 
vilken baseras på etniska och kulturella faktorer. Detta anser vi kan vara en av anledningarna 
till varför informanterna upplever att det finns en underanvändning av välfärdssystemet hos 
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ursprungsbefolkningen, vilket i sin tur kan resultera i att individer kvarstannar i en utsatt 
position.  
 
Samhällsnivån – Resultatet visar även att informanterna upplever att det råder en problematik 
kring rasism riktad mot ursprungsbefolkningen inom det australiensiska samhället. Detta 
upplevs leda till diskriminering av gruppen. Rasism tolkar vi, vilket nämnts ovan, grundas i 
både etniska och kulturella faktorer. Informanterna beskriver indirekt att 
ursprungsbefolkningens kulturer och etnicitet generellt värderas lägre än 
majoritetsbefolkningens. Genom indikationer utifrån informanternas uttalanden kring rasism 
tolkar vi att de två faktorerna i samverkan har en sänkande inverkan på urinvånarnas 
maktposition och handlingsutrymme inom majoritetssamhället. Vidare beskriver 
informanterna att ursprungsbefolkningen är en utsatt grupp och generellt befinner sig i en 
lägre socioekonomisk status vilket vi menar direkt relaterar till klass. Även klass beskrivs 
inom det intersektionella perspektivet påverka individers maktposition i samhället. Det är 
vedertaget att en högre klass ofta innebär en högre maktposition inom den västerländska 
kulturen. Därigenom tolkar vi att den lägre klasspositionen informanterna beskriver råder hos 
urinvånarna kan ha en sänkande effekt på individernas sociala status inom 
majoritetssamhället. Dock menar även informanterna att det inom ursprungsbefolkningens 
egna grupper finns normer angående vad det innebär att vara urinvånare. Inom gruppen 
beskriver de att en högre klassposition, genom exempelvis ett arbete som kräver hög 
utbildning, kan anses avvikande från normen. Denna aspekt, vilken höjer individen i ett 
västerländskt sammanhang, kan således sänka individens sociala status inom den egna 
gruppen. Detta komplicerar diskussionen kring informanternas beskrivning av klassfaktorns 
påverkan på maktstatusen. Både ursprungsbefolkningen och majoritetsbefolkningen tolkar vi 
genom informanternas utsagor som aktiva i upprätthållandet av den segregering som 
informanterna beskriver råder i samhället (utifrån diskussionen kring klassfaktorn). Detta då 
en inkludering i en del av samhället kan leda till en uteslutning från en annan.  Exempelvis 
menar informanterna att en inkludering i majoritetssamhället genom en ökad social status kan 
leda till en minskad status inom den egna gruppen. Diskussionen kring klassfaktorn måste 
dock göras i interaktion med belysandet av landets historia, vilken kort beskrivits i 
bakgrundskapitlet. Vi tolkar att de normer som idag enligt informanterna existerar inom vissa 
inhemska grupper har influerats av historiska effekter. Ovan i stycket redogörs för 
informanternas beskrivning att individer inom ursprungsbefolkningen, som innehar en 
anställning vilken kräver högre utbildning, kan stå i en lägre maktposition inom den egna 
gruppen. Denna maktposition anser vi dock kan bero på att en sådan anställning representerar 
en integrering i det västerländska samhället, ett samhälle vilket genom historien förknippats 
med förtryck.  
 
Det intersektionella perspektivet har varit väsentligt för uppsatsens diskussion då det 
illustrerar hur faktorer påverkar maktpositioner inom olika delar av samhället. Perspektivet 
har varit användbart i belysandet av komplexiteten kring klassfaktorn vilken vi anser 
upprätthåller en segregering inom samhället. Denna tolkning baseras på informanternas 
beskrivna upplevelser av möten med ursprungsbefolkningen. Tillsammans med diskussionen 
kring att informanter upplever att institutioner grundar sina organisationer utifrån ett 
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västerländskt synsätt anser vi att detta är exempel på en önskan från en stor del av 
majoritetssamhället att kulturerna inom ursprungsbefolkningen ska assimileras in i den 
västerländska kulturen. Samtidigt som denna önskan råder upplever vi att det kan finnas ett 
motstånd till assimilering hos de individer tillhörande ursprungsbefolkningen som 
informanterna beskriver i intervjuerna. Vi grundar detta på resultatet som visar att knappt 
hälften av informanterna menar att en lägre klassposition är normen inom 
ursprungsbefolkningens egna grupper. Det kan innebära att individer vilka får en ökad social 
status inom det västerländska samhället avviker från normen inom sin egen grupp. I frågan 
om informanternas upplevelser angående ursprungsbefolkningens svårigheter att ta del av 
rättigheter kan dessa motpoler (majoritetsbefolkningens eventuella önskan att urinvånarna 
assimileras gentemot urinvånarnas möjliga motvilja till assimilering) komplicera 
tillgodoseendet av dessa rättigheter. Vi menar att majoriteten vanligtvis är den som har 
makten att tillgodose rättigheter genom exempelvis välfärdstjänster. FN:s deklaration om 
särskilda rättigheter för ursprungsbefolkningar (United Nations, 2008) anger att urinvånare 
har rätt att vidmakthålla sin kultur och skyddas från tvingande assimilering (artikel 3; artikel 
8). Därmed anser vi att det exempelvis går att förvänta sig att institutioner bör arbeta för att 
uppfylla kraven och anpassa sitt arbete. Detta innebär således att ansvaret enligt oss ligger på 
majoritetssamhället att uppnå en förändring till att bli mer kulturellt inkluderade av 
minoriteter, särskilt på en institutionell nivå, för att rättigheter ska tillgodoses jämlikt mellan 
alla invånare i det australiensiska samhället.  

7.4.1 Maslows behovshierarki 
Studien har även utgått från Maslows behovshierarki. Denna teori har varit ett användbart 
verktyg i diskussionen kring vad effekterna blir på individnivå av de utmaningar 
informanterna beskriver att ursprungsbefolkningen ställs inför. I detta stycke kommer 
resultatet diskuteras utifrån valda nivåer inom hierarkin, vilka visats centrala i studien. 
Nivåerna tar upp olika behov som är nödvändiga att uppfylla för att klättra i pyramiden och 
uppnå självförverkligande. De behov som av oss ansetts centrala i studien är: 
trygghetsbehovet (den andra nivån), självkänslobehovet (den fjärde nivån) och behovet av 
självförverkligande (den femte nivån). De tre nivåerna presenteras nedan: 
 
Den andra nivån - Trygghetsbehovet: Ett av de grundläggande behoven i Maslows 
behovspyramid är trygghetsbehovet. Detta behov inkluderar exempelvis att ha ett tryggt 
boende, tillräckliga resurser, en sysselsättning och en god hälsa. Välfärdstjänsters främsta 
uppgift är att tillförsäkra att denna behovsnivå uppfylls för samtliga medborgare. I resultatet 
framkommer dock att denna nivå brister, baserat på informanternas beskrivning av 
välfärdstjänsters fungerande. Välfärdstjänsters bristande fungerande kan exemplifieras genom 
att informanterna hävdar att barriärer skapas på grund av institutionell rasism och att 
välfärdstjänster inte är anpassade till urinvånarna. Välfärdstjänsters anpassning till klienter 
anser vi är avgörande för att samtliga medborgare ska få tillgång till rättigheter och därmed få 
behovet tillfredsställt. Om tillgången till välfärdstjänster begränsas påverkas individers 
möjlighet att tillfredsställa trygghetsbehovet och således influeras även individens möjlighet 
att fortsätta klättra i behovshierarkin. 
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Den fjärde nivån - Självkänslobehovet: Denna nivå innefattar behovet för individen att bli 
respekterad och värderad av andra i sin omgivning för att kunna uppnå en god självkänsla. 
Informanterna har skildrat att ursprungsbefolkningen befinner sig i ett utanförskap i 
jämförelse med majoritetsbefolkningen. Detta utanförskap uttrycks av informanterna indirekt 
genom beskrivningar kring förutfattade meningar och rasism. Utifrån detta drar vi slutsatsen 
att det saknas nödvändig respekt och positiv värdering, vilka är centrala för en uppfyllelse av 
den fjärde nivån. Dock skildrar en av informanterna att detta utanförskap inte är närvarande i 
alla samhällsområden och menar att uppfattningen av ursprungsbefolkningen haft en positiv 
utveckling. Med applicering av Maslows behovshierarki innebär detta att individer inom 
dessa sammanhang därmed inte ställs inför samma svårighet att uppfylla behovet av 
självkänsla 
 
Den femte nivån – Behovet av självförverkligande: Följande nivå är den högsta nivån och det 
är inom den individer kan nå sin fulla potential. Denna nivå kräver en frånvaro av utsatthet 
som härstammar från negativa fördomar. Det innebär att det inte går att uppnå 
självförverkligande om det finns hinder inom den fjärde nivån. I informanternas utsagor 
framkommer en beskrivning av en problematik kring fördomar riktade mot 
ursprungsbefolkningen. Denna problematik kring fördomar kan härledas till den fjärde nivån 
vilket innebär att fördomar skapar hinder för urinvånare att tillfredsställa självkänslobehovet. 
Därigenom går det att urskilja att en närvaro av fördomar omöjliggör en klättring i pyramiden 
och uppfyllandet av behovet av självförverkligande.  
 
Ovan har de tre centrala nivåerna för studien diskuterats. Enligt Maslows teori är ett 
genomförande av de avancerade behoven som befinner sig högre upp i pyramiden förknippat 
med en djupare glädje och rikedom i det inre livet. Om individer däremot har svårt att uppnå 
de grundläggande behoven bidrar det till att de inte upplever samma tillfredställelse. En viktig 
upptäckt i denna studie är att det finns en problematik kring att uppfylla trygghetsbehovet i 
Maslows behovshierarki. En upptäckt vilken baseras på informanters beskrivningar av att 
välfärdstjänster inte tillgodoser tillräckligt stöd. Det anpassningsproblem informanterna 
delger existerar anser vi kan leda till en tvångsassimilering. Detta då några informanter 
beskriver att klienter ofta tvingas följa västerländska tillvägagångssätt för att ta del av 
insatser. Om dessa tillvägagångssätt inte accepteras, uppfattar vi baserat på materialet, att 
klienter istället riskerar att bli utan insatser och därmed inte få de grundläggande behoven 
tillfredsställda. De behov som ses som grundläggande i Maslows behovshierarki är ofta de 
behov välfärdstjänster har som mål att tillgodose. Dock anser vi att teorin inte bör användas 
statiskt utan att den går att applicera med flexibilitet. Samtliga informanter delger att de på 
något sätt arbetar kulturanpassat i sin verksamhet för att ta hänsyns till kulturella skillnader. 
Dessutom uttrycker en av informanterna att det finns ett behov av ett kulturanpassat arbete 
hos verksamheter med blandad klientgrupp (ursprungsbefolkning och majoritetsbefolkning). 
Med stöd av detta anser vi att det kan vara användbart att applicera Maslows behovshierarki 
med flexibilitet. Då informanterna beskriver ett behov av ett kulturanpassat arbetssätt drar vi 
slutsatsen att det finns en skillnad i vilka behov som anses viktiga mellan olika kulturer. Dock 
saknas i resultatet beskrivningar angående på vilket sätt behoven skiljer sig åt mellan 
ursprungsbefolkningen och majoritetsbefolkningen. Dessa beskrivningar hade varit önskvärda 
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för en fortsatt diskussion kring en alternativ prioritering i Maslows behovshierarki. Sådan 
information hade kunnat leda till att alternativa nivåer framförts vilket möjligen skulle leda 
till en bredare diskussion med ett hänsynstagande av att exempelvis andra behov kan vara 
centrala inom trygghetsnivån. Ett sådant hänsynstagande hade därefter eventuellt kunnat 
påverka vilken nivå i pyramiden individen befinner sig i då alternativa behov tas i åtanke.  
 
Ytterligare en aspekt vilken blivit beskriven av informanterna är att riktlinjer inte konsekvent 
följs av professionella som kommer i kontakt med ursprungsbefolkningen i sitt arbete. Detta 
ser vi som en strukturell problematik vilken kan få konsekvensen att klienter blir olika 
bemötta av personal. Dessutom kan professionella tvingas förlita sig på att de själva har 
tillräckliga kunskaper och erfarenheter av att arbeta med ursprungsbefolkningen. Det anser vi 
ställer för stora krav på individen, krav som istället bör riktas mot organisationen. Genom att 
använda sig av riktlinjer konsekvent tror vi att detta kan ge ett stöd i arbetet vilket skulle 
kunna underlätta uppfyllandet av de grundläggande behoven i Maslows behovshierarki. Dessa 
riktlinjer skulle kunna inkludera en kulturellt anpassad behovspyramid, vilken tar i åsikt olika 
prioriteringar av behov. Vi anser fortsättningsvis att det borde vara centralt att grunda dessa 
på FN:s deklaration om särskilda rättigheter för ursprungsbefolkningar (United Nations, 
2008) vilken särskilt framhåller urinvånares rätt att bevara sin kultur (artikel 3).  

7.5 Framtida forskning inom ämnesområdet 
Inom den forskning vi tagit del av har det funnits kunskapsluckor avseende professionellas 
upplevelser av att arbeta med ursprungsbefolkningen inom socialt arbete. Uppsatsen tillför en 
beskrivning av hur professionella i västra Australien uppfattar ursprungsbefolkningens 
tillgång till sociala välfärdstjänster samt hur professionella arbetar för att bevara 
ursprungsbefolkningens rättigheter. I resultatet framkom att informanterna upplever att andra 
institutioner ofta brister i uppfyllandet av urinvånarnas rättigheter. Det skulle därför vara 
intressant att i framtida forskning utgå från ett större urval i syfte att möjliggöra en 
inkludering av fler institutioner. Detta för att kunna fånga upp de professionella vilka inte har 
samma kunskap och intresse av frågan. Dessutom framgick i resultatet att informanterna 
beskriver att det inte finns någon samspelthet i vilka riktlinjer som följs i arbetet med 
ursprungsbefolkningen. Därför föreslås en studie om vilka riktlinjer som finns tillgängliga i 
arbetet med urinvånare och i vilken utsträckning dessa följs i praktiken.  
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Bilaga 1 
	  
 
 
 
INFORMATION 
 
Our names are Kajsa Andersson and Louise Ahlmark and we are two Swedish social work 
students in our sixth semester at Uppsala University, Sweden. The second part of this 
semester we are meant to write a thesis. We have decided to conduct our data collection in 
Australia, and our aim is to write about indigenous peoples’ standing within the field of social 
work. This study is conclusive for our bachelor degree. The final results will be published in 
Swedish and examined in the first week of June. It will be published on a national search 
engine (http://www.diva-portal.org) for bachelor- and master theses, as well as PhD-
dissertations. We will thereafter translate the material and send it to you prior of the beginning 
of September.   
	  
Participation is performed on voluntary basis. Participants can decline to answer questions or 
terminate the interview at any time, without giving explanation. Furthermore, the material 
from the interviews will be saved only on private computers and erased when our analysis is 
completed. Participation is anonymous, and pseudonyms will be used in the thesis. Only 
essential information about professionals’ work experience in the field will be included. 
	  
In accordance to regulations made by the Dept. of Sociology at Uppsala University, our 
supervisor, senior lecturer Paul Fuehrer, PhD, is responsible for our ethical conduct during 
our research. This means that every part of the research process (e.g. data collection, data 
analysis and publication) has to be approved by our supervisor before performance. In 
addition, we have taken part of the National Statement on Ethical Conduct in Human 
Research (2007), the Australian Association of Social Workers - Code of Ethics (2010), and 
the Australian Values and Ethics - Guidelines for Ethical Conduct in Aboriginal and Torres 
Strait Islander Health Research (2003). Since we come from a foreign country, we are aware 
of the fact that extra consideration has to be taken to differences in culture and history. 
	  
 
Contact information 
Kontaktuppgifter inkluderades vid utskicket men har här raderats. 
 
Student    Student 
Kajsa Andersson   Louise Ahlmark  
  
Supervisor 
Paul Fuehrer, PhD 
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Bilaga 2 
	  
 
 
 
 
 
INFORMED CONSENT 
 
 
- I confirm that I have been given written and oral information about the study. 
 
 
- I give my consent to participate in the study and I know that my participation 
is fully voluntarily. 
 
 
- I am aware of that I have the right to terminate my participation at any 
occasion, and without the need for explanation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ ______________________ _____________________ 
 
Date   Name of Participant  Signature of Participant 
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Bilaga 3 
	  
INTERVIEW GUIDE 
	  
Background 
� How long have you been working as a social worker?	  	  
� How long have you been involved in working with indigenous people?	  
	  
Rights within the field of social work 
� How do you define the concept of rights when it comes to working with indigenous  
      people? 
� How can social work assist with providing rights for indigenous people?	  
	  
Maintaining the rights in practice 
� How do you work to maintain these rights?	  
� Does your organisation work in accordance with any guidelines on a national, state  
      and/or an organisational level that supports professionals, working with indigenous      
      people, in the practical field?  
	  
In the research we have read up on, the culture and history of indigenous people are often 
stressed as important elements. Therefor we are interested in learning if and how you work 
with this in practice.  
 
� In your experience how do you implement the culture and history of indigenous  
       people into practice?   
	  
Possible challenges 
� Are there occasions when it is difficult to provide services that fulfil the    
      requirements of rights?  
� Have you experienced any social structures or norms that affect the possibility to  
      make use of the social welfare?  

- If you have experienced this, would you like to describe them? 
	  
Through statistics we have learnt that indigenous people make up 2,5 % of the population. 
Therefor we have gathered that they are a minority. Because of this we are interested in if:	  
	  
� You see any power structures or norms between groups in society that challenges  
      indigenous peoples possibilities in accessing the social welfare system?  
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