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Abstract 

Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie, vilken behandlar ämnet barnarbete utifrån ett 

globalt perspektiv. Hur ser barnarbetet ut i dess mest omfattande platser – i Afrika, Asien och 

Latinamerika? Hur ser det sociala arbetet ut där? Samt hur kan vi förstå sambandet mellan 

barnarbete och brister inom socialt arbete som en orsak till problemets kvarlevande? Studien syftar 

till att sammanställa det aktuella kunskapsläget om arbetande barn i de områden som ratificerat 

barnkonventionen, men där barnarbete trots det anses vara som mest skadligt och därav talas det 

ofta om den värsta typen av barnarbete i denna studie. Studien visar även en problematik gällande 

dessa områdens utveckling av socialpolitik samt det sociala arbetet och resultatet analyseras utifrån 

den marxistiska samhällsteorin. Resultatet och analysen visar att barnarbetet många gånger skiljer 

sig åt från land till land och från område till område, men också vilka likheter som råder oberoende 

plats. Exempelvis belys barnarbetarnas hälsotillstånd som någonting likartat världen över och 

därmed barnarbetets konsekvenser. Även om barnarbete är ett komplext problem där ett flertal 

olika faktorer spelar roll och bör förstås utifrån sin kontext visar slutligen analysen, med hjälp av 

den marxistiska samhällsteorin, att vi kan förstå de aktuella områdenas brist av socialt arbete, 

socialpolitik och sociala insatser som en del i varför barnarbete fortfarande finns kvar.  
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1. Inledning 
Ingen vet exakt hur många barnarbetare som finns runt om i världen idag. Världens ledande 

barnrättsorganisation The united nations children's fund (Unicef, 2018) menar att det finns över 

150 miljoner barnarbetare medan International Labour organisation (ILO) använder sig av en ännu 

högre siffra på 168 miljoner, vilket motsvarar ungefär 13 procent av alla världens barn i åldrarna 5-

14 år. Det handlar ofta om familjer som lever i sådan fattigdom att föräldrarna tvingas låta sina 

barn arbeta och tigga för att kunna försörja sig och överleva. Därav talas det ofta om fattigdom 

som en av huvudorsakerna till barnarbete, men en annan orsak som det numera ofta diskuteras 

kring är globaliseringen och att forskning visar att efterfrågan på barnarbete ökar i vissa 

utvecklingsländer som går igenom en industriell fas. Industrierna kräver ofta en mycket stor, men 

billig arbetskraft, vilket medför att antalet arbetande barn stiger. Dessutom minskar incitamenten 

för föräldrarna att ha sina barn att gå i skola på grund av de mindre bra fungerande 

utbildningssystemen och den låga utbildningskvalitén. (ILO, 2006).  Antalet barnarbetare har dock 

minskat med 77 miljoner sedan år 2000 och därför ämnar denna uppsats ge en kunskapsöversikt 

om barnarbetets nuläge. (Unicef, 2018). Vidare kommer uppsatsen att jämföra barnarbete i Afrika, 

Asien och Latinamerika - i de områden och länder som ratificerat barnkonventionen, men som 

trots det har barnarbete som ett av sina största sociala problem. Avgränsningen har på så vis skett 

genom att de områden som inkluderas beskrivs enligt Unicef och ILO ha den största omfattningen 

av barnarbetare och den typ av barnarbete som anses vara som mest skadlig. Uppsatsen kommer 

även behandla och analysera begreppet barnarbete och dess innebörd. Det som kommer att 

diskuteras är vad för typ av arbete barnen utför, i hurudana förhållanden det sker, hur det bidrar 

till en form av utanförskap, arbetets konsekvenser, hur barnen därmed utnyttjas och exploateras, 

samt hur man ser på barnarbete runt om i världen. Slutligen kommer även frågan hur vi kan förstå 

sambandet mellan barnarbete och brist på socialt arbete analyseras utifrån den marxistiska 

samhällsteorin. I det sociala arbetet ingår att arbeta med sociala frågor och att motverka sociala 

problem, även på global nivå, men för att kunna arbeta för att reducera någonting behövs kunskap 

och en medvetenhet om problemet. För att kunna svara på frågeställningarna som ställs har inte 

bara forskning om själva barnarbete studerats, utan även forskning om de berörda områdenas 

socialpolitik samt det sociala arbetet, men också en del organisationer som försöker motarbeta 

problemet.  
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1.2 Problemformulering 
Barnarbete är stort socialt problem världen över och tidigare forskning har visat omfattningen samt 

vilka allvarliga konsekvenser det kan ha för barn som utsätts. Med grund i ILO:s och Unicefs:s 

uppmärksammande om barnarbete och dess konsekvenser är en kunskapsutveckling om denna 

målgrupp ytterst relevant för det sociala arbetet. Inte minst i frågan hur vi kan förstå barnarbete 

som ett resultat av ett bristfälligt socialt arbete.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Litteraturstudien ämnar ge en sammanställning av det aktuella kunskapsläget om barnarbete där 

problematiken anses vara som störst och som mest skadlig samt att analysera sambandet mellan 

barnarbete och brister inom det sociala arbetet utifrån den marxistiska samhällsteorin.  

• Frågeställning 1: Hur ser barnarbetet ut i det Subsahariska Afrika, i Asien samt i 

Latinamerika mot bakgrund av ett begränsat antal studier som omfattar de värst drabbade 

områdena?  

• Frågeställning 2: Vad säger forskningen om socialpolitiken och det sociala arbetet i dessa 

områden? 

• Frågeställning 3: Hur kan vi förstå sambandet mellan barnarbete och brister inom det 

sociala arbetet i dessa områden utifrån marxistiskt kopplade begrepp? 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom syftet är att beskriva barnarbetets nuläge är alla vetenskapliga artiklar, förutom en som 

syftar till att ge en historisk överblick, publicerade efter år 2002. Avgränsningen har vidare skett 

genom att författaren har valt ut de områden och länder som beskrivs ha den största omfattningen 

och den mest skadliga typen av barnarbete och på så vis även de länder vilka det finns som mest 

trovärdig tidigare forskning om gällande barnarbete. I ILO:s rapport från 2002 framkommer hur 

många procent av befolkningen i ett land i åldrarna 5-15 år som är ekonomiskt aktiva. Subsahariska 

Afrika har den största siffran på 29 procent, följt av Asien med 19 procent och tredje största 

procenten på 16 tillhör Latinamerika. Rapporten visar även att det är i dessa områden som de värsta 

formerna av barnarbete med de sämsta villkoren förekommer. (ILO, 2002).   

1.5 Begreppsdefinitioner 
Här kommer synnerligen viktiga begrepp för uppsatsen att presenteras och definieras utifrån 

Unicef och ILO, vilka anses vara två av världens främsta organisationer relevanta för frågan om 

barnarbete.  

1.5.1 Barnarbete 

ILO och Unicef (2018) definierar barnarbete enligt följande: 

● Allt arbete som utförs av barn i åldrarna fem till elva år. 
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● Mer än 14 timmar betalt arbete i veckan för barn i åldern tolv till 14 år 

● Mer än 28 timmars hushållsarbete, oavsett om det är betalt eller inte, för barn i åldrarna 

tolv till 15 år 

● Allt arbete som är skadligt för barnets hälsa, utveckling eller säkerhet 

● Allt arbete som hindrar barnet från att gå i skola  

1.5.2 Extrem fattigdom 

Unicef (2018) menar att Världsbanken definierar extrem fattigdom som en inkomst på 1,90 US 

dollar om dagen per person och att det måttet tar hänsyn till varje lands prisnivå. Denna summa är 

satt utifrån en nivå som krävs för att kunna överleva. Vidare anser Unicef att barn räknas som 

fattiga när de går miste om sina grundläggande rättigheter till utveckling och överlevnad såsom 

hälsa och näring, toaletter och rent vatten, utbildning och delaktighet samt information, skydd och 

tak över huvudet.  

1.5.3 Barnkonventionen 

För att få en förförståelse till varför barnarbete bör ses på som ett skadligt fenomen och någonting 

som behöver problematiseras kommer här en kort och sammanfattad genomgång av 

barnkonventionens fem mest relevanta punkter för barnarbete. Barnkonventionen kan även 

benämnas som FN:s konvention om mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande 

internationellt avtal. Av världens 197 stater är det endast USA som inte skrivit under denna. 

Konventionen består av sammanlagt 54 viktiga artiklar som tillsammans utgör en helhet, men det 

talas ofta om de fyra grundläggande punkterna: 

● Artikel två: ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde.”  

● Artikel tre: ”Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.”  

● Artikel sex: ”Alla barn har rätt till liv och utveckling.”  

● Artikel tolv: ”Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.”1 

Artikel 32 i barnkonventionen handlar specifikt om barnarbete. I denna tas bland annat upp att 

länderna som skrivit under konventionen ska skydda barnen från ekonomiskt utnyttjande, mot 

arbete som är eller kan var skadligt och-/eller äventyra deras hälsa och utveckling och mot arbete 

som hindrar skolgång. Dessa länder ska även vidta lagstiftande åtgärder för att säkerställa innehållet 

i artikeln. Exempelvis ska länderna fastställa en minimiålder för när det är tillåtet att börja arbeta 

och det ska finnas en reglering av arbetsvillkoren samt tider som lämpar sig för människan. Det 

ska även finnas vidtagande av påföljder och straff om denna artikel inte följs i landet. (Unicef, 

2018). Vi kan härmed förstå att dessa artiklar i sin helhet inte uppfylls av stater som har barnarbete 

som ett av de största sociala problemen. Vidare blir det därför även intressant att koppla detta 

sociala fenomen till det sociala arbetet. 
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2. Bakgrund 
Då uppsatsen ämnar ge en kunskapsöversikt av den redan existerande forskningen kring barnarbete 

kommer här att presenteras två av ILO:s större rapporter om arbetande barn samt tidigare 

forskning som genomförts inom närliggande forskningsområden såsom socialpolitik och den 

sociala välfärden i de utvalda geografiska områdena eller i det så kallade globala syd. Detta då man 

överlag kan se den sociala utvecklingen av ett samhälle hänga ihop med den ekonomiska 

utvecklingen och tillväxten. 

2.1 Sökprocess 
Databassökningarna har utförts i Uppsalas universitetsbibliotek samt Google Scholar, vilken även 

har gjorts tillgänglig via Uppsala universitet. Sökorden som har använts är “social work” (“socialt 

arbete”), “social policy” (socialpolitik), “social welfare”, “child labour” och “child labor”, varav alla 

begrepp har använts i olika kombinationer. Min grundtanke var att kombinera den svenska 

forskningen kring barnarbete med den internationella, men på grund av bristande svensk forskning 

inom området är endast internationell forskning på engelska inkluderad.  

2.2 ILO rapporterar: “A future without child labour” & “The end of child labour: 

within reach”  
ILO (2002) beskriver i sin rapport A future without child labour barnarbete som ett komplext problem, 

svårt att forska om och därav har få åtgärder införts eftersom frånvaron av information om 

problemets omfattning och natur inte känts till. Redan här kan vi göra en tolkning att det även kan 

gälla brister av åtgärder inom det sociala arbetet gentemot barnarbetet. Vidare framkommer det i 

ILO:s rapport från 2002 att fattigdomen bör ses på som den centrala kärnan gällande barnarbetets 

bibehållande och att det är vad som bör bekämpas för att eliminera barnarbetet. Uppskattningsvis 

var då 211 miljoner barn i åldrarna fem till fjorton på något sätt ekonomiskt aktiva, varav minst 

186 miljoner barn var engagerade i vad som definieras som barnarbete. Av dessa utförde dessutom 

drygt 111 miljoner barn farliga och betungande arbetssysslor som kan ses i relation till de värsta 

formerna av barnarbete och 70 procent av allt barnarbete fanns inom jordbruket. Rapporten visar 

att det sammanlagt fanns 2,5 miljoner aktiva barn i åldern fem till fjorton i alla västvärldens länder 

industrialiserade ekonomier, vilket motsvarar två procent av alla ekonomiskt aktiva barn i hela 

världen. I Asien och området kring Stilla havet fanns över 127 miljoner aktiva barn, vilket motsvarar 

19 procent. Latinamerika stod för 16 procent, med ett antal på drygt 17 miljoner och Subsahariska 

Afrika hade den högsta procenten på 29 med ett antal på 48 miljoner ekonomiskt aktiva barn. I 

och med detta är de tre senast nämnda områden de tre med de högsta siffrorna gällande ekonomiskt 

aktiva barn. Det framkommer dessutom att ett samband mellan hushållsarbete såsom hemhjälp 

och människohandel eller barnhandel kan urskiljas och därmed finns även kopplingar mellan 

hushållsarbete och sexuella övergrepp samt trakasserier. 

Fyra år senare publicerar ILO (2006) rapporten The end of child labour: within reach, som framställer 

faktumet att det globala barnarbetet minskat med elva procent sedan den föregående rapporten 

och att denna minskning är som tydligast gällande de värsta formerna av barnarbete. En stor orsak 

till detta har visat sig vara den ökande medvetenheten om barnarbete och inte minst dess orsaker. 

Latinamerika ligger i framkanten och har hittills lyckats bäst med reduktionen då antalet 

barnarbetare där har minskat med två tredjedelar. Det Subsahariska Afrika har däremot nått minst 
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framgång i frågan då drygt 26 procent av världens barnarbetare fortfarande kan hittas där. 

Rapporten visar att i de områden där barnarbete anses vara normen kommer utbildningsnivån samt 

skoldeltagandet förbli lågt och det är även svårt att stifta lagar såsom minimiålder för arbete och 

skolplikt i dessa områden. Rapporten belyser även Afrikas risk för ett ökande av barnarbete då 

Afrikas fattiga befolkning förväntas öka från 315 miljoner år 1999 till 404 miljoner år 2015. (ILO, 

2006).  

2.3 Vad har socialpolitik med barnarbete att göra? 
Human development index (HDI) mäter välfärd, såsom förväntad livslängd, hälsovård, utbildning och 

inkomst per invånare runt om i världen och kan jämföras med bruttonationalprodukten (BNP). 

Enligt HDI:s rapport från år 2013 har länderna i Sub-Sahara ett genomsnittligt HDI-värde på 0,475, 

vilket är det lägsta i hela världen. ILO:s rapport från 2006 visar att det även är i dessa länder som 

man kan urskilja den minsta utvecklingen i frågan om att reducera barnarbete, till skillnad från 

Latinamerika som har gjort störst framsteg i frågan hittills. Rapporten visar även att en ekonomisk 

tillväxt i sig inte kan stoppa barnarbete, men att minska fattigdomen är en oerhört viktig del. 

Dessutom spelar de politiska valen stor roll för antagandet av statliga åtgärder i de länder som 

berörs av problemet. Detta exemplifieras med de Östra delarna av Asien, inklusive Kina, som 

fokuserat på reduktionen av fattigdomen med hjälp av massutbildning för barn, för att minska 

barnarbetet. (ILO, 2006). 

Ett mer historiskt begrepp som jag gärna kallar det och som berör de aktuella områdena för denna 

uppsats är “tredje världen” eller det globala syd, som inkluderar; Afrika, Asien samt Latin- och 

Sydamerika. Under det sena 1900-talet kunde en utveckling av socialpolitiken och sociologin i dessa 

områden konstateras av västerländska forskare och doktorander. Numera har däremot länderna i 

dessa områden egna forskare tack vare ett fler antal skolor och utbildningsmöjligheter. Den sociala 

utvecklingen av samhällena kan bland annat därför antas ha funnit mer stabila former enligt 

Lindberg (1989). Detta har dessutom skett i takt med de sociala, ekonomiska och politiska 

förändringarna. Särskilt i utvecklingsländernas landsbygder har dessa förändringar varit 

märkvärdiga. Trots denna utveckling är det dock problematiskt att jämföra dessa samhällen med 

den västerländska välfärden menar Lindberg (1989) och bland annat därför kommer socialpolitiken 

och det sociala arbetet i dessa områden att senare analyseras. 
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3. Teoretiska perspektiv 

Den tidigare forskningen visar inte bara vad för konsekvenser barnarbete har på barnen i sig, 

familjerna och samhället, utan tyder även på att det finns en bristande socialpolitik i dessa 

utvecklingsländer och därmed även ett mindre utvecklat socialt arbete utifrån det statliga 

perspektivet. Studierna som behandlar socialpolitiken och det sociala arbetet tar ofta upp den 

marxistiska samhällsteorin och därför har jag valt att analysera frågan om barnarbete samt hur vi 

kan förstå problemet i relation till brister inom det sociala arbetet utifrån denna teori.  

3.1 Marxismen och konfliktperspektivet 
Eftersom ILO (2002) menar att Västvärldens alla länder som genomgått en industrialisering endast 

står för två procent av alla arbetande barn, kan vi förstå att majoriteten av barnarbetet kan 

lokaliseras till utvecklingsländerna. I och med detta blir det intressant att analysera barnarbetet 

utifrån marxismen och som en fråga om brist på socialt arbete, på grund av de industrialiseringar 

som inte ägt rum än. Meeuwisse och Swärd (2015, s. 105-106) beskriver många konfliktteoretiker 

mena att begreppet “avvikande beteende” borde avskaffas i det sammanhang att vi alltför ofta 

fokuserar på sociala problemgrupper såsom brottslingar eller missbrukare, istället för på problem 

som klasskillnader samt att sociala problem har sin grund i sociala och strukturella förhållanden. 

Utifrån detta synsätt blir det relevant att analysera frågan om barnarbete som ett strukturellt 

problem eller resultat av en underordning i samhället, där olika klasser står i konflikt emot varandra; 

de som sitter på kapitalet och makten samt de som tvingas till arbete på de andras villkor, vilket i 

det här fallet kan tolkas som de arbetande barnen samt deras familjer.  

Den marxistiska samhällsteorin eller marxismen grundar sig i Karl Marxs (1969, s. 9, 12) verk och 

teorier om kapitalet och klasskampen mellan kapitalägarna och proletariatet. Dessa kommer jag 

snarare att beskriva som högre eller dominerande samhällsklasser och arbetarklassen eller 

underordnade samhällsklasser. Denna konflikt menar Marx (1969, s. 12, 258) tar mer utpräglade 

samt aggressiva former när den kapitalistiska utvecklingen når en viss mognad, samt att de 

kapitalistiska produktionssättens utveckling på så vis går hand i hand med det moderna borgerliga 

samhällets uppbyggande. Marx (1969, s. 649) menar därmed att det finns en nödvändig ordning i 

de sociala förhållandena i samhället då den kapitalistiska produktionen frambringar en arbetarklass, 

som på grund av uppfostran, traditioner och sedvänjor erkänner det kapitalistiska samhället som 

en naturlag och därmed kan påverka människors tankesätt om dem själva. När 

produktionsförhållandena förhindrar en vidare utveckling av samhället inträder enligt Marx en 

social revolution, vilket Månsson (2007, s. 28) tolkar som en konflikt mellan produktionskrafter 

och produktionsförhållanden. Detta konflikttillstånd beskrivs som det normala, vilket präglar 

samhället genom spänning, splittring och konflikt. Månsson (2007, s.207-208) menar att utifrån 

konfliktperspektivet står olika klassintressen emot varandra och samhället anses hållas samman 

genom en grupps dominans över andra. Perspektivet utgår ifrån att så länge ekonomiska, sociala 

och kulturella resurser, men också makten, är ojämlikt fördelad kommer motsättningar och sociala 

problem att uppstå. Utgångspunkten blir därmed att stater bidrar till att upprätthålla ojämlikhet 

genom sina åtgärder - eller brist på åtgärder - och sociala problem, såsom barnarbete, beskrivs som 

resultatet av denna orättvisa. (Månsson, 2007, s. 208).   
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Den mer moderna eller nutida marxismen som oftare används idag framför Karl Marx originalverk 

fokuserar på de dominans- samt underordnade förhållanden som gång på gång reproduceras i den 

globaliserade värld vi lever i idag, vilken är beroende av politik och ekonomi. Staten anses fungera 

som en aspekt i produktionen av de sociala relationerna, vilket i sin tur leder till förtryck och 

klasskamper på grund av de sociala strukturerna. (Bieler & Morton, 2003). Vidare menar Nilsen 

(2009) att Marxismen under 2000-talet är starkt kopplat till utvecklingen av oppositionspolitik 

globalt sett, vilket sträcker sig från revolutionära kamper mot gamla välden eller imperium till anti-

koloniala rörelser. Globaliseringen kan vidare förstås som en tid där stormakter försöker återta 

kontrollen av postkoloniala länder med hjälp av ekonomiska resurser och därmed 

industrialiseringar. Detta gör det inte bara intressant att undersöka det nutida barnarbetet, utan den 

marxistiska samhällsteorin blir särskilt relevant i fråga om de sociala förhållandena och strukturerna, 

i vilka olika samhällsklasser uppstår och därmed enligt teorin även klasskamper och förtryck.  

Det centrala i de marxistiskt influerade tolkningsmodellerna är samhällets klasstruktur och att 

klassintressena i sig är av ekonomisk natur, vilket vidare kan förstås som motorn i 

samhällsutvecklingen. Med detta anses det motsättningsfyllda förhållande mellan dem som äger 

produktionsmedlen, det vill säga kapitalet, och de som måste sälja sin arbetskraft till dessa ägare 

menar Marx (1969 s. 501). I och med denna dominansrelation menar Lindqvist och Nygren (2016, 

s. 183-184) att en exploatering och utarmning av arbetarklassen följer, samt att välfärdsstatens 

framväxt och därmed reduktionen av sociala problem, såsom barnarbete, ses som ett sätt av 

överbrygga klasskonflikterna. Ytterligare ett viktigt begrepp för marxismen är alienation, vilket jag 

kommer att kalla utanförskap. Thorpe (2018, s. 27) skriver dessutom om social exkludering samt 

sambandet mellan detta och utanförskapet. Stigmatiseringen om att tillhöra arbetarklassen beskrivs 

idag dock ha minskat i samband med att det sociala arbetet vuxit fram, vilket har berott på 

industrialiseringen och därmed även globaliseringen. (Bieler och Morton, 2003). Thorpe (2018, s. 

27-28) menar vidare att bristen på finansiella resurser i ett kapitalistiskt samhälle leder till social 

exkludering, vilket ökar den sociala ojämlikheten, konflikterna samt en rad olika sociala problem i 

samhället. Dessa problem drabbar främst de socioekonomiskt marginaliserade grupperna samt 

samhällena och på så vis leder den sociala exkluderingen till ett utanförskap. Dessutom ökar 

utanförskapet risken för att ytterliga socialt exkluderas. Detta samband beskriver Thorpe (2018, s. 

28) uppstå när individer och grupper systematiskt exkluderas från att delta i det ”vanliga samhället”. 

Att exempelvis inte ha pengar kan leda till detta, särskilt i ett materialistiskt samhälle, eftersom att 

spendera pengar kan tolkas som en social aktivitet.  

Thorpe (2018, s. 27) beskriver marxismen som en teori, vilken kan synliggöra emancipation, 

förtryck, jämlikhet samt social rättvisa och att den därmed får en koppling till det sociala arbetet. 

Vidare menar han att teorin främst belyser sammanhanget mellan de sociala och ekonomiska 

strukturerna samt att det sociala arbetet därför ska fokusera på familjer och samhällen, vilka drabbas 

av den socioekonomiska problematiken i störst utsträckning. Det finns dock olika uppfattningar 

om vilken roll det sociala arbetet har enligt marxistisk samhällsteori, men Lindqvist och Nygren 

(2016, s. 183-184) urskiljer tre positioner. Den progressiva positionen ser socialt arbete som en 

katalysator för den sociala förändringen och ökade medvetenheten, eftersom socialarbetare befattar 

sig med medlemmar från de mest exploaterade samhällsklasserna. I denna studie kommer därför 

den sociala förändringen som inte ägt rum gällande barnarbete att tolkas som en brist inom det 

sociala arbetet. Den andra positionen belyser det sociala arbetets reproduktiva funktioner och 
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hävdar att det är en omistlig del av den kapitalistiska statsapparaten samt att socialarbetare anses 

vara samhällets “soft cops”. Den tredje positionen försöker förena dessa två ståndpunkter och 

menar att det sociala arbetet är ett inslag i en klassmässig kontroll samtidigt som det inrymmer 

möjligheten att eliminera samt överskrida dominansförhållanden mellan klasser, vilket kommer 

vara den huvudsakliga utgångspunkten för analysen. Eftersom en eliminering av barnarbete inte 

hittills skett kan det därav vara intressant att ställa sig frågan om det som sagt beror på ett icke-

existerande eller bristande socialt arbete? Socialpolitiken i ett kapitalistiskt samhälle kan enligt den 

marxistiska teorin vidare anses upprätthålla två funktioner; att garantera kapitalackumulationen 

såsom hälsa och utbildning, samt att legitimera den sociala ordningen eller systemet. Den tenderar 

därmed att höja den sociala välfärden och utöva en social kontroll enligt Lindqvist & Nygren. (2016, 

s. 183-184). Det sociala arbetet i utvecklingsländer där socialpolitiken inte håller kan därför 

hypotetiskt sett vara bristfällig och ett resultat av detta kan möjligen därmed vara upprätthållandet 

av sociala problem såsom barnarbete.  
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4. Forskningsmetod 
Jag har valt att utföra en systematisk litteraturstudie inom det presenterade forskningsområdet, 

vilket enligt Marlow (2011, s. 53) innebär användandet av tidigare forskning för ett specifikt 

forskningsområde eller problem, som sedan kopplas till relevanta begrepp och teorier. Booth, 

Papaioannou och Sutton (2012 s. 26) beskriver en systematiskt utförd litteraturstudie som en metod 

som kan täcka stora kunskapsområden samt tillgodose en möjlighet att granska dess data, vilket 

blir relevant för denna studies syfte om att ge en överblick av barnarbete i största möjliga 

utsträckning. Booth et al. (2012, s. 25,28) menar att både metoden och presentationen påverkas av 

en systematisk ansats och däribland genomförandet av sökningen, bedömningen, analysen och 

syntesen. Presentationen involverar således att rapportera dessa steg. Följande underrubriker 

kommer att presentera sökprocessen av använd litteratur samt dess relevans, kvalité och validitet. 

Den valda forskningsansatsen kommer redogöras för och slutligen tas eventuella 

metodöverväganden upp.  

4.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Solhberg och Sohlberg (2013 s.133) menar att inklusions- och exklusionskriterier påverkar studiens 

validitet i och med att forskningen bör mäta vad som avses mätas. Därför har jag utgått från 

förutbestämda sökord, men även inklusions- och exklusionskriterier. Dessa kriterier har varit att 

all inkluderad forskning för resultatdelen är publicerad mellan åren 2000-2018, eftersom denna 

uppsats ämnar ge en kunskapsöversikt om det nutida barnarbetet. All litteratur är dessutom 

vetenskapligt granskad och rör arbetande barn i åldrarna 5-14. Detta åldersspann har jag valt utifrån 

ILO:s definitioner och rapporter och således exkluderas äldre barn än så. Två ytterligare 

exklusionskriterier är forskning som berör barnarbete gällande människohandel och prostitution. 

Delvis är detta på grund av att det ofta rör kriminaliserade verksamheter och delvis utifrån att den 

problematiken kraftigt skiljer sig åt från den typ av barnarbete som denna studie avser undersöka. 

Därmed kan det även tänkas bli mindre lämpligt att applicera den valda teorin på den typen av 

problematik.  

4.2 Urval, validitet och kvalité 
I processen att hitta samt välja ut artiklar till analysen har söktjänsten vid Uppsala 

universitetsbibliotek använts. Det första steget i själva urvalsprocessen var att jämföra rubriker och 

att helt bortse från de som verkade mindre relevanta. Detta kunde till stor del göras med hjälp av 

att sortera artiklarna utifrån relevans. Sedan sorterades alla dubbletter av studierna till analysen bort. 

Därpå genomfördes ett urval av vilka artiklar som ansågs vara användbara för studien, vilket 

grundats på det som litteraturstudien ämnar undersöka. Detta skedde genom att ytterligare en gång 

studera artiklarnas rubriker och vidare läsa deras abstract. Nästa steg blev att jämföra dessa med 

mina förutbestämda inklusions- och exklusionskriterier, för att vidare välja vilka som särskilt lämpar 

sig för denna studie. Slutligen sorterades de artiklar jag ansåg vara mindre relevanta eller av lägre 

trovärdighet bort. Sökorden som använts är child labour/labor (barnarbete), Globalization 

(globalisering), “social work” (“socialt arbete”), “social policy” (socialpolitik), Latin America 

(Latinamerika), Asia (Asien) samt Africa (Afrika). Vidare har sökningen kompletterats med mer 

specifika sökningar om industrier och områden, vilka har en välkänd koppling till barnarbete såsom; 

cocoa industry (kakao- eller chokladindustrin), coffee industry (kaffeindustrin) cotton industry 
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(bomullsindustrin) och India (Indien). Dessa områden utmärker sig som problematiska genom 

märkvärdigt höga antal barnarbetare där exempelvis barn som lever i områden med kaffeplantager 

löper 15 procent högre risk att hamna i barnarbete än ett barn i något annat område. På många av 

dessa arbetsplatser utsätts barnen även för ett särskilt exploaterande arbete och därför är det 

intressant att ta en närmare titt på. Sökorden och begreppen har dessutom använts i olika 

kombinationer gentemot varandra med ord såsom “in” (i) samt “and” (och), vilket kommer 

redovisas i bifogad bilaga 1. Att bifoga en sådan lista över sökprocessen menar Booth et al. (2012) 

bidrar till ökad kvalité på studien. Den systematiska genomgången av forskningsöversikten kommer 

att presenteras i tabellform under analysdelen. Under urvalsprocessen har reliabilitet och validitet 

tagits i beaktande för att kunna fastställa kvalité samt huruvida de är av intresse för att kunna 

användas. Solhberg och Sohlberg (2013 s.133) menar att validitet bland annat innebär att 

forskningen ska mäta det som avses mätas och därför har jag utgått från förutbestämda sökord, 

men även inklusions- och exklusionskriterier. Bryman (2011, s. 52) menar att det finns ett behov 

av andra bedömningskriterier inom den kvalitativa forskningen, såsom trovärdighet, pålitlighet 

samt överförbarhet. Trovärdighet innebär huruvida resultaten är sannolika eller troliga och därför 

kommer all inkluderad litteratur att vara vetenskapligt granskad, medan pålitlighet handlar om 

möjligheten att få likartade resultat vid ett annat tillfälle. Överförbarhet innebär huruvida man 

skulle kunna tillämpa resultaten i andra kontexter.  

4.2 Etiska överväganden 
I en litteraturstudie kan det vara problematiskt att se över de etiska aspekterna, men när validiteten 

bedöms är en av nyckelfaktorerna förförståelse hos forskaren. Det är på så vis viktigt att som 

forskare inte låta de tankar man har inför att läsa en text influera studien. (Booth et al., 2012, s. 

109). Min förförståelse som författare får således inte förutsätta resultatet, utan detta ska redovisas 

objektivt och jag får därmed inte enbart redovisa för vad som kommer gynna de eventuella 

hypoteserna kopplade till forskningen i resultatdelen. Booth et al. (2012, s. 104) menar även att de 

inkluderade studiernas kvalité påverkar litteraturstudiens kvalité och som forskare är det därför 

viktigt att vara medveten om deras styrkor och svagheter. Alla artiklar som används i denna uppsats 

är “peer reviewed” och publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vilket tyder på att de är av god kvalité 

då de blivit vetenskapligt granskade av en forskare inom det aktuella området. Vidare framkommer 

det i en publikation av det Vetenskapliga rådet (2017) att grunden för ett etiskt korrekt arbete är att 

alltid tala sanning om sin egen forskning. Detta innebär att jag som författare medvetet gör en 

granskning av min studie, offentligt redovisar metod och resultat och framförallt inte undanhåller 

fakta. Däremot är det viktigt att poängtera en viss risk att som författare inte tolka den tidigare 

forskningen korrekt vid översättning från det engelska språket, och därför har översättningshjälp 

tagits vid när en osäkerhet har uppstått. Slutligen har andras texter inte kopierats och referenser 

samt källor är tydligt angivna så att läsaren lätt kan hitta primärkällan. I litteraturlistan finns även 

direkta källhänvisningar till material som tagits från internet. (Strömqvist, 2006, s. 10).  

4.3 Sammanställning och kategorisering 
Efter att litteratursökningen genomförts både översätts och sammanställs samtliga studiers resultat. 

Vidare kommer dessa resultat att delas upp i olika kategorier och rubriker som anses relevanta 

utifrån denna studies frågeställningar och syfte. Detta underlättar en syntetisering av resultatet, 

vilket Booth et al. (2012) menar att innebär att studiens resultat sammanställs och jämförs för att 
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kunna identifiera likheter, olikheter samt olika mönster i informationen. Denna process är en så 

kallad tematisk analys, vilken kommer att genomföras med hjälp av identifiering av olika mönster, 

varpå uppsatsen kommer att organiseras utifrån olika teman relevanta för frågeställningarna, vilka 

under uppsatsens gång kommer att identifieras. Syntetiseringen möjliggör en överskådlig 

informationsbas och en jämförande analys, som utifrån de olika kategorierna sedan kommer 

analyseras vidare utifrån en marxistisk samhällsteori.  

4.4 Metodöverväganden 
Litteraturstudien grundar sig på enbart vetenskapligt granskat material, vilket å ena sidan tycks 

stärka kvalitén, men å andra sidan framgår det ett flertal gånger inte metod- och teorival för denna 

litteratur. Det är någonting som vanligtvis presenteras i forskningsöversiktens tabell i 

litteraturstudier, men som för denna studie blir problematiskt och därför har jag valt att exkludera 

teori och metod från tabellen i analysen. Jag anser det inte heller som en relevant del för analysen i 

sig. Snarare är det studiernas övergripande innehåll som blir intressant för denna studie. För de 

studier där sådana avsnitt däremot är inkluderade kan jag tycka de är vaga, otydliga eller att de 

använt sig av metoder och teorier som av mig inte känts igen och därmed inte heller säger någonting 

av betydelse för denna studie. Utifrån detta får jag utforma en egen anpassad tabellform i resultat- 

eller analysdelen.  

4.5 Avgränsning 
Barnarbete är ett stort, komplext och globalt problem, vilket understryker svårigheten att under en 

begränsad tidsperiod fullt ut kartlägga forskningsområdet. Därför har frågeställningarna anpassats 

för att möjliggöra en överblick och denna studie. På grund av tidsbrist och en förutbestämd 

omfattning av denna studie kan således inte alla faktorer som skulle kunna tänkas vara intressanta 

eller relevanta för studien beaktas, utan vid påläsning av Unicefs: och ILO:s information samt 

rapporter har författaren av denna studie avläst en helhet och därmed gjort ett urval av de tillsynes 

viktigaste faktorerna. Avgränsningen ämnar uppfylla syftet och svara på frågeställningarna som 

formulerats. Vidare har inte någon identisk studie hittats i sökprocessen. Däremot har liknande 

jämförande studier om barnarbete på engelska runt om i världen stötts på, men med andra syften 

och frågeställningar. Inte heller har någon studie som fokuserat på barnarbete i de tre valda 

områdena; Afrika, Asien och Latinamerika, hittats. Att det till viss mån finns likartade studier anser 

jag dock inte problematiskt då mitt syfte är att ge en överblick av denna tidigare forskning och dess 

resultat. Dessutom har valet av det teoretiska perspektivet inom forskningsområdet inte heller 

stötts på i dessa liknande studier.  
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5. Resultat och analys 
Detta avsnitt redovisar i tabellform 18 studier, vilka har inkluderats i litteraturöversikten. Därefter 

kommer resultatet med avstamp i tabellen, studiens syfte och frågeställningar att tematiskt 

analyseras utifrån den marxistiska samhällsteorin. De sex olika teman som har identifierats är; 1. 

Socialpolitiken i Globala Syd, 2. Det sociala arbetets utveckling i de omnämnda områdena 

3.Orsaker till barnarbetets kvarlevande, där en förståelse till varför barnarbete finns kvar diskuteras, 

4. Konsekvenser eller effekter som arbetet har för barnet själv eller samhället och 5. Arbete och 

exploatering som barnen utsätts för. Det sjätte och sista temat lyfter den globala oenigheten om 

arbetsfria barndomar. Vidare berör samtliga teman barnarbetet i utvalda områden i Sub-sahariska 

Afrika, Asien samt Latinamerika. 

Författare, år, 
titel 

Problemformule-
ring/syfte 

Viktiga 
begrepp 

Innehållet i stora 
drag 

Huvudsakliga 
resultat 

Abebe, T, & 
Bessell, S, 2011, 
Dominant 
discourses, debates 
and silences on 
child labour in 
Africa and Asia 

Författarna 
beskriver 
barnarbetet som ett 
omfattande 
fenomen och 
studien syftar till att 
utreda vidare barn 
borde arbeta eller 
inte om vad för 
form av arbete som 
kan vara till barnens 
fördel, samt vad 
som kan vara farligt 
för dem. 

Child labor, 
childrens 
rights, 
childhood, 
child abuse, 
economic 
exploitation, 
poverty 

Debatter kring 
barnarbetet i 
Afrika och Asien 
studeras, 
underrepresentera
sidor av 
barnarbete 
granskas och 
diskurserna “the 
workfree 
childhoods 
perspective”, “the 
socio-cultural 
perspective” och 
“the political 
economy 
perspective” 
definieras. 

Resultatet visar olika 
tillvägagångssätt eller 
teorier för hur man 
skulle kunna tackla 
barnarbetet som 
problem utifrån 
barnens sociala 
situation i samhället. 

Admassie, A, 
2002, Explaining 
the High Incidence 
of Child Labour in 
Sub–Saharan 
Africa. 
 

Syftet är att 
undersöka 
orsakerna till varför 
prognosen säger att 
barnarbetet i 
Subsahariska Afrika 
kommer öka under 
de kommande 10-
15 åren, medan det i 
andra områden 
minskar 

Child labour, 
economic 
policy, 
Economic 
conditions 

Barnarbetets 
trender i Afrika, 
söder om Sahara, 
diskuteras samt 
problematiseras 
och de 
socioekonomiska 
orsakerna 
undersöks.  

Resultatet visar att det 
höga antalet 
barnarbetare bör 
förstås i samband 
med fattigdomen som 
dessutom är den 
största orsaken, 
dominansen av det 
dåligt utvecklade 
jordbruket, hög 
fertilitet som leder till 
en stor tillväxt av 
befolkningen samt låg 
utbildningsnivå.  
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Bertrand, W, & 
Buhr, E, D., 
2015, Trade, 
Development and 
Child Labor: 
Regulation and 
Law in the Case of 
Child Labor in the 
Cocoa Industry.  
 

Granskning av 
kakaoindustrin i 
Västafrika ökade 
under 2001 efter att 
media publicerade 
fall av barnhandel 
och andra 
övergrepp inom 
kakaons jordbruk. 
Studien ämnar 
därav undersöka 
Harkin-Engel 
protokollet 
(internationellt avtal 
som slöts i och med 
publiceringarna). 

Child labor 
rights, 
international 
development, 
worst forms 
of child 
labor, cocoa 
industry 
 

 Författarna 
diskuterar sin 
erfarenhet av 
frivilliga avtal 
inom den privata 
sektorn, vilka 
syftar till att uppnå 
social förändring i 
utvecklingsländer 
 

En certifierad 
choklad, såsom 
Fairtrade- eller 
Rainforest Alliance-
märkt, garanterar inte 
att 
kakaoproduktionen 
inte inkluderat 
barnarbete. Barn i 
dessa områden 
behöver tillgång till 
skolor, tillämpning av 
lagar gällande 
barnarbete. 

Bhat, B, A., 
2011, 
Socioeconomic 
Dimensions of 
Child Labor in 
Central Asia 

Bomullsindustrin 
beskrivs som det 
största 
problemområdet 
gällande barnarbete 
i hela centrala 
Asien. 

Child labor, 
socio-
economics, 
agricultural 
development, 
government 
aid to 
education 

Barnarbetet som 
ett problem i hela 
centrala Asien 
beskrivs, men 
författarna går mer 
specifikt in på 
landet Uzbekistans 
situation gällande 
frågan. 

Resultatet visar 
barnarbetets hemska 
sidor och därmed 
bl.a. vilka miljöer 
barnen utsätts för, på 
vilka sätt de vidare 
utnyttjas, samt hur 
även skolan bidrar till 
barnarbete. 

Canagarajah, S, 
& Skytt Nielsen, 
H, 2001, Child 
Labor in Africa: 
A Comparative 
Study 

Artikeln analyserar 
bestämmelser kring 
barnarbete och 
syftar till att öka 
förståelsen av 
orsakssamband, och 
att påverka politiken 
för att främja 
skolans inskrivning 
av barn i Afrika, 
vilka befinner sig i 
riskzonen för 
barnarbete. 

Poverty, 
costs, quality, 
household 
composition 
and captial 
market 
 

Barnarbete 
diskuteras utifrån 
sambandet  
till både de 
socioekonomiska 
klyftorna samt de 
antropologiska 
förklaringarna. 

Resultatet visar varför 
det kan vara svårt att 
totalt reducera 
barnarbete i vissa 
områden, då det vore 
mer effektivt att 
ändra ett samhälles 
attityder och 
traditioner än att 
förändra den 
socioekonomiska 
kulturen. 

https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Social+Work+Interventions
https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Social+Work+Interventions
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Gamlin, J, & 
Pastor, M, E., 
2009, Child 
labour in Latin 
America: theory, 
policy, practice 

Metoder för att 
minska barnarbete 
är mer sannolika att 
fungera om de 
utförs på plats eller 
är lokalt drivna. 
Syftet med studien 
är att undersöka 
teorin, politiken och 
praktiken av 
barnarbetet i 
Latinamerika, för att 
eventuellt bidra till 
en förändrad 
internationell 
lagstiftning. 
 

International, 
law, Children 
(age groups), 
labour 
utilixation, 
national 
cultures 
 

Sociologiska och 
antropologiska 
diskurser om 
barnens situation 
studeras för att 
lokalisera 
förändringar i vår 
förståelse av 
barnarbete. Dessa 
diskuteras sedan 
mot bakgrund av 
förändrad 
internationell 
lagstiftning och 
sambandet mellan 
statistik, teoretiska 
och lagstiftande 
ställningstaganden 
studeras. 

Statistik om 
barnarbete och 
politiken i 
Latinamerika stöder 
hypotesen att 
teoretisk utveckling 
inom 
barndomsbegreppet 
har lett till 
framgångsrika insatser 
som syftar till att 
minska barnarbete. 
Detta teori-politik-
praktik partnerskap 
har fungerat som en 
katalysator för 
utvecklingen. 

Gumede, V, 
2017, Social 
policy for inclusive 
development in 
Africa. Third 
World Quarterly 

Afrikas utveckling 
har visat sig 
begränsas av 
olämplig politik och 
denna studie ämnar 
därför undersöka 
socialpolitikens roll 
i den utvecklingen. 
Detta eftersom 
politik är avgörande 
för en utveckling 
och socialpolitiken i 
Afrika har till stor 
del försummats. 

Developme-
nt, social 
policy, 
development-
al states, 
development 
discourse 

Studien diskuterar 
huruvida Afrika 
inte har lyckats 
införa en 
inkluderande och 
hållbar 
utvecklingsstrategi 
och vad en 
underutvecklad 
socialpolitik har 
för innebörd för 
ett samhälle. 

Studien visar att det 
blir svårt att nå en 
demokratisk 
utveckling av en stat 
utan socialpolitik. 
Enbart en ekonomisk 
förändring skulle inte 
vara tillräckligt för 
välfärden i Afrika, 
utan man behöver ta 
hänsyn till b.la. de 
socioekonomiska 
aspekterna.  

Holliday, I, 
2000, 
Productivist 
welfare 
capitalism: social 
policy in East 
Asia.  

Studien ämnar 
analysera 
socialpolitiken i 
östra Asien 
eftersom välfärden 
påverkas av det.  

Social policy, 
globalization, 
welfare, 
capitalism 

I början av 2000-
talet blir 
utmaningar för de 
kapitalistiska 
produktionsstater-
na i östra Asien 
synliga, p.g.a. den 
ekonomiska 
krisen. Detta 
påverkar i sin tur 
välfärden i 
staterna. 

Erfarenheterna i östra 
Asien stärker 
argumenten om att 
globaliseringen bör 
generera ett verkligen 
avtryck på 
socialpolitiken, vilket 
skulle kunna bidra till 
en internationell 
standard för 
välfärdskapitalismen, 
vilket studien 
kommer fram till att 
skulle behövas. 

Kruger, D, 
2007, Coffee 
production effects 
on child labor and 
schooling in rural 
Brazil. 

Viss ny forskning 
ifrågasätter att 
barnarbete skulle 
bero på fattigdom 
och därmed syftar 
studien till att 

Child labor, 
school 
enrollment, 
time 
allocation, 

Barnarbetets 
variationer i de 
områden som 
producerar kaffe i 
Brasilien mäts 
utifrån de 

Vid tillfälligt 
förbättrade 
ekonomiska 
förhållanden i 
samhällen utnyttjar 
föräldrarna barnens 

https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Development
https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Development
https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Social+Policy
https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Social+Policy
https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Developmental+States
https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Developmental+States
https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Development+Discourse
https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Development+Discourse
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undersöka 
förändringar i de 
ekonomiska 
förhållandena, i 
områden som 
producerar kaffe 
och berörs av 
barnarbete. 

coffee 
production 

ekonomiska 
förhållandena, 
vilket ger upphov 
till värdet av 
barnens tid. 
Skillnader mellan 
flickor och pojkar, 
samt deras 
skolgång 
undersöks och 
barn från både 
fattiga och rikare 
familjer inkluderas. 

arbetskraft i en högre 
utsträckning. När den 
ekonomiska tillväxten 
sedan sjunker skickas 
barnen tillbaka till 
skolan. Detta beror i 
sig på familjens 
inkomstnivå, då 
fattiga barn är mindre 
troliga att gå i skola 
och mer troliga att 
arbeta och tvärtom i 
de familjerna med 
högre inkomster. 

Kuimi, B, L., 
Oppong-
Nkrumah, O., 
Kaufman, J., 
Nazif-Munoz, J, 
I., & Nandi, 
2018, Child 
labour and health: 
a systematic review. 

Studien ämnar 
syntetisera 
nuvarande kunskap, 
identifiera 
outforskade 
områden och 
diskutera eventuella 
brister i den 
existerande 
forskningen. 

Child 
labour, child 
employment, 
welfare, 
underweight, 
harmful 
exposure 

Författarna 
fokuserar på 
resultatet av 78 
andra studier av 
den vanligt 
förekommande 
hypotesen att barn 
påverkas av 
barnarbete utifrån: 
näringsstatus 
skadliga 
exponeringar och 
skador. 
 

Trots forskning som 
visar ett negativt 
förhållande mellan 
barnarbetare och 
deras hälsa tycks de 
intersektionella 
studierna begränsa 
den kausala 
förståelsen och därav 
behövs mer 
noggranna 
observationsstudier 
göras för att 
kvantifiera detta 
förhållande. 

Kwok, J, 2008, 
Social work and 
social development 
in Asia 

Rekordmånga 
skolor i Asien 
erbjuder numera 
utbildningar inom 
socialt arbete och 
socialarbetarna står 
inför en 
problematik 
gällande att 
definiera deras 
arbete. 

Developing 
countries, 
social work, 
education law 

Socialarbetarna 
uppmanas till att 
införa nya 
personliga sociala 
tjänstesystem, som 
stärker de sociala 
strukturerna, 
förbättrar 
förbindelserna 
mellan statliga 
myndigheter, det 
civila samhället 
och den privata 
sektorn, samt inte 
är beroende av 
den ekonomiska 
utvecklingen. 

Effektivt socialt 
arbete för att främja 
vården i ett samhälle, 
kräver att 
socialarbetarna tar 
hänsyn till de 
inhemska kulturerna 
och förändringarna i 
de primära sociala 
systemen, eftersom de 
påverkats av media 
och västerländsk 
kultur. 

Levy, S & 
Schady, N, 
2013, Latin 
America's Social 
Policy Challenge: 
Education, Social 

Latinamerika har på 
många sätt lyckats 
höja välfärden de 
senaste åren. 
Studien hävdar 
dock att 
socialpolitiken, 

Social policy, 
schools and 
educational 
services 

Studien visar att 
Latinamerikas 
socialpolitik har 
utvecklats och den 
sociala välfärden 
har höjts betydligt. 
Allt fler går även i 

Fattigdomen och 
ojämlikheten i 
Latinamerika har 
minskat b.la. tack vare 
de sociala 
programmen som 
införts. Trots detta 
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Insurance, 
Redistribution  

inklusive 
humankapital, 
utbildning och 
socialförsäkring 
behöver särskild 
uppmärksamhet för 
att upprätthållas och 
kunna förbättras 
hädanefter. 

skola nuförtiden. 
Däremot har 
kvalitén på 
utbildningarna 
eller skolorna inte 
förbättrats och 
anses vara av 
avsevärt låg kvalité 
i jämförelse med 
resten av världen. 

behöver 
socialpolitiken 
utvecklas i och med 
att den för närvarande 
endast delvis 
förbättrar välfärden. 

Nicolella, A & 
Kassouf, A, L., 
2018, The effect of 
child labour on 
children's health in 
Brazil 
 
 

Studien syftar till att 
undersöka om 
barnarbete kan leda 
till långsiktiga 
konsekvenser för 
barnens 
hälsotillstånd. 

Child labour, 
health 
consequen- 
ces 
 

Barnarbete 
beskrivs som en 
heterogen aktivitet 
som påverkar 
hälsan både 
kvalitativt och 
kvantitativt, vilket 
i studien 
undersöks. Både 
negativa och 
positiva effekter 
tas hänsyn till.  

All typ av arbete har 
en negativ inverkan 
på barnens hälsa, men 
särskilt gällande 
längre arbetsdagar 
och farliga sysslor. 
Jobb inom 
tjänstesektorn såsom 
gatuförsäljning 
medförde värst 
hälsotillstånd. 
Egenskaper hos 
föräldrarna, 
stadsmiljöer och 
tillgång till VVS-
system har stor 
betydelse för barnens 
hälsa. 

Nikku, B, R., 
& Rafique, Z, 
2018, 
Empowering 
people: Role for 
political social 
work in South 
Asia 

Artikeln, med 
tillämpning av en 
politisk ram för 
socialt arbete, 
analyserar 
reformpolitiken i 
Sydasien. 

Citizen 
participation,  
local 
governance, 
political 
social 
work, politics 
of policy 

Artikeln diskuterar 
hur det sociala 
arbetet ska kunna 
utvecklas i södra 
Asien och flytta 
bort från dess 
koloniala ursprung 
och därmed de 
västerländska 
ingripandena. 

Artikeln argumenterar 
för ett förnyat 
sydasiatiskt politiskt 
socialt arbete, som 
kan katalysera robust 
lokalt styre genom 
medborgardeltagande, 
vilket skulle resultera i 
att medborgarna 
skulle stärkas. 

Parada, H, 2007, 

Social work in 
Latin America: 
History, 
challenges and 
renewal regional 
perspectives 

Denna artikel 
undersöker de 
aktuella försöken 
för det sociala 
arbetet att flytta sin 
praxis från en som 
fungerat på andras 
vägnar, till en som 
fungerar 
tillsammans med 
andra som talar för 
sig själva. 

Social work, 
The neo-
liberal 
agenda, social 
justice 

I och med 
nyliberalismen har 
socialarbetarna 
svårt att definiera 
en relevant roll för 
sin profession, 
men det skulle 
vara nödvändigt 
att alliera det med 
de sociala 
rörelserna som 
utvecklats. 

Det sociala arbetet i 
Latinamerika bör 
erbjuda nya ramverk 
för kritiska analyser 
och därmed svara på 
de etiska, politiska 
och sociala 
verkligheterna som 
för närvarande 
upplevs av 
marginaliserade 
grupper i samhället. 

Sharma, K, 
2009, Labor 

Det vore ineffektivt 
att straffa länder för 

Labor 
standards, 

Asiens 
utvecklingsländers 

Sharma argumenterar 
för att det snarare 

https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Citizen+Participation
https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Citizen+Participation
https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Local+Governance
https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Local+Governance
https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Political+Social+Work
https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Political+Social+Work
https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Political+Social+Work
https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Politics+Of+Policy
https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/keyword/Politics+Of+Policy
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Standards and 
WTO Rules: 
Survey of the Issues 
with Reference to 
Child Labor in 
South Asia. 
 

barnarbete utan att 
adressera 
fattigdomen och 
den bristande 
utvecklingen av 
samhället. Därmed 
är syftet att bidra till 
debatten om 
användandet av 
handelssanktioner 
mot 
utvecklingsländer 
med bristande 
arbetsstandarder 
såsom barnarbete 
för att förbättra 
villkoren. 

child labor, 
WTO rules, 
trade 
sanctions 

arbetsstandarder 
där barnarbete är 
ett problem 
undersöks, men 
även vilka 
strategier som 
fungerar bättre än 
andra i fråga om 
att reducera eller 
eliminera 
problemet. 

vore mer effektivt att 
rikta utvecklingen av 
länderna till att 
förbättra institutioner, 
tillgången till skola för 
de fattiga och den 
sociala infrastrukturen 
än att fokusera på 
handelssanktioner för 
att minska 
barnarbetet. 

Sharma, S, 2017, 
Trends, causes and 
consequences of 
child labour in 
India 
 

Många barn blir 
berövade på sin 
barndom och andra 
rättigheter i länder 
som Indien, vilket 
man har sett att b.la. 
leder till barnarbete. 

Human 
rights, child 
labour, work 
or labour, 
multiple 
deprivation  
 

Kulturella 
samband och 
andra orsaker till 
barnarbete i indien 
diskuteras och 
även 
konsekvenserna 
som medförs 
studeras för att 
lokalisera sätt som 
skulle kunna 
minska 
barnarbetet. 

Resultatet visar att 
barnarbetet i Indien 
beror på sociala, 
ekonomiska, politiska 
och kulturella orsaker 
och att detta har lett 
till flera berövande 
konsekvenser för 
barnen. På grund av 
detta krävs olika 
strategier på olika 
fronter för att 
reducera barnarbetet. 

Shek, D, 2017, 
A snapshot of 
social work in the 
Asia-Pacific 
Region 

Efter andra 
världskriget har det 
skett många 
förändringar i den 
berörda regionen, 
gällande de sociala 
strukturerna och det 
sociala arbetet. 
Artikeln syftar 
därmed till att skapa 
en debatt och sprida 
idéer gällande 
området. 

Social work, 
social justice, 
social 
development, 
human rights 

Det sociala arbetet 
har allt mer 
influerats av det 
västerländska 
tänkandet, vilket 
ställer det sociala 
arbetet i området 
inför en hel del 
nya frågor och 
dessa diskuteras 
mer ingående i 
artikeln.  

Utvecklingen av det 
sociala arbetet tycks 
gå hand i hand med 
den ekonomiska 
utvecklingen av 
samhället efter andra 
världskriget. 
Västerländska 
värderingar såsom 
individualismen och 
social rättvisa har 
därmed påverkat 
socialarbetarnas 
arbete. 
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5.1 Socialpolitiken i Globala Syd 
Till följd av globaliseringen under 1980-talet dominerade den så kallade nyliberalismen runt om i 

Afrika, vilket stötte på starkt motstånd från den ursprungliga afrikanska befolkningen (pan-africans) 

och är någonting som Gumede (2017) håller till grund för sin artikel om Afrikas utveckling av 

socialpolitiken. Nyliberalismens period som följd av globaliseringen är även någonting som Henry 

Parada (2007) beskriver som en konfliktfylld period i Latinamerika och han menar att det även där 

var den inhemska befolkningen som starkt motsatte sig detta, vilket skapade samhälleliga 

oroligheter och konflikter. I och med detta blir det intressant att analysera socialpolitiken ur ett 

marxistiskt perspektiv och vi kan ställa oss frågan vilka ”de andra” var som inte satte sig emot 

Nyliberalismens period? Vi kan nämligen med hjälp av marxismen förstå att dessa konflikter och 

oroligheter som uppstod hade att göra med klasskillnaderna, där en klass dominerade över den 

andra, vilket ledde till stora maktskillnader. (Jmfr Nilsen, 2009). Vi ska inte heller glömma att 

globaliseringen kan ses som en tid där stormakter försöker återta kontrollen av postkoloniala länder 

med hjälp av ekonomiska resurser och industrialiseringar. (Nilsen, 2009).  

Gumede (2017) menar att Afrikas svaga samhällsutveckling överlag beror på den bristande 

ekonomiska utvecklingen, vilken i sig bland annat beror på en brist av lämpliga reformer samt 

politik och en alltför tillförlitlig inställning till naturen. Dessutom finns det en mängd sociala 

problem såsom inbördeskrig, utbildning med bristande kvalité och ett lågt antal som utbildar sig 

samt främlingsfientlighet (xenophobia), vilket försvårar möjligheten till utveckling. Politiken påstår 

dessutom Gumede (2007) att påverkas av korruption, yttre negativa faktorer samt inblandningar 

och svaga ledarskap. Genom det marxistiska perspektivet kan vi förstå hur en ekonomisk tillväxt 

tar fart i och med en industrialisering och det kan här hjälpa oss förstå orsakerna till denna vaga 

samhällsutveckling. Så länge en viss grad av industrialiseringen inte uppnåtts, kommer de sociala 

klyftorna att fortsätta överbryggas av de konflikter som Gumede (2007) nämner, vilket vi kan förstå 

grundar sig i klasskillnaderna. (Jmfr Thorpe, 2018, s. 24-26). 

Levy och Schady (2013) skriver om hur socialpolitiken i Latinamerika särskilt har förändrats sedan 

början av 2000-talet. De lyfter bland annat att antalet invånare som lever i extrem fattigdom har 

minskat från 26,8 till 13,3 procent av befolkningen under denna tid, men även att fattigdomen 

överlag har minskat i respektive land. Forskning gällande välbefinnandet hos Latinamerikas 

befolkning visar att stora förbättringar har skett. Bland annat har spädbarnsdödligheten minskat 

med närmare 50 procent och den kroniska undernäringen hos barn i åldrarna noll till fem har 

minskat från 25 till 12 procent mellan åren 1990-2010. Flickors hälsa och utbildningsnivå kunde år 

2013 konstateras vara i nivå eller till och med överträffa pojkarnas. Antalet inskrivningar i skolan 

är också någonting som överlag har ökat, särskilt i grundskolan, men däremot är kvalité på 

utbildning någonting som inte har förändrats lika mycket. Detta tyder bland annat resultaten av de 

internationella proven i skolan på, då eleverna från Latinamerika visar märkvärdigt svaga 

prestationer.  Den ekonomiska tillväxten i Latinamerika är dessutom betydligt mycket lägre i 

jämförelse med exempelvis Asiens. Levy och Schady (2013) exemplifierar detta genom att nämna 

att det skulle ta Brasilien 21 år att nå vissa asiatiska länders BNP.  

Holliday (2000) skriver i sin artikel om socialpolitikens utveckling i Ostasien och menar att ett 

liberalt välfärdssamhälle motvilligt engagerar sig i sociala frågor och hellre låter de styras av 

marknaden i de områden där det är möjligt, medan det i ett konservativt välfärdssamhälle inte råder 

någon fixering på ekonomin. Snarare är kyrkan en viktig del av samhället och införandet av sociala 
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rättigheter bestrids sällan. Problemet blir istället vem som får ta del av dessa rättigheter då det ofta 

är en fråga om klasstillhörighet och status. Han nämner även att inte någon av dessa två typer av 

samhällen har en särskilt generös eller priviligierad socialpolitik, men också att det inte är lätt att 

placera de asiatiska länderna under någondera, då länderna kraftigt skiljer sig åt och ofta består av 

en blandning av olika typer av välfärdssamhällen. Gemensamt för dem flesta är dock att 

socialpolitiken vuxit fram ur samhällen med ursprungligen auktoritära samt diktatoriska ledare. 

Slutligen kommer Holliday (2000) fram till att erfarenheterna i Ostasien stärker argumentet för att 

globaliseringen skulle behöva leda till en internationell och socialpolitisk modell, även för 

utvecklingsländerna. 

Konceptet om familjens betydelse (familyism) har haft ett högt kulturellt värde i de asiatiska länderna, 

men är någonting som Shek (2017) belyser att minskar i samband med att de västerländska 

värderingarna såsom individualism och social rättvisa influerar. Istället finns numera en växande 

betoning av lagens regler, demokrati och det civila samhället. Han menar också att även om man 

överlag kan se en växande ekonomisk tillväxt i Asien är det svårt att sammanfatta läget kring hur 

socialpolitiken och det sociala arbetet ser ut eller dess historia, eftersom det finns stora skillnader 

länderna emellan.  

Parada (2007) diskuterar hur Latinamerika har kämpat med den sociala rättvisan och de mänskliga 

rättigheterna samt hur den “vilda kapitalismen” även kallat capitalismo salvaje lett till ytterligare 

marginalisering, förtryck och social exkludering av stora delar av befolkningen. Dessutom påstås 

fattigdomen ha intensifierats. En annan benämning för detta är nyliberalismen, som kommit med 

mobiliseringen och globaliseringen av Latinamerika. Det här är någonting som har stött på starkt 

motstånd, särskilt av den inhemska befolkningen, med vilket det överlag har uppstått stora sociala 

oroligheter. Detta samband mellan globaliseringen och en intensifierad fattigdom kan vi med hjälp 

av marxismen förstå att särskilt drabbar de lägre samhällsklasserna på grund av maktskillnaderna 

och den sociala ordningen i ett samhälle, där de med högre status får bättre förutsättningar tack 

vare att de får ta del av fler rättigheter, medan de från lägre samhällsklasser blir än mer socialt 

exkluderade än vad de redan är. Vi kan utifrån det förstå att en klass dominerar över den andra och 

därmed blir det även naturligt att de lägre samhällsklasserna motsätter sig nyliberalismen, eftersom 

maktskillnaderna leder till ökade sociala klyftor och orättvisor, såsom ett ökat barnarbete till 

exempel. För att en förbättring sedan skall kunna ske krävs det att industrialiseringen når en viss 

grad av utveckling, vilket vi kan förstå med hjälp av marxismen. (Jmfr Bieler & Morton, 2003 samt 

Thorpe 2018, s. 27-28). 

5.2 Det sociala arbetets utveckling 
Socialarbetare i Latinamerika har länge besvärats med svårigheter gällande att hitta en relevant 

definition för sin profession och att få det sociala arbetet att ta plats i samhället. De ovannämnda 

oroligheterna är ingenting som har underlättat deras arbete och Parada (2007) urskiljer fyra olika 

faser som det sociala arbetet har genomgått under Latinamerikas utveckling. Den första handlar 

om att det numera har en legitim plats i samhället och fungerar som en av staternas discipliner. 

Den andra fasen visade däremot ett glapp mellan teori och praktik och gick ut på att försöka 

integrera den socialvetenskapliga epistemologin till det sociala arbetes praktik, samtidigt som 

staterna krävde att socialarbetarna tog sig an diverse sociala problem. I samband med att 

utbildningarna i socialt arbete började växa fram allt mer på Latinamerikas universitet i mitten på 
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1900-talet, höjdes de politiska rösterna som en reaktion på missnöjet med det sociala arbetet. 

Parada (2007) benämner den här tredje fasen som en re-conceptualization av det sociala arbetet, vilket 

socialarbetarna själva kallade för en kritisk, men logisk och marxistisk samhällsutveckling, till följd 

av en rad viktiga politiska händelser såsom Vietnamkriget och försöket att invadera Kuba. Fasen 

gav dock ett vagt och diffust resultat gällande det sociala arbetets discipliner, bland annat på grund 

av att socialarbetarna var tvungna att ge upp sitt arbete för andra politiska frågor. Den fjärde och 

sista fasen gällande det sociala arbetets utveckling representerar responsen till nyliberalismen i 

Latinamerika. Vid den här tiden påverkades Latinamerika och dess relation till världens I-länder av 

kapitalismens nya regler. Disciplinering av arbetskraft och förvaltning till finanssektorns fördel 

skulle ske och ingripandet av staten inom de områden som omfattar den sociala välfärden och de 

sociala tjänsterna skulle reduceras. Privatisering av offentliga företag samt stärkandet av 

transnationella samarbeten och företag blev däremot viktiga frågor för den nya kapitalismen, vilket 

vi kan förstå som en del av globaliseringen. (Se Bieler och Morton, 2003). Till följd av detta blev 

staternas sociala service, vilken inkluderar skola, utbildning, hälso- och sjukvård samt pensioner, 

lidande. Dessa institutioner var även de som huvudsakligen erbjöd socialarbetarna jobb, vilket 

lämnade många av dem arbetslösa. De som fortsättningsvis fick vara kvar var dessutom tvungna 

att transformera sitt arbete än en gång och den interventionen skulle inte baseras på sociala- och 

mänskliga rättigheter, utan snarare på individuell välgörenhet och moraliska värden. Dessutom 

utvecklades diskursen managerialism för att kunna utveckla staternas kontroll gentemot 

socialarbetarna. (Parada, 2007). 

Sammanfattningsvis kommer Parada (2007) fram till att det än i idag finns ett behov för 

socialarbetarna i Latinamerika att förhandla om sin position i samhället genom nya former av 

nätverk och bildandet av organisationer som rör socialt arbete för att en vidare samhällsutveckling 

ska vara möjlig. Dessutom upplever flera av de redan existerande organisationerna administrativa, 

finansiella och filosofiska svårigheter. Därav har det även föreslagits omstruktureringar av dessa 

organisationer och främst skulle man vilja utveckla en som har möjlighet att lära ut samt träna 

socialarbetare i att möta de nya socialpolitiska, ekonomiska, kulturella och globala problemen i 

Latinamerika. Ett problemen skulle vi här kunna tänka oss att vara barnarbete, en social orättvisa 

som beror på klasskillnader och som går hand i hand med globaliseringen. (Jmfr Bieler och Morton, 

2003). 

Kwok (2008) är en av dem som menar att även Asiens socialpolitik och sociala välfärd har påverkats 

av industrialiseringen. Däremot påstår han att socialarbetarna och deras arbete inte påverkas av 

ekonomins nedgång eller deflation på samma sätt. Snarare uppmanar staterna socialarbetarna att 

införa personliga socialtjänstsystem, som ska leda till förstärkta sociala strukturer och förbättrat 

samarbete mellan myndigheter, civilsamhälle samt den privata sektorn. Dessutom finns det en 

tanke om att det är kommunerna, snarare än staterna, som ska ansvara för utvecklingen samt 

stödjandet av den sociala servicen. Socialarbetarnas har en strategisk roll i bildandet om vad man 

ska och inte ska göra, så att nya attityder och praktiker utvecklas i takt med förändringarna av den 

sociala omgivningen i Asien. Delvis på grund av det flertaliga naturkatastroferna som Asien ofta är 

drabbat av, har socialarbetarna tack vare välfärdsorganisationerna på plats fått en strategisk roll i 

att exempelvis stödja den offentliga utbildningen. Kwok (2008) beskriver vidare det sociala arbetet 

och antalet socialarbetare växa i Asien då allt fler universitet i området erbjuder relevanta program 

och utbildningar i socialt arbete. Utifrån marxismen blir det givet att det sociala arbetet i ett 
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samhälle påverkas av en industrialisering och globalisering, eftersom perspektivet adresserar viktiga 

värden för det sociala arbetet, exempelvis de förtrycktas position, vilken beror på de ekonomiska 

och sociala strukturerna samt de ojämnt fördelade resurserna i ett samhälle. (Se Thorpe, 2018, s. 

27). 

Nikku och Rafique (2018) menar att Ostasiens utveckling av det sociala arbetet har mycket att göra 

med faktumet att befolkningen idag har ett allt större inflytande på den demokratiska styrningen 

och regeringen än vad de tidigare haft, men också att medborgarna har ett allt mer kritiskt 

förhållningssätt till de sociala insatserna och socialpolitiken. Nikku och Rafique (2018) 

argumenterar dock för att det sociala arbetet i dessa länder borde få en mer politiskt orienterad 

profession, då de sociala förändringarna hänger ihop med de politiska. Detta är något som många 

regeringar har satt sig emot, eftersom det delvis skulle innebära en delegation av makten till 

medborgarna. Här kan vi urskilja en motvilja att jämna ut maktskillnaderna, eftersom vad vi kan 

tolka som en högre samhällsklass motsätter sig detta. Utifrån marxismen kan vi göra en tolkning 

att det sedan kommer leda till att konflikter och sociala orättvisor samhällsklasserna emellan 

fortsätter att reproduceras. (Jmfr Thorpe, 2018, s. 27-28). 

Ibrahima och Mattaini (2018) tar i sin artikel upp att flertalet lokala forskare har ifrågasatt 

relevansen för åtagandet av det västerländska sociala arbetet i Afrika. Å ena sidan menar de att 

Afrika står inför helt andra svårigheter såsom återhämtning efter kolonialtiden, men å andra sidan 

att det sociala arbetet kräver en allvarlig omprövning för att kunna användas på Afrikas sociala 

problem, såsom fattigdomen på landsbygden och spridningen av AIDS/HIV. Ibrahima och 

Mattaini (2018) menar att även om man kan se viss utveckling av de sociala frågorna i Afrika idag, 

så är etableringsprocessen av det sociala arbetet för Afrika en stor utmaning. De afrikanska länderna 

misslyckas i allmänhet med det att ta itu med samt ibland även erkänna de strukturella och 

kontextuella problemen gällande det sociala arbetet. Att kunna erkänna och belysa de strukturella 

sociala och ekonomiska kontexterna i ett samhälle blir utifrån marxismen en central del för 

utvecklingen av det sociala arbetet. (Jmfr Thorpe, 2018, s. 27). Vidare identifierar Ibrahima och 

Mattaini (2019) tre olika områden som det sociala arbetet främst skulle behöva utvecklas inom; 

utmanande av förtryck och strukturellt våld, erbjudandet av vård och hjälp för systematiskt förtryck 

och olyckor som kommer därav, samt konstruerandet av ett samarbete som främjar både den 

individuella, men också den kollektiva hälsan. För att detta ska kunna ske menar de att 

socialarbetarna behöver vara öppna för att lära sig och kunna reflektera, samt att fokus skulle 

behöva ligga på den kulturella relevansen och politiska rättvisan snarare än på personliga och 

professionella intressen. (Ibrahima & Mattaini, 2018).  

Utifrån det marxistiska perspektivet kan vi sammanfattningsvis säga att det sociala arbetet grundar 

sig i de klassbaserade kamperna, som uppstår i och med strukturerna av ett kapitalistiskt samhälle. 

För att det sociala arbetet ska kunna utvecklas behöver ojämlikheter och kontexterna i ett samhälle 

belysas samt problematiseras. Ovan kan vi inte bara urskilja en motvillighet till att göra detta, utan 

vi kan även se att det finns en motvillighet till att göra någonting åt problemet. De som sitter på 

makten vill gärna behålla den – och de som inte besitter någon makt vill gärna ha den, och därmed 

uppstår klassbaserade konflikter. Enligt Thorpe (2018, s. 27) är det dessutom familjerna och 

samhällena i sig som drabbas värst av de ekonomiska och sociala problemen, exempelvis genom 

barnarbete, och därför blir det intressant att titta vidare på barnarbetarnas utsatthet och 

familjesituation.  
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5.3 Orsaker till barnarbetets kvarlevande 
I Afrika är över 40 procent av alla barn under 14 år är aktiva på arbetsmarknaden menar Abebe 

och Bessell (2011) och över 32 procent av världens barnarbetare finns i Afrika och särskilt söder 

om Sahara. Alla Afrikas stater har inte bara ratificerat barnkonventionen utan även The African 

Charter on the Rights and Welfare of the Child, som både syftar till att förhindra barnarbete och att 

uppmuntra till utbildning, eftersom att inte delta i skolundervisning anses vara ett medföljande 

utanförskap av barnarbete. Att det finns ett samband mellan lägre samhällsklasser, utanförskap och 

social exkludering går att urskilja med hjälp av marxismen. (Se Thorpe, 2018, s. 27-28). Huruvida 

dessa riktlinjer för att arbeta emot barnarbete följs kan dock anses problematiskt och orsakerna 

kommer att diskuteras här nedan. (Abebe och Bessell, 2011).  

Admassie (2002) beskriver barnarbete som ett komplext samt globalt problem, vilket i största 

utsträckning tar rum i Afrika, Asien och Latinamerika. Även Bertrand och Buhr (2015) ställer sig 

bakom detta påstående och menar att situationen blir allt mer komplicerad på grund av ländernas 

generellt låga sociala samt ekonomiska utveckling och går närmare in på länderna Elfenbenskusten 

och Ghana, vilka är världens största kakaoproducenter. Admassie (2002) menar att barnarbetet i 

det Subsahariska Afrika överlag är särskilt exploaterande för barnen och att antalet förväntas öka 

och nå över 100 miljoner de kommande 10 till 15 åren, vilket skulle leda till stora svårigheter för 

beslutsfattare och lagstiftare runt om i länderna i Afrika, eftersom behovet av att skydda barnen 

skulle öka. Med hjälp marxismen (Se Bieler & Morton, 2003, samt Lindqvist & Nygren, 2016, s. 

183-184) kan vi göra en tolkning att denna särskilda exploatering av barnen har en koppling till det 

dominansförhållande som finns mellan de som sitter på kapitalet, såsom kaffeproducenterna, och 

arbetarklassen där konflikten blir så pass stor att många av barnen tvingas sälja sin arbetskraft. 

Utifrån marxismen kan dessutom de olika samhällsklasserna i de berörda utvecklingsområdena 

förstås stå i en så kallad nödvändig konflikt till varandra, då utvecklingen av samhällena inte är 

fullbordad och beror på de industrialiseringar som inte än ägt rum. Därmed kan lokaliseringen av 

barnarbete överlag adresseras till de utvecklingsländer där en industrialisering inte ännu skett, 

eftersom konflikttillståndet mellan klasserna fortfarande anses som det normala. (Se Månsson, 

2007, s. 207-208). Admassie (2002) kan i och med detta förstås då han drar kopplingar till de 

socioekonomiska och kulturella orsakerna till barnarbete, men även tar upp den låga 

samhällsutvecklingen som en orsak. Även Canagarajah och Skytt (2001) drar paralleller mellan 

barnarbetet i Afrika och de socioekonomiska klyftorna, som allt oftare kopplas samman med 

barnarbete även i andra områden. Vidare menar de att problemet dessutom har antropologiska 

förklaringar såsom traditioner och attityder, samt att detta kan ha minst lika stor inverkan som de 

socioekonomiska förklaringarna. Utifrån marxismen kan vi tolka dessa antropologiska och 

kulturella orsakerna eller förklaringarna som en följd av att den kapitalistiska produktionen 

frambringar en arbetarklass, som på grund av uppfostran, traditioner och sedvänjor erkänner sin 

samhällsklass som någonting naturligt och normalt. Därmed kan även tänkas att befolkningens ser 

och tänker kring barnarbete som någonting normalt (Se Marx, 1969, s. 649). Canagarajah och Skytt 

(2001) menar vidare att det i dagsläget är svårt att hitta ett tillvägagångssätt för att reducera eller 

minska barnarbetet i Afrika då det vore betydligt mer effektivt att ändra dessa attityder och 

traditioner gällande samhällens syn på barnarbete. Admassie (2002) menar däremot att fokuset 

snarare bör ligga på fattigdomen som den största orsaken till barnarbetet, men även på den höga 

tillväxten av befolkningen, den låga delaktigheten i skolorna samt de underutvecklade industrierna. 

Han nämner dock att man behöver förstå begreppet barnarbete i sin helhet och därmed de etiska, 
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sociala, ekonomiska och även legala faktorerna. Många samhällen i Afrika ser nämligen barns arbete 

och hushållssysslor som en socialisationsprocess, där de lär sig livsnödvändiga färdigheter. Barns 

delaktighet i denna typ av arbete beror oftast på föräldrarnas beslutsfattande, vilket återigen går att 

förstå som någonting normalt för familjerna utifrån de traditioner och sedvänjor som Marx (1969, 

s. 649) menar att arbetarklassen fostras i och därmed normaliseringen av de sociala strukturerna 

som Månsson (2007, s. 207) samt Bieler och Morton (2003) diskuterar. På så vis handlar det inte 

om att föräldrarna på något vis inte vill att deras barn ska ha en ljus framtid och ett så normalt liv 

som möjligt, utan snarare tvärtom menar Admassie (2002). De flesta vill försäkra sig om att deras 

barn kommer få det bättre än vad de själv haft och sätter sina barn i arbete för inkomstens skull, 

för att exempelvis senare ha möjligheten att investera i utbildning. Empiriska studier från världen 

över visar att föräldrar som sätter sina barn i arbete är de vars familjer lever i fattigdom, är 

ensamstående eller självförsörjande samt de som lever i sådan frustration att ekonomin blir en 

konflikt. Därmed kan vi tolka dessa berörda familjer som underordnade- och/eller arbetarklasser 

(Se Bieler och Morton, 2003). Den höga och extrema fattigdomen i sig är ett problem som många 

gånger beror på naturliga förklaringar såsom torka och översvämningar, sjukdomar som malaria 

och HIV/aids och sociala problem som krig. (Admassie, 2002). Dessa sociala problem i ett 

samhälle kommer utifrån det marxistiska perspektivet fortskrida så länge de ekonomiska, kulturella 

och sociala resurserna samt makten är ojämlikt fördelade mellan klasserna. (Se Månsson, 2007, s. 

207-208) 

Bertrand och Buhr (2015) menar å ena sidan att den ekonomiska osäkerheten är ett konstant 

problem för hushållen som arbetar inom jordbruket i Afrika, vilket i sig är en stor orsak till varför 

föräldrar låter sina barn sälja sin arbetskraft till de som sitter på kapitalet och äger produktionen. 

De menar att föräldrarna tvingas till detta för att ha en möjlighet att täcka ett minimum av hushållets 

basförnödenheter, vilket vi med hjälp av marxismen kan förstå som en form av utanförskap och 

att följden av detta blir en större utsatthet. (Se Thorpe, 2018, s. 24). Å andra sidan menar Bertrand 

och Buhr (2015) att de sektorsövergripande tillvägagångssätten eller åtgärderna är alltför sällsynta. 

I synnerhet de som belyser och behandlar barnarbete på ett omfattande och fungerande sätt, vilket 

vi kan tolka som statens brister på åtgärder med hjälp marxismen. (Se Månsson, 2007, s. 207-208). 

Vidare menar även Bertrand och Buhr (2015) att en ytterligare orsak till bibehållandet av barnarbete 

i Afrika beror på att det i vissa fall ses på som en normal socialisationsprocess, där föräldrar och 

släktingar för vidare traditionella försörjningsmöjligheter till nästa generation genom att inkludera 

barnen i arbetet. På landsbygden anser familjer dessutom att barnarbete många gånger är det enda 

alternativet på grund av att några skolor endera inte finns eller är av så pass dålig kvalité, vilket 

lämnar dem i en form av utanförskap på grund av att de inte har en möjlighet att delta i 

undervisning. Detta utanförskap kan vi förstå med hjälp av marxismen som en följd av att tillhöra 

en underordnad klass i ett kapitalistiskt samhälle. (Se Thorpe, 2018, s. 24). Ett skolsystem som i ett 

samhälle inte fungerar är visar dessutom brister gällande samhällets socialpolitik, eftersom dess 

uppgift är att höja den sociala välfärden och utöva en social kontroll. Denna sociala kontroll kan vi 

även förstå att inte existerar utifrån de sociala problem och konflikter som råder i dessa områden. 

(Se Lindqvist & Nygren, 2016, s. 183-184). 

Abebe och Bessell (2011) spinner vidare på de sociokulturella förklaringarna till barnarbetet i 

Subsahariska Afrika, vilka enligt dem tycks härstamma i Afrikas trippel-arv av de inhemska, 

islamska samt koloniala faktorerna. Det naturliga eller inhemska perspektivet föreslår att barn ska 
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arbeta i familjer som hushållsproduktion och att det fungerar som deras “pågående 

yrkesutbildning”. Deras deltagande anses också vara viktigt för upprätthållandet av familjens 

livsnödvändiga ekonomi och kontinuiteten av vissa kulturella färdigheter. Det islamska 

perspektivet fokuserar däremot på barnens roll i upprätthållandet av försörjningen i de situationer 

där kvinnorna lever avskilt från offentliga platser och därmed använder barnen som mellanhänder. 

På så sätt kan man utifrån perspektivet se barnarbetet på gatorna som en förlängning av kvinnors 

hemarbete. Perspektivet presenterar även barnarbete som en tjänst i utbyte mot utbildning gällande 

koranen. Utifrån det koloniala perspektivet kommer barnarbete däremot från när de vita utnyttjade 

de afrikanska barnens billiga arbetskraft på deras farmer och i deras gruvor. Detta perspektiv 

appliceras även på förekomsten av barnarbetet i Asien, då Abebe och Bessell (2011) menar att de 

vita bland annat utnyttjade barnen som arbetskraft inom sockerindustrin. Detta 

dominansförhållande mellan arbetskraften och de som sitter på kapitalet förtydligar den utarmning 

som arbetarklassen utsätts för och fortfarande lever kvar i på grund av att resurserna fortfarande 

inte nått en rimlig fördelning mellan samhällsklasserna. (Se Lindqvist och Nygren, 2016, s. 183-

184) 

Ett av de fyra olika synsätten på barnarbete som Abebe och Bessell (2011) tar upp visar att 

barnarbete kan ses som ett tecken på bristande utveckling, eftersom det är ett symtom på fattigdom, 

där fattigdomen i sig är beroende av landets utveckling. Denna diskurs kallar de för 

“arbetsmarknaden”. En annan diskurs har de valt att kalla “humant kapital”, där man anser 

utbildning och skola gå före arbetsdeltagande. Den tredje diskursen handlar om ett “socialt ansvar” 

där barnarbete definieras som resultatet av social exkludering och ett utanförskap, varpå barn 

arbetar i exploaterande, främmande och förtryckande miljöer. “Den barncentrerade” diskursen 

betonar barns rättighet att skyddas från arbetsmarknadens exploatering och syftar till att ta fram 

villkor, vilka man anser vara lämpliga för barn att arbeta under. Dessa villkor är ofta begränsade 

och beror på kulturella faktorer. Till exempel tillåter ofta de internationella riktlinjerna barn att 

arbeta för “fickpengar” eller inom familjeföretag med motiveringen att de egentligen inte skulle 

behöva arbeta och inte heller gör det för pengarna, utan de arbetar snarare för att stärka sig själva 

och familjen. Abebe och Bessell (2011) lyfter i sin artikel det sociokulturella perspektivet på 

barnarbete och menar att det alltid finner sig i en egen kontext och därmed följer även olika behov 

för att minska arbetet för varje enskilt barn. Det är även anledningen till varför försöken till att 

reducera barnarbete ofta kritiseras för att vara eurocentriska och okänsliga.  

Till skillnad från situationen i Afrika menar Gamlin och Pastor (2009) att barnarbetet i Latinamerika 

har minskat och att antalet utifrån ett globalt perspektiv har minskat med elva procent mellan åren 

2002 och 2006. De värsta formerna av barnarbete ska dessutom ha minskat med 26 procent överlag 

och med 33 procent bland åldrarna fem till fjorton. På så vis leder Latinamerika i frågan om att 

minska antalet arbetande barn, eftersom det där har minskat med hela 68 procent. Vi kan utifrån 

detta med hjälp av marxismen, göra en tolkning att det troligtvis skett någon form av social 

revolution i Latinamerika. Och att det skett till följd av att produktionsförhållandena och 

industrialiseringarna i länderna nått en vägg, som förhindrar en vidareutveckling av samhället. 

Därmed kan även antas att konflikttillståndet mellan de olika samhällsklasserna inte längre anses 

vara det normala, i alla fall inte i lika stor grad. (Jmfr Månsson, 2007, s. 28). Vidare måste det ha 

skett en kamp emellan klasserna för att nå denna samhällsutveckling, med vilket en reduktion av 

sociala problem följer enligt Lindqvist och Nygrens tolkning av marxismen (2016, s. 183-184). 
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Nicolella och Kassouf (2018) menar att denna reducering har fortsatt, inte minst i Brasilien där det 

numera dessutom finns en strikt lag som förbjuder barnarbete.  

Kruger (2007) har i sin studie gått närmare in på barnarbete i Brasilien och vilka kopplingar det har 

till kaffeindustrin. Hon menar att områden som producerar kaffe i snitt har 37 procent fler 

barnarbetare och tre procent färre inskrivningar i skolan, än de områden i Brasilien som inte 

producerar kaffe. Under mitten av 90-talet när värdet av kaffe minskade, minskade även 

barnarbetet, men när värdet sedan steg mot slutet av 90-talet ökade barnarbetet likaså. Kruger 

(2007) menar vidare att det ökade barnarbetet inte bara visade sig på den internationella statistiken, 

utan en mer dramatisk förändring kunde urskiljas i kaffeproduktionens områden; När kaffets värde 

ökar med tio procent så sjunker pojkars skoldeltagande med fyra respektive tre procent för de med 

låg- eller medelinkomst. Och att de barn som har det bättre socioekonomiskt ställt är mer skyddade 

från att potentiellt hamna i barnarbete på grund av en ekonomisk uppgång, vilket jag tolkar som 

barn tillhörande högre samhällsklasser. Studien visar även att pojkar som lever på landsbygden är 

mer benägna att arbeta och mindre benägna att gå i skola än de som lever i tätorterna, samt att 

pojkar i åldern 10-14 år med yngre syskon mer sällan går i skolan och allt oftare tvingas arbeta för 

att kompensera de vuxnas inkomst än de utan yngre syskon. På andra ställen såsom vissa länder i 

Afrika, vilka producerar kaffe, kan man se att när skörden går bättre så blir arbetsdagarna för barnen 

längre.  (Kruger, 2007). Detta samband mellan produktion, produktionsområden och barnarbete 

kan återigen förstås utifrån marxismen och förhållandet mellan kapitalet och arbetarklassen, där 

exploateringen och utanförskapet av de underordnade klasserna ökar (Se Thorpe, 2018, s. 27 och 

Bieler och Morton, 2003) i samband med industriernas utveckling och globaliseringen. 

Gamlin och Pastor (2009) belyser faktumet att när lagstiftning och politik inte reflekterar den 

sociala och kulturella verkligheten som de borde göra så verkställs endera inte lagarna och 

riktlinjerna av auktoriteter eller så ignoreras, korrumperas och utnyttjas de. Vi kan därmed urskilja 

dominansförhållanden gällande olika samhällsklasser samt anta att en klassmässig och social 

kontroll i sådana områden är bristfällig utifrån marxismen, vilket bland annat är det sociala arbetets 

uppgift enligt Lindqvist och Nygren (2016, s. 183-184). Om det sociala arbetet inte uppfyller sin 

uppgift kan vi vidare förstå att det finns brister inom det. Vidare menar Gamlin och Pastor (2009) 

även att forskning visar att tvinga barn till att sluta arbeta ofta leder till värre former av arbete och 

anställningar för dem. Angående hur barnarbetet påverkas av skolans roll i barnens liv avslöjas en 

del brister inom socialpolitiken. Delvis utifrån den ekonomiska bördan som följer med att placera 

barn i skolan, eftersom det ofta inte finns skolor i närheten av de fattigaste områdena, men också 

utifrån att skolorna är av sådan kvalité att det blir omöjligt för barnen att uppnå en bra utbildning. 

Även sett utifrån det marxistiska perspektivet tyder icke-fungerande skolsystem på en bristande 

socialpolitik enligt Lindqvist och Nygren (2016, s. 183-184), eftersom dess syfte är att förbättra den 

sociala välfärden och garantera kapitalackumulation snarare än att omöjliggöra barnens skolgång. 

Gamlin och Pastor (2009) menar dock att viss etnografisk forskning visar att även om alla föräldrar 

kunde, så skulle inte alla skicka sina barn till skolan och att det låga deltagandet i skolan därmed 

inte enbart beror på fattigdomen. Snarare ser vissa föräldrar inte den formella utbildningen som 

det bästa sättet att lära sig nödvändiga färdigheter på. Detta tänk kan vi koppla till vad som ovan 

nämndes om utvecklingsländer med bristande skolsystem och den låga kvalitén på skolorna, men 

också till att föräldrarnas faktiska tankar om att barn ska arbeta framför att gå i skola anses som det 

normala för dem. (Jmr Månsson, 2007, s. 208 och Marx, 1969, s. 649). Så länge barnen och 
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familjerna får ut mera av att barnen arbetar än går i skola är det inte konstigt att de fortsättningsvis 

gör så. Vi kan med hjälp av ett marxistiskt tänkande här förstå hur samhällsklasserna och de sociala 

strukturerna reproduceras på grund av de fortsättningsvis ojämnt fördelade resurserna i ett 

samhälle, där landsbygderna särskilt är drabbade. Även ålder och kön har inverkan på vilka som är 

mer benägna att hamna i barnarbete. (Se Månsson, 2007, s. 207-208).  

Sharma (2009) menar att 60 procent av världens ekonomiskt aktiva barn finns i södra Asien, men 

att utbredningen kraftigt skiljer sig åt mellan länderna där sju procent av barnen i Bangladesh, åtta 

procent av barnen i Pakistan, 14 procent av barnen i Indien och 31 procent av barnen i Nepal 

arbetar. Barnarbetet i Nepal är starkt kopplat till inbördeskriget som slog landet år 1990 och som 

slutade i en förskjutning av den ekonomiska tillväxten, vilket i sin tur ledde till ett sjunkande antal 

arbetsplatser och fattigdom. På grund av detta tvingas barnen arbeta lågavlönat och ofta inom de 

värsta formerna av barnarbete. Indien däremot har en relativt stor ekonomisk tillväxt och en låg 

analfabetism numera.  Trots detta menar Sharma (2017) att fattigdomen är den största orsaken till 

barnarbete även i Indien, då det oftast är barnen i de lägre klasskikten och kasterna som arbetar. 

Forskning visar att de familjerna i snitt får 30 procent av sin inkomst via barnen. Även den stora 

osäkerheten kring mat kan påstås vara en orsak till barnarbete i Indien när det varken finns fysisk 

eller ekonomisk tillgång till adekvata och näringsrika måltider för möjligheten att leva ett aktivt och 

hälsosamt liv, och vi kan därmed tolka det som en del av utanförskapet barnen lever i. (Jmfr 

Thorpe, 2018, s. 28). Sharma (2017) belyser även aspekten att det kan bero på att det där är vanligt 

med så pass stora familjer i Indien att möjligheten att mätta alla magar inte finns med endast de 

vuxnas inkomst. Gällande utbildning och skolgång menar Sharma (2017) att det inte är en myt att 

området överlag tillhör de högre kasterna. Även här ställs barnen tillhörande de underordnade 

klasserna i ett utanförskap då de inte får delta i skola och utbildning. Och även när någon från de 

lägre kasterna börjar skolan är sannolikheten för avbrutna studier stor menar Sharma (2017) och 

på så vis utesluter skolsystemet barn från de lägre samhällsklasserna både direkt och indirekt, 

eftersom de från fattiga familjer inte har råd med skolan, vilket vi återigen kan koppla till en 

bristande socialpolitik utifrån marxismen. (Se Lindqvist & Nygren (2016, s. 183-184). Även orsaker 

som familjemiljön och dåliga vanor hos föräldrarna menar Sharma (2017) att kan urskiljas i Indien, 

då en del barn tvingas arbeta på grund av att föräldrarna exempelvis är sjuka eller missbrukar 

alkohol. Därmed drar jag slutsatsen att inte finns några fungerande sociala system som fångar upp 

dessa barn, såsom en socialtjänst som kan omhänderta och omplacera barn, vilka har föräldrar som 

inte kan ta hand om dem. Utifrån detta kan därmed med hjälp av marxismen urskiljas brister på 

statliga åtgärder för att förebygga och eliminera sociala problem och ojämlikt fördelade sociala samt 

ekonomiska resurser. (Månsson, 2007, s. 207-208). Detta leder i sin tur vidare till att de redan 

underordnade och exploaterade samhällsklasserna ytterligare förtrycks, och brister inom det sociala 

arbetet, vars syfte är att minska samhällsklyftorna och att empower de personer som är som mest 

utsatta, kan därmed tolkas som bristfälligt utifrån en marxistisk influerad syn på socialt arbete. (Se 

Thorpes, 2018, s. 27). 

Pakistan och Bangladesh har trots en hög analfabetism ett lägre antal barnarbetare än Indien och 

Nepal. Sharma (2009) menar att barnarbetet snarare bör kopplas till ekonomin. Både Pakistan och 

Bangladesh har tagit detta i beaktande och infört institutionella arrangemang för att bekämpa 

barnarbetet och därmed infört statliga åtgärder, vilket krävs för att bekämpa sociala problem utifrån 

det marxistiska perspektivet. (Se Månssons, 2007, s. 207-208). Nepal och delar av Indien har försökt 
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med samma metoder utan att lyckats i samma utsträckning menar Sharma (2009), vilket kan tänkas 

ha att göra med att konflikterna emellan de olika samhällsklasserna fortfarande anses som det 

normala, vilket leder till att de sociala problemen inte kan överbryggas. (Jmfr Månsson, 2007, s. 

207-208). I Bangladesh och Pakistan tenderar dessutom fler pojkar arbeta än flickor, medan det 

motsatta kan urskiljas i Nepal och Indien. Sharma (2009) tar dock upp aspekten om att Bangladesh 

och Pakistans siffror kan bero på att flickorna jobbar mer inom hushållssektorn och därmed inte 

täcks av den internationella statistiken, men diskuterar inte frågan vidare. Sharma (2009) inkluderar 

även forskning runt om i Asien som visar att roten till barnarbetet ligger i fattigdomen, som beror 

på bristerna i den ekonomiska utvecklingen och som gör att familjer tvingas sätta sina barn i arbete 

för att ha råd med basförnödenheter. Även här kan marxismen hjälpa oss förstå 

dominansförhållandet i samhället och hur utarmningen av arbetarklassen hänger ihop med de icke-

industrialiserade områdena. (Se Månsson (2007, s.207-208). Hypotesen om att barnarbete beror på 

en underutveckling av samhällen och att industriländernas utveckling leder till ett minskat 

barnarbete stärks i och med detta. Sharma (2009) inkluderar nämligen siffror som visar att alla 

världens industriländer har en genomsnittlig siffra på två procent som står för antalet barnarbetare. 

Författaren menar även att det som skulle hjälpa Asien att minska barnarbetet förutom den 

ekonomiska situationen, är en samhällsutveckling och ett stärkande av de institutionella 

arrangemangen, vilket vi kan tolka som del av en industrialisering, varpå en utveckling av sociala 

insatser skulle kunna ske utifrån det marxistiska perspektivet. (Se Månsson, 2007, s. 207-208). 

Sharma (2009) menar vidare att det både handlar om nationella program och socialpolitik där 

grundskoleutbildning behöver prioriteras och en utvidgning av den sociala säkerheten bör ske. 

Bland annat borde det införas sociala system som hjälper familjer att ta sig ur fattigdomen så att 

barnen inte behöver arbeta, samt sådana som hjälper barnen att återhämta sig efter att ha varit 

utsatt för barnarbete. Detta kan vi exempelvis jämföra med de olika socialbidrag och bistånd som 

finns i västvärlden, samt med den mer terapeutiska rollen som en socialarbetare kan ha. Detta i och 

med att vi kan vi förstå den västerländska utvecklingen av det sociala arbetet som en del av 

uppbyggnaden av det borgerliga och industrialiserade samhället. (Se Marx, s. 9, 12). Även Nicolella 

och Kassouf (2018) menar att de sociala programmen samt insatserna spelar stor roll i reduktionen 

av barnarbetet. The child labour eradication program (PETI) som år 2006 integrerades i the Bolsa Familia 

program, är idag det största pengaöverföringsprogrammet i världen och hjälper en hel fjärdedel av 

befolkningen i Brasilien, både direkt ekonomiskt och indirekt genom skola och utbildning, samt 

genom hälso- och sjukvård. Även rättsväsendets ställning och ansvar inför lagar samt 

arbetsplatsinspektioner spelar roll i frågan att minska de farligaste formerna av barnarbete påstår 

Nicolella och Kassouf (2018). 

Sammanfattningsvis bidrar det marxistiska perspektivet till synliggörandet av en rad olika 

samhällsstrukturer som har med barnarbetes orsaker att göra. Den särskilda exploateringen av 

barnarbetare kan vi koppla till dominansförhållanden i samhällen. De högre samhällsklasserna kan 

vi förstå besitta kapitalet, såsom exempelvis kaffeproducenterna. Medan arbetarklassen eller de 

lägre samhällsklasserna säljer sin arbetskraft till dem, och i detta fall barnarbetarna och deras 

familjer. I och med detta kan vi förstå att de konflikter som uppstår har att göra med 

klasskillnaderna. Utifrån marxismen kan vi tolka dessa konflikter som nödvändiga för att samhällen 

till slut ska kunna vidareutvecklas. Därmed kan lokaliseringen av barnarbete överlag adresseras till 

de utvecklingsländer där en industrialisering inte ännu skett. (Jmfr Bieler & Morton, 2003, samt 

Lindqvist & Nygren, 2016, s. 183-184). 
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Det centrala under denna rubrik blir att barnarbete ofta beror på de socioekonomiska klyftorna i 

ett samhälle, men barnarbetet kan även förstås ha antropologiska förklaringar, såsom traditioner 

och attityder. Utifrån marxismen kan vi tolka dessa kulturella orsaker som en följd av att det 

kapitalistiska samhället frambringar underordnade klasser, som på grund av uppfostran, traditioner 

och sedvänjor erkänner sin samhällsklass som någonting naturligt och normalt. Och utifrån det kan 

vi göra en tolkning att barnarbetet i vissa områden ses på som någonting normalt. (Se Thorpe, 

2018, s. 28). 

De barn som arbetar kan vi se att oftast är självförsörjande eller tillhör familjer som lever i 

fattigdom. Dessa berörda familjer kan vi i och med fattigdomen tolka som underordnade- och/eller 

arbetarklasser. (Se exempelvis Bieler och Morton, 2003). Fattigdomen leder även till att de 

underordnade klasserna är mer utsatta för sjukdomar och andra sociala problem, vilket vi med hjälp 

av marxismen kan tolka som ett ytterligare förtryck eller utanförskap. Vidare kan vi förstå att de 

samhällskonflikter som råder på grund av dessa klasskillnader kommer att fortskrida så länge de 

ekonomiska, kulturella och sociala resurserna samt makten är ojämlikt fördelade i ett samhälle. (Se 

Månsson, 2007, s. 207-208) 

Vi har även läst om vad vi kan tolka som brister inom socialpolitiken och det sociala arbetet, 

eftersom att många familjer, särskilt på landsbygderna, anser att barnarbete många gånger är det 

enda alternativet på grund av den ekonomiska bördan som följer med att placera barn i skolan, 

eftersom det ofta inte finns skolor i närheten av de fattigaste områdena, men också utifrån att 

skolorna är av så pass dålig kvalité att det blir omöjligt för barnen att uppnå en bra utbildning. 

Utifrån det marxistiska perspektivet kan vi tolka dessa icke-fungerande skolsystem som en del av 

bristande socialpolitik. (Se Lindqvist och Nygren, 2016, s. 183-184). Detta kan vi förstå att bidrar 

till en ytterligare social exkludering för barnen, på grund av att de inte har en möjlighet att delta i 

undervisning och detta till följd av att redan tillhöra en underordnad klass i ett kapitalistiskt 

samhälle. (Jmfr Thorpe, 2018, s. 24). Ett skolsystem som i ett samhälle inte fungerar visar dessutom 

brister gällande samhällets socialpolitik, eftersom dess uppgift är att höja den sociala välfärden och 

utöva en social kontroll. Denna sociala kontroll kan vi även förstå att många gånger inte existerar 

utifrån de sociala problem och konflikter som ofta råder i de berörda områdena. (Se Lindqvist & 

Nygren, 2016, s. 183-184). 

Dessutom finns det koloniala perspektivet där vi kan förstå att barnarbete uppstått i och med att 

stormakter eller överordnade klasser utnyttjat barnens billiga arbetskraft, på exempelvis deras 

farmer och i gruvor. Detta dominansförhållande mellan arbetarklassen och de som besitter kapitalet 

leder till en utarmning av de underordnade. (Se Lindqvist och Nygren, 2016, s. 183-184). När 

lagstiftning och politik dessutom inte reflekterar den sociala och kulturella verkligheten som det 

borde göra, så verkställs endera inte lagarna och riktlinjerna av auktoriteter eller så ignoreras, 

korrumperas och utnyttjas de. Vi kan därmed urskilja ytterligare ett dominansförhållande gällande 

olika samhällsklasser samt anta att en klassmässig och social kontroll i sådana områden är bristfällig, 

vilket bland annat är det sociala arbetets uppgift enligt Lindqvist och Nygren (2016, s. 183-184). 

Om det sociala arbetet inte uppfyller sin uppgift kan vi vidare förstå att det är bristfälligt. Vi kan 

även med hjälp av ett marxistiskt perspektiv förstå hur det med ålder och kön även följer en särskild 

exploatering av barnen, eftersom dessa faktorer påverkar vilka som är mer benägna att hamna i 

barnarbete än andra.  
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Slutligen kan vi utifrån marxismen förstå att det krävs en förbättrad ekonomisk situation, vilken 

går hand i hand med en allmän samhällsutveckling, samt ett stärkande av de institutionella 

arrangemangen, vilket vi kan tolka som del av en industrialisering, varpå en utveckling av sociala 

insatser skulle kunna ske, för att barnarbetet i ett samhälle ska kunna minska. (Jmfr Månsson, 2007, 

s. 207-208). De sociala programmen samt insatserna har alltså visat sig spela stor roll i reduktionen 

av barnarbetet. 

5.4 Barnarbetets konsekvenser eller effekter? 
Vi har redan kommit fram till att barn som arbetar ofta kommer från underordnade klasser i 

samhället och tillhör familjer som lever i sådan fattigdom, att redan det i sig blir en form av 

utanförskap. Under denna rubrik kommer det dock förtydligas hur vi kan förstå barnarbetare som 

särskilt utsatta barn. Nicolella och Kassouf (2018) menar att när man talar om hur barn och deras 

hälsa påverkas av barnarbete finns främst fyra aspekter att ta i beaktande; huruvida de exponeras 

för exempelvis föroreningar och kemikalier, skador där antalet och allvarlighetsgrad är det 

intressanta, den psykologiska och sociala utvecklingen och slutligen hälsotillståndet, som både kan 

vara självrapporterat och kliniskt granskat. Dessa aspekter kan vi förstå som exploateringen av 

arbetarklassen, vilket Thorpe (2018, s. 28) beskriver som en central del av marxismen.  

Gamlin och Pastor (2009) menar att det finns alltför lite kunskap om hur arbete påverkar barns 

hälsa, utveckling och välmående, vilket Kuimi, Oppong-Nkrumah, Kaufman, Nazif-Munoz och 

Nandi (2018) delvis håller med om, men menar att man kan se en koppling mellan barnarbete och 

undernäring, en större utbredning av skador samt sjukdomar till följd av skadlig exponering. 

Dessutom finns en allmän vetskap om hur särskilt känsliga barn är för skadliga och farliga 

arbetsplatser både ergonomiskt och mentalt sett, men också fysiskt då de utsätts för starka 

kemikalier och gifter. Till på detta är barnen oftast inte överhuvudtaget rustade för att befinna sig 

i sådana miljöer, vilket åter leder oss in på den utarmning och exploatering arbetarklassen 

systematiskt utsätts för under den kapitalistiska utvecklingen. (Se Thorpe, 2018, s. 28). Kuimi et al. 

(2018) menar vidare att när barnen på så vis förlorar möjligheten av utvecklas under denna tid är 

det någonting som sedan följer dem upp i vuxen ålder och troligtvis hela livet, vilket vi kan förstå 

som ett fortsatt utanförskapet och en social exkludering som utifrån marxismen följer de 

underordnade klasserna i samhällen där de som sitter på kapitalet har makten. (Se Thorpe, 2018, s. 

27-28). I vissa fall kan dock arbetet även ha positiva effekter för barnet menar Kuimi et al. (2018). 

Till exempel lär sig många av barnen olika strategier för att anpassa sig i ogynnsamma situationer 

och de får en erfarenhet de kan använda sig av senare i livet, vilket inte barn som inte jobbar får ta 

del av, vilket även är någonting som Sharma (2017) understryker. En ökad inkomst kan även leda 

till en förbättrad näringsstatus och förbättrad hälsa överlag både hos barnet samt övriga 

familjemedlemmar. Utifrån marxismen kan vi förstå detta synsätt hos familjer som låter sina barn 

arbeta och menar att det har positiva effekter, vara frambringat av det undergivna-dominans-

förhållande (Se Bieler och Morton, 2003, samt Månsson, 2007, s. 207-208), vilket människor 

erkänner som det naturliga i det kapitalistiska samhället på grund av fostran, vanor och sociala 

strukturer. Kumi et al. (2018) tar upp nuvarande forskning som dock visar att arbetande barn ofta 

har höga nivåer av skadliga ämnen i kroppen, vilket exempelvis kan leda till störningar i 

sköldkörtlarna, försämrat minne, nedsatt kognitionsförmåga, försämrad hörsel samt järnbrist eller 

anemi. Dessutom har man även sett en stor förekomst av arbetsrelaterade skador hos barnen. 

Denna extrema exploatering och utarmning av barnen som arbetar kan vi med hjälp av marxismen 
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skapa en djupare förståelse för (Se Lindqvist och Nygren, 2016, s. 183-184). Sharma (2017) 

argumenterar snarare för att det problematiska skulle vara att barnen som arbetar i Indien mister 

sina rättigheter. De förlorar rätten till utbildning, rätten att utvecklas, rätten att överleva och rätten 

till en barndom, men inkluderar även forskning vilken som sagt menar att det kan vara ett rationellt 

val av familjen att låta barn arbeta om de lever i sådan fattigdom att de inte har råd med 

förnödenheter som barn om inte barnen arbetar. Nicolella och Kassouf (2018) kommer i sin studie 

däremot fram till att all typ av barnarbete har en negativ effekt på barnens hälsa och menar att det 

som i stort sett spelar roll är hur många timmar barnen arbetar per dag och om de utför farliga 

aktiviteter. Därav har barnen som jobbar inom servicesektorn med exempelvis gatuförsäljning och 

hushållsarbete sämst hälsa. Att bo i urbana områden kan ha en negativ effekt på barnens hälsa och 

även tillgång till VVS-system har visat sig spela stor roll i frågan. Dessutom har inkomster och löner 

visat sig påverka barnens hälsa, vilket väcker andra problem såsom att den låga kvalitén av hälso- 

och sjukvård bidrar till undernäring vilken i sig både beror på en bristande kunskap och inkomst, 

men också på svår tillgång till vården. Oavsett vilka konsekvenser barnarbete exakt har kan vi dra 

slutsatsen om att barn som arbetar utsätts för en form av förtryck eftersom barn i underordnade 

samhällsklasser tvingas till arbete, oftast på grund av den ekonomiska situation, vilket vidare leder 

till ett utanförskap där de förlorar möjligheten att delta i vad som kan anses det vanliga eller normala 

för ett barn att göra. Dessutom är arbetet de utför i sig exploaterande samt farligt och utifrån 

marxismen kan vi tolka barnarbetet som ett systematiskt multiförtryck utifrån den alienation som 

följer av att vara ”barnarbetare”. (Se Thorpe, 2018, s. 25-28). 

Vi kan härmed förstå att barn som är tvungna att arbeta lever i en särskilt utsatt situation, eftersom 

barnarbetare ofta exponeras för föroreningar och kemikalier, blir eller riskerar att bli skadade, den 

psykologiska och sociala utvecklingen påverkas och slutligen även hälsotillståndet. Dessutom 

förlorar de rätten till utbildning, rätten till utveckling, rätten till att överleva och i synnerhet rätten 

till att ha en barndom. Alla dessa aspekter kan vi tolka som ytterligare utarmningar eller förtryck av 

de underordnade klasserna i ett samhälle där barnarbete är aktuellt. (Jmfr Thorpe, 2018, s. 28). 

Gällande hälsotillståndet kan det röra sig om sjukdomar till följd av skadlig exponering. Dessutom 

finns en allmän vetskap om hur särskilt känsliga barn är för skadliga och farliga miljöer både 

ergonomiskt och mentalt sett. Barnen är oftast inte heller rustade för att befinna sig i sådana 

arbetsmiljöer, vilket även det leder oss in på den utarmning och exploatering som arbetarklassen 

systematiskt utsätts för under uppbyggnaden av ett kapitalistiskt samhälle. (Se Thorpe, 2018, s. 28). 

Barnarbetarna förlorar sin fulla rättighet att utvecklas under barndomen och det är ofta någonting 

som sedan följer dem upp i vuxen ålder och många gånger livet ut. Utifrån det kan vi göra en 

tolkning om att utanförskapet och den sociala exkluderingen som följer med barnarbetet, även 

kommer följa många av dem senaresten av livet. Detta kan vi i sin tur även förstå att leder till en 

makt- och klassfråga ett samhälle (Se Thorpe, 2018, s. 27-28). 

Många gånger låter familjer dessutom sina barn arbeta utifrån de positiva effekterna som de menar 

att arbetet kan föra med sig. Med hjälp av det marxistiska perspektivet kan vi dock problematisera 

den aspekten i och med att det synsättet, att barnarbete inte skulle vara någonting märkvärdigt, kan 

vara frambringat av det undergivna-dominans-förhållande i ett samhälle, där barnarbete är aktuellt. 

(Se Bieler och Morton, 2003, samt Månsson, 2007, s. 207-208). Synsättet kan därmed vara 

frambringat ur uppfostran, traditioner och sedvänjor och utifrån det kan barnarbete ses på som 

någonting naturligt och vanligt, snarare än avvikande och skadligt. Vi kan dock konstatera att 
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forskningen om hur barn påverkas säger annat. Den visar nämligen att all typ av barnarbete har en 

negativ effekt på barnets hälsa. 

5.5 Arbete och exploatering 
Som redan konstaterats sker en utarmning och social exkludering av de underordnade klasserna i 

ett samhälle och i det här fallet – de arbetande barnen, utifrån det marxistiska perspektivet. (Se 

Thorpe, 2018, s. 27, 28). Vidare diskuterar Sharma (2017) vad som egentligen kan anses vara 

exploaterande för ett arbetande barn till bakgrund av Unicef:s riktlinjer som lyder att ett barn som 

arbetar utsätt för exploatering om barnet: 

1. jobbar heltid vid en för låg ålder 

2. spenderar för många timmar på arbetet 

3. utövar ett arbete med en otillbörlig fysisk, social eller psykisk stress 

4.  arbetar och lever på gatan under dåliga förhållanden 

5. inte får tillräckligt betalt 

6. har för mycket ansvar 

7. utför ett arbete som försvårar möjligheten att gå i skola 

8. utför ett arbete som undergräver hens värdighet och självkänsla såsom slaveri, bundet 

arbete och sexuellt utnyttjande  

9. utför ett arbete som försvårar den fulla utvecklingen av barnets sociala och psykologiska 

utveckling 

Vidare tar Sharma (2017) upp att barnen även utnyttjas och förlorar sina mänskliga rättigheter på 

andra sätt såsom när de blir berövade på sina namn då de på arbetsplatserna istället blir kallade “0 

girl” och “0 boy” eller liknande och menar att barnarbetare på så vis blir utsatta för “multi-

berövanden”, eftersom barndomen kan ses som den gyllene tiden för fysisk, mental och moralisk 

utveckling. Dessa försakelser påverkar inte bara barnet och hans eller hennes personlighet utan 

även samhället, då framtiden kan påstås ligga hos dem. Sharma belyser även att barndomen endast 

sker en gång och att det ett barn förlorar då aldrig kan tas igen. Unicef har tagit fram siffror som 

visar att det finns 146 miljoner undernärda barn i världen varav 57 miljoner finns i Indien, som 

därmed ligger i toppen med en procent på 47 gällande hur många av barnen som är undernärda i 

landet. Både Bangladesh och Nepal har en procent på 48, men har däremot ett allt lägre 

befolkningsantal. Detta menar Sharma (2017) vara ett synnerligen vanligt problem hos 

utvecklingsländerna, där vart fjärde barn upp till femårsåldern är underviktigt. 

Bhat (2011) beskriver bomullsindustrin som det största problemområdet gällande barnarbete i hela 

centrala Asien, men går mer specifikt in på landet Uzbekistan. Än en gång kan vi se sambandet 

mellan produktionskraften och utarmningen av arbetarklassen då barnarbetet här ökar. För att 

vidare förstå hur exploateringen av de underordnade klasserna kan komma att se ut under en 

kapitalistisk utveckling som ofta beskrivs inom marxismen (Se Lindqvist och Nygren, 2016, s. 183-

184) diskuterar Bhat (2011) hur barn i skolåldern utnyttjas som arbetskraft med knappt någon lön 

alls. Miljön barnen utsätts för på bomullsfälten är ofta oacceptabel och inte lämplig för någon 

människa att vistas i.  Barnen andas in bomullsdamm, arbetar med starka kemikalier och utsätts för 

ett fysiskt betungande arbete. Arbetsdagarna är långa och vilan däremellan är kort. Bhat (2011) 

menar att en av de mer problematiska aspekterna är att skolorna i Uzbekistan ibland stänger för 



Kajsa Hindersson 
960328-T107 

32 
 

någon månad, vilket gör barnen tvungna att arbeta på bomullsfälten och att skolorna på så vis 

medvetet bidrar till barnarbete. Det finns stora variationer angående lönen, men Bhat (2011) tar 

upp siffror mellan 0,15 till fem US dollar per vecka, men nämner även att vissa barn inte får något 

betalt överhuvudtaget. Sharma (2017) beskriver däremot jordbruket, vilket även kan kopplas till 

produktionen, som det största problemområdet i Indien, eftersom det är var man hittar den högsta 

procenten av barnarbete. Ofta är barnen involverade i familjeverk där föräldrarna inte ser på sina 

barn som barnarbetare, utan snarare som en del av den “moraliska ekonomin” eller en socialisation. 

Det går även att urskilja markanta skillnader på arbetet utifrån ett genusperspektiv. Flickor är i 

Indien överrepresenterade inom allt jordbruk, bortsett från plogning och bärande av skörden på 

risfälten, vilket snarare utförs av pojkar. Inom silkesproduktionen är pojkar överrepresenterade 

både gällande insamlingen av larver och vävningen, medan att spinna däremot hör till flickornas 

uppgifter. I Indien är det även tydligt att de allra flesta barnarbetare tillhör lägre klasskikt och kaster. 

(Sharma, 2017).  

I Afrika är däremot kakao- eller chokladindustrin ett problemområde som inkluderar ett stort antal 

barnarbetare och där de som äger produktionen desperat försöker få tag på både billig arbetskraft 

samt kakao. Industrin innefattar inte bara de värsta formerna av barnarbete utan barn har även 

kidnappats för att sättas i arbete på kakaofälten i Elfenbenskusten-Ghana området, vilket kan 

jämföras med slavarbete enligt Bertrand & Buhr (2015). Detta kan vi tolka som en extrem 

utarmning eller exploatering för barnarbetarna, men även av familjerna som tillhör de lägre 

samhällsklasserna. (Jmfr Thorpe, 2018, s. 27-28). Fälten eller tomterna där kakaobönorna odlas och 

skördas tillhör ofta de arbetande barnens familjer eller hushåll, vilket ofta resulterar i att barnen 

inte får betalt för sitt arbete. Kakaoodlingarna kräver inte extremt intensivt arbete året om, men 

däremot ökar arbetsbördan under själva skördesäsongen. I och med detta anses barnens arbetskraft 

vara ett mycket mer flexibelt och fritt alternativ i jämförelse med att sporadiskt och ofta anställa 

löntagare för ett begränsat antal timmar. Barnen har ofta påfrestande eller farliga arbetssysslor som 

exempelvis inkluderar att bära tunga laster och använda vassa redskap och verktyg. Dessutom 

utsätts de ofta för starka kemikalier som används inom jordbruket. (Bertrand & Buhr, 2015).  

Abebe och Bessell (2011) belyser en aspekt av barnarbete som de menar att sällan skrivs om i andra 

akademiska texter; hushållsarbete eller hemhjälp där flickor är klart överrepresenterade. De menar 

att flickors arbete i Afrika och Asien vanligtvis inte uppmärksammas då vuxna och föräldrar ofta 

associerar arbete med inkomst eller någon form av produktion med bytesvärde. De menar också 

att många vuxna från fattiga områden upplever att barn som inte arbetar utanför familjen snarare 

blir en börda för hushållets ekonomi än ett tillskott. Nicolella och Kassouf (2018) menar att barn 

som arbetar med gatuförsäljning eller som hushållerskor har den sämsta hälsan i jämförelse med 

annat barnarbete, och därmed utför dem de värsta formerna av barnarbete. Detta kan vi utifrån 

marxismen tolka som en ytterligare exploatering av de redan underordnade klasserna i ett 

kapitalistiskt samhälle, där produktionskrafterna besitter makten eller kan tolkas dominera. Vi kan 

även förstå detta utgöra grunden för de samhällskonflikter och olikheter som uppstår med hjälp av 

den marxistiska teorin, eftersom roten ligger i klasskillnaderna (Jmfr Bieler och Morton, 2003). 

Dessutom kan vi förstå barnarbetet som ett utanförskap i sig, oavsett om de arbetar med 

hushållsarbete, gatuförsäljning eller inom familjen. Thorpe (2018, s. 28) menar nämligen att det 

utifrån marxismen finns ett samband mellan utanförskapet och den sociala exkluderingen eftersom 

exkludering leder till utanförskap och ett utanförskap ökar risken för exkludering, vilket sker när 

en grupp, låt säga gatuförsäljarna, systematiskt inte deltar i de vanliga aktiviteterna för barnen i 
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samhället, såsom skolgång och lek. Detta har i sin tur många olika negativa effekter för individen 

som utesluts. 

Gamlin och Pastor (2009) antar att den största delen av barnarbetet i Latinamerika finns inom 

jordbruket samt illegala och informella sektorer, vilket författarna menar att kommer minska i 

samband med den ekonomiska tillväxten och industrialiseringen. Deras forskning visar dessutom 

att den kapitalistiska utvecklingen och globaliseringen lett till ett utökat barnarbete inom formella 

sektorer, vilket marxismen kan hjälpa oss att förstå. Å ena sidan kan vi förstå att fattigdomen och 

tillgången till väldigt lite pengar påverkar familjer, eftersom det i sig kan leda till att barnen tvingas 

arbeta. Å andra sidan krävs, utifrån marxismen, en viss ekonomisk utveckling för att en förändring 

av produktionsförhållandena vidare ska ske. (Jmfr Thorpe, 2018, s. 28). Detta hjälper oss även 

förstå Krugers (2007) forskning som visar att den ekonomiska tillväxten i Brasilien leder till ett 

ökande av barnarbete i de områden som producerar kaffe och att dessa områden i snitt har 37 

procent fler barnarbetare och tre procent färre inskrivningar i skolan, än de områden som inte 

producerar kaffe.  

Sammanfattningsvis kan vi förstå att barnen genom sitt arbete redan lever i ett utanförskap, men 

utsätts för ytterligare exploatering. Detta eftersom de utnyttjas, förlorar sina mänskliga rättigheter 

genom att exempelvis berövas på sina namn, de får inte betalt för sitt arbete eller blir underbetalda. 

Miljön på arbetsplatserna är ofta farliga och inte lämpliga för människor att vistas i. Dels på grund 

av de kemikalier de utsätts för, men också det fysiskt betungande arbetet och användning av för ett 

barn olämpliga verktyg. Barnen arbetar många timmar och vilan däremellan är kort. På vissa ställen 

stänger till och med skolorna igen för någon månad, vilket gör barnen tvungna att arbeta. På andra 

ställen kidnappas barn för att sättas i arbete, vilket kan jämföras med slavarbete. Detta blir i 

synnerhet angeläget att tolka som en exploatering av de underordnade klasserna i ett samhälle, där 

barnen och familjerna riskerar att utsättas för detta (Jmfr Lindqvist och Nygren, 2016, s. 183-184). 

Vi kan därför utifrån marxismen tolka det barnen utsätts för som en form av multiförtryck, som 

de underordnade klasserna i ett kapitalistiskt samhälle utsätts för, och där produktionskrafterna 

besitter makten och inte utsätts för samma risker. Dessa klasskillnader utgör sedan grunden för de 

samhällskonflikter och sociala problem som uppstår (Jmfr Bieler och Morton, 2003). 

5.6 Oenighet om barndomen som arbetsfri 
Abebe och Bessell (2011) belyser frågan om att “barn inte ska arbeta” som ett faktum inte bara 

taget ur luften. Det är snarare en universell norm idag tack vare forskningen kring hur barn påverkas 

av barnarbete och av att därmed mista sin barndom. Även internationella organisationer såsom 

Unicef med det kända begreppet “världens barn” har bidragit till denna norm eller ideologi. 

Unicef:s rapport State of World´s children report från 2004 definierar barndomen som en tid att ägna 

sig åt skola och lek, att växa sig stark och självsäker med kärlek och uppmuntran från familj samt 

omsorgsfulla vuxna. Barn ska känna sig trygga, inte vara rädda och inte utsättas för våld och de bör 

även skyddas från övergrepp och exploatering. Abebe och Bessell (2011) argumenterar dock för 

att detta inte är ett globalt synsätt utan snarare är denna idealiska barndom kopplad till det 

västerländska synsättet, vilket jag utgår ifrån att ha vuxit fram i takt med industrialiseringen och 

samhällsutvecklingen, där de vuxna sitter på ansvaret och barndomen går ut på att vara fri från 

detta. Marxismen kan hjälpa oss förtydliga detta dilemma eftersom en samhällsklass enligt Thorpe 

(2018, s. 28) socialiseras in i att tänka på ett visst sätt om sig själv, med vilket följer en marginaliserad 
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identitet som i sin tur bekräftas av samhället i stort. Abebe och Bessell (2011) menar att alla länder 

och kulturer nämligen inte delar tanken om en arbets- och ansvarsfri barndom, utan på en del 

platser ses barnens arbetskraft som någonting värdefullt och nödvändigt. Därför har en 

globaliserad policy kring barnarbetet väckt spänning mellan länder, vilket kan tolkas vara motorn 

till social förändring och viljan att reducera barnarbetet utifrån marxismen. (Se Månsson, 2007, s. 

28). Dessutom innebär inte internationella lagar och riktlinjer som förbjuder barnarbete att det 

sedan fungerar så i praktiken menar Abebe och Bessell (2011). Däremot kan en global 

samstämmighet om att utbildning bör komma före arbete urskiljas, även om det för vissa barn går 

att kombinera dessa. Det finns nämligen forskning som visar att det kan vara till barnets fördel att 

arbeta på sidan om studierna ifall lönen eller fickpengarna leder till att de har råd med saker som 

skoluniform, biobiljetter, kosmetika, kläder och sådant som bidrar till barnets välmående, vilket vi 

kan förstå som ett minskat utanförskap med hjälp av det marxistiska perspektivet. (Thorpe, 2018, 

s. 28). Detta eftersom den sociala exkluderingen primärt grundar sig i fattigdomen och att spendera 

pengar genom exempelvis shopping kan förstås som en social aktivitet och därmed en integrerande 

del i samhället. (Se Thorpe 2018, s. 28). Däremot menar Abebe och Bessell (2011) att 

kombinationen av skola och arbete endast leder till ökade plikter och större ansvar för en del barn 

och därav är det inte alltid så enkelt som att skola och utbildning leder till minskat barnarbetet. En 

del forskning visar att den ökade utbildningen lett till att barnen inte längre har tid för sociala 

aktiviteter och vänner, men att barnen på arbetsplatserna finner nya vänner, kompetens och 

strategier för att se efter sig själv på ett sätt som ingen skola erbjuder. (Abebe & Bessell, 2011). 

Gamlin och Pastor (2009) skriver om hur politiken angående det internationella barnarbetet 

dominerades av västerländska värderingar och idéer fram tills 90-talet. Psykologiska definitioner av 

barndomen togs tidigt i beaktande av konventioner och program gällande barns rättigheter och 

barnarbete. Exempelvis införde ILO år 1919 och 1973 minimiåldrar för att anställas utifrån den 

fysiska utvecklingen hos barn och kravet på utbildning, med motiveringen att eftersom den 

biologiska utvecklingen är konstant världen över är även barndomen det. Idag har detta ifrågasatts 

till stora delar och interkulturella samt antropologiska studier visar mångfalden av barndomar 

världen över. Således är ideologin från västvärlden om att barndomen går ut på att utvecklas genom 

skola och lek en generalisering som är helt irrelevant för den största andelen av världens barn och 

även en syn som går att koppla till den marxistiska teorin eftersom den i västvärlden växte fram 

under industrialiseringen. (Se Marx, s. 9, 12). Å ena sidan i de områden där fattigdom och en 

bristande kvalité på utbildning äger rum står inte barnarbetet i vägen, snarare ses det som en 

överlevnadsstrategi för familjer, men å andra sidan är det på grund av sådana problem som 

barnarbetet existerar menar Gamlin och Pastor (2009).  

För att sammanfatta betraktas arbetsfria barndomar som någonting idealiskt i Västvärlden, medan 

att arbeta som barn på andra platser kan ses som någonting värdefullt och nödvändigt. Utifrån det 

marxistiska perspektivet kan vi förstå att en samhällsklass socialiseras in i att tänka på ett visst sätt 

om sig själv, med vilket följer en marginaliserad identitet, vilken i sin tur bekräftas av samhället i 

stort. (Se Thorpe, 2018, s. 28). Därmed kan vi inte påstå att den globala synen på barnarbete är enig 

och därför har en globaliserad policy kring barnarbetet väckt spänning mellan länder. Detta skulle 

vi kunna tolka som en början till en social förändring och viljan till att reducera barnarbetet. (Jmfr 

Månsson, 2007, s. 28). 
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En global samstämmighet om att utbildning bör komma före arbete kan däremot urskiljas, även 

om det för vissa barn går att kombinera dessa. Forskning visar nämligen att det kan vara till barnets 

fördel att arbeta på sidan om studierna ifall lönen eller fickpengarna leder till att de har råd med 

saker som kan bidra till barnets välmående, vilket vi skulle kunna tolka som ett minskat utanförskap 

med hjälp av det marxistiska perspektivet. Detta eftersom den sociala exkluderingen primärt 

grundar sig i fattigdomen, och genom att spendera pengar på exempelvis shopping, vilket vi kan 

förstå som en social aktivitet, kan personers integration i samhället öka. (Se Thorpe 2018, s. 28).  

5.7 Sammanfattning 
Det marxistiska perspektivet bidrar till en ökad förståelse av barnarbetet och särskilt angående 

varför det än idag finns kvar på så pass många platser i världen. Teorin hjälper oss även synliggöra 

brister inom socialpolitiken i de omtalade områdena, samt vilka effekter detta kan ha på det sociala 

arbetet och de sociala insatserna. Områden som ännu inte lyckats med en samhällsutveckling kan 

vi förstå att ännu inte har nått den punkt där produktionsförhållandena leder till en social revolution 

mellan de olika samhällsklasserna, och därav kan även staten anses bidra till bibehållandet av 

barnarbetet som ett socialt och strukturellt problem. Detta eftersom de inte vidtagit några åtgärder.  

Sambandet mellan globaliseringen och en intensifierad fattigdom kan vi med hjälp av marxismen 

förstå att särskilt drabbar de lägre samhällsklasserna på grund av maktskillnaderna och den sociala 

ordningen i ett samhälle, där de med högre status får bättre förutsättningar, medan de från lägre 

samhällsklasser blir mer socialt exkluderade än vad de redan är. I och med att en klass dominerar 

över den andra blir det naturligt att de lägre samhällsklasserna motsätter sig det nyliberalistiska 

samhället, eftersom maktskillnaderna leder till ökade sociala klyftor och orättvisor, såsom ett ökat 

barnarbete till exempel. För att en förbättring sedan skall kunna ske krävs det att industrialiseringen 

når en viss grad av utveckling, vilket vi kan förstå utifrån marxismen.  

Det sociala arbetet grundar sig enligt det marxistiska perspektivet i de klassbaserade kamperna, 

vilka uppstår i och med strukturerna av ett kapitalistiskt samhälle. För att det sociala arbetet ska 

kunna utvecklas behöver ojämlikheter och kontexterna i ett samhälle belysas samt problematiseras. 

Inte bara en motvillighet till att göra detta kan urskiljas i denna studie, utan vi kan även se att det 

finns en motvillighet till att göra någonting åt problemet. De som sitter på makten vill gärna behålla 

den – och de som inte besitter någon makt vill gärna ha den, och därmed uppstår klassbaserade 

konflikter. Dessutom är det familjerna och samhällena i sig som i största utsträckning drabbas av 

de ekonomiska och sociala problemen, exempelvis genom barnarbete.  

Det marxistiska perspektivet bidrar även till synliggörandet av en rad olika samhällsstrukturer som 

har med barnarbetes orsaker att göra. Den särskilda exploateringen av barnarbetarna kan vi koppla 

till dominansförhållanden i samhällen. De högre samhällsklasserna kan vi förstå besitta kapitalet, 

såsom exempelvis kaffeproducenter, medan de lägre samhällsklasserna säljer sin arbetskraft till 

dem, vilket i detta fall är barnarbetarna och deras familjer. I och med detta kan vi förstå att de 

konflikter som uppstår har att göra med klasskillnaderna och utifrån marxismen kan vi tolka dessa 

konflikter som nödvändiga för att samhällen till slut ska kunna vidareutvecklas. Därmed kan den 

övergripliga lokaliseringen av barnarbete adresseras till de utvecklingsländer där en industrialisering 

inte ännu skett.  
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Kortfattat kan vi konstatera att barnarbete ofta beror på de socioekonomiska klyftorna i ett 

samhälle, men barnarbetet kan även förstås ha antropologiska förklaringar, såsom traditioner och 

attityder. Utifrån marxismen kan vi tolka dessa kulturella orsaker som en följd av att det 

kapitalistiska samhället frambringar underordnade klasser, som på grund av uppfostran, traditioner 

och sedvänjor erkänner sin samhällsklass som någonting naturligt och normalt. Och utifrån det kan 

vi göra en tolkning att barnarbetet i vissa områden ses på som någonting normalt. De barn som 

arbetar kan vi även se att oftast är självförsörjande eller tillhör familjer som lever i fattigdom. Dessa 

berörda familjer kan vi i och med fattigdomen tolka som underordnade. Fattigdomen leder även 

till att de underordnade klasserna är mer utsatta för sjukdomar och andra sociala problem, vilket vi 

med hjälp av marxismen kan förstå att bidrar till en ytterligare social exkludering. Vidare kan vi 

förstå att de samhällskonflikter som råder på grund av dessa klasskillnader kommer att fortskrida 

så länge de ekonomiska, kulturella och sociala resurserna samt makten är ojämlikt fördelade i ett 

samhälle.  

Brister inom socialpolitiken och det sociala arbetet kan bland annat urskiljas i och med att många 

familjer, särskilt på landsbygderna, anser att barnarbete många gånger är det enda alternativet på 

grund av den ekonomiska bördan som följer med att placera barn i skolan. Detta eftersom det ofta 

inte finns skolor i närheten av de fattigaste områdena, men också utifrån att skolorna är av så pass 

dålig kvalité att det blir omöjligt för barnen att uppnå en bra utbildning. Detta kan vi förstå att 

bidrar till ett ytterligare utanförskap för barnarbetarna, på grund av att de inte har möjligt att delta 

i undervisning till följd av att redan tillhöra en underordnad samhällsklass. Den sociala kontroll och 

välfärd som socialpolitiken syftar till att öka, kan vi förstå att många brister utifrån de sociala 

problem och konflikter som ofta råder i de berörda områdena.  

Utifrån det koloniala perspektivet kan vi förstå att barnarbete uppstått i och med att stormakter 

eller överordnade klasser utnyttjat barnens billiga arbetskraft, på exempelvis deras farmer och i 

gruvor. Detta dominansförhållande mellan arbetarklassen och de som besitter kapitalet leder till en 

utarmning av de underordnade klasserna. När lagstiftning och politik dessutom inte reflekterar den 

sociala och kulturella verkligheten som det borde göra, verkställs endera inte lagarna och riktlinjerna 

av auktoriteter, eller så ignoreras, korrumperas och utnyttjas de. Vi kan därmed urskilja ytterligare 

ett dominansförhållande gällande olika samhällsklasser samt anta att en klassmässig och social 

kontroll i sådana områden är bristfällig. Om det sociala arbetet inte uppfyller sin uppgift kan vi 

vidare förstå att det är bristfälligt. Vi kan även med hjälp av ett marxistiskt perspektiv förstå hur 

det med ålder och kön även följer en särskild exploatering av barnen, eftersom dessa faktorer 

påverkar vilka som är mer benägna att hamna i barnarbete än andra.  

Vi kan förstå att barn som är tvungna att arbeta lever i en särskilt utsatt situation, eftersom 

barnarbetare ofta exponeras för föroreningar och kemikalier, blir eller riskerar att bli skadade, den 

psykologiska och sociala utvecklingen påverkas och slutligen även hälsotillståndet. Dessutom 

förlorar de rätten till utbildning, rätten till utveckling, rätten till att överleva och i synnerhet rätten 

till att ha en barndom. Alla dessa aspekter kan vi tolka som ytterligare utarmningar eller förtryck av 

de underordnade klasserna i ett samhälle där barnarbete är aktuellt. Gällande hälsotillståndet kan 

det röra sig om sjukdomar till följd av skadlig exponering. Dessutom finns en allmän vetskap om 

hur särskilt känsliga barn är för skadliga och farliga miljöer både ergonomiskt och mentalt sett. 

Barnen är oftast inte heller rustade för att befinna sig i sådana arbetsmiljöer, vilket även leder oss 

in på den utarmning och exploatering som arbetarklassen systematiskt utsätts för under 
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uppbyggnaden av ett kapitalistiskt samhälle. Barnarbetarna förlorar sin fulla rättighet att utvecklas 

under barndomen och det är ofta någonting som sedan följer dem upp i vuxen ålder och många 

gånger livet ut. Utifrån det kan vi göra en tolkning om att utanförskapet och den sociala 

exkluderingen som följer med barnarbetet, även kommer följa många av dem resten av livet. Detta 

kan vi i sin tur även förstå att leder till en makt- och klassfråga i ett samhälle. 

Många gånger låter familjer dessutom sina barn arbeta utifrån de positiva effekterna som de menar 

att arbetet kan föra med sig. Med hjälp av det marxistiska perspektivet kan vi dock problematisera 

den aspekten i och med att det synsättet, att barnarbete inte skulle vara någonting märkvärdigt, kan 

vara frambringat av det undergivna-dominans-förhållande i ett samhälle, där barnarbete är aktuellt. 

Synsättet kan därmed vara frambringat ur uppfostran, traditioner och sedvänjor och utifrån det kan 

barnarbete ses på som någonting naturligt och vanligt, snarare än avvikande och skadligt. Vi kan 

dock konstatera att forskningen om hur barn påverkas säger annat. Den visar nämligen att all typ 

av barnarbete har en negativ effekt på barnets hälsa. 

Vi kan förstå att barnen genom sitt arbete redan lever i ett utanförskap, men utsätts för ytterligare 

exploatering. Detta eftersom de utnyttjas, förlorar sina mänskliga rättigheter genom att exempelvis 

berövas på sina namn, de får inte betalt för sitt arbete eller blir underbetalda. Miljön på 

arbetsplatserna är ofta farliga och inte lämpliga för människor att vistas i. Dels på grund av de 

kemikalier de utsätts för, men också det fysiskt betungande arbetet och användning av för ett barn 

olämpliga verktyg. Barnen arbetar många timmar och vilan däremellan är kort. På vissa ställen 

stänger till och med skolorna igen för någon månad, vilket gör barnen tvungna att arbeta. På andra 

ställen kidnappas barn för att sättas i arbete, vilket kan jämföras med slavarbete. Detta blir i 

synnerhet angeläget att tolka som en exploatering av de underordnade klasserna i ett samhälle, där 

barnen och familjerna riskerar att utsättas för detta. Vi kan därför utifrån marxismen tolka det 

barnen utsätts för som en form av multiförtryck, som de underordnade klasserna i ett kapitalistiskt 

samhälle utsätts för, och där produktionskrafterna besitter makten och inte utsätts för samma 

risker. Dessa klasskillnader utgör sedan grunden för de samhällskonflikter och sociala problem som 

uppstår. 

Slutligen betraktas arbetsfria barndomar snarare som någonting idealiskt i Västvärlden, medan att 

arbeta som barn på andra platser kan ses som någonting värdefullt och nödvändigt. Utifrån det 

marxistiska perspektivet kan vi förstå att en samhällsklass socialiseras in i att tänka på ett visst sätt 

om sig själv, med vilket följer en marginaliserad identitet, vilken i sin tur bekräftas av samhället i 

stort. Därmed kan vi inte påstå att den globala synen på barnarbete är enig och därför har en 

globaliserad policy kring barnarbetet väckt spänning mellan länder. Detta skulle vi kunna tolka som 

en början till en social förändring och viljan till att reducera barnarbetet. En global samstämmighet 

om att utbildning bör komma före arbete kan däremot urskiljas, även om det för vissa barn går att 

kombinera dessa. Forskning visar nämligen att det kan vara till barnets fördel att arbeta på sidan 

om studierna ifall lönen eller fickpengarna leder till att de har råd med saker som kan bidra till 

barnets välmående, vilket vi skulle kunna tolka som ett minskat utanförskap med hjälp av det 

marxistiska perspektivet. Detta eftersom den sociala exkluderingen primärt grundar sig i 

fattigdomen, och genom att spendera pengar på exempelvis shopping, vilket vi kan förstå som en 

social aktivitet, kan personers integration och delaktighet i samhället öka.  
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6. Diskussion 
Denna studie har sammanställt det aktuella forskningsläget kring barnarbete runt om i världen där 

det är som störst; i det Subsahriska Afrika, Asien och Latinamerika. Närmare har även undersökts 

hur läget ser ut i de länder som i dessa områden sticker ut i fråga om mängden barnarbetare och 

vad för typ av arbete man kan se att en stor del av barnen utför. Utifrån resultatet kan vi urskilja 

likheter och skillnader i hur barnarbetet ser ut i dessa olika områden. En rad olika orsaker till varför 

barnarbete fortfarande idag är ett så pass stort problem har diskuterats och utifrån detta har jag 

vidare dragit paralleller till den marxistiska samhällsteorin samt analyserat hur vi kan förstå 

sambandet mellan utvecklingsländers brist på socialt arbetet och varför barnarbete finns kvar. I det 

här fallet tyder ländernas stora problematik med barnarbete på att det grundar sig i fattigdom och 

därmed de sociala förhållandena som följer med den ekonomiska strukturen i ett samhälle. Även 

staternas tillvägagångssätt att hantera sociala konflikter och ojämlikheter blir en central del i frågan.  

6.1 Resultat och bakgrund 
Bakgrunden motiverar att analysera barnarbetet i områdena; söder om Sahara i Afrika, i Asien samt 

i Sydamerika, eftersom det här beskrivs vara som störst och mest skadligt som problem. I resultatet 

blir det tydligt hur illa barnen som arbetar i dessa områden far och att barnarbetet följs av 

utanförskap, social exkludering och exploatering. Det kan exempelvis handla om att inte ha 

möjlighet att delta i skolundervisningen, vilket för andra barn är det normala, eller att exponeras 

för skadliga miljöer och att inte få lön för sitt arbete. 

ILOs rapport The end of child labour: within reach från 2006, som visar att det globala barnarbete har 

minskat med elva procent sedan rapporten innan denna, kan vi utifrån resultatet förstå oss att har 

och göra med samhällsutvecklingen av de berörda områdena. En stor orsak till reduceringen av 

barnarbetet enligt rapporten har visat sig vara den ökande medvetenheten om barnarbete och inte 

minst dess orsaker. Denna ökade medvetenhet kan vi förstå att delvis kommer med att belysa och 

problematisera klasskillnaderna, fördelningen av makten och särskilt de utsattas situation i ett 

samhälle. Rapporten visade även att Latinamerika ligger i framkanten och hittills har lyckats bäst 

med en reduktion då antalet barnarbetare där har minskat med två tredjedelar. Med hjälp av 

resultatet kan vi även se att det här finns en större utveckling av det sociala arbetet och 

socialpolitiken än vad som till exempel kan urskiljas i Afrika, där barnarbetet inte minskat i lika stor 

grad. 

6.2 Analys och teori 

Grundtanken med den marxistiska teorin är att klasstrukturen enligt Marx (1969, s. 12, 577) främst 

är av ekonomisk natur och forskningen i denna studie är sammanfattningsvis överens om att 

barnarbete i grund och botten har sitt ursprung i fattigdomen. Barn i familjer och föräldralösa barn 

blir tvungna att sälja sin arbetskraft till de som sitter på kapitalet och i det här fallet exempelvis de 

som äger kaffe- och kakaoplantagerna. Detta dominansförhållande leder enligt teorin i sin tur till 

exploatering och utarmning av de lägre klasskikten, vilket är någonting vi även kan se i resultatet. 

Barnen som arbetar utnyttjas på olika sätt och utsätts för fysiskt och psykiskt belastande arbeten. 

Arbetsdagarna är långa, miljön är farlig och barnen utsätts för starka kemikalier. I de flesta fall har 

de inte heller en rättvis lön för sitt arbete. Denna utarmning går även att applicera på de 

konsekvenser som barnarbete för med sig. Barn som arbetar förlorar rättigheter såsom möjligheten 

till utveckling, att gå i skola och att ha ett namn, vilket teorin gjort möjligt att synliggöra som ett 
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ytterligare utanförskap. Resultatet visar även att man många gånger kan se stora effekter på hälsan 

hos barn som arbetar både av mentala och fysiska slag.  

Utifrån det marxistiska konfliktperspektivet menar Lindqvist och Nygren (2016, s. 183-184) att så 

länge ekonomiska, sociala, och kulturella resurser är ojämnt fördelade i ett samhälle så kommer 

sociala problem att kvarstå. Ur resultatet kan tydligt urskiljas en obalans i fördelningen av dessa 

resurser och ett exempel på detta är att barn i fattiga familjer arbetar mer och går mindre i skola i 

jämförelse med barn som inte kommer från fattiga familjer, vilka inte behöver arbeta och istället 

kan utbilda sig, men som också har råd med det. Det har även framkommit att de högre 

samhällsklasserna till stor del gärna motsätter sig en delegation av makten. Utifrån marxismen kan 

vi vidare förstå staten som en bidragande faktor till upprätthållandet av denna ojämlikhet och andra 

sociala problem på grund av bristen på åtgärder och insatser för att bekämpa barnarbetet. 

(Lindqvist & Nygren, 2016, s. 183-184). Dessutom kan brister inom socialpolitiken och det sociala 

arbetet ses som statliga åtgärder som inte tagits i bruk, men att tolka barnarbetets upprätthållning 

endast utifrån den vinkeln blir problematisk. Barnarbete är ett alltför stort och komplext problem 

som alltid bör förstås utifrån sin egen kontext och det kan därmed tänkas bli problematiskt att 

förstå helheten endast utifrån en enda teori som marxismen. En djupare analys kunde exempelvis 

ha gjorts med hjälp av barndomssociologi för att förstå hur barnpositionen i sig redan är 

underordnad, vilket dock hade krävt betydligt mera tid. Däremot är marxismen ett väldigt brett 

perspektiv och absolut angeläget att applicera på barnarbete. Vidare kan vi med hjälp av marxismen 

nämligen förstå att kampen mellan de olika klasskikten anses vara motorn i samhällsutvecklingen 

och att välfärdsstatens framväxt på vis kan leda till reduktionen eller minskandet av sociala problem. 

(Lindqvist & Nygren, s. 183-184). Med hjälp av den valda teorin kan vi på så vis förstå att alla länder 

inte har samma möjlighet till utveckling och industrialisering och därmed överbryggningen av 

sociala problem, eftersom de aktuella områdena för denna uppsats fortfarande befinner sig i ett 

visst utvecklingsstadium. Därmed är det också svårt att enbart skylla barnarbete på enskilda stater 

och klasskonflikter i sig, utan problemet bör snarare tolkas som en global fråga gällande 

bekämpandet, vilket det marxistiska perspektivet kan hjälpa oss att förstå. 

6.3 Resultat, analys och metod  
Denna systematiska litteraturstudie syftade till att ge en överblick av kunskapsläget om barnarbete 

runt om i världen, vilket har möjliggjorts med hjälp av den valda metoden och stora 

forskningsområden har varit möjliga att summera. Tematiseringen förenklade och tydliggjorde 

processen att definiera relevanta fakta gällande analysen av barnarbetet vidare. Metoden har även 

bidragit till att fylla en kunskapslucka gällande främst svenskspråkig forskning kring barnarbete, 

inte minst utifrån ett brett samt globalt perspektiv, eftersom de områden där barnarbete är som 

mest problematiskt har inkluderats i studien. Det hade varit svårt att täcka det globala perspektivet 

genom en metod som exempelvis inkluderar intervjuer, även om det i resultatet framkommer att 

det finns ett behov av sådan forskning. Resonemang kring studiens generaliserbarhet kan komma 

att bli relevant i och med att litteraturöversikten är baserad på 18 andra studier. Dessa studier täcker 

dock stora områden av tidigare forskning i Afrika, Asien och Latinamerika, vilket gör att jag inte 

anser det dra ner värdet på mina resultat. Dessutom har ambitionen med studien snarare varit att 

belysa barnarbete som ett strukturellt samhällsproblem än att generalisera. 
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6.4 Slutsatser och förslag till vidare forskning 
De begränsningar och möjligheter som den valda teorin och metoden fört med sig leder mig in på 

slutsatserna av denna studie samt förslag till vidare forskning. Studien har inte bara tydliggjort 

barnarbetets omfattning och problematik, utan även de berörda områdenas brister gällande sociala 

åtgärder. Det är inte längre en fråga om det sociala arbetet kan behöva utvecklas där barnarbetet 

lever kvar utan snarare ett faktum. Däremot kan vi säga att västvärldens form av socialt arbete inte 

alltid är applicerbar eller idealisk för alla länder, utan någonting som behöver anpassas för varje 

enskilt land. Jag kan inte låta bli att undra vilka förändringar som skulle kunna ske i de berörda 

länderna om det sociala arbetet skulle få möjligheten att utvecklas där, samt vad västvärlden och 

de redan industrialiserade länderna ytterligare skulle kunna göra för att möjliggöra den 

förändringen. Enligt Gamlin och Pastor (2009) finns det dessutom alltför lite kunskap om hur 

arbete påverkar barns hälsa, utveckling och välmående, vilket även Kuimi et al. (2018) till viss mån 

håller med om. I och med det behövs mer forskning på vilka konsekvenser barnarbete för med sig 

och inte minst i fråga om det psykosociala välmåendet. Därav tror jag att både kvalitativ och 

kvantitativ forskning från fälten där man direkt kan komma i kontakt med barnen som arbetar samt 

deras familjer skulle kunna ge forskningen mycket. Under denna studies gång har jag vidare stött 

på forskning om hur barnarbete motarbetas med ett socialt arbete genom internationella 

organisationer, såsom Unicef, men däremot inte hur ländernas nationella och statliga sociala arbete 

idag motarbetar problemet eller om det ens görs, vilket är en central och viktig fråga att spinna 

vidare på.  
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