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Abstract 

On who’s conditions: A case study of child labor in Ghana 

Author: Chanelle Mugororoka and Sandra Axell 

 

The purpose of this paper is to describe and analyze two factors contributing to child labor in 

Ghana, one of the world's largest producers of cocoa. These two factors are: poor countries 

economic and political dependency on the rich countries, political leader’s ambitions and 

decisions. We will also describe and analyze the UN's efforts and measures to combat child 

labor. The method we used was a case study of child labor in Ghana‘s cocoa industry together 

with interviews. Questions to be answered were: How is poor countries economic and 

political dependency towards rich countries a contributing factor to child labor? How do 

political leader’s ambitions and decisions affect child labor? Despite UN efforts to combat 

child labor it does not diminish in some parts of the world such as West-Africa, why? The 

theories used were the Dependency Theory and Political Leadership Theory. Our results show 

that dependency theory can contribute to child labor. It does that because of colonialisms 

effects still are showing in poorer countries. This in turn leads to that children need to work to 

help their family economically. UN broad actions and measures to combat child labor did not 

help to reduce child labor. UN must specify its policies and actions in each country depending 

on what kind of child labor it is. Political leadership was important to ensure that child labor 

should decrease. The political leader should have understood the issue and ensured the 

protection of children under 15 from hazardous work, this by ensuring that there were laws 

that protected them, but also by accepting the United Nations Convention of the Rights of the 

Child (UNCRC).  
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1. INLEDNING 
Ghana beläget i Västafrika var förut känt som guldkusten under brittiskt kolonialt styre.

1
 Idag 

lite drygt ett halvt decennium senare efter deras självständighet 1957, är Ghana en av världens 

största producenter av kakao. Det är dessvärre inte det enda som de har blivit kända för. I och 

med medias bevakning av till exempel ”Fair-Trade” choklad i Västafrika, specifikt Ghana och 

Elfenbenskusten, har också ett annat problem dykt upp. Det är barnarbete och de förhållanden 

som barnen arbetar under. 

 

Barnarbete utgör stora sociala risker och får flera olika konsekvenser. Arbetet barn gör utförs 

ofta i olika farliga situationer med extremt långa arbetsdagar av slitsamt arbete och inom en 

farlig miljö.
2
 Konsekvenserna av sådant arbete är att barn skadas både fysisk och psykiskt.   

Barnen som arbetar utsätts för hård disciplin, hotelser eller utnyttjas ofta sexuellt.
3
 Barn är 

utsatta för auktoritära vuxna och har få möjligheter att vända sig till någon eller ta hjälp av 

lagen ifall de utsätts för orättvisa eller psykisk och fysisk skada. De känner sig tvungna att 

lyda det vuxna ledarskapet. Enligt en internationell konferens om barnarbete i Amsterdam, 

1997, poängterade olika unga representanter för barnarbete from olika länder (Asien, Afrika 

och Latin Amerika) att barnarbete beror på att statens myndigheter negligerar att skydda barn 

från barnabete.
4
 Att skydda barns rättigheter och förhindra dem från att hamna i skadligt 

barnarbete är ett viktigt problem som bör tas upp. Ansvaret att ta itu med frågan om 

barnarbete ligger på den politiska ledaren.  

 

FN: s barnkonvention (United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC) är 

viktig i kampen mot barnarbete.
5
 Konventionens Artikel 32 förbjuder ekonomiskt utnyttjande 

av barn och skadligt arbete samt sådant arbete som hindrar barns rätt till utbildning.  Artikel 

28 föreskriver att alla barn har rätt till gratis och obligatorisk skolutbildning. Alla dessa 

åtgärder, insatser och FN:s konventioner borde medföra en minskning av barnarbete. Enligt 

International Labour Organisation’s (ILO) program International Programme for Elimination 

of Child Labour (IPEC) har barnarbete i världen minskat med tre procent de senaste åren 

                                                           
1
 Africa.com, Ghana, hämtad 26 januari 2011,< www.africa.com/ghana>. 

2
 J Boyden, B Ling & W Myers, What works for working children, Rädda Barnen och UNICEF, Stockholm, 

1998, s. 89. 
3
 ibid., s. 81. 

4
 ibid., s. 126. 

5
 International Labour Organization, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) - 

What it is and what it does, hämtad 15 december 2010, <www.ilo.org/ipec/programme/lang--en/index.htm>. 
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sedan 2004. Minskningen har skett i Latin Amerika, Karibien och Asien tack vare olika 

internationella åtgärder.
 6

  Det finns fortfarande en ökning av barnarbete i Sub- Sahara Afrika.  

Barnarbete har olika innebörd inom olika företag
7
. Variationer av innebörd av barnarbete i 

olika företag beror på att dessa företag har ett ökat intresse och vinning speciellt vad gäller 

billig arbetskraft. Detta är något som är påtagligt när det kommer till Ghana och kakao och 

chokladindustrin. Det är därför viktigt att bekämpa det skadliga barnarbetet från flera håll. Ett 

sätt är genom att internationella organ, fackföreningar, FN, det nationella politiska ledarskapet 

och NGO:s samarbetar för att bekämpa barnarbete.   

 

1.1 Definition av barnarbete      

Barnarbete är ett brett begrepp med olika definitioner. Vi kommer använda ILO:s definition 

från Konvention 138 som säger att barn under 15 år inte får arbeta och att barn inte får hindras 

att delta i obligatorisk skolundervisning.
8
   

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera tre bidragande orsaker till barnarbete i 

Ghana, en av världen största producenter av kakao. Dessa tre orsaker är: fattiga länders 

ekonomiska och politiska beroende till rika länder, politiska ledares ambitioner och beslut 

samt FN:s insatser och åtgärder för att bekämpa barnarbete. 

 

1.3 Frågeställningar 

 På vilket sätt är fattiga länders ekonomiska och politiska beroendeställning gentemot 

rika länder en bidragande faktor till barnarbete? 

 Hur påverkas barnarbete av politiska ledares ambitioner och beslut? 

 Trots FN:s insatser mot barnarbete minskar det inte i vissa delar av världen, varför? 

 

  

                                                           
6
 ibid. 

7
 Boyden et al, op. cit, s. 306. 

8
 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, Konventionssamling i mänskliga rättigheter och 

humanitär rätt, 2. Uppl., Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter och Norstedts, Stockholm, 

2004, s. 244. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Ghana och kakaoindustrin 

Ghana är det första landet i världen som ratificerade FN:s barns konvention 

 Den ratificerades 1991 och Ghana National Commission on Children (GNCC) skapades.
9
 

Trots detta är barnarbete inom kakaoindustrin vanligt och landets lagstiftning har inte 

anpassats än för att stämma överrens med barnkonventionen.
10

  

Barnarbete inom kakaodindustrin observerades i april 2001 i samband med att ett fartyg 

transporterade barn från Guinea för att jobba i Västafrika. Kakao odlas av jordbrukare som 

äger stora fält. I och med Ghanas självständighet 1957 förbjöd landets första president 

Kwame Nkrumah alla utlänningar att äga mark för kakaoproduktion. Från Ghanas 

självständighet fram till nu har det funnits en enda institution, Cocobod (the Ghana Cocoa 

board), som har monopol på kakaoproduktionen. Monopolet innefattar regleringen av priser 

och export av kakao.
11

.   

 

Den delvisa liberaliseringen av kakaoindustrin 1993 har möjliggjort en ökning av privata 

kakaoindustrier . Världsbanken försökte pressa Ghana att genom lag införa bestämda priser 

för både multinationella företag och enskilda jordbrukare. Staten i Ghana bestämmer priser på 

kakao och löner i enlighet med den internationella marknaden. Ifall kakaopriset är lågt blir 

böndernas löner också låga
12

.  

 

Många barn arbetar under svåra omständigheter på landsbygden. Arbetsuppgifterna är ofta 

mycket farliga och kan innefatta att besprutning med farliga kemikalier utan skyddskläder, 

långa arbetstimmar ofta utan lön. De får minimalt med mat och ingen utbildning. Detta skadar 

barnets hälsa både fysiskt och psykiskt
13

. Orsaken till barnarbete i Ghana anses bero bland 

annat på fattigdom och dålig utbildning. Barn i Ghana tvingas välja att arbeta under farliga 

omständigheter istället för att gå i skolan för att de och deras familjer ska kunna överleva. 

Föräldrar uppmuntrar barn att jobba för att det är deras sista utväg för att slippa leva i varaktig 

fattigdom
14

. En annan faktor som gör att barn i Ghana tvingas arbeta istället för att gå i skolan 

är att 62.5 procent av skolorna i Ghana har brist på lärare. 90 procent av barnen som uppnår 

                                                           
9
 C Van den Anker,The political economy of new slavery, Palgrave Macmillan, New York, 2004, s. 175. 

10
 ibid., s. 176. 

11
 ibid., s. 159. 

12
 ibid., s. 162. 

13
 ibid., s. 165. 

14
 ibid., s. 169. 
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skolåldern arbetar istället för att gå skola.
15

Det blir därmed färre barn som utbildar speciellt på 

landsbygden.
16

 Problemet barnarbete ignoreras trots skyddskonventioner för att hitta lösningar 

på andra problem.
17

 

 

2.2 Ekonomisk globalisering och barnarbete 

Ekonomisk globalisering får en negativ effekt för utsatta länder som Ghana. Regeringar i 

länder som Ghana känner sig tvungna att locka till sig internationella företag och investerare 

för att förbättra ekonomin i landet. Dessa företag har ofta ett enda syfte och kringgår ofta 

regeringars lagar gällande miljö och arbetsförhållanden för människor samt de mänskliga 

rättigheterna. Den ekonomiska globaliseringen leder till ökad global fattigdom för de mest 

utsatta och mer rikedom för de rika
18

. De som redan är fattiga blir mer fattiga och beroende av 

sina barn som arbetskraft för att överleva ekonomiskt.   

 

Joseph Stiglitz före detta chefsekonom och Senior Vice President på Världsbanken och som 

fick nobelpriset i ekonomi 2001, definierar globalisering som: ”the removal of barriers to free 

trade and the closer integration of national economies”.
19

 Borttagandet av dessa barriärer har 

kunnat ske genom internationella handelsavtal. Dessa internationella avtal ser till att 

internationella investeringar kan ske på goda villkor för företagen.
20

 Länder som är skuldsatta 

är tvungen att följa bland annat Världsbankens och Internatinonal Monetary Funds (IMF) 

regler för att kunna låna pengar därifrån. En av de viktigaste reglerna som Världsbanken och 

IMF ställer upp för lån är att staten slutar spendera för mycket pengar. Det som först drabbas 

är den sociala sektorn, barn, skola och hälso- och sjukvård. De här två lånutgivarna kan då 

också se till att samtidigt som ett skuldsatt land får låna pengar, får internationella och 

nationella privata investerare tillgång till natur resurser och resurser i form av människor.  

Redan under sin tid på Världsbanken såg Stiglitz de förödande konsekvenserna 

globaliseringen hade på de mindre utvecklade länderna och deras befolkning.
21

  

 

                                                           
15

 ibid., s. 172. 
16

 ibid., s. 174. 
17

 ibid., s. 178.  
18

 E G Polakoff, ‘Globalization and child labor’, SAGE Premier, vol. nr. 23, 2007, s. 259-283, hämtad 25   

november 2010, Worldwide Political Science Abstracts, s. 260. 
19

 ibid. 
20

 ibid., s. 261. 
21

 ibid. 
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Konventionen om barnets rättigheter antogs 1989 av FN:s Generalförsamling och har 

ratificerats av nästan alla FN:s medlemsstater förutom USA.
22

 Denna konvention anses 

rättsligt bindande för alla de stater som ratificerat den. Lagar och konventioner som skapas för 

att skydda barn är inte alltid effektiva. Fattiga länder känner sig tvungna att bryta dessa lagar 

och konventioner ibland för att tillgodose andra intressen och på så sätt få landets ekonomi på 

fötter.
23

 De internationella intressena kan vara krav från Världsbanken, IMF, internationella 

investerare eller handelsavtalet North American Free Trade Agreement (NAFTA). På grund 

av dessa olika organisationers och handelsavtals press på de fattiga länderna har 

arbetsförhållandena för arbetare försvårats och deras rättigheter minskat runt om i världen. 

Enligt Erica G Polakoff (författaren själv) har exploateringen av barn inom till exempel 

jordbruk, sexhandeln och fabriker lett till att definitionen barn och barnarbete inte längre bara 

är socialt och kulturellt konstruerat utan också politiskt för att den globala kapitalismens 

intressen ska bli tillgodosedda.
24

 

 

2.3 FN:s insatser och åtgärder 

Som nämns ovan har ILO skapat ett speciellt program för att bekämpa barnarbete, IPEC.
25

 

IPEC verksamhet startade 1992. IPEC:s mål är att eliminera barnarbete successivt världen 

över. För att göra det ämnar IPEC förstärka landet i fråga, så att det har möjligheter att ta itu 

med problemet på det nationella planet. IPEC har för närvarande olika verksamheter i 88 

länder i världen där de årligen investerar 61 miljoner US dollar (2008).
26

 I världen idag finns 

inget större program än IPEC som arbetar för eliminering av barnarbete och det är också det 

största programmet ILO någonsin genomfört. IPEC samarbetar med de drabbade barnen och 

deras familjer, regeringar, biståndsorganisationer, NGO:s, privata företag, olika arbetstagar- 

och arbetsgivarorganisationer, kommunala organisationer men också media.  

IPEC arbetar för att minska barnarbete eftersom det hindrar barn från att få en bättre framtid 

genom studier och andra färdigheter.
27

 Detta arbete är också viktigt eftersom barnarbete 

påverkar ekonomin negativt (inkomstbortfall och negativ konkurrans bland vuxna) samt att 

det bidrar till att vidmakthålla ojämnlikhet i form av fattigdom.
28

  

                                                           
22

 ibid., s. 264. 
23

 ibid., s. 265. 
24

 ibid., s. 265. 
25

 International Labour Organization, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) - 

What it is and what it does, hämtad 15 december 2010, <www.ilo.org/ipec/programme/lang--en/index.htm>. 
26

 ibid. 
27

 ibid. 
28

 Ibid. 
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IPEC startade ett pilotprogram som heter The International Cocoa Initiative i Ghana 2004.
29

 

Det började eftersom media år 2000 fått upp ögonen för de hemska förhållandena för 

barnarbetarna på kakaoplantager i Ghana och Côte d’Ivoire, som är världens största 

producenter av kakao. Syftet med pilotprogrammet är att försöka hitta bra alternativ till 

barnarbete samt att se till att människor och politiker att få upp ögonen för problematiken med 

barnarbete.   

 

IPEC skapade en nationell handlingsplan innefattande en lista på farliga sysslor barnarbetare 

utför samt utbildning om barnarbete till Ghanas befolkning.
30

 IPEC arbetar nära med den 

nationella barnarbetarorganisationen, privata och kommunala aktörer, polisen samt 

socialtjänsten i Ghana för att få med alla aspekter av barnarbete och dess konsekvenser. 

The International Cocoa Initiative har än så länge bara nått ut till ett fåtal procent av Ghanas 

befolkning men ändå fått människor att få upp ögonen för problemet. IPEC har sett en 

minskning av farligt barnarbete. 

 

2.4 Kort historik om Ghana och kampen mot barnarbete 

Ghana är ett land beläget i Västafrika och har Elfenbenskusten som närmsta granne.
31

 Ghana 

har varit en brittisk koloni från 1874 fram till dess självständighet 1957. Ghana som är en av 

världens främsta kakaoproducenter har ett ökande problem med barnarbete som både utför 

arbete för den nationella (inom till exempel jordbruk och hushåll) som den internationella 

marknaden (till exempel kakaoplantage).   

 

I juni 2010 på ett forum för att fira den årliga dagen för att bekämpa barnarbete, fastställde 

återigen Ghanas president John Atta Mills (genom ett brev uppläst från honom) att hans 

regering skulle stärka de redan befintliga institutionella ramverken kring policys skapade för 

att bekämpa barnarbete i landet.
32

 Enligt John Atta Mills hindrar barnarbete som sker i landet, 

dess utveckling internationellt och nationellt. Ghanas president är väl medveten om att 

barnarbete ökar i landet då han refererade till ILO:s rapport om att det växer ibland annat 

Västafrika. Presidenten ville också poängtera deras arbete med att prioritera människors 

                                                           
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 Africa.com, Ghana, hämtad 26 januari 2011,< www.africa.com/ghana>. 
32

 GhanaWeb, Mills reaffirms government determination to fight child labour, 2010, hämtad 26 januari 2011, 

<www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=184058>.  
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rättigheter i Ghana och deras strävan efter att implementera det nationella programmet för att 

utrota de värsta formerna av barnarbete mellan år 2009-2015. För att detta ska lyckas måste 

problemet med barnarbete bli ”mainstream”och diskuteras inom alla sektorer enligt Antwi 

Boasiako-Sekyere som är ställföreträdande arbetsministern i Ghana. Han vill dock poängtera 

att landet prioriterar frågorna kring barnarbete och hur man ska bekämpa dessa. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Barnarbete och människohandeln 

En studie av Anita Sheth behandlar fenomenet av människohandel med barn i den 

västafrikanska kakao industrin
33

. Studien behandlar också svårigheten att identifiera 

problemet med människohandel med barn. Studien vill undersöka drivkraften bakom för att 

rekrytera barn speciellt i det ivorianska och ghananska familjejordbruket. Ett avtal som heter 

Harkin Engel protokollet som undertecknades 2001 och gällde fram till 2005, av stora 

choklad företag krävde att de bland annat skulle ta itu med de värsta formerna av barnarbete
34

. 

Enligt Anita Sheth är det viktigt att förstå den historiska bakgrunden för användningen av 

barnarbete i kakaoodling i Västafrika
35

. I Ghana började man exportera kakao i början av 

1900-talet i södra delen av landet bland Krobo och Akwapern folk. Efterfrågan av odling av 

oljepalm var stor vilket ledde till slavarbete främst inom familjen. En intern och 

gränsöverskridande migrationspolitik användes för att locka migranter från grannländer 

(Burkina Faso, Niger och Mali) med nya mark av kakao i Ghana. Ghana som också kallades 

guldkusten med dess kakaoindustri blev en magnet för dessa migranter eftersom belöningen 

var högra än i omgivande franska kolonier. Allt detta berodde på en stor expansion kakao i 

Ghana under 1900-talet.  

 

Enligt en artikel om bekämpande av människohandel av kvinnor och barn hävdas att 

människohandeln bör förstås utifrån hur lagstiftning och mänskliga rättigheter i länder där 

människor handel sker är effektiva eller inte.
 36

 Artikeln visar att en stor del av offren som är 

påtvingade kommersiell sexuell exploatering sker i industrialiserade ekonomier, Asien och 

stillahavsområdet. Människohandel sker både inom internationell och inom nationell handel.
37

  

63 % av offren som sexuellt utnyttjande i kommersiellt syfte i de industrialiserade 

ekonomierna kommer från människohandel. Motsvarande andel för Asien och 

Stillahavsområdet ligger på 54 %, Västindien på 12 %, Afrika söder om Sahara på 6 % och i 

Mellanöstern och Nordafrika på 10 %. 

                                                           
33

 A Sheth, ‘Such a Long Journey: Barriers to Eliminating Child Trafficking for Labor Purpose in the West 

African Cocoa Value Chain’, The Protection Project, vol. 2, 2009, s. 53-101, hämtad 20 december 2010, John 

Hopkins University, s. 57. 
34

 ibid., s. 72. 
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Mönstret för människohandel och typer av arbete som trafikerade individer varierar mellan 

olika länder och kontinenter
38

. Till exempel i Afrika sker människohandeln i Sierra Leone, 

Malawi, Moçambique, 

 

Nigeria och Somalia, där barn och kvinnor smugglas till Sydafrika, Gabon, Gambia, och 

västeuropeiska länder främst för att arbeta inom sexindustrin. Det finns också en stadig 

leverans av smugglade barn från Mali till Elfenbenskusten som hamnar på arbete inom 

kakaoplantagerna. I Asien, de vanligaste ursprungsländerna för människohandel tycks vara 

Bangladesh, Nepal, Vietnam, Bhutan, Laos och Kambodja, medan värdländerna är Indien, 

Thailand, Sri Lanka, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten (UAE), och Australien
39

. 

Smugglade barn och kvinnor tvingas jobba inom olika områden. Den primära aktiviteten är 

fortfarande prostitution, men allt fler jobbar också i hushållen i värdländerna, medan unga 

pojkar smugglas från Bangladesh och Indien för att arbeta som kameljockeys i Saudiarabien 

och Förenade Arabemiraten. 

 

3.2 Barnarbete och Ghana  

Det har inte skrivits så mycket om barnarbete i Afrika eller relationen barnarbete och 

kakaoindustrin. Barn i åldrarna 10-14 i Ghana som arbetar har enligt ILO:s statistik sjunkit, 

men problemen kvarstår och är ett dagsaktuellt problem.
40

 I dagens läge har länder runt om i 

världen än så länge inte kunnat enas om hur utbrett barnarbetet är, en definition av vad 

barnarbete är samt hur barnarbete ska mätas. Den första personen som började mäta 

omfattningen av barnarbete runt om i världen och skapa en internationell datatabell var 

Kebebew Ashagrie från ILO. Ashagrie:s siffra på 70 miljoner barn i världen som arbetar 

nästan fördubblades till 120 miljoner barn i åldrarna 5-14 av ILO. Siffran höjs ända till 250 

miljoner barn ifall man räknar med deltidsarbete enligt ILO. Siffrorna angående hur många 

barn som arbetar i världen skiftar beroende på vad som räknas som barnarbete och hur barn 

definieras.
41
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Ranjan Ray som gjort en studie om barnarbete i Ghana använder sig av ILO:s definition på 

barnarbete.
42

 Ray anser att ett stort problem med barnarbete är att länder involverade i 

kampen mot barnarbete inte är överens om vilka åtgärder som ska användas för att eliminera 

problemet.
43

 För att effektivt komma åt problemen med barnarbete måste först orsakerna 

analyseras. I detta fall handlar det om att identifiera de variabler som har en betydande effekt 

på uppkomsten av barnarbete och varför barn tvingas arbeta. Enligt Ray har orsakerna bakom 

barnarbete inte diskuterats särskilt mycket internationellt när åtgärder mot barnarbete ska 

utformas. När studier har gjorts på ämnet barnarbete har data ofta använts från studier gjorda i 

Latin Amerika.
44

 Detta fast tre forskare vid namn Kaushik Basu, Peter Fallon och Zafiris 

Tzannatos hävdar att barnarbete i åldrarna 10-14 år är ett betydligt större problem i Afrika än 

Latin Amerika.  

 

I Ghana utförs majoriteten av allt barnarbete inom familjejordbruken.
45

 Statistik från Ghana 

visar att barnarbete ökar med stigande ålder på barnet.
46

 Teser har uppkommit om att hög 

fertilitet och ökat barnarbete har ett samband samt att fattigdom inom hushållet leder till 

barnarbete. Resultaten av Rays studier i Ghana är att desto högre utbildning vuxna har i ett 

hushåll, desto större chans är det att barn får vara kvar i skolan istället för att börja arbeta.
47

 

Det som också spelar roll och påverkar ifall barn tvingas ut på arbetsmarknaden är kvaliteten 

på den kommunala skolan och undervisningen.
48

 I Ghana är det nämligen väldigt få äldre barn 

som går i skolan på grund av den dåliga kvaliteten, eftersom barnens föräldrar därför inte 

tycker att skolan tillgodoser deras barns behov. Föräldrarna anser då att barnen kan göra mer 

nytta med att hjälpa till ekonomiskt genom arbete. Rays studie i Ghana visar att endast 

åtgärder med att minska fertilitet inom hushållet, öka hushållskassan samt öka minimilöner 

för vuxna inte räcker för att bekämpa barnarbete i Ghana. Det som behövs enligt Ray är 

politiska initiativ och åtgärder för att förbättra skolan samt så att föräldrar att sätter sina barn i 

skolbänken istället för att ha dem på arbetsmarknaden.
49
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3.3 Barnarbete från barnets perspektiv 

En viktig aspekt som ofta glöms bort är vems intressen som skyddas när barnarbete och 

åtgärder för att minska det diskuteras.
50

 Den rådande uppfattningen i dagens samhälle är att 

det är barnets intressen som ska skyddas när åtgärder mot barnarbete diskuteras. Människors 

goda avsikter att hjälpa kan ibland bli fel. Det hände en marockansk flicka inom 

textilindustrin.
 51

 Hon förlorade sitt jobb för att ett tv-team skulle stoppa barnarbetet som 

pågick där. Resultatet blev att hon inte kunde hjälpa till att försörja sin familj och inte heller 

eller ha råd att gå i skolan. Hon hade sökt sig till textilfabriken eftersom det var det bästa 

alternativet tillgängligt för henne.
52

 Inställningen att allt barnarbete är skadligt och dåligt är 

väl inrotat i vårt tänkande i väst. Författarna håller inte med, utan vill framhäva att det handlar 

mer arbetsförhållandena än arbetet i sig.
53

  

 

För att på bästa sätt tillgodose barns intressen är det viktigt att lyssna på vad de har att säga, 

respektera dem och att ta deras åsikter på allvar.
54

 Att lyssna på ett barn och se dennes 

perspektiv på barnarbete är inte lätt för vuxna, eftersom deras förutfattade meningar ofta 

krockar med barns synsätt. Vuxnas synsätt att barn måste få vara barn med rätt till sin 

barndom och skyddas från barnarbete kommer från bland annat Jean Jacques Rousseau.
55

 

Rousseaus religiösa och filosofiska tänkande om barn och barnarbete lever fortfarande kvar i 

västvärlden hos både regeringar och organisationer som försöker bekämpa problemet. 

 

FN har skapat en konvention för att skydda barns rättigheter, UNCRC. De länder som 

ratificerat den konvention ser innehållet som ett mål att eftersträva.
56

 Det är viktigt att komma 

ihåg att UNCRC är utformad av vuxna utan barns medverkan. Dess effektivitet påverkas 

negativt av att det i praktiken är frivilligt att följa konventionen (finns inget riktigt 

kontrollorgan eller effektiva sanktioner). Rachel Burr (en universitetslektor som skrivit böcker 

om barnarbete) kritiserar UNCRC för att konvention och målsättningen om barns rätt till en 

värdig barndom inte är utformade från ett mindre utvecklat lands perspektiv, utan 

huvudsakligen från ett västerländskt perspektiv.
57

 För att målsättningarna med UNCRC om 
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till exempel skolgång, tak över huvudet och näringsriktiga måltider ska uppfyllas krävs det 

pengar, något som de drabbade länderna inte har. En annan kritik Rachel Burr framför är att 

konventionen har utelämnat gatubarnens situation. 

 

För att bekämpa barnarbete är det viktigt att lyssna på vad barn har att säga i ämnet.
58

 På det 

sättet kan bra åtgärder utformas som både gynnar barnet och samhället. En missuppfattning är 

att barn inte skulle vara medvetna om sin problematik samt inte kunna hitta lösningar. Viss 

forskning på ämnet barnarbete och de åtgärder som krävs för att bekämpa det vilar på lösa 

grunder än på fakta.
59

 De kvantitativa studier inom ekonomisk inriktning som tar upp ämnet 

barnarbete har brister i den meningen att de ofta bara tar upp en aspekt av barnarbete. Det ger 

en missvisande bild. För bästa resultat bör olika vetenskapliga inriktningar samarbeta för att 

få en så exakt bild av barnarbete som möjligt.  

 

Ett annat problem är ILO:s statistik på arbetande barn i världen.
60

 På grund av att de använder 

sig av statistik från de ovannämnda ekonomiska studier blir siffran på barn som arbetar och 

inom vilket område de arbetar inte tillförlitlig. På senare år har ILO rättat till problemen och 

använt sig av tillförlitliga och användbara landsstudier och nationell statistik. En studie av 

Edmonds och Pavcnik från 2000 där trettiosex mindre utvecklade länder deltog, visar att mer 

än 68 procent av barnen mellan fem och fjorton arbetade.
61

 2.4 procent hade ett betalt arbete 

och mindre än fem procent av barnen som jobbar gör det i det vi uppfattar som barnarbete, 

alltså arbeten långt från hemmet och i till exempel fabriker och gruvor. 

De flesta studier om barnarbete är antingen beställda eller har ett särskilt intresse för 

mottagaren.
62

 De finns väldigt få studier om barnarbete som inte har någon intressent bakom 

sig. I studier om barnarbete som med andra studier är det viktigt att komma ihåg vem studien 

är ämnad för och varför. Många av dessa studier tar upp de hemska förhållandena på 

kakaoplantage och trafficking som sen tas upp i media, men glömmer det viktiga problemen 

nämligen hur och var den största delen av barnarbetet utförs. 

En missvisande uppfattning om barnarbete är att barnen jobbar heltid på till exempel någon 

fabrik eller i en gruva lång bort från sina föräldrar.
63

 Sanningen är den att de flesta barn jobbar 

antingen deltid eller säsongsmässigt och att jobbet oftast sker på familjens jordbruk eller i sitt 
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eget eller andras hem samt att det är obetalt jobb. Orsaken till varför barn arbetar varierar 

kraftigt. Detta har bidragit till åtgärder mot barnarbete, som skadat barn allvarligt istället för 

att hjälpa.
64

 Det finns också en missuppfattning i västvärlden att barnarbete numera enbart 

finns i mindre utvecklade länder.
65

 I vissa länder i väst jobbar barn under 16 år också inom 

familjen och också där strider det ibland mot lagen. Vissa av dessa länder har till och med 

samma omfång av barnarbete som vissa mindre utvecklade länder. 

 

Barnarbete bekämpas ofta med politiska medel och åtgärder. Politiska åtgärder som ibland är 

förhastade kan få förödande konsekvenser för barn. Ett exempel är textilfabrikerna i 

Bangladesh.
66

 USA hade fått kritik för att de kläder de importerade från Bangladesh var 

gjorda av barn. För att mildra konsumenter och andra kritiker skapades ett lagförslag som gick 

ut på att förbjuda import av varor gjorda av barnarbetare. För att få fortsätta sälja sina varor 

till USA slängde bokstavligen fabrikerna ut de barn som jobbade i fabrikerna och lämnade 

dem till sitt öde. Ingen hade tänkt på vad detta innebär för barnen själva. USA i sin tur var 

nöjd, eftersom de nu trodde att de barnen som jobbat i fabrikerna återvände till skolan, vilket 

inte var fallet (många hade heller inte gått i skolan innan de började jobba i fabriken).
67

 Vissa 

av barnen sökte sig till andra jobb där det var mycket sämre betalt och arbetsförhållandena var 

sämre, vilket ledde till en sämre livsstil.
68

 

När politiska åtgärder för att minska barnarbete utförs är det viktigt att inte generalisera dem 

och tro att alla åtgärder fungerar internationellt överallt och för alla barn.
69

 Ett annat problem 

är att förväntade effekter av vissa åtgärder inte utreds.
70

 Barnen som åtgärderna utformas för, 

konsulteras inte heller för att ta reda på hur de anser att situationen borde lösas.  
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4. TEORI 
I denna uppsats kommer Depenedency Theory (Beroendeteorin) och Political leadership 

Theory (Politiskt ledarskapsteori) att användas. Här kommer teorierna i sin empiriska form att 

presenteras och senare i uppsatsen kommer teorierna omvandlas till praktiska exempel.  

 

4.1 Dependency Theory 

Beroendeteorin handlar om att skapa sig en förståelse till varför vissa länder blir mindre 

utvecklade än andra, både den politiska, ekonomiska och sociala relationen dem emellan och 

hur det ska kunna skapas en jämvikt mellan länder i framtiden.
71

 Beroendeteorin som begrepp 

är inget nytt, utan har funnits i andra konstellationer tidigare i historien innan begreppet 

kapitalism kom. Idén med Beroendeteorin handlar om att rika länder som är i centrum 

utnyttjar mindre utvecklade länder som är utanför den centrala kärnan och vissa länder till och 

med i utkanten av denna maktstruktur, där den strukturella relationen över och underordnad 

styr. Detta innebär att de som redan är underprivilegierade går ut på att fortsätta att vara 

underprivilegierade, och det beror bland annat på att västvärlden(rika länder) både har skapat 

ojämlikheterna och i den nuvarande ekonomiska ordningen upprätthåller denna ojämlikhet.  

 

Ojämlikhet kan förklaras också på ett historiskt sätt.  Vissa människor som till exempel 

Gunnar Myrdal intresserade av orsakerna till hur fattigdom uppkom och hur den politiska 

ekonomin kunnat få ett sådant bakslag, där resultatet blev ojämnlikheter i samhällen runt om i 

världen.
72

 Denna syn som Beroendeteorin framhävde tog inte emot positivt, utan 

omformulerades till ett konstaterande att vissa nationer var beroende av andra för 

införskaffandet av råmateriell eller produktion av varor. Andra teoretiker menar indirekt att 

kolonialismen är en orsak till den ekonomiska och politiska ojämlikheten, beroendet som 

fattiga länder har haft och fortfarande har till rika.
73

  De flesta beroendeteoretiker anser också 

att den internationella kapitalismen är den drivande faktorn bakom beroenderelationerna 

länderna emellan. Ordet dependency blev inte en sociologiskt accepterad term för ens den 

blev noggrant studerad i samband med Latin America och Karibiens utveckling.
74
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Första gången begreppet dependency användes var i samband med att strategier för utveckling 

skapades för att motarbeta underutveckling.
75

 Ordet underutveckling var myntat av FN:s 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLA). ECLA som skapades 

1948 skulle bistå FN:s the Economic and Social Council (ECOSOC) med dess hjälp att se till 

att människor utvecklades och inte hamnade i underutveckling. USA var först motvillig till 

ECLA, men dess arbete godkändes senare i USA av president Truman. ECLA visade sig vara 

en kommission som var en av de främsta att hitta på idéer och tillämpningar för att omvandla 

utvecklingsstrategier till verklighet. ECLA:s uppgift är att se till att kapitalismen inte kan få 

fortsätta att utnyttja mindre utvecklade länder. Deras arbete utgår från att den ekonomiska 

strukturen som regerar (som är central) underbyggd av kapitalismens sätt att skapa produktion 

i de länder där ekonomin och teknologin är efter identifieras (dessa länder är i perifirin). Detta 

kan också kallas för external dependency
76

.  

ECLA:s moderniserings teori på 1950-talet hade fått kritik av den första dependentisten.
77

 

Denne dependentist: 

 
…posited an integrated analysis of development combining the study of social change processes in 

the economic sphere with that of transformations of structures of classes, social sectors, and 

groups, plus that of the changes occurring within the system of domination.
78

 

 

En annan viktig person för utvecklingen av Beroendeteorin är Andre Gunder Frank.
79

 Han är 

kritisk till ”dual society theory”.
80

 På ena sidan samhället finns den moderna delen och på den 

andra det traditionella. Enligt den teorin så samspelar det moderna inte med det traditionella i 

utvecklingsländer.  Den moderna delen av samhället har kunnat bli modern för att den utsätts 

för ekonomisk exponering av den yttre världen. Den traditionella delen av samhället är 

underutvecklat just på grund av avsaknaden av utvecklingen i den moderna delen av samhället 

genomgick. Den traditionella delen av samhället kan ändå bli som den moderna delen av 

samhället genom att låta institutionalistiska kapitalistiska värderingar genomsyra.
81

 Frank och 

andra teoretiker försöker att se holistiskt på beroendeteorin och lägger skulden på rika länder 

som dominerar fattiga. I detta läge, där den sociala överklassen (eller elitister) regerar hjälper 

de till att exploatera landet inifrån för kapitalismens vinning. Det är heller inget nytt med 
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elitister, utan de har funnits sen kolonialismens tid och reproducerar samt förstärker detta 

beroende till rika länder. Denna handling blir problematisk eftersom den sociala överklassen 

som villigt hjälper till att exploatera sitt eget land själva är i beroendeställning till det rikare 

landet
 82.

 

 

4.1.2 Kritik av Dependency Theory 

Att kritisera Beroendeteorin är inget nytt. Inom de industriella samhällena finns de teoretiker 

som är kritiska till följande saker: De är kritiska till att det inom litteratur som tar upp 

Beroendeteorin inte berör eller analyserar den politiska maktbalansen mellan länder som är 

utvecklade och de som inte är det (de i beroendeställning).
83

 Dessa maktstrukturer som Frank 

tar upp sker jämsides med varandra och länder ”utnyttjar” varandra i en tankebana svår att 

följa.
84

 Frank och andra teoretiker inom Beroendeteorin kan inte heller förklara hur denna 

kedja egentligen hänger ihop, utan det är snarare antaganden från deras sida. De är också 

kritiska till att förespråkare för Beroendeteorin anser, externa problem som ekonomi och 

kapitalismen är orsaken till varför vissa länder skapar beroendeställningen och inte kan 

utvecklas.
85

 De har inte riktigt gått på djupet och tagit reda på varför länderna beter sig som 

de gör eller kunna visa kedjan och relationerna kring exploatering och beroende. För att förstå 

Beroendeteorin måste först de bakomliggande orsakerna till dynamiken kring produktionen av 

kapital förklaras.
86

  

  

4.2 Political Leadership Theory 

Ledarskap är inget konkret som går att ta på utan snarare något abstrakt.
87

 Det finns väldigt 

många olika definitioner på vad ledarskap är, men ingen som lyckats rama in alla aspekter av 

ledarskapets innebörd eller kvalitéer. Politiskt ledarskap kan handla om processer där den 

ledande politiska makten i form av en regering försöker hitta strategier och genom dessa 

strategier får igenom sin politik i samhället.
88
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Politiska ledare spelar roll, men deras påverkan på andra ledare och samhället har varit 

omdiskuterad.
89

 Vissa ledarskapsteoretiker har kommit fram till slutsatsen att politiska ledares 

påverkan på beslutsfattande avgörs i samspelet mellan den politiska ledaren och hans politiska 

omgivning. Integrationen dem emellan avgör i sin tur hur det politiska ledarskapet utförs. Det 

innebär inte att politiska ledare är handlingsförlamade utan har handlingsutrymme att påverka 

inom ramen av sin miljö, lika så som att deras miljö påverkar dem och de beslut de fattar.
90

  

Politiska ledare är alla olika precis som andra individer.
91

 Hans eller hennes personliga 

egenskaper påverkar resultaten av politiska beslut som fattas och skiljer sig från dennes 

företrädare eller efterträdare. Vem som innehar den politiska makten är av yttersta vikt när det 

kommer till vilken inställning ett land ska ta i olika frågor. Väljare tillsätter nya politiska 

ledare eftersom de tror att de ska ha de rätta egenskaperna för att ändra ett gammalt politiskt 

system eller genomföra reformer. Politiska ledare är individer men det går att kategorisera 

dem baserat på de beslut de fattar.  

 

Politiska ledare har olika ambitioner med sin politik.
92

 De lägger fokus på olika saker samt 

skiljer sig åt i hur stor räckvidden för deras politik är. Vissa politiska ledare väljer att 

koncentrera sig på att få själva administrationen av regering att fungera, medan andra lägger 

fokus på att få igenom olika politiska beslut. Beroende på vad för slags politisk ledare du är 

väljer olika områden inom politiken. Försvarspolitik, utrikesfrågor och konstitutionella frågor 

ter sig mer naturligt att prioritera ifall den politiska ledaren till är president eller statsminister. 

Sådana frågor drivs ofta av en person med hög status och auktoritet som presidenter och 

statsministrar. Många ledare eftersträvar att lämna ett arv inom politiken, men alla har inte 

dessa ambitioner.
93

 Vissa ledare nöjer sig med att inte drastiskt ändra politiken, utan nöjer sig 

med att modifierar den en aning. Ambitionsnivån, fokusen på politiken och politikens 

räckvidd påverkar tillsammans hur den specifika politiska ledarens beslutsfattande ter sig. 

Ett politiskt ledarskap påverkas starkt av den institutionella strukturen.
94

 Denna struktur 

formar den politiske ledarens roll och i sin tur dennes kommande beslutsfattande. En politisk 

ledares ambitioner, stil och hur denne förhåller sig till samhällets krav är också beroende på 

hur den institutionella strukturen ser ut.  
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En annan viktig aspekt som påverkar hur politiska ledare kan fatta beslut är vilka resurser de 

har tillgång till.
95

 Det handlar inte bara om ekonomiska resurser utan också om mänskliga 

resurser i form av tjänstemän och administrativ personal. Beroende på hur ett land definieras 

internationellt skiljer sig resurserna åt.
96

 Det som avgör är bland annat landets militära och 

ekonomiska makt, samt vilken vikt den politiska ledaren har i världspolitiken. Är den 

politiska ledaren också ledare för ett politiskt parti är det lättare för denne att utöva sitt 

politiska ledarskap.
97

 

 

Den historiska kontexten, till exempel vilket styrelseskick ett land har haft tidigare eller 

vilken stil tidigare politiska ledaren haft påverkar hur beslutsprocessen blir för den nuvarande 

politiska ledaren i landet.
98

 Den sista faktorn som påverkar det politiska ledarskapet är 

samhällets attityder.
99

 Samhällets attityder formas av och med olika intresseorganisationer i 

det civila samhället som ibland blir inbjudna att ta del i beslutsfattandeprocessen. I andra 

lägen har den politiska ledaren inget annat val än att ta deras ståndpunkt i beaktande för att 

behålla sin position. 

 

4.2.1 Kritik av Political Leadership Theory  

Politiska ledare spelar roll, men deras påverkan på andra ledare och samhället har varit 

omdiskuterad.
100

 Politiska ledare på 1800-talet har setts som personer med stort individuellt 

inflytande över andra politiska ledare och samhället. Thomas Carlyle var frontfigur för teorin 

”‘Great Man’ school of political leadership” som trodde på att det var en persons individuella 

förmågor som gjorde denne till en självkar politisk ledare. Carlyle trodde bestämt också på att 

dessa politiska ledare var de som kunde ändra historiens gång. Herbert Spencer förespråkare 

för ”The cultural determinist school of history” höll inte med Carlyle.
101

 Spencers förklaring 

var att det istället var samspelet mellan det sociala och kulturella som bestämde historiens 

gång och personen i fråga hade begränsad makt att påverka historien. Teoretiker i dagens 
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samhälle har samstämmigt kommit fram till att varken Carlyle eller Spencer teorier enskilt är 

rätt, eftersom deras sätt att se på politiskt ledarskap är för snävt.
102

  

 

4.3 Sambandet mellan Dependency Theory och Political Leadership Theory 

Sambandet mellan Beroendeteorin och den Politiska ledarskapsteorin är att en hypotes från 

beroendeteorin är att länder hamnat i dagens ekonomiska, sociala och politiska beroende som 

skapar en maktstruktur på grund av kolonialismen och att dess efterdyningar lever kvar i 

förhållandet fattiga länder har till rika länder enligt vissa forskare.
103

 Politiska 

ledarskapsteorin i sin tur gör gällande att den historiska kontexten har betydelse för hur 

politiska beslut fattas
104

, i detta fall att Ghana har varit en brittisk koloni från 1874 till 

självständigheten i mars 1957.
105
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5. METOD 

5.1 Metodval 

För att besvara vårt syfte har vi använt oss av den kvalitativa metoden med fallstudie och 

intervjuer.  

 

5.1.5 Datainsamling  

Litteraturen som vi använder oss är böcker och vetenskapliga artiklar. Studien bygger på 

relevant litteratur för ämnet och skriftliga frågor som skickades till intervjupersonen. 

Insamling av material gjordes genom sökningar i elektroniska databaser som JSTOR, 

Worldwilde Political Science Abstracts, andra databaser, internet, webbsidor och sökmotorer 

som innehåller tidigare forskning, böcker, vetenskapliga artiklar.  

 

5.1.2  Fallstudie  

Fallstudien skall väljas med utgångspunkt i dess betydelse för de praktiska problem eller 

teoretiska frågor som forskaren vill undersöka.
106

 Fördelarna med fallstudien är att den ger 

möjlighet att studera komplexa eller komplicerade sociala företeelser
107

. Metoden gör att 

forskaren har möjlighet att göra en holistisk analys. Analysen ska ske med flera metoder för 

att fånga upp komplexa företeelser
108

. Detta ökar läsarens insikt och vidgar läsarens 

kunskaper. I vår studie har vi använts oss av fallstudie med intervjuer. 

Forskaren samlar in material och information vilket gör att en fallstudie kan ifrågasättas vad 

gäller trovärdighet och generaliseringar.
109

 Forskaren kan nämligen vara subjektiv. Den andra 

nackdelen med fallstudien är att den fokuserar på utvecklingar av sociala företeelser det vill 

säga processer snarare än mätbara resultat.  

Vid en fallstudie bör frågan ställas ifall just detta fall går att generalisera. I vilken grad det går 

att generalisera en fallstudie beror på hur många faktorer i fallstudien som liknar andra 

fallstudier i samma område.
110

 Vi anser att det går att generalisera resultaten från vår 

fallstudie, eftersom vi tagit upp orsaker, åtgärder och problem med dessa åtgärder som också 
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gäller andra länder som har barnarbete. Vi anser att vår fallstudie av Ghana och barnarbete är 

ett typiskt fall (typfall) för utvecklingsländer och därför representativt.
111

  

 

5.1.3 Intervjuer          

 Den intervjuform som vi använt är semistrukturerade intervjuer
112

.  Detta innebär att 

intervjuaren får färdiga frågor som skall besvaras. Vi skickade frågor via e- post. Valet av 

denna form av intervju leder till att intervjuaren har tid att utveckla sina frågor.
113

 Detta är 

effektivt eftersom svaren då också blir öppna och tonvikten ligger på den intervjuade som 

utvecklar sina svar. Frågor som vi använt oss av har samband med frågeställningar i vår 

studie
114

. Nackdel med intervjuskrifter är att kroppsuttryck eller ansiktsuttryck som är viktiga 

i en intervju inte kan iakttas.
115

  

 

Birgitta Ling har jobbat i över 20 år med frågor kring barnarbete. Hon har också jobbat på 

Rädda Barnen. Hon är medförfattare till boken What works for working children som vi 

använder oss av i denna uppsats. Det kändes därför väldigt roligt att få tillfälle att intervjua 

henne. Jessica Renborg Huldt och Annika Malmborg jobbar båda på Plan Sverige som jobbar 

med barns rättigheter och barnarbete. Det var därför också jättekul att få chansen att intervjua 

dem också. 

 

5.1.4 Urval   

När vi började skriva denna uppsats tänkte vi enbart skriva om barnarbete i Ghana och 

kakaoindustrin. Under arbetets gång tillkom fler och fler aspekter som vi kände var viktiga. 

Vi var ändå tvungna att avgränsa oss på något sätt då detta tema är så oändligt stort och det 

finns massor med litteratur skrivet om barnarbete. Vi bestämde oss för att hålla fast vid Ghana 

och kakaoindustrin i form av en fallstudie. Sedan la vi till den ekonomiska 

globaliseringsaspekten, FN:s insatser och åtgärder samt barnarbete utifrån ett barns 

perspektiv.  
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Vi kunde ha valt Elfenbenskusten lika väl som Ghana, eftersom de också är världsledande i 

produktionen av kakao. Vi valde dock Ghana för att det vi förknippade med kakao och 

chokladindustrin och barnarbete är Ghana. Sen blev vi påverkade av en dokumentär vi såg 

några månader innan, där mycket fokus låg på Ghana. 

 

5.1.6 Validitet  

Enligt Bergström och Boréus finns det två typer av mätmetoder. Dessa är validitet och 

reliabilitet. Validitet innebär att vi mäter det vi avser att undersöka
116

.  Detta innebär ifall vi 

har besvarat frågeställningarna i vår studie.  Vi anser att vi mäter det vi avser att mäta samt att 

vi besvarat våra frågeställningar. Skickat e-mail så att vi vet att vi uppfattat intervjupersoner 

rätt. Kontrollera varandras arbete. 

 

5.1.7 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att det finns en viss precision. Detta innefattar att det inte finns några 

systematiska fel
117

. En god reliabilitet går ut på att vara noggrann med undersökningen genom 

att ta bort felkällor. Inom reliabilitet tas intersubjektivitet och intrasubjektivitet upp.
118

 

Intersubjektivitet innebär att andra ska kunna komma fram till samma resultat som en själv 

med samma instrument och mätmetoder. Intrasubjektivitet innebär att den som gjort studien 

ska vid ett senare tillfälle komma fram till samma resultat som tidigare vid användandet av 

samma analys metod för materialet. Vår studie har en god intersubjektivitet eftersom vi var 

två som gick igenom vårt material och kom fram till samma resultat. Däremot kan 

intrasubjektiviteten i vår studie kanske ifrågasättas. Detta eftersom vår studie tar upp ett ämne 

som är mycket föränderligt. Detta också på grund av att frågan är i hög grad politisk. Dess 

utveckling är oförutserbar.  

 

5.1.9 Källor och källkritik 

Vid skrivandet av en forskningsinriktad uppsats är det viktigt att bedöma trovärdigheten på 

den information som används.
119

 Källkritik handlar om vilken relevans en viss källa har i 
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relation till annan information. Det är också bra att kontrollera ifall informationen är 

autentiskt och ifall det är första- andra- eller tredjehandsinformation. Källor som används bör 

avse samma tidsperiod som det som ska studeras.
120

 Det är också viktigt att tänka på vad 

källan har för syfte. Det sista är ifall källor kontrollerats av andra likasinnade och ifall 

informationen i källorna stämmer överens med andra källor.
121

 

 

Alla utom en av de forskarrapporter som vi har använt har varit ”peer-reviewed” (det vill säga 

granskade av forskarkollegor) för att öka uppsatsen trovärdighet och tillförlitlighet.Vi har 

också använt första handsinformation i form av intervjuer med personer med lång 

professionell erfarenhet av problemställningen. Vi har använt oss av internet, databaser och 

hemsidor. Även om vi använts oss av material som anses vara trovärdigt och har ett 

vetenskapligt värde, måste vi förhålla oss kritiskt till den information och de källor som vi 

använder. Vi har upplevt en stor fördel i detta avseende i att vara två.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

Vi har gjort en kvalitativ fallstudie om barnarbete i Ghana med intervjuer som metod. Vår 

studie tar upp barnarbete utifrån olika perspektiv. Perspektiven är barnarbete i relation till 

kakaoindustrin, den ekonomiska globaliseringen, FN:s insatser och åtgärder, urbanisering och 

det politiska ledarskapet. Det sista perspektivet, som är det viktigaste, är barnarbete sett från 

barns egna förutsättningar. 

 

6.1 Ghana och barnarbete 

I vår fallstudie om barnarbete i Ghana hade vi först inriktat oss på att det största problemet 

med barnarbete i Ghana var behoven inom kakaoindustrin. Kakaoindustrin har stora behov av 

arbetare. Landet har än idag inte hunnit anpassa sig till FN:s barnkonvention trots att landet 

förbundit sig att följa den.
122

 Liberaliseringen  av kakaoindustrin i Ghana 1993, har bidragit 

till ett ökat antal av privata kakaoindustrier. Ghanas regering bestämmer priset på kakao 

utifrån den internationella marknaden, vilket påverkar böndernas löner.
123

 

Barnarbetarna på kakaoplantagerna jobbar under särskilt svåra förhållanden.
124

 Barnen har 

långa arbetsdagar oftast utan lön. De har ofta inga skyddskläder och utsätts för farliga 

kemikalierna. Barnen som jobbar på plantagerna får ofta ingen mat och de får inte tillgång till 

skolundervisning på grund av arbetet. Barnarbetare i Ghana känner sig tvingade att jobba för 

att kunna i vissa fall bidra till att försörja familjen och i andra fall försörja hela familjen. I de 

flesta fallen uppmuntras barnen av föräldrarna att jobba.     

 

Under fallstudien insåg vi att det fanns många andra orsaker än familjeförsörjningen till 

barnarbete i Ghana. En är den bristande kvalitén på skolan och undervisningen i Ghana. På 

grund av denna orsak var det många barn 2002 som inte gick i skolan enligt Ray.
 125

  

Föräldrarna tycker inte skolan är bra och ger barnen rätt utbildning. I Ghana hade 2002 62.5 

procent av alla skolor brist på lärare och 90 procent av barnen i skolåldern arbetar i en eller 

annan form.
126

 Vi intervjuade bland annat Birgitta Ling som är expert på barnarbete och har 

jobbat med frågan inom Rädda Barnen i över tjugo års tid. Enligt henne är skolans brister en 

viktig orsak till. Hon säger: ” Det kan handla om bristande tillgång till undervisning för att det 
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inte finns skolor inom räckhåll…Det kan också handla om bristande kvalitet: att de skolor 

familjen har råd att placera barnen i är undermåliga”.
127

 Jessica Renborg Huldt och Annika 

Malmborg på Plan Sverige anser också att skolan samt utbildningen är en bidragande faktor 

till att barnarbete uppkommer. De säger: ” En annan viktig faktor är kvalitén på utbildningen. 

Den är i de flesta länder så låg att arbete ses som en mer ändamålsenlig utbildning för 

barn”.
128

 De säger också att det är vanligt att föräldrar föredrar att barnen jobbar och hjälper 

familjen ekonomiskt samtidigt som de lär sig ta ansvar, istället för att vara sysslolösa. Också 

Birgitta Ling tog upp detta.
129

 Samma förhållningsätt har också forskaren Ranjan Ray.
130

 

Eftersom skolan inte kan ge den utbildningen barnen behöver väljer många familjer att se till 

att deras barn arbetar, så att det på det sättet kan få tillgång till någon utbildning.
131

 Många 

barn arbetar också för att kunna ha råd att gå i skolan eller för att ha råd att försörja sina 

syskons utbildning enligt Birgitta Ling. 

 

Ghana är ett land som fortsättningsvis att förknippas med kakaoindustrin och barnarbete på 

plantager. Det är den bilden som ges i media i västvärlden när barnarbete och dess orsaker 

beskrivs. Vi konsumenter tror att vi hjälper barnen genom att inte köpa en viss vara. Det är 

dock en ytterst liten procent av det totala barnarbetet som utförs inom exportindustrin enligt 

Ling.
132

 Det som förundrar oss när vi nu tagit till oss all information är varför IPEC inte 

koncentrerar alla sina resurser på att förbättra skolan och dess kvalité. FN:s mål är att alla 

barn ska gå skolan. Det är bra att barnen kommer ifrån det hårda och farliga arbetet på 

plantagerna, men de behöver ha ett fullgott alternativ.  

 

6.1.1 Ekonomisk globalisering och barnarbete 

Resultat av vår studie visar att den ekonomiska globaliseringen anses påverka förekomsten av 

barnarbete. Enligt Joseph Stiglitz, är globalisering, frihandel och en närmare integration av de 

nationella ekonomierna.
133

 Detta leder till en ökning av globala transaktioner, ökning av 

internationella företag som investerar globalt. Gränsöverskridande investeringar och 

kapitalflöden utgör ett problem.  
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Resultatet av vår studie visar en tydlig koppling mellan den ekonomiska globaliseringen och 

landets ekonomi samt dess invånare. Enligt Stiglitz, har den ekonomiska globaliseringen 

inverkan på mindre utvecklade länderna och dess befolkning
134

. Den ekonomiska 

globaliseringen som bygger på fria handeln har skapat mer fattigdom. Stiglitz anser att 

globalisering har ökat polarisering mellan fattiga och rika samt den sociala 

marginaliseringen
135

. Han menar vidare att massarbetslösheten beror på globaliseringens 

effekt. Detta ledder till att allt flera barn blir mera utsatta för exploatering och deras jobb med 

att hjälpa familjer blir ännu viktigt främst i utvecklingsländer. 

 

 Exploatering av barn speciellt inom jordbruk, kakaoindustrin i Ghana utgör en fara för 

barnen. De arbetar under svåra omständigheter med farliga kemikalier under långa 

arbetsdagar. Det medför risk för både fysiskt och psykiskt skada
 136

. 

Frågan om barnarbete är viktig i utvecklingsländer och har betydelse för landets ekonomi, 

inflödet av utländsk valuta men också för ett lands anseende.
137

  Komplexiteten kring 

barnarbetsfrågan utsträcker sig till hur stora företag definierar barnarbete. Enligt ILO får barn 

under 15 år inte arbeta
138

.   

 

US departementet påstår att företag bör implementera uppförande koder som innehåller 

förbud mot barnarbete. De flesta företag har implementerat dessa koder men det visas att 

innebörden av barnarbete varierar
139

. 

 Eftersom den globala världen har krympt och den fria handeln där varor och tjänster som 

produceras av barnen utgör en stor marknad av företag i västvärlden har den ett stort ansvar i 

kampen mot barnarbete. Detta stämmer överrens med de vi intervjuade på Plan Sverige, där 

de betonar att västvärlden bör engagera sig mer i kampen mot skadligt arbete för utsatta 

barn
140

.  

 

Västvärlden har gjort mycket för att bekämpa barnarbete. Det finns olika internationella 

organisation som Rädda barnen och NGO:s som arbetar ständigt för att bekämpa 
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barnarbete
141

. Västvärlden bör ändra synsätten gällande barnarbete. Rousseaus filosofiska och 

religiösa tänkande om barn och barnarbete lever fortfarande kvar i västvärlden
142

. Enligt 

Birgitta Ling anser hon att barnarbete bör ses utifrån andra synvinklar som barns perspektiv 

snarare än de vuxnas synsätt
143

. Det betonas också enligt Plan Sverige att förutom att göra 

insatser på det ekonomiska planet, bör insatser också göras när det kommer till 

attitydförändringar. 

 

6.1.2 Barnets perspektiv 

Barnarbete ses sällan utifrån barnens perspektiv. Detta gäller särskilt de drabbade länderna. 

Der är oftast vuxenperspektivet som ligger i fokus. Resultaten visar att det är viktigt att inte 

västvärlden inte kommer inklampandes som prinsen på den vita springaren för att rädda 

prinsessan, det nödställda barnet, innan alla fakta finns på bordet.  Det kan göra mer skada 

ifall vi i västvärlden ser till att stänga barnens arbetsplatser eller tvingar iväg dem därifrån, 

genom att barnen förlorar den viktiga inkomstkällan, så som den marockanska flickan 

gjorde.144 Ling betonar: ” (Det är lättare att förstå barnarbetare om man inser att de inte 

enbart är värnlösa barn utan också aktiva arbetare och att de ofta känner inför sina arbeten på 

samma sätt som vuxna kan känna och gör aktiva val.)”.145 Samma resonemang för Renborg 

Huldt och Malmborg då de säger att barnarbete inte behöver vara skadligt och att vi 

människor måste ta oss en funderare på vad vi menar med barnarbete.146 

Resultatet visar också att det är viktigt att lyssna på barn och hur deras situation är för att på 

ett effektivt sätt kunna lösa frågan på ett sätt som passar både barnet och samhället.147 Vuxna 

anser att barn ska få ha rätt att vara barn, utan fråga sig själva vad det egentligen innebär för 

barnet i fråga. Barn och vuxna ser olika på vad som är problem och vad som behöver 

förbättras. Medan vuxna talar om att barn utsätts för en hård arbetsbörda, kemikalier eller 

annan fysisk skada poängterar Ling att barnen ofta har andra orosmoment.148 Barnen kan 

istället vara oroliga för sexuellt utnyttjande av chefen eller våldtäkt på väg hem från jobbet. 

De känner också oro över hur de till exempel behandlas av arbetskamrater, kunder eller 

arbetsledaren på arbetsplatsen.  
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Vårt resultat visar också FN:s roll i bekämpandet av barnarbete men att denna institution har 

ett vuxenperspektiv. UNCRC skapades av vuxna utan hjälp av barn.149 I praktiken hjälper 

konventionen så länge länder frivilligt väljer att leva upp till den. Ett annat problem enligt är 

att UNCRC är utformade från ett västerländskt synsätt och inte alltid speglar verkligheten i de 

mindre utvecklade länderna där barnarbetet är värst. De flesta av UNCRC:s målsättningar 

kräver resurser i form av pengar som dessa länder inte har. 

Ett annat resultat visar också på att de åtgärder som sätt in för att eliminera barnarbete inte 

fungerar likadant på alla ställen för alla barn.150  Det görs också för lite efterforskning av 

vilken effekt åtgärderna kommer att ha såväl på barn som på samhället.151                                          

Vi lever i ett samhälle där vuxnas ord har större genomslagskraft än barns ord. Som barn i ett 

västerländskt land kan denne ändå få sin röst hörd antingen genom andra vuxna eller att hitta 

sin inre styrka. Barn som arbetar i mindre utvecklade länder har samma förmåga som vi har, 

men plötsligt just på grund av deras situation blir de inte bara påtvingade en barndom men 

också fråntagna sina rättigheter från de som ska skydda dem, nämligen vuxna och FN som 

brister i att lyssna på barnen.  

Resultaten visar det krävs en förändring på synen av barnarbete för att vi ska kunna ta itu med 

problemet. Den förändringen innebär att barns röster måste få höras, inte enbart på ett fint 

papper i en fin byggnad utan också i verkliga livet. Det handlar inte bara om en teoretisk 

utgångspunkt utan också om att se till den verkliga situationen som de som lever mitt uppe i 

problemet har. Man måste sammantaget se vad olika åtgärder faktiskt gör med barns situation. 

Det viktiga, som Birgitta Ling också säger, är att barn måste sluta ses bara som offer. Många 

känner inte igen sig i det. Barnen kan själva hjälpa till att öppna nya dörrar och finna 

lösningar och möjligheter, så att barnen kan få både en barndom och en utveckling till 

vuxenlivet där ett bra arbete kan ingå på vägen.  

 

6.1.3 Dependency Theory och barnarbete 

Resultat i vår studie visar att konsekvenser som dependency theory leder till, leder också till 

att barnarbete skapas. Det visas tydligt i vår fallstudie i Ghana som är ett utvecklingsland som 
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behöver hjälp genom de internationella företagen som investerar
152

. Kolonisering av Ghana 

som också kallades guldkusten ledde till att råvaror i landet togs av de rika länderna och 

lämnade Ghana fattigt.
153

 Det ledde till att Ghana skapade ett ekonomiskt och politiskt 

beroende till rika länder, men framför allt Storbritannien som var kolonisatör av Ghana då.
154

 

Effekterna av kolonialismen finns kvar och har skapat ett fattigt land med dess befolkning 

som är beroende av rika länder och dess internationella företag. För att familjer ska klara sig 

ekonomiskt måste deras barn ute och skaffa sig ett arbete. 

 

De internationella företagen anser att de ger den Ghananska befolkningen arbetsmöjligheter 

genom att förlägga produktionen i ett utvecklingsland, där företagen sparar pengar och de har 

tillgång till naturliga resurser och mänskliga resursen som de exploaterar. Myndigheterna har 

otillräckliga åtgärder, vilket resulterar i att privata företag som behöver en billig arbetskraft i 

stora städer, där det finns allt fler människor som behöver arbeta och speciellt barnen 

utnyttjas. Detta anses leda till att arbetsvillkoren inom dess internationella företag vanligen 

inte är lika strikta som det är i Västvärlden. I detta avseende anses barnarbete vanligt 

förekommande. Enligt Jessica Renborg Huldt och Annika Malmborg på Plan Sverige 

påpekar de att fler av de varor och tjänster som vi i västvärlden använder är producerat av 

barn
155

.   

  

Birgitta Ling och Jessica Renborg Huldt och Annika Malmborg på Plan Sverige, anser att det 

krävs en öppenhet kring frågan om barnarbete som bör tas upp i till exempel stora företag i 

västvärlden såsom IKEA och H & M. Även om barnen som arbetar med produktion av varor i 

Sverige utgör en promille av alla andra arbetande barn, bör stora företag (IKEA, H & M och 

INDISKA) göra stora insatser. Komplexiteten kring barnarbete bör tas upp och vara tydlig 

och upplysas i dessa stora företag i Västvärlden för att förbättra villkorer för barn som arbetar 

under de sämsta förhållandena
156

. 
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Enligt Andre Gunder Frank, en av grundarna till beroendeteorin anser han att kapitalismen 

anses vara en ojämn världsordning
157

. Detta kan kopplas samman med företag som använder 

olika innebörd av definitionen på barnarbete för att kunna göra ekonomisk vinning.
 158

 

Konsekvensen blir att i den globala världen ökar gapet mellan de rika och fattiga
159

.  

Den ojämlikheten utifrån beroendeteorin gör att de underordnade tenderar att fortsätta att vara 

underordnade. Enligt Birgitta Ling, ekonomin är avgörande vad det gäller barnarbete
160

. 

Föräldrar uppmuntrar barn att arbeta för att kunna överleva samt att försäkra välståndet. Det 

arbetet som barn utför anses vara skadligt.
161

 

 

Resultat i vår fallstudie i Ghana i samband med intervjuer, visar att brist på ekonomiska 

resurser inte enbart är den avgörande faktorn utan också brist på kvalitén på utbildningen
162

.  

Länder i utvecklingsländer som Ghana saknar inte bara ekonomi utan ofta också adekvat 

utbildning, skolmaterial och lärare. Det är något som Birgitta Ling och Jessica Renborg Huldt 

och Annika Malmborg på Plan Sverige också tar upp i sina intervjuer.
163

 Brist på resurser 

gällande material i skolan, brist på lärare, brist på kvalitén i skolan medför en stark 

bidragande orsak till barnarbete. Detta ledder till både barnen och föräldrar inte anser skolan 

vara viktigt utan att arbete är det viktigaste.
164

 

 

Beroendeteorin anser vi är bra att använda i denna uppsats för att förklara orsaker till 

barnarbete, där vi drar paralleller mellan kolonialtiden i Ghana och dess fortgående 

konsekvenser: fattigdom som leder till att barn tvingas arbeta för att hjälpa till ekonomiskt i 

familjerna. I början hade vi tänkt använda oss av urbanisering som en teori, men insåg att en 

sådan teori inte finns. Det finns däremot som övergripande fenomen och under denna samlas 

massa andra teorier som förklara fenomenet urbanisering. Vi ansåg då att ifall vi använde oss 

av urbanisering och dess underliggande teorier, skulle uppsatsen bli för ostrukturerad och det 

skulle vara svårt att följa den ”röda tråden”. 
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6.1.4 Politiskt ledarskap och barnarbete 

Barnarbete i alla dess former bör komma upp på agendan i varje land. Diskussionen bör föras 

brett och inte minst på regeringsnivå eftersom länderna har förbundit sig till åtgärder genom 

att de godkänt internationella konventioner. Det är den politiske ledarens som bär ansvaret för 

hur vi människor har det i samhället säger Ling.
165

 Hon säger vidare att det är den politiske 

ledarens roll att se till att barn under arton år inte utsätts för arbete som kan vara farligt för 

dem eller att de utnyttjas ekonomiskt. Ett sätt för den politiske ledaren att visa sitt stöd i det 

drabbade landet, för eliminering av barnarbete och förbättring för barn, är genom att skriva på 

barnkonventionen och andra konventioner som ska skydda barn. Men det räcker inte. 

Undertecknandet av konventionerna underlättar dock i för FN när insatser och åtgärder mot 

barnarbete sker. Ett exempel är IPEC:s pilotprogram som började 2004. Programmet försöker 

få tillstånd en ändring i attityder gentemot barnarbete på samhällsnivå i Ghana. Ändras 

samhällets attityder i så stor grad att de kan påverka är landets politiska ledare tvungna att 

lyssna på dem.
166

  

 

Hur det politiska ledarskapet agerar är av yttersta vikt för att ta itu med problematiken kring 

barnarbete. Den politiska ledaren måste vara väl insatt i frågan, landets lagar, konventionerna 

de skrivit på och se barnet i första hand och inte den ekonomiska.
167

 Politiska ledare kan 

känna sig tvungna att frångå sitt ansvar gentemot samhället och barnen som de bör skydda för 

att bygga upp eller stärka nationens ekonomi.
168

 Det kan ha att göra med vilken omgivning 

den politiska ledaren är i samt vilka resurser denna har som avgör beslutsfattandet.
169

 Renborg 

Huldt och Malmborg säger: ” Politiska ledare har stor roll i att angripa de bakomliggande 

och strukturella orsakerna till barnarbete liksom attityder och synsätt på barnarbete”. 
170

 De 

säger också att en politisk ledare har att se till att det finns arbetsrättsliga lagar som skyddar 

barn. Det innebär att det ska få rätt löner, skyddskläder när det så behövs eller till exempel bra 

arbetstider. De vill också poängtera att det borde finnas en organisation som håller koll på 

arbetsgivare och företag, så de inte utnyttjar barn.
171
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Ling, Renborg Huldt och Malmborg har alla tre tagit upp jätte viktiga orsaker till varför det 

politiska ledarskapet spelar roll när ämnet barnarbete diskuteras. Den politiska ledaren har 

alltså inte bara för uppgift att tillgodose en medborgares politiska intressen, framförallt inte 

när medborgaren i fråga inte är myndig. Den politiska ledaren får inte heller då glömma att 

det är dennes plikt och ansvar att försvara de som kanske inte kan försvara sig själva, i det här 

fallet barnen. Barnen får inte bli de som glöms bort när politiska ledare fattar sina beslut om 

att till exempel fabriker ska stängas eller lagar skapas och träder i kraft som ignorerar barnen 

och försvårar deras livssituation.                                                                                      

Den politiska ledarskapsteorin uttrycks genom att till exempel Ghanas president John Atta 

Mills har engagerat sig i kampen mot barnarbete.
172

 Han och hans regering har lovat att skapa 

policys och implementera dessa för att förstärka kampen men också skydda de utsatta barnen. 

Han poängterade hur viktigt det också var med de mänskliga rättigheterna. Ghana har haft en 

historia som en koloni men ändrat styrelseskick till presidentialism. En politisk ledares beslut 

påverkas också av landets historiska kontext.
173

 I detta fall handlar det om Ghana och hur 

kolonialismen har lett till barnarbete. Vilket i sin tur Ghanas nuvarande president tar itu med, 

vilket visar på hans ambitionsnivå som påverkar hans beslut.   

Politiskt ledarskap som teori anser vi är en bra teori att använda i denna uppsats om 

barnarbete, eftersom hur det politiska ledarskapet är utformat och används avgör till exempel 

hur problemet ska tacklas. Den passar också in i detta samhang eftersom det är den politiska 

ledaren som har det yttersta ansvaret för sina medborgare, inkluderat barnen enligt Birgitta 

Ling. Det är klart att ifall andra teorier användes skulle det bli en annan inriktning på 

uppsatsen. Vi funderade till exempel på att använda institutionell teori och ha FN som 

huvudaktör i uppsatsen. Nämligen att granska FN och ta reda på ifall insatser och åtgärder 

hindrades på grund av FN:s organisationsstruktur. Vi fann emellertid ett sådant upplägg svårt.  

Ett problem med att kunna hitta bra lösningar till problemen med barnarbete är just det 

synsättet, att drabbade länder och barn är offer, som Ling, Renborg Huldt och Malmborg 

också tog upp i intervjun.
174

 Det skulle dessutom kännas som en alldeles för enkel förklaring 

kring problematiken med barnarbete. Slutsatsen är att politiskt ledarskaps teori var den bästa 
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att använda utifrån våra problemställningar och att det politiska ledarskapet på ett eller annat 

sätt genomsyrar alla aspekter av barnarbete som tas upp i denna uppsats.                                                                                       

De flesta av oss människor kan tycka att det är lätt att sitta och vara efterklok och kritisk till 

hur ledare runt i världen agerar i denna fråga. Det vi då inte får glömma bort är vilken makt 

många av dessa politiska ledare har och att deras beslut påverkar våra liv. Vi har genom vår 

rösträtt (eller i vissa andra länder genom andra styrelseskick) gett dem makten att bestämma 

övergripande saker åt oss, men samtidigt förbättra våra liv i samhället. Det inkluderar att 

skapa ett samhälle där våra barn kan känna sig trygga och få den uppväxten de förtjänar. Vi 

medborgare måste också börja ställa krav på dessa ledare så att de börjar ta itu med de 

orättvisor som finns inte bara hemma utan också i världen. 
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7. SLUTDISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING 

7.1 Slutdiskussion 

Vårt syfte var att beskriva och analysera tre bidragande orsaker till barnarbete i Ghana, en av 

världen största producenter av kakao. Dessa tre orsaker var: fattiga länders ekonomiska och 

politiska beroende till rika länder, politiska ledares ambitioner och beslut samt FN:s insatser 

och åtgärder för att bekämpa barnarbete.  

I början av detta arbete var det en självklarhet för oss att temat för uppsatsen skulle vara 

Ghana och kakaoindustrin. Detta eftersom det var där vi trodde att det riktiga problemet låg, 

eftersom ILO:s statistik hade tagit upp att större delen av allt barnarbete sker inom jordbruket 

men också för att vi såg en dokumentär på Sveriges Television 2010 om barnarbete inom 

kakao och chokladindustrin, där fokus låg på Ghana. Vi lärde oss att den siffran handlar om 

barnarbete inom jordbruk och inte barnarbete inom exportindustrin. Den informationen ledde 

oss till de viktiga orsakerna till uppkomsten av barnarbete vilket var bland annat mindre 

utvecklade länders beroende till länder i västvärlden och det politiska ledarskapet. Det är här 

det politiska ledarskapet kommer in, nämligen genom att det är den politiska ledarens roll att 

tillgodose människors basala behov i samhället, speciellt barnens. Det är också deras uppgift 

att se till att skola, vård och omsorg prioriteras och fungerar.                                                                                  

Politiska ledares roll är också att skydda och försvara barn under 18 år och se till att barn 

under 15 år inte jobbar, utan går i skola och är med familjen. Allt detta beror på vad för 

ambitioner och förutsättningar den politiske ledaren har. En förutfattad mening som vi hade 

var att vi trodde att barn alltid hade det bättre hos familjen än på något arbete. Det var inte 

förrän vi gjorde denna uppsats som vi blev medvetna om att det kan ibland vara sämre för 

barn att vara hemma hos familjen. Mycket barnarbete sker inom familjen i hushållen eller på 

familjens jordbruk. Det kan innebära att barn blir underställda sina föräldrar och familjen och 

att deras röst riskerar att inte blir hörd. Birgitta Ling betonar hur viktigt det är att barnen får 

bli hörda, speciellt i frågor kring barnarbete. Våra förutfattade meningar om vad som är bäst 

för barn delas av till exempel regeringar, organisationer och företag enligt Birgitta Ling. Det 

skapar ett problem eftersom barnets perspektiv inte ses.  

Beroendeteorin förklarar uppkomsten av barnarbete genom att de ekonomiska ojämlikheterna 

medför ett beroende förhållande till rika länder i västvärlden. Detta beroende är en kvarleva 

från den tiden då till exempel Ghana var en brittisk koloni. Det har enligt beroendeteoretiker 

medfört att länder som Ghana blivit fattiga. Fattigdomen i sin tur leder till att barn måste 
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arbeta för att familjen ska överleva ekonomiskt. När arbetslösheten råder i dessa 

utvecklingsländer såsom Ghana, utnyttjas barnen som billig arbetskraft av internationella 

företag. För ofta leder det till att barn utsätts för olika typer av skador på arbetsplatserna som 

medför fysiska och psykiska problem. Det är här det politiska ledarskapet kommer in, 

nämligen genom att det är den politiska ledarens roll att se till att tillgodose människor basala 

behov i samhället, speciellt barnen. 

Den allmänna uppfattningen är att det är ekonomiska orsaker som gör att barnarbete 

uppkommer. Det tas för givet att det är till exempel fattigdom eller ekonomisk globalisering 

enbart som är orsaken till barnarbete. Den uppfattningen hade vi också innan denna uppsats 

påbörjades. Vi trodde att västvärlden och enskilda företag gör stora insatser för att bekämpa 

barnarbete, genom att stänga ner fabriker och till exempel flytta produktionen av varor till 

något annat ställe. Det visar sig att det bara förvärrar situationen genom att de barn som 

arbetar i dessa fabriker plötsligt står utan någon inkomst, samt att dessa barn hamnar i värre 

arbetsförhållanden och kan skadas mer fysiskt och psykiskt.  

 Under uppsatsen gång blev vi medvetna om svårigheten att definiera barnarbete, något som 

Birgitta Ling, Renborg Huldt och Malmborg också tog upp i sina intervjuer. Företag och 

länder har sin egen definition på vad barnarbete är. Det förekommer att det ligger ekonomiska 

intressen i att inte vara för specifik i sin definition på barnarbete eller politiska motiv. Det kan 

vara i samband med att företag försöker etablera sig i ett land där barnarbete finns eller den 

politiska ledaren i landet försöker att attrahera investerare i landet, utan att skapa debatt.  

Frågan om barnarbete skapar också debatt internationellt i FN och deras medlemsländer. FN 

har olika insatser via projekt de finansierar för att bekämpa barnarbete. Varför FN inte alltid 

lyckas med insatserna, är för att de är för generella, enligt Birgitta Ling: ” Om man vill 

bekämpa barnarbetet bör man till exempel veta vilken sorts arbete man vill minska för vilka 

barn och varför”.
175

 Ett annat problem är också att vissa av de konventioner som FN i och för 

sig är rättsligt bindande men saknar mekanismer för att straffa ett land som inte uppfyller sina 

åtaganden. Även fast länder har skrivit på dessa konventioner och vill väl, så kan det skapa en 

konflikt mellan barns rättigheter och den ekonomiska överlevnaden för nationer. Men att 

exploatera barn i farliga arbeten kan tyckas kortsiktigt lönsamt, men är inte det för samhället 

på lång sikt.   
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Fattiga länders ekonomiska, politiska och sociala beroende till rika länder är en kvarleva från 

kolonialismens tid enligt vissa beroendeteoretiker. I vår uppsats har vi visat hur detta kan leda 

till barnarbete. Vi anser det viktigt att för att utvecklingsländerna såsom Ghana ska kunna 

bryta beroendet till de utvecklade länderna är de ekonomiska ojämlikheterna inom 

världsmarknaden tvungna att jämnas ut. Internationella företag måste sluta att exploatera 

fattigare länder, som om att kolonialismen fortfarande fanns kvar och istället ge fattiga länder 

en chans att på rättvisa villkor länder emellan kunna bygga upp sitt land och sociala samt 

ekonomiska system.  

 

För att ett fattigt land som till exempel Ghana som blivit utsatt för kolonialismens effekter och 

efterdyningar ska kunna utveckla sig, krävs det ibland en stark politisk ledare med ambitioner 

och beslutsamhet. Denne ledare har också som landet i sig blivit påverkat av landets 

beroendeställning till rika länder och det påverkar besluten ledaren tar. I Ghana som har en 

president vid namn John Atta Mills, är dennes ambitioner och intentioner höga för att 

bekämpa barnarbete i Ghana. Han och hans regering har lovat att jobba efter FN:s mänskliga 

rättigheter och skapa policys och implementera dessa i landet för att bekämpa barnarbete.  

 

Kolonialismens effekter på länder i dagens samhälle har ibland varit förödande, då de 

fortfarande har en beroendeställning till rika länder. Detta är något som för ena 

uppsatsförfattaren först verkade väldigt långsökt, men för den andra uppsatsförfattaren är en 

verklighet. Genom detta arbete har synen på vilka effekter kolonialismen och beroendeteorin 

står för öppnat upp ögonen för den uppsatsförfattaren som var en aning skeptisk till 

sambandet emellan dagens fattiga länder och kolonialismen. För den andra uppsatsförfattare 

har denna uppsats bekräftat något hon redan visste om sambandet mellan kolonialismen och 

fattiga länder som till exempel Ghana.  

 

Vår uppsats består av en fallstudie om Ghana kompletterat med intervjuer. Det fakta vi 

kommit fram till om orsakerna och problemen kring barnarbete kan appliceras på Ghana. Det 

är ett land som ofta förknippas med kakaoindustrin när ämnet barnarbete tas upp. Så som vi 

har fått ett annat synsätt att se på barnarbete, Ghana och kakaoindustrin, hoppas vi att andra 

kan göra detsamma. Se de bakomliggande orsakerna som ofta inte tas upp som till exempel 

kvalitén på skolan och undervisningen och att familjen kanske inte ofta är den bästa lösningen 

eftersom ofta är det just de som uppmuntrar barnen till arbete.  
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Ett sätt att sammanfatta uppsatsen syfte och problem är att säga: beroendeteorin och ojämnlikt 

fördelade resurser är orsaken, konsekvensen blir barnarbete samt att FN:s insatser och 

åtgärder tillsammans med det politiska ledarskapet kan i sin tur bli lösningen. 

 

7.3 Vidare forskning 

Under skrivandet av c-uppsatsen när vi gick igenom tidigare forskning blev vi medvetna om 

forskningen om barnarbete utifrån barnets perspektiv är väldigt begränsad. En stor del av den 

tidigare forskningen fokuserade på ekonomiska aspekter till skillnad från barnets eget 

perspektiv. Det är ett område vi anser bör forskas vidare på. 
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Bilaga 1. Intervju med Birgitta Ling 

1. Vad för roll anser du politiska ledare har i synen på barnarbete och kampen mot 

barnarbete? 

Politiska ledare har alltid ansvar för hur människor i samhället har det, inklusive barnen. 

Deras roll och ansvar är enligt barnkonventionen att se till att barn, det vill säga personer 

under 18 år, skyddas mot arbete som kan vara skadligt och mot att utnyttjas ekonomiskt 

(enligt artikel 32, som alltså inte förbjuder barnarbete).  

För att kunna göra det måste de se till att de själva vet vad de menar när de talar om 

barnarbete, sätter sig in i hur förhållandena ser ut för arbetande barn, hur lagar och 

konventioner ser ut och hur dessa påverkar de arbetande barnen på gott och ont. De ska veta 

vilka rättigheter barn har och se till att lagar ändras om de inte är i barns bästa intresse.  

De har ett ansvar för att förmedla en nyanserad bild av de arbetande barnens villkor, och ge de 

arbetande barnen erkännande som de viktiga aktörer de är. De bör medverka till att fokus 

flyttas från vuxenperspektiv med arbetsmarknad, upplevda hot mot de vuxnas tillgång till 

arbete och lönedumpning till det frågan bör gälla, nämligen de arbetande barnens förhållanden 

och villkor. De bör avstå från svepande populistiska uttalanden om att barn inte ska arbeta, att 

allt barnarbete måste förbjudas och så vidare. De har ett ansvar för att inte använda 

protektionistiska metoder som kan slå hårt mot de arbetande barnen, till exempel sociala 

klausuler och importförbud mot varor som kan vara gjorda av barn. (Det finns en hel del 

skrivet om detta eftersom fackföreningar drivit denna fråga och ni kan googla på till exempel 

”Harkin bill” för att få mer information om den här typen av åtgärder och hur man försvarar 

dem.) 

När ni talar om ”kampen mot barnarbete” vore det bra om ni dessförinnan definierade vad ni 

menar med ”barnarbete” så att det är klart vad ni syftar på. Barnarbete handlar ju om arbete 

som personer under 18 utför, oavsett om det är bra eller dåligt, lagligt eller olagligt, skadligt, 

oskadligt eller till och med nyttigt. I vår bok diskuteras i inledningen problemet med att 

barnarbete kan vara så mycket och behovet att definiera för att man ska kunna få en vettig 

diskussion. Det kan vara arbete som är helt lagligt och bra för barnen, familjerna och 

samhället. Eller det kan vara värsta sortens arbete som skadar barnens utveckling fysiskt, 

psykiskt och socialt. Eller det kan vara något mitt emellan, vilket oftast är fallet. Och då måste 

man bena ut vad som kan vara bra för det enskilda barnet utifrån de förhållanden de lever i 

och de förutsättningar som finns om man vill hitta metoder att förbättra för barnen. Det går 

inte att vara kategorisk när man talar om arbete som barn utför, vilket tyvärr inte alla politiker 

och kampanjmakare insett. Men allt detta tror jag framgår av den nya bok jag skickade till er. 

2. Enligt dig, vad är de största faktorerna till att barnarbete uppstår? 

Om ni med barnarbete menar arbete som utförs av barn under minimiålder för arbete, 

så finns det rätt mycket skrivet om orsaker. Eftersom de flesta barn arbetar inom 

familjens ram, handlar det naturligtvis om ekonomi - att familjerna behöver, eller 

anser sig behöva, de bidrag barnen kan ge till familjens välstånd och överlevnad. I de 

fall barnen får lön (vilket inte är det vanligaste i världen i dag) betyder det att barnen 

kan bidra med kontanter till familjerna eller till sin egen försörjning. 
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Men avsikten kan också vara att barnen, precis som i Sverige för inte så länge sedan, 

får en utbildning tack vare sitt arbete. Genom att barnen får ta på sig alltmer 

kvalificerade uppgifter allteftersom, lär de sig ett yrke och lär sig ta ansvar.  

En mycket viktig anledning till barnarbete är skolan. Det kan handla om bristande 

tillgång till undervisning för att det inte finns skolor inom räckhåll, eller för att de 

skolor som finns tillräckligt nära är fulla och de får inte plats.  

Det kan också handla om bristande kvalitet: att de skolor familjen har råd att placera 

barnen i är undermåliga, att barnen behandlas så illa av lärare och kanske också av 

kamrater att de hoppar av och jobbar i stället. Det kan handla om relevans, dvs att 

föräldrarna och barnen upplever att det som lärs ut inte är kunskaper som barnen 

kommer att behöva utan att det är bättre att se till att få in foten på arbetsmarknaden 

och därmed bli närande i stället för tärande.  

Men skolan är också en viktig orsak till barnarbete genom att många barn arbetar för 

att klara alla extrakostnader skolgång innebär, även i de fall då skolan officiellt är 

gratis. Ibland arbetar ett eller flera barn i familjen för att göra det möjligt för syskon att 

gå i skolan. På så sätt subventionerar de arbetande barnen staten. 

I många kulturer, kanske de flesta i världen, handlar barnarbete också om att barn ska 

vara sysselsatta. Skolgång brukar ha hög status, men i de fall barnen inte kan gå i 

skola eller redan gått ut skolan, är det ofta illa sett om barn bara går och dräller. (Det 

gäller väl också i Sverige?) Då anses det bättre att de jobbar, även om de inte uppnått 

minimiålder för arbete. I många länder börjar barn skolan vid fem eller sex års ålder. 

Om den obligatoriska skolgången är sex år, är de som fullföljer hela sin skolgång inte 

mer än 11 eller 12 år då de slutar. Medan minimiålder för arbete normalt ligger vid 14-

15 (se ILO:s konvention 138). Om barnen då inte har möjlighet eller lust att plugga 

vidare, är alternativet att jobba. Detta är en fråga politiker borde titta närmare på i de 

länder där det finns ett sådant här gap. (Apropå er fråga 1 - om politikers ansvar) 

3. Vad är de vanligaste missuppfattningar människor har om barnarbete? 

Nedan följer lista med missuppfattningar med kommentar till dessa myter: 

Children are not allowed to work 

Work is allowed for children from different ages. In many countries there is no minimum age 

for household domestic work or agricultural work (where the vast majority of all working 

children are found) 

The number of working children is increasing 

The numbers are decreasing, and have been so for decades. 

Most children work in factories or mines away from home or in extreme forms of child 

exploitation, such as trafficking, prostitution or as child soldiers 

Most children work in agriculture or homemaking connected to their family. 
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Most working children work full-time in paid work 

The vast majority are involved in part-time or seasonal unpaid work. Only one in five works 

in paid work 

Child work is rare in the modern developed world and a problem only of poorer 

countries 

Children work all over the world also in affluent societies. Some rich countries have child 

economic participation rates roughly comparable to those of some poor countries 

The typical working child is a very young child toiling long hours in bad conditions 

Nearly all work done by young children is part time. 

Most children in developing countries work instead of going to school 

Children often combine school and work. The numbers of school age children working full 

time have been falling for a long time and the vast majority of children now receive at least 

some primary schooling 

Children are employed to produce goods at a lower cost 

Children are not always less paid than adults and lower pay to children often reflects their 

lower productivity 

Children compete with adults for jobs 

Competition for jobs is most likely to occur only after children have reached adolescence, that 

is, when they normally are allowed to work  

Reproductive work within the family is safe and appropriate for children while outside 

work for pay is not 

Home chores can be even more disruptive to schooling than formal employment. Many 

children escape from home because of the workload and maltreatment they suffer at home. 

Consultations with children show that they often see paid work outside the family as a better 

option 

Texten ovan är kopierad från en sida som lär vara öppen för alla att ta del av: 

http://resourcecentre.savethechildren.se/content/themes/children-harmful-work-0/save-

childrens-position 

Där kan ni läsa mer om barnarbete. Eftersom det är jag som skrivit texterna är det inga 

problem om ni presenterar dem som mina svar på era intervjufrågor. 

4. När du var med och skrev boken What works for working children, var det något 

speciellt som väckte ditt intresse? 

http://resourcecentre.savethechildren.se/content/themes/children-harmful-work-0/save-childrens-position
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/themes/children-harmful-work-0/save-childrens-position
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Jag tycker att det är intressant att hela tiden försöka se barns arbete från perspektivet 

vad som är bra för barn, att tala om arbete utifrån barns utveckling och utifrån ett 

helhetsperspektiv på barnet. Många som talar om barnarbete sätter fokus enbart på 

arbetsmiljö och arbetsvillkor, medan det viktiga för barnet är arbetets roll i deras totala 

livssituation. För att förstå hur arbetet påverkar barnens liv, på gott och ont, behöver 

man lyssna till vad barnet har att säga. Studier om barnarbete lägger ofta vikt vid det 

direkt mätbara och det som är lätt att observera. Man kan tala om problemet med långa 

arbetsdagar för att små kroppar inte mår bra av så mycket arbete. Det är säkert helt 

sant. Men om man talar med barnen kan de snarare klaga över långa arbetsdagar av 

helt andra skäl – att de riskerar utsättas för övergrepp av arbetsledaren när de är kvar 

sent på kvällen eller riskerar att våldtas när de går hem ensamma i mörkret eller att de 

inte får betalt för övertid som de faktiskt jobbat in. Medan forskarna kan beskriva 

problem med gifter och andra fysiska risker med det arbete de ser barnen utföra, talar 

barnen ofta om hur de behandlas och bemöts av kunder, arbetsledare och 

arbetskamrater – att de förödmjukas eller bestraffas på olika sätt. Och barnen lyfter 

mycket oftare fram positiva sidor av arbetet. De kan till exempel tala om hur skönt det 

är att gå till arbetet och slippa slita i hushållet där hemma som annars skulle vara 

alternativet. (Det är lättare att förstå barnarbetare om man inser att de inte enbart är 

värnlösa barn utan också aktiva arbetare och att de ofta känner inför sina arbeten på 

samma sätt som vuxna kan känna och gör aktiva val.) 

5. Vad anser du, vi konsumenter bör göra för att minska barnarbete runt om i 

världen? 

Man kan naturligtvis fråga i affären vad företaget gör för att arbetande barn ska få det 

bättre och då kan man få utförliga svar från företag som IKEA, H&M, Indiska och 

många andra, eftersom de numera själva bedriver, eller stöder, stora program i länder 

där deras varor produceras (ni kan läsa om detta på företagens hemsidor). Samtidigt 

ska man komma ihåg att sätter man dessa insatser i relation till alla världens arbetande 

barn, så är det en ytterst liten andel, bara några procent av de arbetande barnen, som 

över huvud taget arbetar i exportindustri. De barn som arbetar i produktion av varor 

som importeras till Sverige utgörs troligen av promillen av alla arbetande barn. Men 

det är självklart bra och viktigt att företag gör insatser som förbättrar levnadsvillkoren 

för befolkningen, inklusive barnen, i de länder de importerar från.  

Det viktigaste att göra som konsument är detsamma som gäller för politiker och alla 

andra, att man försöker sätta sig in i frågan, funderar över i vilken riktning man vill 

påverka företag och försöker förstå vad det skulle kunna innebära för barnen om man 

kräver åtgärder. Om man vill bekämpa barnarbetet bör man till exempel veta vilken 

sorts arbete man vill minska för vilka barn och varför. Många får för sig att barnen 

automatiskt får det bättre om de förlorar sina jobb. Om det var så enkelt kanske man 

bör fråga sig varför barnen då över huvud taget jobbar? Man bör fråga sig vilka 

konsekvenser de aktiviteter man föreslår kan få för de barn man värnar om. Min egen 

slutsats efter att ha studerat frågan om handelsrestriktioner (bojkotter, sociala 

klausuler, importförbud) är att man inte med framgång kan använda sådana metoder 

mot barnarbete. Man kan bojkotta en viss återförsäljare, en viss producent, eller varor 

från ett visst land (även om företagen inte längre är tvungna att sätta ut ursprungsland) 

men jag förstår inte hur man ska kunna identifiera vilka varor som är gjorda av barn 

och jag har aldrig sett detta lyckas, även om försök gjorts. Men även om vi skulle 

kunna se om barn varit inblandade i produktionen är den viktigaste frågan på vilket 
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sätt barnen får det bättre för att vi konsumenter avstår från att köpa en vara. Om alla 

dessa resurser som lagts ner på den här typen av åtgärder, som berör så få arbetande 

barn, hade använts för att förbättra för de barn som arbetar under de sämsta 

förhållandena hade mycket varit vunnet. Men i västvärlden vill man gärna prata om 

varor barn kan ha tillverkat och som finns att köpa här. Det är ett mer självcentrerat än 

barncentrerat perspektiv. 

6. Varför bör vi i västvärlden engagera oss om problemet med barnarbete? 

Enligt barnkonventionen har rika länder en skyldighet att bistå fattigare länder för att 

barnen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vi i västvärlden bör engagera oss för att se 

till att arbetande barn får det bättre. Då bör vi undvika att leverera så ogenomtänkta 

lösningar på problemet med skadligt arbete som ofta skett. Västvärlden har gjort 

mycket ont genom att braka in med en moraliserande attityd och tala om för 

människor i utvecklingsländerna vad som är bra för barn. Många gånger hade det varit 

en fördel om västvärlden låtit bli att engagera sig i frågan om barnarbete i länder långt 

borta i stället för att gå in med åtgärder som faktiskt skadat barn. (Det finns några 

exempel på detta i What Works).  

Jag tycker också att man i västvärlden också kunde sopa lite framför egen dörr. Som 

framgår av listan på myter ovan, finns en hel del barnarbete i västländer. Världen över 

finns de flesta barnarbetare i hushåll och lantbruk – de områden som är minst 

reglerade. Det vore på sin plats att man i västvärlden vidtog åtgärder som är bra för 

arbetande barn, och lär sig vad som fungerar.  

7. Utifrån barnets perspektiv, Vad anser du motståndet är stört att bekämpa 

barnarbete i berörda länder, statlig/regeringsnivå eller gräsrotsnivå 

(familjerna)? 

Om ni med barnarbete menar arbete som kan skada barn kan jag inte se att det finns ett 

motstånd mot att bekämpa skadligt barnarbete. På gräsrotsnivå kan man nog utgå från 

att föräldrar vill sina barns bästa, i ”utvecklingsländer” såväl som i den rikare delen av 

världen. Att barn arbetar på något sätt ingår ofta i fattiga familjers överlevnadsstrategi. 

Det är vanligtvis ett övertänkt val om man ska sätta sitt barn i skola eller i arbete, eller 

som ofta är fallet, i bådadera. I medelklassen i länder med många arbetande barn har 

man ofta köpt västvärldens moraliserande attityd till barnarbete som något fattiga 

föräldrar utsätter sina barn för därför att de inte förstår bättre. Detta är särskilt 

olyckligt eftersom det ofta är medelklassen som planerar och genomför enskilda, 

mellanstatliga eller statliga organisationers eller regeringars projekt mot barnarbete 

och jag tror inte man åstadkommer mycket genom att skuldbelägga och mästra 

föräldrar. På högre nivåer tror jag inte heller att det finns ett motstånd, men det kan 

finnas ett ointresse för hur arbetande barn har det. Men även på statlig nivå ser man 

det som en fördel och en fjäder i hatten om man kan visa låga siffror på antalet 

arbetande barn i landet. Så jag tror inte att det finns ett motstånd mot att få bort 

arbetsformer eller arbetsvillkor som skadar barn. (Men jag kan ha missförstått frågan?) 

Ett problem är snarare att alla inte är överens om vad som är bra eller dåligt för barn i 

relation till arbete, särskilt för barn under 14-15 år. Det finns hos regeringar, som 

lyssnar mycket till västerländska fackföreningar, en tendens att förklara allt arbete som 
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utförs av personer under 18 år som skadligt (samtidigt som man beklagar att 

ungdomsarbetslösheten är hög).  

Det råder också oenighet om vilka metoder som är bra för att få bort skadliga former 

av arbete även i de fall där man är helt överens om att vissa arbeten är skadliga för 

barn. Det händer att både barn och arbetsgivare bekämpar vissa metoder, som 

arbetsplatsinspektioner eller räder mot arbetsplatser som görs för att spåra barnarbete 

och få bort barnen från arbetsplatserna. Men att bekämpa metoderna är inte detsamma 

som att vara emot kampen mot skadligt arbete eller förneka arbetande barns 

rättigheter.  

Ytterligare ett problem är att den metod man använder för att mäta skadlighet är 

minimiåldrar för arbete vilket är ett trubbigt instrument. Det finns i dag inget land i 

världen som förbjuder alla barn att arbeta. Men de måste ha uppnått en viss ålder. Ju 

lättare arbete, desto yngre får barnen vara, och tvärtom. Om barnen är under 

minimiålder får de inte arbeta även om det kan ske under välordnade former, så att det 

inte inkräktar på deras övriga rättigheter som skola och fritid. Regler om minimiålder 

utgår inte från vad som är bäst för barnet utan från hur gammalt barnet är, vilket inte 

alltid är detsamma. En ytterligare komplikation är att man i många fall måste gissa 

barnens ålder eftersom det är mycket vanligt att barn inte har födelseattester som 

klargör deras ålder. Här är ILOs konvention 182 om värsta formerna av barnarbete att 

föredra framför konvention 138 om minimiålder. Slutligen har vi, som nämnts, 

problemet med att majoriteten av världens barnarbetare finns i hushållsarbete och 

jordbruk som inte täcks in av den normala lagstiftningen.  

Ett attitydproblem när det gäller kampen mot skadligt barnarbete är den utbredda 

uppfattningen om barn som något som tillhör framtiden, det vill säga att de inte 

behöver tas på så stort allvar i dag eller visas någon större respekt eftersom de inte är 

färdiga utan i vardande (hur många gånger har man inte hört att ”barnen är vår 

framtid”?). Ett uttryck denna uppfattning kan ta sig på arbetsplatsen är att barn kan få 

arbeta mer till lägre lön än vuxna på samma arbetsplats. De vuxna har ofta kontrakt 

som fastställer villkoren och fackföreningar som kan tillvarata deras intressen. Facken 

brukar inte acceptera barnarbetare även om barnen arbetar lagligt, utan man måste 

vara 18 år för att bli medlem i fackförening. På så sätt kan barn tvingas arbeta mer 

övertid, acceptera sämre löner och villkor osv än vuxna, som har lättare att försvara 

sina rättigheter.  
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Bilaga 2. Intervju med Jessica Renborg Huldt och Annika Malmborg 

1. Vad för roll anser du politiska ledare har i synen på barnarbete och kampen mot 

barnarbete?  Politiska ledare har stor roll i att angripa de bakomliggande och 

strukturella orsakerna till barnarbete liksom attityder och synsätt på barnarbete. 

Viktiga områden som de kan vidta lagstiftande åtgärder på är exempelvis  det 

arbetsrättsliga området där man lagstiftar om lägsta ålder, minimilöner, 

arbetstider, arbetsskydd osv. Det är också viktigt att det finns en organisation i 

landet som har uppgiften att se till att regler och lagar följs av arbetsgivare och 

företag. Politiker har också generellt ansvar för att påverka grundläggande 

orättvisor och fattigdom, stöd till MR och demokrati, att bygga upp sociala 

välfärds och trygghetssystem m.m..  

2. Enligt dig, vad är de största faktorerna till att barnarbete uppstår. 

Försörjningsbehov som inte bara kan tillgodeses av föräldrars arbete. Det kan bero 

på att föräldrars lön inte räcker till, arbetslöshet och få arbetstillfällen, föräldrar 

oförmögna att arbeta pga ex funktionsnedsättning, ensamstående föräldrar, familjer 

där vuxna saknas (ex child-headed households – som finns till följd av hiv/aids, krig, 

katastrof där famlijer splittras ex). Familjer som lever på flykt utan rättigheter, där 

barn inte kan gå i skolan – där vuxna inte kan få etablerade jobb och barn behöver 

bidra till försörjningen. Familjer som endast har råd att skicka ett barn till skolan.  

 

Det kan också bero på föreställning om barn och barndom som skiljer sig mycket från 

vårt västerländska perspektiv – där man värderar arbete som en del i att bli vuxen- 

ger självkänsla att kunna bidra till familjens försörjning och också självständighet. 

Kan också bero på andra faktorer så som i dysfunktionella familjer där barn tvingas 

ta ansvar för att försörja sina föräldrar och syskon pga missbruk ex. 
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En annan viktig faktor är kvalitén på utbildningen. Den är i de flesta länder så låg att 

arbete ses som en mer ändamålsenlig utbildning för barn. Varför ska man skicka sitt 

barn till en utbildning som inte leder till arbete, där barnen kanske blir slagna, när de 

istället kan arbeta på familjens jordbruk ex och bidra direkt till en högre 

levnadsstandard?  

En annan faktor kan vara attityder och föreställningar som ex kan grunda sig på 

könstillhörighet ex att kvinnor inte får röra sig utanför hemmet, att kvinnor behöver 

passa man och barn i hemmet, att kvinnor får för stor egenmakt om de kommer ut i 

arbetslivet. Det kan innebära att barnen måste utföra en del av de sysslor som annars 

kvinnan skulle kunna bidra med. 

 

3. Vad är de vanligaste missuppfattningar människor har om barnarbete 

Att den alltid är skadlig. Begreppet barnarbete – i de flesta länder kallas det ej 

barnarbete om en person över 15 år ex arbetar. Enligt barnkonventionen är alla 

barn  upp till 18 år.  Att alternativet för barn är att de antingen arbetar eller går i 

skolan. För många rymmer tillvaron en kombination av arbete och skola. Vad 

anses vara barnarbete i Sverige? Vilken form av barnarbete finns i Sverige? 

Svaren på de frågorna kan också vara intressanta för din frågeställning. 

 

4. Vad anser du, vi konsumenter bör göra för att minska barnarbete runt om i 

världen? 

Kräva öppenhet av företagen om hur de hanterar barnarbetsfrågan.  Kräva att 

Sveriges regering är aktiv internationellt i att driva frågan inom FN och andra 

relevanta organ så att regeringar efterlever de internationella konventioner och 

regelverk som finns och som reglerar barnarbete. Kräva att frågan blir belyst på 
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ett  seriöst sätt av media – dvs en nyanserad rapportering kring komplexiteten 

kring barnarbete och fakta kring både det skadliga barnarbetet och andra former 

av barnarbete. Det är viktigt att inte bara ge föräldrarna skuld (demonisering),  

utan att tydliggöra de bakomliggande  strukturella faktorerna och företagens och 

regeringarnas ansvar för  frågan. Att visa att det är en fråga om politisk vilja.  Att 

media i större utsträckning kräver granskning av företagens efterlevnad av deras 

åtaganden vad gäller barnarbete. Att media i större utsträckning granskar 

regeringars efterlevnad. Att barn som själva arbetar får komma till tals och återge 

sina bilder av problematiken och lösningar. Att förutsättningar skapas så att barn 

som arbetar får möjlighet att organisera sig.  

 

5. Varför bör vi i västvärlden engagera oss om problemet med barnarbete? 

Vi bör engagera oss i problemet att det förekommer skadligt arbete i omfattande 

utsträckning. Vi lever i en global värld där det inte handlar om någon annans 

problem. Flera av de varor och tjänster vi åtnjuter är producerade av barn. 

Sexindustrin utgör en stor marknad för västerlänningar och innebär arbete för 

många unga. För att vi har möjlighet att påverka. För att skadligt barnarbete inte 

är i enlighet med barnkonventionen och kränker grundläggande rättigheter som 

barn har, så som rätt till utbildning, rätt till lek och skydd och för att det kan leda 

till såväl psykiska som fysiska skador. I grunden en fråga om rättvisa och makt.  

6. Utifrån barnets perspektiv, Vad anser du motståndet är stört att bekämpa 

barnarbete i berörda länder, statlig/regeringsnivå eller gräsrotsnivå (familjerna)? 

Föreslår att du går igenom forskning om barn som arbetar och återger deras syn på 

sin situation. Finns en hel del. Men gissningsvis ser det olika ut i olika familjer 

beroende på orsakerna till att barnet arbetar. I de fall det beror på utsatthet och 
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fattigdom – är det i första hand regeringens ansvar och då handlar det om den 

politiska viljan och strategin för att bekämpa fattigdom. I de fall där attityder och 

förhållningssätt eller dys funktionella familjeförhållande är orsakerna så är  familjen 

naturligtvis en viktig faktor. Ofta är det en kombination vilket gör att arbete för 

förändring måste göras på olika nivåer i samhället och inbegripa både ekonomiska 

insatser och arbete för att skapa attitydförändringar.   
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