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Abstract 
 
Uppsatsens huvudsyfte är att belysa UNICEF:s (Förenta Nationernas barnfond) arbete 
med implementeringen av FN:s barnkonvention i Kosova samt belysa Barnens kunskap 
om barnkonventionen och UNICEF. Den sociologiska teorin  jag använt är George 
Ritzers 1teori om den metateoretiska scheman. Ritzer skapade ett metateoetisk schema för 
att analysera samhället ifrån fyra olika nivåer: mikro, makro och subjektiv och objektiv. 
Makro-objektiv fokuserar sig mer på stora stora sociala fenomen som, samhällen, 
byråkrati etc, medan mikro-subjektiv omfattar stor skaliga icke materialistiska fenomen 
som värden och normer. För att få en sanningsenlig bild av både barnen och UNICEF har 
jag använt mig av kvalitaiv och kvantitiv metod. Två intervjuer har genomförts med de 
anställdna inom UNICEF Kosova och en enkätundersökning (surveyundersökning) där 
totlat 100 barn deltog i. Jag har valt presentera intervjuresultatet i teman i samband med 
underfrågor medan enkätunderökningens resultatet har jag presenterat i diagram. Urvalet 
av intervjuepersonerna har valts i samband med det jag ansåg vara relevant för uppsatsens 
tema, och vad gäller enkätundersökningen har de deltagande barnen valts slumpmässigt.  
Intervju  resultatet visar bl.a att Kosova inte har rätt att ratificera FN:s konevntion om 
barns rättigheter pga. av dess status som protektorat samt pga att de inte uppfyller andra 
kriterier. Enkätundersökningens resultat visar att barnen är medvetna om att de har 
rättigheter men är inte medvetna att det heter FN:s konvention om barnsrättigheter samt 
att barnen ser på UNICEF som en humanitär organisation mer än som FN:s barnfond.  
 
 
 

1 George Ritzer 1996 
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1. Inledning 
 
Barn är varje människa under 18 år i huvudsak, dock kan detta skilja sig från land till 
land som styrs med olika lagar. Varje barn har rätt till namn, nationalitet, rätt till liv och 
överlevnad, rätt till icke diskriminering och många fler rättigheter som FN:s konvention 
om barns rättigheter innehåller2. Mitt stora intresse för barnkonventionen väcktes när jag 
engagerade mig ideellt (volontär) inom United Nation Childrens fund (UNICEF) i 
Sverige.  

UNICEF är ansvarig för tredje etappen i arbetet med FN:s barnkonvention, dvs. 
att uppmuntra, hjälpa länder att efterleva och att med tiden  implementera konventionen 
sakta men säkert. UNICEF har kontor i majoriten av världens länder, därbland  Sverige 
och Kosova som är författarens hemland. FN:s barnkonvention är ett mellanstatligt avtal 
och alla länder kan signera konventet och efterleva den. För att ratificera konventet måste 
länder vara självständiga och uppfylla vissa kriteier såsom artikel 43 i konventet 3 .  
Sverige är redan ett konvent-land och har varit det i 15 år men man arbetar fortfarande 
idag  med fulla implementerigen av barnkonventionen.  Genom olika projekt, kurser, 
barn-konsekvens-analyser och icke statliga organisationer, fortlöper arbetet. Man kan 
säga att svenska invånare är medvetna om att barn har rättigheter men inte vilken lag det 
är som skyddar dess rättigheter.  
 
”Man får inte slå ett barn för att det inte är rätt ......varför?4 
 
Kosova är inte ett självständigt land och kan därmed inte ratificera konventionen men 
FN:s barnkonvention efterlevs genom UNICEF som stödorganisation åt de lokala 
institutionerna. Genom ett antal olika projekt i samarbete med den lokala regeringen 
försöker man göra barn och vuxna medvetna om internationella lagar vilket säkrar barns 
rättigheter som individer. Grundidén med FN:s barnkonvention är principen om barnets 
bästa5. Konventionen innehåller 54 artiklar vilka befäster och garanterar barns sociala, 
ekonomiska, privata och politiska rättigheter.  

UNICEF har funnits i Kosova sen år 1999 då kriget tog slut med hjälp av 
internationellt ingripande. Hur viktigt är det med  implementeringen av barnkonventionen 
i Kosova? UNICEF:s arbete med barnkonventionen i Kosova ska leda till att 
lagstifningen i landet kommer till stånd och respekteras. Lagstiftningen som är aktuell i 
samband med barnkonventionen är skydd mot övergrepp, förbud mot agg, diskriminering, 
sociallagstifning samt hälso och sjukvårdslagar. Lagarna som träder i kraft skall fungera 
som incitament till att individ/samhälle ska uppföra sig på ett speciellt sätt. UNICEF 
arbete är att påverka andra människor på individnivå att styra i sina handlingar, beteende 
och interaktion och konstruera en verklighet där barns rättigehter som förespråkas i FNs 
konvention respekteras. Genom gruppintervjuer, individuella intervjuer och 
enkätundersökningar har jag försökt få fram information om UNICEF:s arbete med 
barnkonventionen i Kosova samt på ett ungefär presentera hur många barn är medvetna 
om konventionen och UNICEF. I analysfasen har jag valt att göra en jämförelse mellan 

2 Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt 2004 s.241 
3 Ian och Goodwin –Gill 2002 s. 255 
4 Labeata Shala 
5Ian Brownlie.s. 255 
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Sveriges  och Kosovas implementeringsarbete med barnkonventionen, ur Ritzers 
mikroskopisk och makroskopiskt perspektiv.6 
 
 
1.1 Problemformulering och syfte 

FN:s barnkonvention ar ett mellanstatligt avtal, sett ifrån ett makro-subjektivt perspektiv 
är det baserat på normer och värden vilket skall leda till att lagstiftning kommer till stånd 
på nationell nivå (makro-objektiv). United Nations Childrens Fund, (UNICEF) Förenta 
Nationernas Barnfond grundades efter andra världskriget. 7  Under krigstiden i Balkan 
(Kosova)  på 90-talet vistades UNICEF i området för att tillförse barnen med hjälp. 
UNICEF:s vistelse i Kosova innebär primärt att skydda och arbeta med 
barnkonventionen8. Alla barn har lika värde och ska tillförsäkras de rättigheter som anges 
i konventionen utan åtskillnad på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, etniskt 
ursprung, handikapp eller något annat9. Vid alla åtgärder som rör barn, ska barnets bästa 
komma i främsta rummet, barn har rätt att säga sin mening i allt som rör dem själva och 
att bli respekterade utifrån deras synvinkel. Barnkonventionen är öppen för alla länder att 
underteckna och ratificera. Genom ratificeringen av konventionen om barns rättigheter 
förbinder sig länder rättsligt att efterleva konventionen, artiklarna följs och att de förs ut i 
verkliga livet10. 

UNICEF:s  roll i arbetet med barnkonventionen är vad som kallas den tredje etappen i 
arbetet med konventionen om barns rättigheter, d.v.s. ansvaret för implementering. 
UNICEF arbetar inte direkt med att utforma eller formulera konventionen, deras arbete är 
mer koncentrerad på det praktiska arbetet för barn. För att ratificera konventet om 
barnsrättigheter måste landet vara sjalvständigt, Kosova är ett FN protektoret och har 
därmed inte rätt att ratificera konventet samt att Kosova inte uppfyller barnkonventiones 
grundprinciper artikel 2,3,6 och 12.  

Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur FN:s barnfond UNICEF arbetar 
med implementeringen av barnkonventionen i Kosova trots dess status och att belysa de 
kosovoalbanska barnens medvetenhet om UNICEF och om barnkonventionen. Att belysa 
framtidsplanen för Kosova som är under en rehabilteringsprocess från krigssamhälle är 
att ratificera konventet om barns rättigheter och idag som ett FN protektorat arbetar man 
tillsammans med UNICEF mot det målet. Genom undersökningar vill jag vill ta reda på  
hur stort andel av befolkningen som berörts av UNICEF:s arbete med barnkonventionen 
och grundat på det göra en primär bedömning på hur långt man kommit. Frågor som 
dyker upp är:  

• Hur implementeras barnkonventionen i Kosova?  

6 Ritzer 1996 Appendix s.639 
7 United nations childrens fund, UNICEF Kosova. 2004 s.5 
8 United nations childrens fund, UNICEF Kosova.2004 s.6 
9 http://www.etiskainstitutet.org/id27.htm 
10 Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt 2004  
 

 7 

                                                



• Hur stor andel har berörts av barnkonventionen?  
• Hur långt man har kommit med arbetet? 

1.2 Avgränsning  
 
I denna uppsats belyses arbetet med barnkonventionen i Kosova utifrån UNICEF:s 
arbetsmodeller trots att många enheter ingår i arbetet. Detta skall genomföras med hjälp 
av 100 barns svar och synpunkter om barnkonventionen genom enkätundersökning och 
intervjuer av UNICEF Kosova eftersom det känns mest relevant i samband med studiens 
problemformulering/frågor. 
 
1.3 Disposition 
 
Uppsatsens fördelning 
 
Uppsatsen inleds med en bakgrunds inledning därefter följer centrala begrepp som är 
relevanta för uppsatsen. I bakgrundsdelen redogörs för det valda frågeformuleringarna 
samt ämnet. I uppsatsen presenteras information allmänt om barnkonventionen i Sverige 
och Kosova och redogör vilket samband och uppgifter UNICEF som barnfond har i 
arbetet med implementeringen av barnkonventionen. Med stöd av tidigare forskning, bl.a. 
Barnombudsmannens rapport 2002 om arbetet med barnkonventionen i Sverige (Att 
Förverkliga barnkonventionen, Slutrapport från ett treårigt uppdrag). I delen om den 
sociologiska perspektivet för uppsatsen är George Ritzers metateoretiska schema11, där 
jag belyser Ritzers fyra nivår att studera samhällhet ifrån. I metoddelen i uppsatsen tar jag 
upp de metodologiska utgångspunkterna som använts i uppsatsen, så som empiri, 
genomförandet av empirin, urval av informanter. Därefter kommer resultatet av 
gruppintyervjun och intervjun som presenteras i text och enkätundersökningen vars 
resultat som presenteras i diagram. Uppsatsen avslutas genom en analys och disskusion.  
 
I uppsatsen används oxfordssystemets källangivelsemetod där varje referens signaleras 
med en upphöjd siffra omedelbart efter citatets eller det refereande textblockets slut. 
Enlig Strömquist är det bättre att referera samma författare i litterarturlistans markering 
med bokstäver  t.ex: 12Burman 1996a.s 237. 
 

 

11 Ritzer 1996. s. 496 
12 Strömquist.2003. s46 
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2. Bakgrund 
 
I bakgrundsdelen belyses FN:s barnkonvention, historia och dess samband med UNICEF, 
hur det arbetas med barnkonventionen i Sverige och Kosova och vem som är 
inciativtagarna i arbetet med implemeteringen av barnkonventionen. 
 
 
2.1 Centrala Begrepp  
 
2.1.1 Förenta Nationerna (FN) 
FN bildades 1945 efter andra världskriget. Enligt stadgan ska FN arbeta för fred och 
säkerhet, mänskliga rättigheter och social utveckling. Medlemskap är öppet "för allas 
stater som vill arbeta för fred" och som accepterar de åligganden som FN-stadgan 
föreskriver och som, enligt organisationens sätt att se på saken, är villiga och kapabla att 
uppfylla dessa åtaganden. Generralforsamlingen beslutar om medlemskap enligt 
sakerhetsradets  rekommendationer.13 
 
2.1.2 Konvention 
Konvention är ett gammalt latinskt begrepp ”convenire” vilket betyder, bli enig, stämma 
överens 14 . Idag användes begreppet för en mellanstatlig avtal, allmänt accepterad 
uppfattning (ifråga om socialt uppträdande) som skyddar de männskliga rättigheterna. 
Barnkonventionen innebär att konventländerna bekräftar sin tro på de grundläggande 
männskliga rättigheterna och på den eskilda människans värdighet och beslutat främja 
sociala framsteg och bättre levnadsvilkor under större frihet.15 
 
2.1.3 Ratificering 
En regerings godkännande av en tidigare framförhandlad internationell 
överenskommelse. Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions 
regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). 
Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet 
kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av 
en viss konvention.16  
 
2.1.4 Värdegrund 
De grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar.  I 
samband med barnkonventionen handlar det om relationer mellan människor och om hur 
vi behandlar varandra som barn, unga och vuxna. Värdegrunden sätts i fokus för att 
stärka demokratin i skola och samhälle. På detta sätt förebyggs mobbning, sexuella 
trakasserier, våld, främlingsfientlighet och andra uttryck för bristande respekt för 

13 http://www.sfn.se/page.asp?nodeId=112 
14  Nationalencyklopedin  (internet) www.Ne.se/konvention  
15 Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt 2004 s.94   
16 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3&navid=7 
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människors lika värde.17 
 
2.1.5 Människosyn 
Ett begrepp som beskriver uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, 
hennes möjligheter och begränsningar.18 
 
2.1.6 Demokratiskt samhälle 
Ett politiskt system som gär det mäjligt för befolkningen att vara delaktiga i det 
beslutfattandeteller välja representanter till politiska instanser. Det innebär  att 
rättigheter som yttrandefrihet och organisationsfrihet uppfattas i detta samhälle 
som en nödvändig förutsättning för att folkmakten skall få genomslag.19 
 
2.1.8 Barn 
I barnkonventionen avses med barn varje människa under 18å, om inte barnet blir 
myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet.20 
 
 
2.2 FN:s Barnkonvention  
Barnrättrörelsen kom igång under första världskriget. Barnrättaktivister internationellt 
började se att barn inte bara var offer för olyckliga omständigheter som t.ex.: krig, utan 
även offer för politiska beslut. Barnrättrörelsen satte igång ett politiskt arbete för att 
definiera barnrättigheter och satte ihop en deklaration. FN antog deklarationen om 
barnsrättigheter år 1959 som då bestod av tio punkter21. Deklarationen innebar att de 
länder som antog föreskriften skulle ge sina yttersta krafter att skydda barnens rättigheter. 
Arbetet med barnkonventionen fortsatte och Polen var det land vilket drev 
barnkonventionen framåt. Åren mellan 1979-89 träffades en arbetsgrupp två veckor per 
år, under kommissionen för de mänskliga rättigheterna, för att arbeta fram en konvention. 
Deras arbete fick alltmer uppmärksamhet. Sverige var en av de drivande länderna i 
konventionsförhandlingarna tillsammans med många olika frivilligorganisationer. 22 
  
Den 20 november 1989 antogs konventionen om barns rättigheter av FN, som då 
beskrevs som ett viktigt tillskott för  mänskliga rättigheterna. Med barnkonventionen fick 
världens barn för första gången en internationell lag vilket säkrade deras rättigheter som 
individer23. Nu fanns det ett folkrättsligt bindande dokument vilket innefattar alla barn 
och ungdomar upp till 18år, där det nyfödda barnets rätt till överlevnad täcks av 
konventionen liksom 17 åringens rätt till skydd mot politiska förtryck, tortyr och 
dödsstraff24. Året efter att FN antog konventionen den 26 januari 1990 var konventionen 
nu öppen för ratificering/underskrift, vilket vid det tillfället skrevs under av 62 stater. Ett 
undertecknande av konventionen innebär inte att staten blir bunden till den. För att bli 

17 http://www.skolverket.se/sb/d/372/a/848 
18 http://www.rb.se/sv/Barnkonventionen/LangaVersionen/ 
19 Giddens 2000 s. 629 
20 Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt 2004 
21 Graham och Hartman 1996 s.11 
22 http://www.unicef.se/om_unicef/svenska_unicef/ 
23 Graham & Hartman 1996 
24 UD: Informerar 1993 
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bunden skall staten ratificera eller ansluta sig till den. Ett undertecknande är som en 
viljeförklaring av en regering för ratificering av konventionen. Genom ratificeringen av 
konventionen om barns rättigheter förbinder sig länder rättsligt att efterleva konventionen, 
artiklarna följs och att de förs ut i verkliga livet.  
 
Grundidén med FN:s barnkonvention är principen om barnets bästa, konventionen 
innehåller 54 artiklar vilka befäster och garanterar barns sociala, ekonomiska, privata och 
politiska rättigheter. Med konventionen blir barn erkända som individer, vilka har rätt att 
utvecklas efter sin egen fysiska, mentala och sociala möjligheter. Konventet skall gälla 
alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag och gäller alla barnunder 18år. 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakarartiklar” och slår fast vilka 
rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med 
konventionen som tex artikel 42. Artiklarna skall läsas som helhet och skall inte lyfta ut 
en sakarartikel och läsa den helt skild från det andra. Det finns fyra allmäna 
grundprinciper i konventionen och de ar i kortversion:25  

Artikel 2: Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag. 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning. 

Artikel 3: Vidta alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 
organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

Artikel 6: 1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.             
2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad 
och utveckling 

Artikel 12: Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter 
skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

För att granska de framsteg som gjorts av konventionsstaterna i fråga om förverkligandet 
av skyldigheter enligt denna konvention skall en kommitté för barnets rättigheter 
upprättas, vilken skall utföra de uppgifter som föreskrivs i det följande i enlighet med 
artikel 43 i barnkonventionen: Kommittén skall vara sammansatt av tio experter med högt 
moraliskt anseende och erkänd sakkunskap på det område som denna konvention 
omfattar. Kommitténs medlemmar skall väljas av konventionsstaterna bland deras 
medborgare och skall tjänstgöra i sin personliga egenskap. Konventlanderna skall halla 
ett val om vilka som skall valjas till kommitten. Kommitténs medlemmar skall väljas för 
en tid av fyra år och möten skall hållas på FN högkvarter eller annan lämplig plats. 
Förenta nationernas generalsekreterare skall tillhandshålla erförderlig personal och övriga 
resurser för att möjliggöra för kommittén att effektivt utföra sitt uppdrag enligt denna 

25 Brownlie och Goodwin .2002 s.243 
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konvention 26 . Konventionsstaterna åtar sig att genom FN:s Generalsekreterare avge 
rapporter till kommittén i enlighet med artikel 44 i barnkonventionen. Detta om de 
åtgärder som länderna vidtagit för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna 
konvention och de framsteg som gjorts i fråga om åtnjutandet av dessa rättigheter27: 
Första rapporten lämnas in inom två år efter konventionens ikraftträdande för den berörda 
staten därefter skall länderna rapportera in  vart femte år. Det finns ingen domstol att 
vända sig till om konventländerna skulle bryta mot barnkonventionen, däremot 
påtryckningar från andra konventlönder och FN:s barnfond UNICEF samt andra 
barnvänliga organisationer är något att räkna med. Rätten till detta täcks genom artikel 
45:a Fackorganen, FN:s barnfond och andra FN-organ skall har rätt att vara 
representerade vid granskning av genomförande av bestämmelser i konventionen som 
faller inom ramen för deras mandat.  Kommittén kan inbjuda fackorganen, FN:s barnfond 
och andra FN-organ att inlämna rapporter om konventionens tillämpning inom området 
som faller inom ramen för deras verksamhet. 

2.2.1 FN:s Barnfond UNICEF 
Den 11 december år 1946 antog FN; s generalförsamling en samstämmig resolution om  
UNICEF:s bildande vilket då stod för United Nation Childrens Emergency Fund i svensk 
översättning Förenta Nationernas Internationell Barnhjälpfond. 28  Organisationen 
skapades av FN i syfte att hjälpa de krigsdrabbade barnen från andra världskriget29.  Det 
var menat att UNICEF skulle vara ett kortvarigt projekt men blev istället en permanent 
del av FN: systemet då världens barn var i behov av hjälp. UNICEF (the United Nations 
Children’s Fund) är världens ledande barnrättsorganisation. Sedan 1946 har UNICEF 
kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela 
jorden arbetar organisationen med att bilda opinion, påverka politiker, samla in pengar 
och skaffa fram materiella resurser för att kunna förändra barns liv.UNICEF som FN:s 
barnfond ansvarar för att barnkonventionen efterlevs överallt i världen och att barnens 
bästa alltid sätts i främsta rummet. UNICEF finns idag och arbetar aktivt i 156 länder 
jorden runt dagligen strävar efter att förändra barns liv — både på lång sikt och i 
katastrofsituationer. UNICEF  roll i arbetet med barnkonventionen ar vad som kallas för 
det tredje ettappen i arbetet med konventionen om barnsrättigheter, dvs ansvaret för 
implementering.  UNICEF arbetar inte direkt med att utforma eller formulera 
konventionen. Deras arbete är mer koncentrerad på den praktiska arbetet för barn. Arbetet 
handlar mycket om att påverka att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. UNICEF  
samarbetar med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att 
knyta kontakter i varenda liten by. Barnkonventionen lägger grunden för UNICEF:s 
arbete och är en riktlinje för UNICEF utformar sitt arbete och tackvare de generösa 
bidrag och volontärer har UNICEF möjlighet att hjälpa världens mest utsatta barn. 30 
 
 
2.3 Barnkonventionen  i Sverige  

26 http://www.rb.se/sv/Barnkonventionen/LangaVersionen/ 
27 Brownlie och Goodwin .2002 s.255 
28 Graham & Hartman 1996 
29 http://www.unicef.se/om_unicef/ 
30 United nations children’s fund, UNICEF in Kosova,2004 

 12 

                                                



 
Sverige var ett av de första länderna med att skriva under och ratificera konventionen. 
Sverige antog konventionen/ratificerade den den 2 september år 1990. Internationella 
konventioner införlivas inte automatiskt med svensk lag. Det innebär att domstolar inte är 
bundna av konventionens regler såsom svensk lag. 31  Sverige har också ratificerat 
tilläggsprotokollet till barnkonventionen om barn i väpnade konflikter år 2003. 
Tilläggsprotokollet till barnkonventionen om handel med barn, barnpornografi och 
barnprostitution har Sverige undertecknat men ännu inte ratificerats, vilket troligen 
kommer att ske under 2006.32 
 
Sverige är idag ett demokratiskt land  som har varit i fred och neutralitet i mer än 200 år 
och uppnått hög levnadsstandard. Landetsom är uppdelat i län där det finns länstyrelse 
och landsting. Varje län är uppdelat i kommuner. Landet har idag en blandekonomi och 
har utvecklat ett modernt distributionssystem, bra interna och externa 
kommunikationsmedel och en välutbildad arbetsstyrka. Trots detta så det gått över 15 år 
sedan ratificeringen gjordes men Sverige är långt ifrån att uppfylla alla krav en 
konventstat har.33 I Sverige är det riksdag och regering som har yttersta ansvaret för att 
barnkonventionens förverkligande. Sedan barnkonventionen ratificerades i Sverige har en 
rad olika åtgärder vidtagits för att öka kunskapen om konventionen och för att anpassa 
lagstiftningen till dess krav. Detta har skett genom olika projekt att sprida budskapen om 
barnkonventionen till familjer, barn, kommuner, statliga sektorer etc. 
 
Några av stegen Sverige tagit i samband med sprida kunskap och bygga upp ett 
barnperspektiv har varit att som början till ratificeringen avsatte regeringen medel till 
frivilligorganisationerna samma år som ratificeringen detta i enlighet med artikel 42-4334. 
Artikel 42. Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra 
konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn. 
Artikel 43 innehåller bestämmelser om hur alla länder som anslutit sig till konventionen 
ska arbeta för att förverkliga den. En övervakningskommitté inom FN granskar 
konventionsstaternas rapporter. FN-organ och frivilligorganisationer kan också delta med 
information till FN.  
 
I Sverige tillsattes en särskild myndighet Barnombudsmannen (BO) och inrättades år 
1993 med uppdraget att företräda barn och unga i Sverige samt att bevaka och främja 
genomförandet av barnkonventionen. BO rapporterar varje år till regeringen om sin 
verksamhet och lämnar förslag på hur barns villkor kan förbättras35. 
 
Tre år efter BO:s inrättelse är 1996 avsatte regeringen medel för 
informationsprojektet ”Dags för barnkonventionen” där BO var samordnare i samarbete 
med frivilligorganisationerna i Sverige för att sprida information. I samband med de olika 
projekten började man se över den svenska lagstiftningen syfte för att göra den mer 

31 http://www.etiskainstitutet.org/id27.htm 
32 http://www.unicef.se/fakta/om_barn/ 
33 Dags for barnkonventionen, BO:s rapport 2002 
34 Frankel (2004),  Vår förbannande rätt 
35 Dags för barnkonventionen.  BO:s rapport 2002 
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barnvänlig. Det tillsattes en parlamentarisk kommitté in för att se över i vilken mån 
svensk lagstiftning överstämmer med barnkonventionen. Utifrån det fattade riksdagen 
beslut om ändringar i socialtjänstlagen, föräldrabalken och utlänningslagen med 
utgångspunkt i barnkonventionen. I samband med förverkligandet av barnkonventionen i 
Sverige har det även utvecklats ett nytt politiskt område, barn politik. Idag finns det en 
minister med särskilt ansvar för barnfrågor och ansvarig för samordning i 
regeringskansliet för frågor som rör barnsrättigheter med utgångspunkt i 
barnkonventionen.  
 
Sverige arbetar kontinuellt för att öka människors medvetande om barnkonventionen och 
år 1999 godkände riksdagen regeringens förslag till en nationell strategi för att 
förverkliga FN:s konvention om barns rättigheter. Målet med strategin är att 
barnkonventionen och dess intentioner ska finnas med i allt beslutsfattande som rör 
barn36. Några av de punkter som tagits upp i den nationella strategin var att: 
  

• Att barnkonventionen skall bland annat vara ett aktivt instrument och genomsyra 
allt beslutfattande inom regeringskansliet som berör barn  

• Att barnkonventionen skall tas upp i utbildningar för alla de yrkesgrupper som 
arbetar med barn. 

• Att kommuner och landsting bör erbjuda sin personal på fortbildning. 
• Att barnkonsekvensanalyser ska göras vid statliga beslut som rör barn. 
• Att barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls och 

trafikplanering ska utvecklas. 
 

Det finns många olika organisationer som samarbetar med regerigen i arbetet med 
implementeringen av barnkonventionen i Sverige. En av de mest märkbara 
organisationerna som inte är statliga och som arbetar för barnsättigheter i Sverige ar  
UNICEF. Sedan ar 1995 har UNICEF varit en ideell organisation i Sverige, tidigare var 
Sverige en statlig stiftelse. UNICEF Sverige är en av UNICEFs 37 nationalkommittéer. 
UNICEF verksamhet i Sverige grundar sig på insamlingskampanjer företagssamarbete 
samt försäljning av UNICEF-kort och presenter. Organisationen sprider information om 
barnrattsfragor och arbetar mycket med att värva och upprätthålla goda kontakter med s k 
världsföräldrar och privatpersoner. Hösten 2004 stöddes UNICEF av sammanlagt över  
43 000 Världsföräldrar. Av de pengar som UNICEF Sverige samlar in går 75 % till 
UNICEFs verksamhet för världens barn. 25 % behöver av det som samlas in gar till löner, 
administration, registrering och insamlingskampanjer. Det finns manga volontarer inom 
UNICEF  Sverige, runt om i landet finns 25 aktiva lokalgrupper som sprider information 
pa t ex. skolor om barnkonventionen. Insamlingskampanjer som gjorts av UNICEF 
Sverige har tex.varit37:  

• En droppe vatten: UNICEF Sveriges driver en insamlings- och 
utbildningskampanj för att ge världens barn tillgång till rent  
vatten.  

36 http://www.unicef.se/fakta/om_barn/ 
37 www.unicef.se  
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• Världens Humorkväll: Åren 2003 – 2005 genomförde UNICEF Sverige 
tillsammans med TV 4 en insamlingsgala där svenska folket uppmanades att bli 
Världsföräldrar.  

• UNICEF-kompis: UNICEF Sverige driver ett projekt där skolklasser säljer 
UNICEFs kort och presenter 10 % av intjänade pengar gar till eleverna. 

UNICEF Sverige strävar efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser söka 
förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Genom de olika 
insamlingskampanjerna stodjer utsatta barn internationellt, med det insamlade bidragen.  

 
2.4 Barnkonventionen i Kosova 
 
Barnkonventionen har ratificerats i Kosova, år 1990 som delrepublik i f.d. Jugoslavien. 
Situationen mellan Kosova och Serbien har varit intensiv under många år vilket har 
påverkat barnkonventionen. Dock vet man inte huruvida detta är giltigt numera efter 
konflikten i Balkan och i och med att Kosova idag är ett FN-protektorat och inte har en 
lösning av den politiska statusen. För att ge en kort inblick i vad Kosova är och dess i 
historia i samband med barnkonventionen kommer jag att dela upp det i två delar. Del 1 
är Kort om Kosovokonflikten, medan Del 2 är UNICEF:s del i arbetet med 
implementeringen av barnkonventionen i Kosova38. 
 
 
2.4.1 Kort om Kosovokonflikten  
 
Kosova/Kosovo ligger i sydvästra delen av Balkan (Dardania), som är ett av de minsta 
länderna i Europa, inte enbart beräknat på dess territoriala yta, men också av dess 
invånarantal på två miljoner. Trots att det är ett litet område har det geografiska 
landskapet av Kosova alltid varit av viktig betydelse, politiskt men också av strategiskt 
intresse för regionen. Den geografiska strategin möjliggör den goda interaktionen mellan 
Kosova, Adriatiska havet och Svarta havet 39 . Naturgivna interaktionen mellan dessa 
områden gör Kosova till ett Medelhavsland med viktigt transitfunktioner i bl.a. Balkan. 
Kosova har en etniskt homogenetisk komposition där majoriteten 90 % är albaner, 
resterande 10 % består utav serber, kroater, bosiner, turkar, montenegrianer, romer, 
egyptier etc40. 
 
Historien bakom den kosovoalbanska befolkningen och den serbiska befolkningen går 
tillbaka till år 1100. Många hundra år därefter har konflikten fortsatt och förvärrades 
enormt år 1912. Albanien är det land som kosovoalbanerna anser sig tillhöra, utropades 
till självständigt stat 1912 genom ett konvent i London41. Året därefter 1913 tilldelades 
Serbien Kosova som då fick en autonom-region-status. Med det beslutet började 
konflikterna intensifieras mellan albaner och den serbiska regimen. Händelser som har 

38 Kuqi, 2005  
39 Kuqi, 2005  
40 Kuqi, 2005 
41 Kuqi, 2005 
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uppmärksammats i samband med beslutet har varit många mellan åren 1913-1999. 
Kosovoalbanernas uppror 1945 i strävan för deras rättigheter slogs ner av socialistiska 
autonomiska regimen, styrd av kommunistiska ledaren Tito 42. Kosova fick status av 
autonomt region. Autonom statusen upphävdes 1949 och endast serber fick tjänstgöra i 
statsförvaltningen. Serbokroatiska blev enda officiella språk, medan det albanska språket 
förbjöds emellanåt, återtogs som andraspråk och med detta höll man på fram och tillbaka 
under mycket lång tid. År 1967-74 återställdes Kosovas autonomi efter omfattande 
protester från den albanska majoriteten och den tidigare repressionen lättade. Under 80-
talet intensifierades det albanska motståndet igen och det mål som restes var status av 
delrepublik i dåvarande Jugoslavien, med 6 republiker och två autonoma regioner. Slutet 
på 80-talet styrdes Kosova av Serbien då år 1989 Milosevic förhindrade med väpnad 
styrka Kosovos parlament att rösta om konstitutionella förändringar och upphävde 
Kosovas autonomi. År 1990 ratificerade Jugoslavien FN:s konvention om 
barnsrättigheter och ratificeringen tillämpades i alla republiker i statsfederationen. Men 
på grund av Milosevicregeimens agerande år 1989 utropade Kosovas parlament, Kosovas 
självständighet inom ramen för statsfederationen Jugoslavien och utsåg en regering på 
1990-talet.43 
 

”Etniska albaner avlägsnades systematiskt från statsförvaltningen; undervisning 
på albanska avskaffades och albanerna tvingades bygga upp en parallell 
undervisningsstruktur.” 

 
Efter upplösningen av Jugoslavien och de brutna relationerna mellan den slaviska 
befolkningens federativa samarbete skapades det en ny stat vilken kom att kallas för 
Serbien och Montenegro. Kosovoalbanerna såg ingen anledning att tillhöra och styras 
från Serbien/Belgrad 44 . Under slutet på 90-talet krävde kosovoalbanerna rätten till 
nationellt självbestämmande och att avskilja sig som egen stat, p.g.a. dåliga samarbetet 
mellan Kosova och Serbien och serbiska regimens beslut som med våld ersatte alla 
albanska ledarposter i den offentliga sektorn med serbiska ledare samt att omvärlden inte 
visade något intresse för planering av fredsplan. Serbien attackerade Kosova och kriget 
blossade upp. I Kosova leddes den av Kosovas Befrielse Arme (KBA). Deras mål var inte 
längre bara ett återställande av autonomi, eller att få status av delrepublik i Jugoslavien- 
utan självständighet. 45  Först då kom reaktioner från omvärlden,  Nordatlantiska 
Fördragsorganisationen (NATO) började förhandla med Serbien år 1999, förhandlingarna 
misslyckades. Efter flera försök att lösa konflikten, med FN och förhandlingarna i 
Rambuje där albanerna, ledd av UCK:s politiska representanter skrev på Rambujeavtalet. 
Milosevic vägrade att skriva på och fortsatte med terrorn över kosovoalbanerna. NATO 
började bombardera i Serbien, månader efter bombarderingen gav Milosevic upp genom 
att dra tillbaka sina styrkor. Förenta Nationerna, (FN) tog över makten i Kosovo och 
United Nation Mission in Kosovo (UNMIK) sattes in för att skydda provinsen. OSCE 
sattes in för att skydda de mänskliga rättigheterna (MR). MR är de grundläggande 
rättigheterna som varje enskild människa anses kunna hävda gentemot det allmänna i tre 

42 Kuqi, 2005 
43 Nya Arbetar tidningen 2/1999 
44 Kuqi,2005 
45 Nya Arbetar tidningen 2/1999  
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generationer: 
 

1. Politiska och medborgliga rättigheter, vilket innebär rätten att få vara ifred och 
inte berövas ens frihet. 

2. Ekonomiska, sociala kulturella rättigheter, vilket innebär att individen har rätt att 
ställa krav på den offentliga sektorn för ens välbefinnande.  

3. Rättigheter för minoritetsgrupper, det vill säga folkens rätt till självbestämmande, 
utveckling etc. 46 

 
Humanitära innervationen från FN- styrkorna täcker art 56. i FN- stadgan(1945)47. Att 
militära medel används för att bl.a. skydda utsatt folkminoritet mot den egna staten, 
humanitär intervention. Kriget ledde till omfattade skador, människor massakrerades, hus 
och hela byar brändes ner. Hjälpinsatserna nådde Kosova tillsammans med en rad 
humanitära organisationer som, Amnesty International (AI),Röda Korset, Kosovo Force 
(KFOR),United Nation High Commissioner for Refugees, (UNHCR) och United Nation 
Childrens Fond, (UNICEF). Kriget var över 1999 och Kosovas nya status blev FN 
protektorat, vilket det ännu idag är efter 6år. Den akuta fasen av humanitärhjälp ar över, 
fåtal hjälp organisationer befinner sig i protektoratet. En av dem är UNICEF, en None –
governmental organisation (NGO) och består utav 7000 medarbetare internationellt, 
tjänstgör 158 länder. UNICEF:s existens ligger till grund för FN:s barnkonvention, en 
enstämmig deklaration för barnsrättigheter. 
 
2.4.2 UNICEF:s del i arbetet med barnkonventionen i Kosova  
Efter krigets slut år 1999, var UNICEF en av de första organisationerna som återvände till 
Kosova. Levnadssituationen i Kosova var intensiv, människor var i behov av 
humanitärhjälp, 40 % av alla skolor förstördes, 40 % av alla vattenkällor förstördes, 
inklusive broar, vägar och annat infrastruktur och stor del av Kosova var täckt med 
landminer. 48 UNICEF som FN:s barnfond hade till uppgift att arbeta med 
barnkonventionen, hjälpa barn och familjer att återvända till det normala livet. Arbetet 
började med olika projekt i enlighet med barnkonventionen. Kosova är inte en 
självständig stat och har därmed inte rätt att ratificera FN:s konvention om barns 
rättigheter. Konventstat är en stat som åtar sig genom lämpliga och aktiva åtgärder göra 
konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland vuxna som barn 49 . 
Möjligheterna för Kosova att göra det var väldigt små då människor levnadsförhållanden 
var mycket utsatta efter kriget. Kosova och dess  befolkning saknade skydd från 
samhället och lagen då samhället var förstört. Kosovas tid under den serbiska regimen 
ledde till att barn och ungdomar utsattes för våld och kände inte till sina rättigheter som 
barn. Jugoslavien som hade ratificerat FN:s konvention om barns rättigheter 1990, hade 
inte lyckats förverkliga artiklarna i konventionen. Den Jugoslaviska statsfederationen 
upplöstes och barnkonventionen glömdes bort då konflikter i rest Jugoslavien pågick 
konstant. 

46 Brownlie och Goodwin .2002 s. 4-5 
47  Charter of  UN and statute of the international CIJ  /UN 1998/ dep public information Geneva   
48 United nations childrens fund, UNICEF in Kosova, 2004 s.10 
49 Brownlie och Goodwin .2002 s.243 
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UNICEF som ett FN organ är inte aktiv med att påverka barnkonventionens innehåll men 
istället är aktiv i tredje etappen i arbetet med barnkonventionen dvs. att föra konventionen 
till verklighet. UNICEF började därmed arbeta med att göra konventet verkligt i Kosova 
trots det inte hade rätt att ratificera den. Att arbeta med konventet på så tidigt nivå 
underlättar UNICEF Kosovas förberedelser för att bli en framtida konventstat. Arbetet 
började med projekt av nöd- och rehabiliteringsprogram med barnkonventionen i basen. 
 
Basic Health Care Services 50 
UNICEF personal är EPI-utbildad (expanded programme of immunisation). UNICEF 
skyddsympade krigsdrabbade människor samtidigt som de startade en stor kampanj 
gällande immunförsvaret, för att sprida information om olika folksjukdomar. Vid samma 
tillfälle startades även utbildningar om hälsa i Kosova.  
 
Basic Education Care Services51 
Grundutbildningen innebar att de krigsdrabbade barnen så fort som möjligt skulle 
återvända till skolan. Man ställde upp 40skoltält, återbyggnaden av 22 skolor påbörjades 
och 154skolor reparerades då UNICEF fokuserade mest på vatten och sanitet system. 
Skolorna distribuerades med skolmöbler och elev/lärare kit vilka inkluderade UNICEF: s 
kända ”school in a box”. School in a box innehåller det basmaterial varje barn behöver i 
skolan, såsom skrivhäften, ryggsäck, pennor etc. UNICEF distribuerade även de tillfälliga 
tältskolorna med över tre miljoner böcker på albanska, turkiska och serbiska, den här 
hjälpen ledde till att 400 000 barn kunde återvända till skolorna väldigt fort. 
Undervisningen från UNICEF inkluderade även utbildning om landminor eftersom stor 
del av Kosova var täckt av landminor och barnen var utsatta för stor risk. 
Grundutbildningen innehöll även ett samarbete mellan UNMIK och UNICEF då 
UNICEF fick i uppdrag av UNMIK att reformera den och utveckla den traditionella 
albanska skolundervisningen till en lite mer modern skolundervisning. UNICEF utseddes 
då utav UNIMK som den organisation vilket skulle sköta skolundervisningen. 
 
Children in Need of special Protection Measures and Psychosocial Support 52   
Barnen hade under kriget utsatts för hemska omständigheter och traumatiserats, UNICEF 
genom sina psykosociala seminarier hjälpte barnen att bearbeta deras trauma. UNICEF 
byggde 69 lekplatser i 22 kommuner där statisk från UNICEF visar att 6000 barn lekte. 
Annat inom det här delprogrammet var beskyddandet av barnen, där UNICEF assisterade 
UNMIK med lagstiftning gällande trafikering, straff för mindreåringar, våld i hemmet 
och adoption. UNICEF utbildade nationella och internationella polisstyrkor om 
barnsrättigheter. 
 
Youth Programmes 53 
UNICEF: s rehabiliterings program var de olika ungdomsprogrammen vilka startades 
med det övergripande syftet att stabilisera de olika samhälls problemen. UNICEF startade 

50 United nations childrens fund, UNICEF in Kosova, 2004 s.11-13 
51 United nations childrens fund, UNICEF in Kosova, 2004 s.11-13 
52 United nations childrens fund, UNICEF in Kosova, 2004 s.11-13 
53 United nations childrens fund, UNICEF in Kosova, 2004 s.11-13 
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ett program för unga människors hälsa, utveckling och deltagande. Därefter startades 
olika ungdomscentrar för alla ungdomar oavsett etnisk bakgrund där ungdomar fick 
möjligheten att delta i olika aktiviteter såsom att lära sig använda datorer och lära sig 
olika språk. UNICEF startade även en radiostation och ungdomstidning tillsammans med 
ungdomarna. 
 
 År 2002 hölls det första riksdagsvalet vilket kallades för Provisional Institutions of Self- 
Government (PISG) och skulle vara i tre år.  Den nya regeringen bestod av en president, 
en premiär minister och 10 ministär. Den politiska situationen hade förbättrats i Kosova. 
UNICEF fick då möjligheten att samarbeta med den nya Kosova- albanska regeringen 
istället för UNMIK. Trots att Kosova nu fick mer makt, hade situationen åren innan lett 
till att Kosova var oerfarenhen att styra en stat. En undersökning från Världsbanken om 
fattigdomsvärdering visade att hela 50 % av Kosovas befolkning levde i fattigdom och 
12% levde i vad det kallade för absolut fattigdom. Medan den politiska situationen 
förbättrades försämrades människors levnads situation, arbetslösheten ökade, barnarbetet 
ökade (barn ställde sig ute på gatorna och sålde varor)54, trafikeringen ökade, allt mindre 
flickor gick i skolan, HIV ökade bland ungdomar och barn etc. Mycket tydliga tecken på 
att implementeringen av konventionen inte hade gjort stora framsteg, sedan att Kosova 
har Europas yngsta befolkning med siffror som visar att 53 % av befolkningen är under 
25år gamla är ett tecken på i hur pass stort behov Kosova var av konventionens 
implementering. UNICEF insåg att arbetet behövde förbättrades för att barn skall komma 
ur den utsatta situationen de befann sig i. UNICEF påbörjade ett program, det var inte 
nödhjälp utan programmet var mer menat för långsiktigt arbete som stöd för Kosovas 
utveckling i takt med de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnsrättigheter 
då med ett övergripande syfte att beskydda barnen i Kosova genom tre olika kategorier:55 
 

1. Mammor och yngre barn   
2. Skolåldersbarn   
3.Tonåringar och yngre människor 

 
Utvecklingsprojektet var ett samarbetsprojekt mellan den albanska regeringen och 
UNICEF. UNICEF assisterade Kosovas regering, genom tillförseelse med teknisk 
support, olika instruktions program gällande hälsa, utbildning, undervisning etc. Genom 
ett samarbete med regeringen blir det lättare för Kosova att uppfylla kraven för att ansluta 
sig till konventionen när det blir självständigt stat. Utöver det arbetet stödde UNICEF de 
olika samhällena i Kosova på en mer subjektiv nivå med syftet att uppmuntra inter- etnisk 
samarbete.  Utvecklingsprojektet delades upp i fem olika kategorier vilka innehöll: 
 
1. Integrera tidig barndomsutveckling 
Programmet koncentrerade sig på moderns hälsa och näring, barnöverlevnad och 
utveckling samt skyddsympning.  
 
2. Tillgång av kvalitetsutbildning 

54 Muntlig källa /Frågade ett barn i Kosova  
55 United nations childrens fund, UNICEF in Kosova, 2004 s.13 
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Andra programmet koncentrerade sig på polisens utveckling och reformering, 
barnvänliga skolor, kvinnors läs och skriv kunnigheter samt utbildning för 
minoritetsgrupperna. 
 
3. Unga människors hälsa , utveckling och deltagande 
Det tredje programmet koncentrerade sig på ungdoms deltagande och hälsosam livsstil.  
 
4.Barnskydd  
Det fjärde programmet koncentrerade sig på barnomhändertagande och olika 
skyddstjänster för barn med speciella behov eller barn i risksituationer. Andra punkter vid 
den här kategorin var rättslig ombildande samt övervakning av barnrättigheter.  
  
5. Nöd respons program   
Nöd respons programmet är till för nödsituationer vilka sker utan någon förvarning och 
påverkar de ovannämnda kategorierna.56  
 

56 United nations childrens fund, UNICEF in Kosova, 2004 s.13-15 
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3. Tidigare forskning 
 
I mars 1999 fattade riksdagen enhälligt beslut om en nationell strategi för att förverkliga 
FN:s konvention om barnsrättigheter i Sverige. Utgångspunkt för strategin var att 
barnkonventionens anda och intentioner skulle beaktas i allt beslutfattande som rör barn i 
kommuner, landsting, regioner samt statliga myndigheter. Genom ett treårigt uppdrag 
fick barnombudsmannen en nyckelroll i detta arbete. Barnombudsmannen, BO är en 
särskild myndighet inrättades år 1993med uppdrag att företräda barn och unga i Sverige 
samt bevaka och främja genomförandet av barnkonventionen. 
 
Rapporten från BO år 2002 57  redovisar ett treårigt uppdrag med samordningen av 
nationella strategin som antogs av riksdagen i syfte att öka kunskapen om FN:s 
konvention av barns rättigheter. Ett regerings fört arbete med att förverkliga 
barnkonventionen och redovisar vad som hittills uppnåtts och vilken inriktning 
regeringen avse att ha det kommande arbetet med att stärka barns och ungs rättigheter.  
 
 
3.1 Att förvekliga Barnkonventionen 
 
Vad har hänt i Sverige sedan beslutet om den nationella strategin antogs år 1999, vilka 
har varit de viktigaste stegen man tagit för implementeringen av barnkonventionen. För 
att på bästa sätt uppnå syftet med den nationella strategin anordnade BO som första steg i 
sitt uppdrag en konferens där ett urval av viktiga aktörer från kommuner, landsting och 
statliga myndigheter deltog. Syftet med konferensen var att ta del av tidigare arbete med 
att införliva ett perspektiv i verksamhet en så som jämställdhet, hälsa och miljö.  
Samtliga myndigheter hade inte tidigare varit föremål för några insatser kring att med 
barnkonventionen , mot denna bakgrund valde BO att fördela arbetet och skapa en 
särskild plan för statliga sektorer respektive kommun och landstingsektorn, med 
utgångspunkt av BO: s uppdrag från riksdagens sida vilket innebar,58  
 
För Statliga sektorer 

• Utarbeta, genomföra och få igång program för fortbildning om barnkonventionen 
av statlig personal vars verksamhet har konsekvenser för barn och ungdomar, 
samt av personal som redan arbetar med barn (REF) 

• I samarbete med Ekonomistyrningsverket utreda hur konsekvensanalyser av 
statliga beslut som rör barn också påverkar barn kan göras. 
 

För kommun- och landstingssektor  
• Ta fram information – och utbildningsmaterial och göra grundläggande 

utbildningsinsatser för att få igång fortbildningen om barnkonventionen i 
kommuner och landsting. 

57 Att förverkliga barnkonventionen  / Slutrapport från ett treårigt uppdrag / BO 2002 s.5 
58 Att förverkliga barnkonventionen  / Slutrapport från ett treårigt uppdrag / BO 2002 s.9 
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• Utveckla modeller för hur barnarbetet ska bedrivas samt till kommuner och 
landsting sprida goda exempel när det gäller olika verktyg och metoder för att 
genomföra barnkonventionen, till exempel barnplaner av olika slag, 
barnkonsekvensanalyser och utvärderingsmodeller. 

 
3.1.2 Fortbildning om barnkonventionen 
BO: s arbete med att förverkliga barnkonventionen i statliga, kommunala samt i 
landstingssektorer riktades främst på att ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som 
redan fanns, genom bygga vidare och öka omfattningen av arbetet samt fördjupa kunskap 
och medvetenhet. Arbetet med fortbildningen och verifieringen av kunskapen av 
barnkonventionen påbörjades av BO genom regelbundna enkätundersökningar.  
 
Det framkom önskemål om ytterligare kunskap kring barnkonventionen och hjälp med att 
förverkliga den, vilket påverkade BO:s instanser på ett direkt sätt och ledde till 
projektet ”Dags för barnkonventionen”. Tanken med projektet var att statliga, kommuner 
och landsting skulle ta ett steg framåt mot att omsätta barnkonventionen. För projektet 
utbildnings syfte delades 25miljoner till 57 lokala projekt som drevs av frivilliga 
organisationer. Siffror från BO:s rapport visar att det sammanlagt påverkades 170 
kommuner av projektinsatser där ca 1200 insatser tog plats såsom utbildningar, 
konferenser, kulturaktiviteter etc. Statistiken visar även att det var cirka 48000 personer i 
kategorisk fördelning av politiker, föräldrar, tjänstemän, personal, barn m fl. påverkats av 
26 projekt.59 
 
 
3.1.3 Barnkonventionen i kommuner och landsting 60 
Bristerna i en gemensam arbetssätt med att omsätta barnkonventionen i kommuner ledde 
till BO extra insatser genom en analysering av tjugotalkommuners samlade 
dokumentation om barnkonventionen vilket ledde till rapporten ”Barnkonventionen i 
kommuner, arbetsrapport 1” sommaren 1999 och ”Barnkonventionen i kommuner, 
arbetsrapport2”1999 där problem som, begreppsförvirring, bristen på självkritik, 
avsaknad av genomtänkt strategi samt att många barn lämnas utanför framkom.  
 
Med de ovannämnda problemen gemensam arbetssätt av BK implementering i Sverige 
påpekade BO rapportskyldigheten varje konventstat har till barnrättskommittén. 
Barnkommittén betonar framförallt artikel 4 om barnkonventionens genomförande, 
grundprinciperna 2,3, 6 och 12 samt artiklarna 42 och 44 om informationsinsatser. 
Barnrättskommittén återkommer på regional och lokal nivå där arbetsanalysering 
framkommer och förändrat arbete krävs. Krav på förändrat arbete förkommer då i 
huvudsak till de ovannämnda artiklarna genom; 
 

• Kartläggning och datainsamling – Artikel 2: om barnets rätt att inte diskrimineras  
• Prövning om barnets bästa - Artikel 3: om barnets bästa i främsta rummet 
• Aktiva prioriteringar – Artikel 4: Principen om barnkonventionens genomförande 

59 Att förverkliga barnkonventionen  / Slutrapport från ett treårigt uppdrag / BO 2002 s.10 
60 Att förverkliga barnkonventionen  / Slutrapport från ett treårigt uppdrag / BO 2002 s.11 
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• Samarbete och helhetssyn – Artikel 6: Principen om barnets rätt till liv och 
utveckling  

• Former för barnets inflytande – Artikel 12:Principen om barnets rätt att få 
uttrycka sina åsikter 

• Information och utbildning – artikel 42-43: Principer om informationsskyldighet 
 
För att ett förändringsarbete skall fungerar tar BO upp vissa framgångsfaktorer som 
måste tas till vid ett förverkligande av politiska beslut så som implementering av BK. 
Tillämparen måste förstå beslutet samt kunna och vilja genomföra detta. Att förstå 
betyder att tillämparen har kunskap om reformens syfte och dess innebörd.61 
 
För att tillämparen skall kunna genomföra beslutet krävs; 
   

• Välförankrade politiska beslut, Ledningens entydiga stöd,Tydliga mätbara mål, 
som följs upp och utvärderas, Ekonomiska resurser och ekonomiskt  
handlingsutrymme , Personella, organisatoriska resurser och stödjande strukturer, 
Rätt verktyg/ metoder och Tid för arbetsprocess. 

 
Att vilja betyder att tillämparen verkligen vill medverka i genomförandet att man har ett 
att tillämpa och praktiskt genomföra BK och där krävs ett starkt engagemang, tålamod 
och långsiktigt vilja ifrån kommunernas och landstingens sida. 
 
Beslutet om det Nationella strategin ledde till att det genomfördes insatser i kommuner 
och landsting. När BO inledde sitt uppdrag 1999 skrev han en ny bok då behovet var stort 
vilket innehöll information och erfarenheter om barnkonventionens förverkligande. I 
samband med boken bildades en referensgrupp med representanter från ett antal 
kommuner med uppdrag att diskutera och pröva olika metoder, att läsa och kommentera 
till BO:s nya skrift för kommuner och landsting samt sprida erfarenheter om BK 
omsättning.  BO skapade även egen hemsida i syfte att sprida information om de goda 
exempel som finns och vad som pågår i olika kommuner landsting och regioner. Genom 
hemsidan kan man även finna utbildningsinformation och statistiskredovisning. Inom 
ramen för den treåriga perioden satsade BO mycket på utveckla 
utbildningsmaterial/informations material för främst politiker och tjänstemän i kommuner 
och landsting, vilket kan diskuteras vid tillfällen som regionala möten.  
 
Det som enligt BO har haft mest genomslagskraft har varit enkätundersökningar som 
gjorts i olika kommuner och landsting där 235 kommuner och 20 landsting deltagit i. I 
dessa enkätundersökningar har det visat sig att bla. 68 % av kommuner diskuterar 
konventet och att 19 % inte alls gör det, medan när det gäller landsting så visade siffrorna 
att majoriteten diskuterar konventet. Statistiken visade även att de metoder kommuner 
och landsting använder sig för att förverkliga konventet är barnchecklista, 
barnkonsekvensanalys och samordningsfunktion. Vem det är inom kommunen eller 
landsting som vanligtvis tar initiativet till att barnkonventionen behandlas i kommuner 
och landsting visade siffror att majoriteten ansåg att det låg i politikernas ansvar.  

61 Att förverkliga barnkonventionen  / Slutrapport från ett treårigt uppdrag / BO 2002 s. 13 
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När det gällde frågor som barn inflytande i kommunen visade att 84% av barnen och 
ungdomarna ansåg att de hade inflytande i kommunernas beslut med tanke på att 
utbildning och information om konventet hade förekommit i 74% i kommuner och 
landsting. 62 
 
3.1.4 Barnkonventionen i statliga myndigheter 
 
Av den nationella strategin framgick att barnperspektiv systematiskt ska bli tydligare vid 
beslutfattande på det statliga området. För att uppfylla det kravet ansåg man att an 
analysering av barnkonsekvenserna bör göras och fortbildning kring bk av statligt 
anställd personal detta i samarbete med Ekonomistyrningsverket (ESV).  
Det var myndigheternas ansvar för att fortbilda sina anställda och Bo:s roll var i i första 
hand inriktad att samarbeta med myndighetens ledning. Det var sammanlagt 90 
myndigheter som ingick i BO:s myndighetsenkät, därav ett antal utvalda för 
närmaresamarbete. Urvalet av pilotmyndigheterna grundade sig på :63 
 

1. Myndigheter som arbete med barnfrågor, Migrationsverket, Skolverket, 
Socialstyrelsen och Ungdomsstyrelsen. 

2. Myndigheter som till mindre del arbetar med barnfrågor; Arbetsmiljöverket, 
Boverket och Vägverket. 

3. Länsstyrelsen; Länsstyrelsen i Skåne 
4. Rättväsendet; Rikspolisstyrelsen 

 
Arbetet med de nio valda myndigheterna började med att BO sände ut en enkät till dem 
för att få en bild av hur myndigheterna arbetar med bk. Åtta av nio besvarade enkäten. 
Sju av åtta myndigheter besvarade att de tillämpats i arbetet, faktorer de ansåg ha varit 
viktiga i arbetet med bk var prioritering, uthållighet, tydliga krav i olika styrdokument 
som tillexempel frågansvarig status, bk relation till myndighetens arbetsuppgifter och 
anpassad utbildning.  
 
I samband med undersökningarna och dess positiva resultat fortsatte Bo sitt arbete med 
barnkonsekvensanalyser i teori genom olika rapporter, vilka presenterades i samband med 
konferensen ”barnperspektiv i statlig verksamhet – erfarenheter och framtidsperspektiv” 
och i en handbok för statliga myndigheter ”Barnets bästa från vision till verklighet”. 
Genom de teoretiska barnkonsekvensanalyserna var syftet att se i förväg de konsekvenser 
som ett beslut kan få för det barn eller den grupp barn som berörs av beslutet. BO 
påpekar att barnkonsekvensanalyser skall grunda sig på den kunskap om barns behov, 
utveckling och intressen som finns inom det aktuella området (grundprinciperna i BK, 2, 
3 6 och 12 ). Man skall se tillbaka på tidigare forskning/ studier, samt inhämta aktuell 
forskning, statistik, kartläggning etc. En barnkonsekvensanalysering skall bestå av dessa 
moment kartläggning, beskrivning, analys, prövning och beslut och utvärdering. En 
viktig del med barnkonsekvensanalyser är dokumentation och redovisning, detta moment 
bidrar till att processen blir transparent.64  

62 Att förverkliga barnkonventionen  / Slutrapport från ett treårigt uppdrag / BO 2002 s25 
63 Att förverkliga barnkonventionen  / Slutrapport från ett treårigt uppdrag / BO 2002 s.27 
64 Att förverkliga barnkonventionen  / Slutrapport från ett treårigt uppdrag / BO 2002 s.29 
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Det resultat Bo fick utifrån en myndighetsenkät uppgav 19 myndigheter att de gör 
barnkonsekvensanalyser och att de i flesta fall görs vid handläggning av ärende, i 
tillsynsarbete och utredningsuppdrag. Bo konstaterar i sin rapport att det är ingen 
myndighet som ännu har systematiserat sitt arbete med barnkonsekvensanalyser inför 
beslut som rör barn. Rapporten visade att två myndigheter, Vägverket och Socialstyrelsen, 
pågår projekt för att utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser. Den andra faktorn i 
myndighetsenkäten som framkom i resultat var fortbildningen i myndigheterna.  Bo: s 
ambition var hela tiden att utbilda de i ledningen, vilket fyller flera funktioner. Dels att de 
förgår med gott exempel för kommande grupper som skall utbildas. Andra myndigheter 
som varit aktiva är migrationsverket och rikspolisstyrelsen med deras utbildning av 
handledare/kontaktpersoner. De svårigheter myndigheterna haft har varit svårigheten med 
att ”översätta” konventionen till den egna myndighetens språk och att väcka engagemang. 
I samarbete med Statistiska Central byrån sände BO ut en enkät till 70 statliga 
myndigheter för att se hur långt de hade nått med sitt arbete. Resultatet visade att 
myndigheterna är nöjda med sitt arbete och majoriteten svarade att bk har relevans i deras 
arbete.65  
 
3.2 Frågor som Oroar BO 
 
Sverige var bland de första länderna att ratificera konventionen trots dess positiva 
utveckling är det några frågor som oroar BO gällande BK fulla implementering i Sverige.  
Det som oroar BO är faktumet att Sverige ännu inte har ratificerat det fakultativa 
protokollet till FN:s konvention om barns rättigheter  om försäljning av barn, 
barnprostitution och barnpornografi samt andra nya konventioner i samband med EU.66   
Det är många andra frågor som oroandeväckande för BO i Sverige frågor gällande, 
Mobbning, Unga Lagöverträdare, Barn som placeras utanför hemmet, Svenska 
asylprocessen, Internet och Hets mot folkgrupp. Andra oroväckande frågor som BO tagit 
upp i sin rapport är ;  
 

• Förverkligandet av barnets sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter i olika 
delar av landet på grund av att kommunernas ekonomiska situation varierar. 
Barnens hälsa siffror visar att ekonomiskt utsatta familjers barn drabbas 60% mer 
av fysisk ohälsa än barn i de förmögnaste familjerna.  

• Vårdnads process i Sverige är oroväckande då, yngre barn inte har rätt att uttrycka 
sina åsikter i mål om vårdnad, boende umgänge. Bo är bekymrad över att reglerna 
i föräldrabalken, utgår ifrån ett föräldraperspektiv istället för barnperspektiv. 

• Ökningen av barnmisshandel då siffrorna från år 2000 till 2003 ökat med tusen. 
Även sexuella övergrepp har ökat och BO är oroade över att få anmälningar leder 
till åtal. BO är även oroad över barnpornografin i Sverige och att brottsbalken inte 
skyddar barn tillräckligt.  

65 Att förverkliga barnkonventionen  / Slutrapport från ett treårigt uppdrag / BO 2002s 23 
66 Barnombudsmannens observationer om hur Sverige förverkligar FN:s  BK 2004 -10-06 s.1-8 
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• Drogmissbruken i Sverige ökar, siffror från BO undersökning visar att unga som 
misstänks för drogrelaterad kriminalitet tredubblads mellan 1999-2003. BO är 
oroad över att barn placeras i häkten vilka är opassande för barn. 

• BO är oroad över statslösa och utländska barn i Sverige som inte erbjuds samma 
grundlagsskydd för en del av de grundläggande fri- och rättigheterna inkluderade i 
BK. 

 
BO åsikter för att på bästa sätt lösa dessa problem är när det gäller ekonomiska 
skillnaderna i kommunerna att regeringen fastställer standardkriterier för kvaliteten på 
sådana grundläggande tjänster för barn som skolhälsovård, arbetsmiljön i skolan och 
socialtjänstens rehabiliteringsarbete för unga lagöverträdare så att skillnaderna i 
kommunernas tillhandshållande av dessa tjänster till barn och deras familjer försvinner 
eller åtminstone minskas67. 
 
 

67 Barnombudsmannens observationer om hur Sverige förverkligar FN:s  BK 2004 -10-06 s.1-8 
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4. Sociologiskt Perspektiv 
 
Det teoretiska perspektivet i denna uppsats utgår Georges Ritzers teori den metateoretiska 
shemat, fyra huvud nivåer för sociologisk analys. I detta kapitel beskriv inledningsvis 
Ritzers syn på sociologi och behovet för en integrerad sociologiskt paradigm, därefter 
mer uttförligare beskrivning på Ritzers metateoretiska schema.  
 
 
4.1 Ritzer och Sociologi 
 
Ritzer ser på sociologi som ett mångsidigt paradigm, med tre dominerande paradigm 
vilket han betecknar som social fakta, social definition och social beteende paradigm.  
Det flesta sociologiska paradigmen genomför ensidiga analyseringsstudier och 
koncentrerar sig på en sorts nivåer. Ensidiga analyser menar Ritzer68 är när man enbart 
studerar samhällets makrostrukturer och koncentrerar sin studie på händelse, interaktion 
och social konstruktion av verkligheten. Ensidiga analyseringsstudier är vad som har lett 
till behovet av ett integrerat paradigm, att studera samhällets olika sociala nivåer. 
Eftersom vårt samhälle består av individer, grupper, familjer, byråkratier och många 
andra sociala fenomen är det extremt svårt att hantera och tolka allt i en studie utan ett 
strukturerat tolkningssystem. Det finns många olika tolkningssystem inom sociologin, ett 
av dem är Ritzer metateoretiska schema som grundar sig på fyra huvudnivåer och tolkar 
och analyserar samhället ur fyra olika vinklar: mikrosociala enheter,makrosociala 
enheter ,subjektiv vinkel och objektiv vinkel. Metaanalysering grupperas inom sociologin 
under beteckningen metasociologi 69  vilket innebär att den reflektiva studien av det 
underliggande strukturen av sociologi generellt samt dess annorlunda förteelser.70 
 
 
4.1.2 Mikro- Makro Integration  
 
Ritzer skapade en metateoetisk schema för att analysera samhället ifrån fyra olika nivåer: 
mikro, makro och subjektiv och objektiv. Makro-mikro kan beskrivas som två verktyg, 
två sätt att föra en analysering vilka används oftast tillsammans. Ritzer påpekar att det är 
viktigt att mikro och makro har ett dialektiskt förhållande. Mellan mikro och makro finns 
en bred rang av grupper, kollektiv, sociala klasser och organisationer. Det är svårt att se 
en klar gränslinje mellan mikro och makrosociala enheter eftersom samhället är uppbyggt 
av såväl subjektiva som objektiva dimensioner. Enligt Ritzer (1996) 71  är det inte 
tillräckligt att analysera samhället enbart genom en mikro och makro anlays man bör 
även ta hänsyn till huruvida fenomenen kan bedömas vara objektiva eller subjektiva. 
Ritzer utgår från fyra analyserings nivåer:   
 

68 Ritzer 1996 Appendix s.621 
69 Ritzer 1996 Appendix s.622 
70 Ritzer 1996 Appendix s.622 
71 Ritzer 1996 s.465 
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• Makro-objektiv: Den här nivån fokuserar sig mer på stora stora sociala fenomen 
som , samhällen, byråkrati och teknologi. 
 

• Makro-subjektiv: Den här nivån fokuserar kulturer, normer värden. 
 

• Mikro-objektiv: Den här nivån fokuserar sig på beteendemönster, 
konkretahandlingar och interaktion. 

 
• Mikro-subjektiv: Den har nivån omfattar stor skaliga icke materialistiska fenomen 

som utvecklas av olika komponenter som endast uppträder i idéernas värld och 
som utgörs av social konstruktioner som subjektiva företeelser i samhället. 

 
Förhållandet mellan fyra analyseringsnivåer innebär att på mikronivån är den objektiva 
delen t ex. handlingsmönster och interaktion, medan mikro-subjektivitetets roll  innebär 
mentala processer som hjälper individen konstruerar sin sociala verklighet. 
Enligt Ritzer är varje nivå lika viktig är det viktigt att kunna urskilja dialektiken mellan 
nivåerna dvs. att individen inte låter sig påverkas t ex. av de värderingar, normer och den 
kultur som individen har påverkar men också påverkas av interaktionen med andra 
individer inom samma eller annorlunda kontext. Själva interaktionsprocessen förkommer 
i det specifika kontextet med hjälp av individens språkförmåga och enligt Ritzer72 (1996) 
har detta sitt urspung i det mikro-subjektiva, hur vi konstruerar denna nya verklighet.  
 
Exempel: Låt oss säga att vi ska köpa en bil, på mikro- subjektiv nivå menar Ritzer att 
man fokuserar på attityder och orientering av den specifika kunden vad som kan påverka 
köpet hans/hennes. Skillnaden här mellan mikro- subjektiv och makro- objektiv 
analyserings nivå menar Ritzer är att kunden må vilja köpa ( subjektiv) en sports bil men 
slutar med att köpa en ekonomiskt kompakt bil (objektivt handlande). 73 
 
Ett annat exempel som Ritzer tar upp är: Enligt Ritzer är det många personliga problem 
som kan ledda till att bli allmänt kända och påverka samhället. Ett av problemen Ritzer 
har forskat kring är kreditkort. Ser man kreditkort ifrån ett makroperspektiv ser man att 
det är många människor som har tillgång till kreditkort missbrukar det. De har inte råd att 
betala tillbaka pengarna. Ritzer menar att det är företagen som ligger bakom detta då de 
lurar unga människor in till detta och gör så att de blir skuld satta hela livet. Sådan akt 
menar Ritzer är större än vad man tror då detta sker runt om i världen och allt fler 
människor frestas av de stora kreditsummurna. Det är ett klart allmänt problem då många 
människor utsättse för detta. 74 
 
4.1.3 Sammanfattning 
I föreliggande studie kommer Ritzers teori att anvandas i studiens analyseringsfas. Jag ser 
Ritzer teori om det metateoretiska schemat som relavant för min studie då jag ska se hur 
viktigt det är med implementeringen av barnkonventionen i Kosova. FN:s 
barnkonvention är mellanstatligt avatal baserat på normer och värden, vilket beteckans i 

72 Ritzer 1996 s. 495 
73 Ritzer 1996 s. 644 
74 Ritzer 1996 s. 497 
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Ritzers metateoretiska schama som makro subjektiv. Barnkonventionen i Kosova ska leda 
till att lagstifningen i landet kommer till stånd – (makro-objektiv).  Lagstiftningen som är 
aktuell i samband med barnkonventionen är skydd mot övergrepp, förbudet mot aga, 
diskriminering, sociallagstifningen, hälso och sjukvårdslag, etc. Lagarna som träder i 
kraft skall fungera som incitament till att individ/samhälle ska uppföra sig på ett speciellt 
sätt. Detta kan utifran Ritzers metateoretiska schema ses som när en människa påverkas 
på individnivå och styrs i sina handlingar, beteende och interaktion innebär detta mikro-
objektivt. Samtidigt i detta skeende kommer dimensionen mikro-subjektiv in och det 
innebär att individen konstruerar sin verklighet.  
 
4.1.4 Den illustration av Ritzers metatoretiska schema75 
 
 
 

MAKROSKOPISK 
 
 
 
                    Makro-objektiv Makro-subjektiv 
                   Samhälle, lagar Kulturer,Normer och Värden 
                  Byråkrati,artiktur 
  
 
 
OBJEKTIV     SUBJEKTIV 
 
 
 
 

Mikro-objektiv  Mikro-subjektiv 
Beetendemönster,       Olika sociala strukturer av  
Konkreta handlingar,       verkligheten 
Beteenden och interaktion 

 
 
 
 
 
   MIKROSKOPISK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 Ilustration av Ritzers metateoretiska schema . Ritzer 1996 s. 496 
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5.Metoden 
 
Metodlära ger oss grunden för systematiskt och planmässigt arbete omkringfrågor som 
rör vem, vad , hur  och varför beträffande samhälleliga problem.76I studien använder jag 
metoderna intervju och enkätundersökning ( kvalitativ och kvantiativ metod).  I den 
första delen av metoden tar jag upp de metodologiska utgångspunkterna kvalitaiv och 
kvantitaiv teori. Andra delen tar jag upp uppläggningen av den empiriska studien 
 
Inledningsvis genomförs en grupp intervju med UNICEF representanter i Kosova för att 
validera den kunskap min grundläggande kunskap om temat och utöka förförståelse om 
området som ska studeras.Därefter redogör jag för de använda metoderna intervju och 
enkätundersökning.  
 
5.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
Följande i studien kommer en redogörelse på den kavlitativa och kvantitativa metoden 
som varit relevant för studiens tema.  
 
5.1.2 Kvalitativ metod 
 
Enligt Holme & Solvang77  innebär den kavlitativa metoden ett försök att överkrida det 
subjekt-objekt-forhållande som utmarker naturvetenskapen. Istället för att observera och 
mäta verkligheten förskjuts intresset mer mot att studera hur människan upplever och 
tolkar den omgivna verkligheten. Den kvalitativa studien undersöker alltså fenomen i sin 
realistiska kontext, där gränser mellan fenomen och kontext inte är givna. Det innebär att 
den kvalitativa forskningsprocessen inte är lika standardiserad och sekventiell som den 
kvantitativa forskningsprocessen. Fallstudier är den vanligaste forskningsmetoden inom 
det kvalitativa området där studien isig kännetecknas utav studeringen en specifik individ, 
en grupp, en organisation etc. Eftersom det inte finns preciserade gränser vid en 
kvalitativundersökning menar forskarna att det blir svårt att dra gränser vid analysering 
av ett fall. 78  Inom kvalitativ metod ingår även kvalitativ intervju som är en  
undersökningsmetod liknande en vardaglig konversation där forskaren sätter sig in i 
situationen och ser den ur den ur respondentens vinkel. Med utgångspunkt från detta, 
försöker man skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av den förteelse man 
studerar,samtidigt som respondenten  får mer frihet att besvara en fråga då det inte 
förekommer färdigt strukturerade formulär med frågor. Holme och Solvang79 tar upp fyra 
principer av metodisk karaktär som präglar detta sätt att gripa sig an på en frågeställning. 
 

• Närhet till undersökningsenheterna – med detta menar Lofland(1971) att för det 
första är det rent fysisk närhet som gäller dvs att man möter enheter ansikte mot 
ansikte. Att fysisk närhet har växt fram över tid är viktigt  vilket innebär social 

76 Homle och Solvang 1997. s.11  
77 Holme och Solvang1997. s.12 
78 Backman, 1998 s.55 
79 Holme och Solvang 1997. s. 93 
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närhet och en låtanden som är en del  av personens vardag. Slutligen menar 
Lofland(1971) att det är viktigt att forkaren lägger upp rapporteringen på sådant 
sätt att även mindre viktiga händelser återges.  

• Det ska vara en riktig eller sann återgivning av det som har skett. 
• Rapporten bör innehålla utpräglat deskreptiva beskrivningar( tex om handlingar, 

människor, aktiviteter) i den utsträckningen som detta är förståelsen av de 
förhållande som undersöks.  

• För bästa möjligen förståelse bör rapporten innehålla direkta citat som visar 
individernas egna uttryckssätt (både skriftligt och muntligt)   

 
Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger  i att undersökningssituationen liknar en 
vardaglig situation vardagligt samtal. Forskaren har den minsta styrningen och strävar 
efter att låta personen ifråga styra samtalets utveckling. Forskaren har endast gett de 
tematiska ramarna. Forskaren måste dock försäkra sig om att få svar på de frågor man vill 
belysa. Holme och Solvang (1997) påpekar av detta angreppsätt inte innebär någon 
radikal skillnad från ett vanligt samtal och det är bättre att vi ser det som att vi ur samtalet 
vaskar fram den information vi kan få av det vi är intresserad av80.  När det gäller 
kvalitativa intervjuer använder sig man inte av stadardiserade frågeformulär, detta så att 
det inte ska finns stor styrning från forskarens sida. Man kan använda sig av kassetspelare 
som hjälp vid en intervju för att sedan bearbeta intervjun och  beskriva det i samband 
med studien. En kvalitativ rapport menar Backman(1997) bör innehålla undersöknings 
syfte, problemformulering, redovisning avden använda metodiken, erhållen information, 
utvärdering av informanter och sammanfattningen.81 
 
 
5.1.3 Kvantitativ Metod 
Den kvantitativa undersökningen riktar sig till forskare som söker kvantifiera information 
(hard data82) om egenskaper eller samspelsmönster, så som olika fenomen hos en stor 
grupp människor.83 En kvantitativ undersökning syftar till insamling av information som 
görs med hjälp av till exempel Surveyundersökningar (enkätundersäkning).  
I surveyundersökningar skickar man ut enkäter till en utvald grupp eller individer, vilket 
ibland kan omfatta fler än 1000 personer. I sådana studier som surveyundersökningar blir 
resultatet mindre detaljerande och mer generell.84 Surverundersokningar brukar oftast ha 
standardiserade frågor där det enbart är möjligt att ge vissa bestämda svar, så som ja och 
nej. De standiserade frågorna menar Holme& Sovang (1997) 85har forskaren i förvag 
bestämt för att använda oavsett om informatören tycker andra frågor är viktigare. 
Forskaren har även bestämt sig för vilka svar som ar tankbara utan att ta hansyn till om 
dessa upplevs som relevanta eller ej av den enskilda informatoren.Det ger ingen direkt 
möjlighet att fördjupa eller utveckla ett svar.  Fördelen med sådana undersökningar är att 
stort antal människor kan studeras och resultatet och enkätsvar är enklare att kvantifiera 

80 Holme och Solvang 1997. s 99 
81 Backman 1998. s58 
82 Holme och Solvang 1997 s.13 
83 Bryman, 1997 
84 Giddens, 1998s.585 
85 Homle och Solvang 1997s. 82 
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och analysera än resultat vilket har erhållits med andra forskningsmetoder. Kvantitativ 
metod menar Holme och Solvang (1997) har uppfattats som nagot absolut, den enda 
riktiga vetenskapliga metod med vars hjalp man objektivt kunde sla fat hur olika 
samhalliga forhallanden egentligen var beskaffade. Samtitidgt menar sociologer att 
surveyundersökningar kan ge en falskbild av en studie då det inte är ovanligt att 50% av 
enkäterna hamnar i bortfall.86   
 
Skillnaden mellan den kvantitativa och den kvalitativa är att kvantitativa metoder 
omvandlar den insamlade data till siffror och mängder som sedan presenteras statistiska 
analyser87. Inom kvalitativa metoder är det istället hur forskaren tolkar data som står i 
fokus. Den kvantitativa metoden passar dem som redan har förkunskaper i ämnet man 
valt att studera. 
 

”If you can’t count it, it doesn’t count” (Holsti 1969)88 
 
5.2 Tillträde till fältet  
 
 
5.3 Uppläggning av den empiriska studien 
 
Jag har valt att använda mig av både den kvantitativa och kvalitativa metoden i min 
studie för att få bästa resultat. Likheten mellan dessa två metoderna är att båda syftar att 
få en djupare förståelse av det samhället.89 Jag börjar med att presentera den kvalitativa 
delen av studien sedan den kvantitativa.  
 
5.3.1 Genomförandet av den empiriska studien 
 
Jag har redan vid första kontaktet med informaterna klargjort att deras deltagande varit 
frivilligt och all information jag samlar in är för egetbruk dvs. Uppsatsen. Jag har gjort en 
kvalitativ gruppintervju, en intervju och en enkätundersökning. Jag har även valt att 
återge all information och nämna personernas namn vilka jag intervjuat eftersom de inte 
hade något emot det. Däremot har jag av ålderskäl inte valt att återge någon av barnens 
namn i enkätundersökningen.  
 
5.3.2 Kvalitativ intervju 
 
Till min studie har jag valt att använda mig av kvalitativintervju vilket jag anser är till 
min och till respondentens fördel då det inte ställs några märkebara krav.  
När det gäller kvalitativa intervjuer menar Holme och Solvang (1997) att man använder 
sig inte av stadardiserade frågeformulär, detta så att det inte ska finns stor styrning från 
forskarens sida. Man kan använda sig av kassetspelare som hjälp vid en intervju för att 
underlätta bearbetningen av intervjun och  beskriva det i samband med studien. 

86 Giddens, 1998 s 585 
87 Holme och Solvang , 1997 s 76 
88 Holme och Solvang 1997 s.150 
89 Holme och Solvang, 1997 s.77 
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Intervjuerna är öppna och ger respondenten mer frihet/ utrymme att kunna utveckla sina 
svar under intervjuns gång. Det är den intervjuade själv som får träda fram och uttrycka 
sina uppfattningar i den ordning som han eller hon tycker är lämplig. Forskaren har 
iförväg  lika fullt en uppfattning om vilka faktorer som är viktiga och detta ska forksaren 
ha skrivit i en manual eller handledning till intervjun. Allt går till så att respondenten 
skall känna sig bekväm och att dess svar inte skall påverkas av forskarens närvaro. Det 
handlar om flexibilitet, dvs. anpassa sig till den miljön man befinner sig i. 
 
Gruppintervjun 
 
Holme och Solvang1997 2s.108 tar upp en intervju de menar inte liknar vare sig 
respondent eller informantintervju och heter gruppintervju.  Skillnaden mellan 
gruppintervju och övriga intervjuer är den sociala dimensionen med alla de faktorer och 
mekanismer den inbegriper kommer nin som ett viktigt element.  Vad som sker vid en 
gruppintervju är att istället för en kommunikation mellan forskare och en indivd skapas 
det istället en diskussion mellan människor som i ett socialt samspel med liksindande 
former och utvecklar uppfattningar och åsikter. En sådan situation menar Holme och 
solvang liknar mer det sätt vi normalt skaffar oss åsikter och uppfattningar på.90  
 
Urval  och informanter  
 
Den information som forskaren samlar in är viktig för studien och forskaren måste i 
förväg ha en aning om vad för slags information som behövs för att uppnå studiens syfte. 
Holme och Solvang (1997) 91  presenterar två olika urval det första kallar de för inte 
sannolikhetsval dvs. Inte sannolikhetsurval menas det som inte grundas på 
slumpmässighet och det andra sannolikhetsurval som grundas på slumpmässighet.  I 
samnband med min studie använda jag mig av inte sannolikhetsurval i min kvalitativa del 
och av sannolikhetsurval i den kvantitativa delen.  
 
Det som inte är sannolikhetsurval är när man väljer det som är mest praktiskt och inte 
representiv för hela populationen, ex. när jag vände mig till UNICEF. Jag skulle skriva 
om organisationens arbete och det kändes rätt att vända sig till organisationen direkt 
(bekvämlighetsurval). Genom att göra det kände jag att jag fick en mer korrekt bild av 
organisationens arbete ansikte mot ansikte. Jag intervjuade totalt tre anställda vid 
UNICEF Kosova för den förstaintervjun som var gruppintervjun.  
 
Robert Freudrich Head of UNICEF Prishtina 
Robert Freudrich hade arbetat som chef för UNICEF i Kosova I flera år och hade först 
kommit till området då det tillhört Jugoslavien. Han var ansvarig för allt som rörde 
UNICEF i Kosova.  
 
Lucia Elmi – program coordinator UNICEF Prishtina  
Lucia Elmi hade arbetat i Kosova I tre år och var ansvarig för att planera fram nya 
program och kordinera dem efter dess behov. 

90 Holme och Solvang 1997 s. 108 
91 Holme och Solvang 1997 s. 183 
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Monica Gutierrez Project Officer – Child Protection 
Monica Gutierrez hade arbetat i Kosova i fyra år och under den tiden varit ansvarig för 
alla barnfrågor I samband med FNs barnkonventionen. 
 
 
Genomförandet  
Vid den första intervjun som var en gruppintervju tog det plats vid UNICEFs 
huvudkontor i Prishtina Kosova i Robert Fruedrich kontor. Under intrevjunsgång 
diskuterade vi kring UNICEFs arbete i Kosova. Det blev livliga diskussioner då frågor 
gällande Kosovas status som protektorat kom upp och andra gällande FNs 
barnkonvention. Jag kände att det skapades ett socialt samspel  då vi alla i rummet hade 
samma åsikter och tankar på hur pass viktig barnkonventionen är för Kosova.Under 
diskussionen användes anteckningar som metod för att registrera det som saddes. Varför 
jag valde att anteckna istället för att använda mig av en bandspelare var eftersom 
informaterna ville hellre att jag skulle skriva ner, och med det i åtanke användes penna 
och papper istället för bandspelare. Vi gruppintervjun kom vi fram till att Monica 
Gutierrez var den som kunde svara på mina frågor och jag överlämnade en 
intervjumanual med teman-frågor om vilka frågor så att hon kunde få en inblick i vad det 
var för frågor jag var ute efter att ha svar på.  
 
Efter att ha genomfört en gruppintervju kom vi överens om att Monica Gutierrez som var 
ansvarig för barnfrågor var den som kunde ge mig relvant information om 
barnkonventionen och hur implementeringens arbetet gått till.   
 
Vid den personliga intervjun med Monica Gutierrez satte vi oss i UNICEFs 
presentationskontor även vid detta tillfälle använde jag mig av penna och papper för att 
det var det som var mest bekvämt för informanten och mig. Jag tog upp några teman och 
Monica besvarade glatt på frågorna och även la till en del som var helt okänt för mig.  
 
 
5.3.3 Enkätundersökningen  
Enligt Giddens92 används enkätundersökningar oftast inom sociologin eftersom enkätsvar 
är lättare att kvantifiera och analysera än resultat som erhållits med andra 
forskningsmetoder. Surveyundersökningar menar Giddens är speciellt bra när ett stort 
antal människor skall studeras.  Giddens menar att många sociologer är emellertid 
kritiska till surveyundersökningar, de menar att möjligheten att kvantifiera resultaten ger 
en falsk bild av precesion i mätningarna detta eftersom de flesta responser i survey är 
tämligen ytliga och att i slutändan är det inte alls ovanligt att pubilcerade studier har 
bortfall på omkring 50%.  Jag konstrueraded 100 likadana enkäter med  sex frågor totalt, 
och med Holme och Solvang (1997)93 i tanke försökte jag att använda mig ett enklare 
språkbruk då barn i åldrana 7-17år skulle besvara på frågorna. Eftersom barn är rastlösa 
och tröttnar ansåg jag att sex frågor var tillräckligt många eftersom Holme och Solvang 
menar att det är lättare att hålla intressed vid liv vid intervju än vid en enkätundersökning. 

92 Giddens 1998 s.157 
93 Holme och Solvang 1997 s. 173 
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Enligt Holme och Solvang (1997)94 är det bra om en frågeformulär innehåller frågor med 
svarsalternativ av olika karaktär men svarformen måste vara relaterad till frågan för att 
univika obesvarde frågor. De sexfrågorna i min enkät hade även färdigtstrukurerade 
svarsalternativ för underlätta det för barnen.   
 
Urval och informanter 
 
Det finns många olika sorters sannolikhetsurval, generellt innebär sannolikhetsurval att 
alla enheter i populationen har samma kända chans att komma med i urvalet. 
Barnrättigehter är kända bland barn trots att många barn inte vet att FNs konvention om 
barnsrättigheter skyddar dessa rättigeter. Jag skapade 100 likandan enkäter och delade ut 
dem till 100 barn i staden Peja i Kosova. Genom att dela ut mina enkäter till lekande barn 
var det sannolikhetsurval. Artikel ett i FN s konventet om barnsrättigheter säger att barn 
är barn tills de fyller 1895 och eftersom mina enkätfrågor gäller barn, var barn i åldrarna 
7-17år  bra eftersom jag antog att de var mer medvetna om deras rättigheter än yngre barn. 
Genom att välja en grupp barn ute i centrla Peja samt några barn i en grundskola tillförde 
det en mer generell bild till studien. De delatagande var både flickor och pojkar.  
  
Deltagade bestod av : 45 Flickor och 55 Pojkar. 
 
Genomförandet 
 
Jag konstuerade 100 enkäter med sex likadana frågor i varje och delade ut dem till 100 
barn. De 100 barnen som deltog i enkätundersökningen var slumpmässigt valda. 
Åldersgruppen var 7-17 år och anledningen till den specifika gruppen var på grund av 
svårigheter för läsningen och förståelsen av enkäten för yngre barn. Detta insåg jag när 
jag gav två enkäter till två flickor under åldern sju för att se om de fann några svårigheter 
med enkäterna, vilket det visade att de gjorde. Flickorna hade bland annat svårt för 
läsningen samt förståelsen av enkäten. Jag valde att dela ut enkäterna slumpmässigt till 
barn i den valde åldergruppen. Deltagarna bestodd av både flickor och pojkar och alla är 
bosatta i Kosovas näst största stad Peja. En del av enkäterna delade jag ut i centrala Peja 
där jag såg många barn som lekte, andra delen delade jag ut vid skolan Vasho Pash 
Shkodrani. Det var väldigt roligt och spännande att dela ut enkäterna och barnen svarade 
glatt på dem. 
 
 
5.3.4 Bearbetning och analys 
 
Bearbetning av informationsmaterialet grundas på en helhetsförståelse av intevjuerna och 
enkätundersökning. Genom analysen reflekterar forskaren över det som han- hon har 
kommit fram till genom studiensgång. Min information som jag samlade in består av två 
intervjuer , en grupp intervju och en enkätundersöning. Eftersom jag fick ihop mycket 
material till studien har jag valt att redovisa det i text och statistiska diagram. Jag började 
med att bearbeta den material jag hade erhållit genom intervjuerna. Jag delade upp 

94 Holme och Solvang 1997 s. 173 
95 Brownile och Godwinn Gil 2002 s.242 
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gruppintervjun från den individuella intervjun, enligt Holme och Solvang är kvalitativa 
intervju anlyser tidskrävande. Vid en intervjuanalys är det viktigt att skriva ut vissa 
viktiga avsnitt och andra mer summariskt. Jag valde att skriva ut mer ifrån den 
individuella intervjun jag gjorde med Monica och sedan skriva ner mer summariskt 
gruppintervjun. Jag har i resultatet återgivit all information som jag samlade ihop under 
den individuella intervjun, det är översatt från engelska och albanska då mina 
anteckningar var gjorda på det språket.  
 
När det gäller den kvantiativa metoden , enkätundersökning menar Holme och Solvang 
(1997) 96  att materialet redan är sturkturat och organiserad i vissa kategorier och är 
därmed inte så tidskrävande som kvalitativintervju. Jag har valt att återge min 
enkätundersökning i statistika diagram och kommentera det diagramen visar. Jag samlade 
ihop alla 100 enkäter och räknade ihop resultatet fråga efter fråga och antecknade detta. 
Jag räknade sedan ut tex. Vilka som hade svarat ja eller nej (eller om det fannas andra 
svarsalternativ) och la in det i datorn. Jag valde sedan a presentera resultatet i diagram 
detta eftersom det gav en klarare bild av undersökningens resultat. I resultatdelen 
presenteras det information som jag erhållit då jag bearbetade materiallet.  
 
5.3.5 Metodens styrkor och svagheter  
Styrkorna med den kvalitativa intervjun är att jag använde mig av ett halvstrukturerade 
frågor, vilket möjliggjorde en mer öppen intervju. Min förförståelse för UNICEF  
förstäktes genom intervjuerna. Den kvalitativa metoden är mycket bättre för dem som 
inte har några större förkunskaper för det som studeras, och genom den metoden skapar 
forskaren och respondenten en bättre uppfattning97 av själva situationen. Genom öppna 
frågor kan man klarna upp eventuellt missförståndigheter på plats utan några större 
komplikationer.Genom den kvalitativametoden erhöll jag valid information, då 
respondenten befann sig i ett trygg miljö ( arbetsplatsen) och kunde verifiera  det som sas 
genom tryckt publicitetet. Samtidigt som det är bra med en öppen intervju kan det även 
vara lätt att man får för mycket överflödigt information som man inte har behov av men, 
problemet är att man inte kan avbryta respondenten och intervjutiden kan ta slut innan 
man hunnit få ihop tillräckligt med fakta. De svagheter var att jag borde ha använt mig av 
en bandspelare då, både respondentens spansk engelska dialekt var svårförstådd. Det var 
min första intervjun jag genomfört på engelska. En bandspelare är bra då det svårt att 
missa något som sagts under intervjun men kan även vara negativt då respondenten hela 
tiden tänker på att de blir inspelade och svaren blir för strikta. 
 
Den kvantitativa enkätundersökningen påbörjade jag med en pilotstudie där två barn 
under åldern sju fick svara på den konstruerade enkäten för att se vilka svårigheter de 
hademed det. Det styrkor med kvantitativa metoden jag märkte var att man som forskare 
hade redan en förutfattad mening av vad för slags resultat man kunde få fram då 
enkäternas svar vara mestadels JA/NEJ. En annan stryka är att man får fram en mer 
generell bild av barnens åsikter vilka bryts ner och presenteras i siffror. Eftersom mitt 
syfte var att se antalet barn som kände till UNICEF styrkte den kvantitativa metoden min 
undersökning. Svagheten är att det kan hända att informationen är för generell och 

96 Holme och Solvang 1997. s.140 
97 Holme och Solvang, 1997. s.76 
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informationen barnen gav på enkäterna kan orsaka felkällor vilka påverkar studiens 
reliabilitet då ett antal barn svarar likadant som ens kompis. Detta kan  leda till felkällor 
då ett antal svar blir samma. Detta kunde ha skett tex. när jag delade ut enkäterna i ett 
klassrum där barn satt intill varandra, de kan påverka varandras svar utan att jag märker 
av det. 
 
 
5.3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet i en studie, dvs. Att om en så att det blir samma svar 
vid en annan undersökning medan validitet innebär att man mäter det man avser att mäta. 

Reliabiliteten och validiteten i en studie bestäms av hur noggrann forskaren i den 
respektive studien arbetar med bearbetningen av det data som har samlats in. Det är 
väldigt viktigt att sträva efter hög reliabilitet i en studie dvs. att försöka på bästa sätt a 
minimera felen i en undersökning. 98   Det är mycket viktigt att kritiskt granska det 
information man har uppnått att samla via studien detta så som jag påpekade innan att 
minimera felen i en studie. Genom den kritiska granskningen blir informationen mycket 
mer pålitlig och giltig vilket ger de frågor eller enkäter vilket har används mening.99  
Det är inte alltid 100 procent säkert att man får fram samma resultat av en liknad 
kvantitativ eller kvalitativ undersökning då reliabiliteten skiljer sig beroende vilken miljö 
intervjun eller enkäten tagit plats som kan ha påverkat svaren. Validiteten kan däremot 
tolkas som att man mäter det man avser att mäta och inget betydelselöst kan påverka 
resultatet, det är därför viktigt att använda sig av studiehandböcker och kunna hålla sig 
till rutiner för att validiteten och reliabiliteten skall bli hög 100 . I min intervju med 
UNICEF såg jag till att ha så relevanta frågor som möjligt, jag gav frågorna till Monica 
en vecka innan där hon fick möjligheten att se på frågorna, vid min enkät undersökning 
fick barnen god tid på sig och jag bad dem dubbelkolla svaren och läsa frågorna 
ordentligt för att öka reliabiliteten och validiteten. 
 
5.3.7 Etik 
 
I all form av forskning är det viktigt att visa respekt gentemot sina medmänniskor.  
Det är väldigt normalt att det uppkommer etiska problem i en undersökning som har med 
människor att göra men det är väldigt viktigt att försöka undvika och visa respekt för sina 
medmänniskor vilket är grundläggande given faktor i själva forskningen.101  
Det är viktigt att man är  klar med alla som deltar i intervjuer eller enkätundersökning och 
att man förklarar det som kan vara svårt för deltagarna att förstå.  
Personerna som deltar måste bli informerade om undersökningens syfte, hur själva 
intervju eller enkät processen kommer gå till (upplägget) samt om vilka fördelar eller 
nackdelar som forskningen kan medföra, då det gäller nackdelar kan det vara bra att 
påpeka anonymitet är något som man kan använda sig av för att undvika problem102.  

98 Holme och Solvang 1997.s. 163 
99 Holme och Solvang  1997 s. 167 
 
101 Holme och Solvang 1997 s.331 
102 Holme och Solvang 1997s. 333 
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Information från undersökningen behandlas konfidentiellt och tystnadsplikten måste 
följas strikt, sedan skall inte personer känna sig tvungna att delta för det kan påverka 
reliabiliteten och validiteten i undersökningen. 
 
När jag gjorde min enkätundersökning av de 100 barnen står syftet till 
enkätundersökningen på själva bladet som inledning103 för de som hade svårigheter med 
läsningen förklarade jag vilket som var syftet med undersökningen och på vilket sätt jag 
skulle använda informationen de skrev ner. Jag påpekade att de ahded möjligheten att 
vara anonyma. Vid intervjun med UNICEF så möte jag de högt arbetade personerna i 
kontoret där jag presenterade mitt syfte med undersökningen och berättade både 
fördelarna och nackdelarna med undersökningen. Jag informerade om möjligheten att 
vara anonym vilket inte var ett problem för informaterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 Bilaga 2 
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6.Resultat 
 
I studien har jag valt att anvanda mig av metoderna intervju och enkatundersokning och 
har genomfort en intervju och en enkatundersokning i samband med uppstsens tema. 
Resultatet av undersökningen redovisas i separata avsnitt efter vilken metod som använts 
vid genomforandet. Forsta reslutatat som presenteras ar intervjuresultatet och andra 
resultatet kommer fran enkatundersokningen.   
 
6.1 Intervjun  
For det forsta intervjun dar syftet var att utoka min grundlaggande forforstaelse tog forsta 
motet med UNICEF Kosova plats i huvudkontoret i Prishtina104. Personerna som blev 
intervjuvade var de som var ansvariga for organisationens arbete med implemteringen av 
barnkonventionen i Kosova. Jag borjade med att presentera uppsatsens tema och syfte. Vi 
diskuterade en gruppintervju kring barnkonventionen i Kosova under 1990-talet. Robert 
papekade att pa grund av att Kosova varit del av fed Jugoslavien har de ar 1990 ratificerat 
konventionen. Konflikterna i Kosova har lett till barn konventionen inte varit forsta 
prioritet  for samhallet. Kosovas status idag som protektorat gor att Kosova inte kan 
ratificera konventet men kan efterleva konventets artiklar och planera framtida arbete for 
att bli ett konvet land. Det hade inte tidigare gjorts nagon forsking om barnens kunskaper 
om UNICEF samt organisationens arbete,och att jag genomforde undersokningen ansag 
de anstallda att det var ratt tidpunkt da behovet fanns. Under den timmen vi satt i kontoret 
och diskuterade kom vi fram till att  Monica Gutierrez Project Officer – Child Protection 
var den som kunde ge mig relevant information om arbetat med barnkonventionen i 
Kosova. Vi bokade in ett nytt mote dar jag skulle fa mojligheten att stalla mer direkta 
fragor samt fa tryckt information om UNICEF arbete i Kosova. 
 
 
6.2 Intervju resultat 
Inför andra mötet använda jag mig av intervjumanual med 10 105informella frågor utan 
några svarsalterantiv. Detta för att ge Monica mer uttryme och möjligheten att styra 
utvecklingen av intervjun. Genom en informell intervju får man därmed ökad kunskap 
om fenomenet vilket på annat sätt är omöjligt att erhålla. Genom den informella 
intervjuprocessen får forskaren djupare och individuell förståelse av den sociala 
processen. 106   Intervjuresultatet presenteras uppdelat i teman med innehållande 
underfrågor. 
 
1.Konventets historia i relation till Jugoslavien  
 
• Jugoslaviens ratificerning av konventet 1990. 
• Kosova och ratificeringen av konventet  
 
2. Unicefs arbete med konventet idag   
 

104 Kosovas huvudstad 
105 Bilaga 1 
106 Holme & Solvang, 1997s 100 
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• Lokala Befolkningens kunskaper om konventet 
• Kulturen  ett problem för implementering 
• Positiva respektive negativa effekter som implementering haft än så länge i Kosova. 
• Samarbete mellan Kosovas regering och UNICEF 
• UNICEF:s projekt i Kosova 
• Min enkatundersokning visade att barnen inte var medvetna om vad FN:s konvention 

om barns rattigehter var.... 
•  
3. UNICEF:s mål med UNICEF:s implementeringsarbete i framtiden 
 

• Framtids målen med implementeringen av konventet? 
• Hur lange stannar UNICEF i Kosova? 

 
(Begreppet ”vi” är menat för UNICEF) 

 
6.2.1 Konventets historia i relation till Jugoslavien  
 
Hur ligger det till med Jugoslaviens ratificerning av konventet 1990? 

 
...Det är en kompilcerad fråga... När fd. Jugoslavien existerade 
ratificerade landet FN: s konvention om barnsrättigheter. Eftersom 
Kosova, var del av Jugoslavien den perioden inkluderades Kosova som 
delrepublik i Jugoslaviens ratificering, men när federala Jugoslaviens 
upplösning skedde ledde det till att situationen försämrades i Kosova. Ja 
då blev Kosova blev del av den nya staten Serbien och 
Montenegro...Efter det har UNICEF ingen information om vad som 
hände med ratificeringen av FN: s barnkonvention.   

 
På ett sätt skall barnkonvention gälla i Kosova men det gör det inte” 107 
 
 

Vad kan du berätta när det gäller Kosova i samband med  
ratificeringen av konventet?  

 
...Men även om Kosova var del av ratificerigen då kan inte ratificeringen 
vara gilltigt nu eftersom Kosova inte är ett självständigt land. Och idag är 
det aktuella dikussioner om dess framtida status. Kosova  har inte  rätt att 
ratificera FN:s konvention om barns rättigehter... detta är ju på grund av 
statuset som protektorat samt att protektoratet uppfyller inte andra krav 
som då FN:s barnkonvention kräver... Ja för att ratificera konventionen 
måste ett land vara först och främst självständigt sedan även kunna 
uppfylla vissa kriterier som FN:s konvent om barnsrättigheter ställer,ett 
exempel är artikel 43108 
 
Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva 
åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt 
kända bland såväl vuxna som barn. 
 
 Vi måste inse faktumet att Kosova tyvärr inte den kapaciteten att 
genomföra det artikel 43 i barnkonventionen framhåller. Och eftersom 

107 Monica UNICEF 
108 Monica/ referrar artikel 43 I konventet  
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Kosova inte har det arbetar UNICEF i Kosova efter FN: s 
barnkonvention, vi rapporterar om Kosovas situation till Geneva via 
UNMIK” 109  
 

6.2.2 Unicefs arbete med konventet idag   
 

Hur pass kunniga är den Lokala Befolkningen om konventet? 
 
En del av den albanska befolkningen i Kosova är medvetna om att FN:s 
barnkonventionen existerar. Barnkonventionen har blivit känt genom  
olika kampanjer vi har lanserat i samband med konventet. 
... Det är inte enbart vi i UNICEF som arbetar med barnokonventionen, 
under de första månderna i efterkrigstiden i Kosova kom det flera 
humanitära organisationer & icke statliga barnvänliga organisationer som 
arbetar för barnets bästa, och jag (Monica) vet att de har arbetat mycket 
med att informera befolkningen om konventet... Sedan så arbetar den 
albanska regeringen med att informera  människor om konventet vilket 
underlättar vårt arbete...   
 

Har kulturen varit  ett problem for implementering? 
 
Kulturen har varit ett problem för vår t(UNICEF) arbete eftersom Kosova 
redan har ett etablerad traditionell kultur, där normer och värderingar 
skapat ett samhällsmönster så är det svårt att bryta sig igenom. Mer 
specifikt att de yngre skall respektera äldre, vilket kan vara fel ibland.  
 
... Jag kan kan berätta om ett fall där det har funnits lärare, föräldrar som 
reagerat mot barnkonventionen. Reaktionerna har antytt på att barnen  
förlorar disciplinen och föräldrar förlorar auktoritet genom konventionen.  
 
Men ...  det är något vi arbetar med. Människor har fått fel bild av 
konventet och vi inom UNICEF arbetar med att förändra det. Men det är 
ju inte bara Kosova som har det med kulturproblem, bara för att nämna 
så har ju inte USA ratificerat konventet heller bara på grund av att de 
känner att föraldrar förlorar auktoriteten.  
 
 .. Som jag nämnde innan arbetar vi för att förandra detta genom att 
fortbilda människor om barnkonventionen. De kategorier som utbildas är  
lärare, föräldrar, poliser i samband med de rättigheter barn har. 
Utbildningen sker i syfte  att barn inte skall diskrimineras, utsättas för 
våld, exploatering etc. 
 

Vad för positiva respektive negativa effekter  implementering haft än 
så länge i Kosova. 

Det positiva med konventet har varit att barnens medvetenhet om deras 
rättigheter har ökat och konventet har blivit allmänt känt. Vi har sett en 
utvecklig 
 
... Barnen har blivit starkare som  som individer, lärt sig om hur man kan 
skydda sig i obekväma situationer.  
 
...UNICEF har inte märkt några negativa effekter i samband med 
impelmenteringen av konventionen utöver att föräldrar och lärare ansett 

109 Monica child Protection UNICEF 
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barnen förlorar diciplinen vilket som jag sa tidigare att vi arbetar för att 
förändra. Vi vill att den albanska befolkningen skall verkligen förstå den 
riktiga innebörden av konventet. 
 

Vad för slags samarbete har UNICEF med Kosovas regering?  
 
UNICEF arbete är att stödja regeringen med implementeringen av 
barnkonventionen, dett är vår arbetsuppgift som FN:s barnfond. Det är 
regeringens uppgift att implementera konventet i Kosova  

 
 ”Vi funkar som konsulter at den albanska regeringen” 110  

 
 Kosova har inte rätt att ratificera konventet på grund av deras stauts som 
FN-protektorat ...men trots det arbetar regerigen med konventionen i 
grunden och det stödet har Kosova från UNICEFF. Syftet med att 
efterleva konventet utan ratificering är för barns bästa ...samt att 
underlätta implementeringsarbetet i framtiden.  
 
UNICEF:s arbete sker i samarbete med den albanska regeringen. 
Samarbetet är i största del med  Ministären om Utbildning och hälsa, 
avdelningen för jämställdhet, socialen och premiärministern. UNICEF 
har en representant i premiärministerns kontor som har ansvaret att 
utbilda personalen i barnsrättigheter. Alla våra projekt börjar UNICEF 
med det syftet att regeringen sedan skall ta över. Av de erfarenheten jag 
ifran Kosova sa har organisationen hittills inte haft några problem alls 
med den albanska regeringen då de har godkänt alla våra förslag. 
Processen mellan den albanska regeringen och UNICEF går till sa har att 
vi skriver ett slags dokument... kontrakt som förklarar om det aktuella 
projektet och om tillvägagångssättet för att uppnå dess specifika syfte. 
Godkänner regeringen sedan detta  projektet skriver de på kontrakt och 
sedan är vi igång med projektet.  
 

 Vilka projekt har UNICEF:s i Kosova? 
 
De olika programmen organisationen arbetat med... är då utbildning, barn 
och unga människors hälsa, utveckling och deltagande, Nöd respons 
program  och många fler. Programmen har varit i syfte att ge 
kosovoalbanska barnen samma möjligheter som alla andra barn i världen.  
 
...UNICEF:s arbete med projekt i Kosova har haft stor genomslagskraft i 
den aspekten att alla projekt i samband med barn och ungdomar har haft 
positiv effekt. Jag påpekar att alla våra projekt finanseras av omvärlden 
och ett problem för Kosova idag är att det inte aktuellt i den mediala 
världen vilket innebär att finansieringen blir allt mindre. Projekten 
påverkas mycket av finaseringen, vissa kan inte avslutas eller utvecklas  
sedan är det även  problem att andra planerade projekt kan inte påbörjas.  
 

Min enkätundersökning visade att barnen inte var medvetna om vad FN:s 
konvention om barns rättigehter var.... 

 
Jag har gjort en enkät undersökning samband med de kosovaalbanska 
barnens kunskaper om UNICEF och FN: konvention om barnsrättigheter. 

110 Monica UNICEF 
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Barnen visste att de hade rättigheter, men var inte medvetna om FN:s 
barnkonvention. Jag frågade Monica varför det var så ?111 
 
 Den huvudsakliga anledningen varför barn inte vet om FN:s konvention 
om barns rättigheter är på grund av kriget. Barn känner inte till 
konventionen, den spända situationen i Kosova har gjort att många har 
glömt bort konventionen. Mycket kan ses på att flickor i Kosova är 
mycket diskriminerade, majoriteten av dem går enbart färdigt 
grundskolan, vilket jag personligen känner är mycket diskriminerande,  
Organisation prioriterar bland annat flickors utbildning, barnsutvckling 
samt informerar barn om deras rättigheter, genom skolor, kampanjer etc... 
Allt detta för att konventet ska bli allmänt känt. 
 

Vilka är UNICEFs framtids målmed implementeringen av konventet? 
 
Några av de framtidsmål UNICEF har för barnen här i Kosova är i 
samarbete med Ministären för Utbildning att införa och möjliggöra 
utbildning för alla barn i Kosova. Genom ministären för hälsa kunna 
erbjuda vi alla mammor och barn tillgång till sjukvård och ta hand och 
upplysa barn och ungdomar om hälsa.  I framtiden planerar vi även att 
lansera en stor kampanj om barnkonventionen med hjälp av den albanska 
regeringen. Detta i syfte for att göra barnkonventionen allmänt känt. 
 

Hur länge stannar UNICEF i Kosova? 
 
UNICEF kommer finnas i Kosova stödja och hjälpa regeringen att 
implementera konventet så länge som Kosova behöver vårt hjälp, hur 
länge det är vet vi inte just nu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 Labeata , refererar till en av enkätfrågorna  
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7. Enkätundersökning 

 
Resultatet av enkätundersökning redovisas i digram. 100 barn i åldrarna 7-
17år deltog enkätundersökningen. Enkätundersökningen tog plats i centrala 
Peja112. Deltagara bestod av lekande barn ute på stan samt barn vilka var ute 
i en skolgård - Grundskolan Vasho Pash Shkodrani. Jag har valt att 
presentera resultatet i diagram samt ge en kort förklaring över vad det är 
diagrammen visar.  
 
7.1 RESULTAT AV  ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
Fråga 1: Känner du till de rättigheter du har som barn? 
Alternativen att välja mellan var Känner till, Lite och Inte alls. 

Sammanfattningsvis resulterade fråga tre till att majoriteten av  de 100 barnen vilka 
deltog vid enkätundersökningen känner sitt sina rättigheter som barn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 En stad i Kosova  
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Fråga 2: Känner du till FN-:s Konvention om barns rättigheter? 
Alternativen att välja på var Känner inte till och Känner till. 
 

 
Totalt av de 100 barnen var det 33 som kände till FN-konventet om barnsrättigheter 
medan 67 kände inte till konventet.  
 
Fråga 3: Vad tror du, respekteras dina rättigheter som barn i din omgivning? 
Alternativen att svara på var Respekteras och Respekteras inte.  

 
Spridningen enligt ålder på denna fråga var ganska jämn då åldrarna 10 till 14 
dominerade. Det var totalt 82 barn som tyckte att deras rättigheter som barn respekterades. 
Men 18 barn tyckte inte att deras rättigheter respekterades.  
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Fråga 4: Vet du vad UNICEF är? 
Alternativen att svara på var JA och NEJ. 
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Totalt av 100 var det 77barn som kände till UNICEF och 23 som inte gjorde det. Av dem 
som svarade JA att de kände till UNICEF var det  43 pojkar och 34 flickor. Av de som 
svarade NEJ var det 12 pojkar och 11flickor.  
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Fråga 5: Om JA på föregående fråga,( Om du känner till UNICEF eller inte) var snäll 
och redogör för hur ni har kommit i kontakt med UNICEF? 
Alternativen att välja på var Genom skolan, Humanitär hjälp eller genom Ideella 
Organisationer. 
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Totalt var det 77 barn som svarade JA på fråga fyra som var kravet for att svara på fråga 
sju. Av de 77 barnen vilka svarade ja ledde till att fördelningen mellan de olika 
alternativen blev att  25 hade kommit kontakt med UNICEF genomskolan. 39 pojkar 
hade kommit i kontakt med UNICEF via humanitär hjälp. 13hade kommit i kontakt med 
UNICEF genom humanitär hjälp. 
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Fråga6 : Hur mycket tror du att UNICEF har hjälpt till för att förverkliga 
barnkonventionen i Kosova? Alternativen att välja på var Mycket, Lite och Inte alls. 
 

Totalt var det 37 barn som tyckte att UNICEF hade hjälpt till mycket för att förverkliga 
barnkonventionen i Kosova. 26 barn tyckte att UNICEF hade hjälpt till lite och 17 tyckte 
att UNICEF inte hade hjälpt till alls.  
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7. Analys  
I analysendelen, knyter jag samman bakgrund, tidigareforskning och teoretiskt perspektiv. 
Jag tar upp arbetet med implementeringen av barnkonventionen i Kosova och Sverige 
samt en kort jämförelse mellan dem. 
 
7.1 Implementeringen  av banrkonventionen i Kosova 
Det som framkommer av studien är tydligt att barnkonvention behövs i Kosova, landet 
befinner sig idag på en rahabiliterings process från kriget som tog slut år 1999. Men det 
är svårt att implementera konventet. Sett på Kosova ur ett makro objektiv nivå så är 
Kosovo ett FN protektorat som aldrig har varit ett självständigt land, men är idag aktuell 
för en framtida självständighet – något som även idag diskuteras på högsta instans inom 
FN. Kosova är ett område som i fler hundra år utsatts för konfliktartad politiskt press. 
Tyvärr så har det lett till att befolkningen har varit förtryckt och därmed har inte området 
stark ekonomi. Kosovas konstitution är inte riktigt strukuterat och styrs av UNMIK. Som 
ett FN protektorat har Kosova inte rätt att ratificera konventet om barns rättigheter men 
de efterlever konventet utifrån de regler och krav som ställs för att efterleva dess 
implementering.  

Ur ett makro objektiv nivå kan man se att Kosova för närvarnade som ett FN 
protektorat arbetar genom UNICEF med barnkonventionen. UNICEF fungerar 
som ”konsulenter” till den lokala regeringen för att införa en barnvänlig lagstiftning som 
skall komma tillstånd i samband med dess självständighet. När en sådan lagstiftning 
införs kommer Kosova att beröras på de överiga nivåerna som Ritzer (1996) tar upp i sin 
metateoretiska schema. Det innebär att det kommer beröras på makro subjektiv nivå i 
samband med dess kultur, normer , på mikro-subjektiv nivå i samband med ändringen av 
sociala sturkturer i samhället och på mikro-objektiv nivå, då beteende och interaktion och 
mycket annat ändras.  Ritzer (1996) betonar i sin teori att det är viktigt att makro och 
mikro har ett dialektiskt förhållande. Mellan mikro och makro finns en bred rang av; 
grupper, kollektiv, sociala klasser och organisationer. Det är svårt att se en klar gränslinje 
mellan mikro och makrosociala enheter påpekade Ritzer (1996) eftersom samhället är 
uppbyggt av såväl subjektiva som objektiva dimensioner. Att arbeta med 
barnkonventionen så tidigt menade man på UNICEF är bra eftersom barnkonventionen 
inte kommer att vara främmande för befolkningen när tiden är inne för ratificering. Något 
som genomsyrat hela helaforskningsprocessen för denna studie sedan undersökningen 
började på fältnivå. 
 
Som konsulenter till regerigen har UNICEF påbörjat utvecklingsprojekt och nöd och 
rehabiliteringsprogram som ökat människors medvetande om konventet i sig. UNICEF 
personalen nämnde att de stött på problem, att lärare och föräldrar känt att de förlorar 
dess autktoritet och i deras kultur så är det de vuxna som bestämmer. Det är ju svårt att 
bara komma in i ett land och ändra på lagar, kulturer, människor normer, värden 
samhällets social struktur etc.  Det syns att UNICEF vill införa ett lagstftning och 
förbredda Kosova för en ratificering så att lagstiftningen går igenom. Det behövs 
financiella resurser för att implementerings arbetet skall gå igenom till fulla. Kosovas 
ekonomi är inte tillräckligt stark och UNICEF:s fonder räcker inte till. Detta kan vara en 
anledning till att enkätundersökningen visade att barnen inte hade så stor kännedom och 
inte var så medvetna om FN:s barnkonvention. Dock visar undersökningen att barnen var 
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medvetna om att de hade rättigheter. Barnens okunnighet i detta kan bero på att 
UNICEF:s projekt är baserade enbart i vissa delar i Kosova eftersom fonderna inte räcker 
till. En lagstiftningen i samband med FN:s barnkonventionen kan enbart införas när 
Kosova är självständigt och har uppfyllt grundprinciperna i barnkonventionen dvs artikel, 
2,3,6 och 12 samt bla artikel 42-43113. Först när Kosova blir självständigt och har uppfyllt 
geundpinciperna blir det aktuellt med en lagstiftning i samband med barnkonventionen.  
Genom Ritzers metateoretiska schema kan man se hur själva processen går till med 
barnkonventionen och vad den tillför Kosova. 
 

 
 
Lagstiftningen som är aktuell i samband med barnkonventionen kommer utöver 
grundprinciperna två ,tre,sex och 12 bland annat att täcka artiklar i barnkonventionen som 
artikel ett ”Ett barn - det är varje människa under 18år”,  artikel fyra ”Konventionsstaten 
ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser söka förverkliga barnets 
sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. När resurserna inte räcker  till bör man 
söka lösningar genom internationellt samarbete”,  artikel 23 ”Varje barn med fysiskt eller 
psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör dess 
aktiva deltagande i samhället och många fler”. Lagarna som träder i kraft skall fungera 
som incitament till att individ/samhälle ska uppföra sig på ett speciellt sätt. Detta kommer 

113 Bilaga 3 

Makro                                         
Objektiv                                        

Mikro subjektiv 
 
Individen konstruerar  
sin verklighet, Samhället 
blir barnvänligt, och 
eventuellt när 
protektoratet blir 
självständig ratificeras 
konventet- Ny Lagstifning 
                

 
 
BK i Kosova  
ska leda till 
att 
lagstiftningen  
ilandet 
kommer 
 tillstånd 

Lagstiftningen som är aktuell i 
samband med 
barnkonventionen . 

Makro 
subjektiv 

Lagarna som träder i kraft 
skall fungera som incitament 
till att individ/samhälle ska 
uppföra sig på ett speciellt 
 
 
 

Mikro objektiv 

UNICEF:s 
arbete med BK  UNICEF:s konsulterar 

Kosovas regering att 
införa nya lagar.. 
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att utvecklas i mönster och människor kommer dras in i mönstret eftersom de påverkas på 
individnivå och därefter konstrueras en ny verklighet. 
 
7.2 Implementeringen av barnkonventionen i Sverige  
Ser  man på Sverige utifrån makro-objektiv kan man se att Sverige var  bland de första 
länderna att ratificera Förenta Nationernas konvent om barns rättigheter och är idag ett 
konventland sedan 15 år tillbaka.  Landet är väl uppdelat i län, länstyrelse, landsting, 
kommuner etc. Sverige är ett demokratiskt land välmående av fred och neutralitet genom 
mer än 200 år har Sverige uppnått en hög levnadsstandard. Sverige har en stark ekonomi 
och landet har ett modernt distributionssystem, bra interna och externa 
kommunikationsmedel och en välutbildad arbetsstyrka. Sveriges konstitution består i fyra 
grundlagar: regeringsformen, successionsordningen tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. Sverige har alla medel för att implementerings arbetet skall gå 
igenom till fullo. Gräver man ner och ser det utifrån en mikro-objektiv kan man se att 
trots Sveriges tillgångar visar rapporter som Bos rapport att man egentligen inte har 
kommit så långt med implementerings arbetet av barnkonventionen. Man  kan se att 
sedan Sverige har ratificerat konventet har man tagit åtgärder för implementering  vilka 
näms  i Bo:s rapport att regeringen avsatte medel till frivilligorganisationerna samma år 
som ratificeringen detta i enlighet med artikel 42-43 114 . Man tillsatte en särskild 
myndighet Barnombudsmannen (BO) som inrättades år 1993 med uppdraget att företräda 
barn och Unga i Sverige samt att bevaka och främja genomförandet av barnkonventionen. 
Ur ett makro – subjektiv nivå så är Sverige ett så välutvecklad land där deras kultur och 
normer och värden sätter barnets bästa i första rummet.  
Den svenska befolkningen vet idag att barnet skall respekteras och har sin rättigheter men 
det är mer landets grundlagen som står för den kunskapen. Sedan Bo inrättades kan man 
se att arbetet har börjat flyta och tagit en allvarlig riktning, och man har börjat arbeta med 
att utbilda både vuxna och barn om konventet. Man har inrättat en speciell komitte, 
tillsatt ministrar, år 1999 godkände riksdagen regeringens förslag till en nationell strategi 
för att förverkliga FN:s konvention om barns rättigheter. Man kan se utifrån Bos rapport 
att arbetet har tagit en positiv riktning och håller hela tiden på att utvecklas och 
människors kunskap ökar. D.v.s. att ur ett mikro- subjektiv nivå kan man se att det skapas 
nya och olika sociala sturkturer av verkligheten i samband med konventet. Det är en bit 
på vägen men det är mycket mer som skall göras med tanke på BO:s presentation av de 
frågor som oroar. Några av frågorna som BO tog upp i sin rapport var förverkligandet av 
barnets sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter i olika delar av landet på grund av 
att kommunernas ekonomiska situation varierar. Vårdnads process i Sverige är 
oroväckande då, yngre barn inte har rätt att uttrycka sina åsikter i mål om vårdnad, 
boende umgänge. Men sett på den positiva implementerings insatsen ser det ut som att de 
orväckande frågorna vilka BO tar upp kommer vända om ocht a en postivriktning. 
 
7.3 Jämförelse mellan Sverige och Kosovas implementerings arbete med 
barnkonventionen 
När man jämför Kosova och Sverige i samband med konventionen är det lite underligt att 
se att Sverige trots sina tillgångar inte har hunnit så långt med arbetet av 

114 Bilaga 3 
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barnkonventionen. Sverige är trots allt ett konventland medan Kosova är ett FN 
protektorat – av den anledningen också svårt att jämföra dessa två. Det kan vara så att just 
för att Kosova är ett FN protektorat är barnkonventionen så prioriterat. En anledning till 
att det inte är lätt att jämföra Sverige med Kosova är att det i Sverige är det riksdagen och 
regeringen som sköter hela processen, med lite övervakning av UNICEF som i Sverige 
prioriterar sina projekt för att hjälpa utvecklingsländer – något som kan tolkas att Sverige 
har en ganska hög grad av implementeringen av konventet.  
I Kosova däremot är det UNICEF som lett arbetet, hjälpt till den lokala regeringen, och 
utifrån detta kan dra slutsatsen att man uppnåt en hög grad av medvetande, dock återstår 
det att se hur detta utvecklar sig när Kosova får sin politiska status löst. Det är först då 
som Sverige kan jämföras mot Kosova, i en bredare mening. 
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8. Diskussion 
 
Det har varit en lärorik och intressant period. Uppsatsens syfte var att se hur UNICEF 
arbetar med implementeringen av barnkonventionen i Kosova.  Att jag samlade 
information i Kosova var spännande för mig eftersom jag är född i Kosova och har bott 
där de första sju åren av mitt liv. Kosova är ett område som inte för länge sedan kommit 
ur ett krig och befinner sig fortfarande i rehabilitering period. Det är ett FN protektorat 
och har därmed inte rätt att ratificera konventet. Och eftersom det är ett FN protektorat är 
det mer än rätt att FNs barnkonvention efterlevs, med det menar jag att det är lika bra att 
uttnyttja sitsen som ett FN protektorat på ett positivt sätt. Konventet blir därmed inte 
främmande för befolkningen och lagstiftningen kan gå igenom utan problem när 
protektoratet väl blir självständigt land. Genom mina intervjuer kände jag att jag 
fördjupade mina kunskaper om bl.a UNICEF s arbete, vad deras uppgift är som FNs 
barnfond. Jag upptäckte vilket även resultatet visade att organisationen har arbetat flitigt 
med de olika projekten för att förbredda människor för en framtida ratificering av 
konventet. Självklart har organisationen stött på problem med implementeringsarbetet så 
som kulturskildringen men har och arbetar fortfarande för att verkligen övertala 
människor att det är för barns bästa och att föräldrens roll framhävs och inte tvärtom. 
 
Frågor som dykte upp i mitt huvud i samband med Kosovas status har varit om Kosova 
kommer kunna klara av att uppfylla de andra kriteriena konventet ställer till en konvent 
stat. Olyckligtvis saknar Kosova mycket ekonomiska resurser, implementerings arbetet 
kostar mycket UNICEF kan inte bekosta allt. Trots allt när man tänker efter så är ju 
UNICEF s uppgift att uppmuntra den albanska regerigen att implementera. 
Organisationen har fonder, men som Monica påpekade för mig under intervjun var att 
Kosova inte är medialt känt och fonderna minskar vilket leder till att UNICEF inte har 
råd att bekosta även om de vill. 
 
Det är här relevant att jämföra med Sverige sett på hur pass stark ekonomiskstat det är 
med världens bästa välfärdsystem så kan man se att landet som ett konventland 
fortfarande inte lyckats implementera konventet fullt. Jag har själv gått hela grundskolan 
här (Sverige) och minns inte att vi har fått något information om barnkoventionen alls. 
Jag har då undrat hur det kan komma sig att barn i Kosova idag kan mycket mer om 
barnkonventionen än vad barn i Sverige, kan det vara för att Kosova är ett FN protektorat 
eller är för att barnsrättigheter finns redan i svenskarnas huvud att det inte bheöver 
skrikas ut . Sett på Bos rapporter så står det ju allt det arbete man gör och har gjort sedan 
Sverige blev ett konventland. Det känns som om rapporterna är mycket generaliserade 
och objektiva för ser man det subjektivt så upptäcker man att många människor (barn) 
inte har berörts i det arbetet. Barnkommitten betonar artikel fyra om barnkonventionens 
genomförande, grundprinciperna 2,3,6 och 12 samt artikel 42 och 44 om 
informationsinsatser. Trots att BO tagit upp punkter för att förändringsarbete skall 
fungera såsom välförankrade politiska beslut, tydligt mätbaramål ekonomiska resurser etc 
känns det som att det behövs mer vilja i det hela. Sverige har alla medel, jag menar sett ur 
ett ekonmiskt syn. Men det behövs människor som förstår konventets innebörd och som 
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skall vilja arbeta med konventionen samt samarbeta med det icke statliga 
organisationerna. Den nationella strategin är ju bra men man har ju utbildat mer 
männsikor med höga poster i myndigheter etc men glömt barnen, jag förstår Bos taktik 
att utbilda de som sitter högst upp men när man gör det är det även viktigt att utbilda barn 
och de som arbetar och berös av detta dagligen. 
 
 Kanske är det så att Sverige har en väl etablerad lagstiftning som skyddar barnen även 
om konventet inte finns, men det får man se i Sveriges grundlag.  Men för närvarande ser 
det ut som det är mer aktuellt i Kosova då det finns ingen tydlig och väl etablerad 
lagstiftning i protektoratet utvöver FNs, att vara ett FNprotektorat är ju en fördel i 
samband med barnkonventionen. Kosovas konstitution är inte riktigt strukuterat och styrs 
av UNMIK och området håller fortfarande på att rehabilitera sig efter kriget och det 
innebär att barnen inte är lika skyddade som i Sverige. I Kosova förkommer det våld, 
människor är frustuerade eftersom de förlorat mycket i kriget även familje medlemmar 
och på senare tid har området även blivit centrum för trafikering etc.  Kosovas befolkning 
är ju ung då med över 50% som är under 25år gammla, dvs att många barn kan beröras 
av de ovannämnda problemen. Sett utifrån analysen ur anlyasen och Ritzers analyserings 
nivåer ser man att Kosova med hjälp av UNICEF är på god väg men trots det så kan det 
inte införas en lagstaftning innan Kosova som ett FN protektorat blir ett självständigt 
land. Kosova är idag aktuell sett för att bli ett självständigt land, och jag tror att när det 
väl blir det så kommer man arbeta mycket med grundprinciperna så att ratficeringen kan 
gå igenom och lagstiftningen införs vilket kommer skydda många barn. Tankar och 
frågor som dyker upp i mitt huvud i samband med Kosovas självständighet är, 
Att i samband med självständigheten så kommer Kosova bli medialt känt igen, kommer 
då UNICEF starta fondinsamling, eller kommer kanske FN kommer att sponsra en 
snabbare implementeringsarbete så att Kosova kan uppfylla ratificerings kraven. Sedan i 
samarbete med Kosovas regering införa en ny lagstiftning som skyddar barnsrättigheter.  
 

8.1 Avslutning 
Det har varit mycket intressant och lärorikt att studera arbetet med implementeringen av 
barnkonventionen i Kosova . Det har dock varit lite komplicerad med tanke på att 
Kosova inte är ett självständigt stat. Men det har lett att jag fördjupat mina kunskaper i 
ämnet.Det är mycket positivt att se att arbetet med konventet har tagit en positiv riktining 
både i Kosova och Sverige. Sedan återstår det att se vad som händer i Kosova efter dess 
politiska status löst. 
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BILAGA 1   

 
 
This form is for my bachelor thesis that I am doing at the institute of Blekinge Tekinska 
Högskola in Sweden. The subject of my thesis is about UNICEF:s work,  implementing 
the UN:s childrens right convention in Kosova. 
 
I ask for your help to answer the questions by marking the answer that you choose, and 
please answer as honest as possible.   
 
Thank you for your help! 
Labeata Shala 
 
 
 
 
 

1.  Are you aware of witch rights you have as a child? 
 

Good    Little   Not at all 
 

2. Are you aware about the UN:s convent about children’s rights? 
YES    NO 

 
 

3. According to you, Do you think childrens rights are respected around you? 
YES    NO 

 
4. Do you know what UNICEF is? 

 
YES    NO 

 
5. If you answerd YES on the question before, please specify through who you have you been in 
contcat with UNICEF? 

 
Trough school   Trough aid  TroughNGO:s 

 
6. According to you , how much has the UNICEF helpt implementing UN:s convent of childrens 
rights? 
Good    LIttle   Not at all 
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BILAGA 2   
 
Inetrvjuguide   
 
1.Konventets historia i relation till Jugoslavien  

• Jugoslaviens ratificerning av konventet 1990. 
• Kosova och ratificeringen av konventet  

 
 
2.Unicefs arbete med konventet idag   

• Lokala Befolkningens kunskaper om konventet 
• Kulturen  ett problem för implementering 
• Positiva respektive negativa effekter som implementering haft än så länge i 

Kosova. 
• Samarbete mellan Kosovas regering och UNICEF 
• UNICEF:s projekt i Kosova 
• Min enkatundersokning visade att barnen inte var medvetna om vad FN:s 

konvention om barns rattigehter var.... 
 
 
3.UNICEF:s mål med UNICEF:s implementeringsarbete i framtiden 

• Framtids målen med implementeringen av konventet? 
• Hur lange stannar UNICEF i Kosova? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 58 



BILAGA 3  
 
Artiklarna i barnkonventionen i kortversion115 
 

1. Ett barn- det är varje människa under 18år 
2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras  
3. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet  
4. Konventionsstaten ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser söka förverkliga 

barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. När resurserna inte räcker  till bör man 
söka lösningar genom internationellt samarbete 

5. går ihop med  artikel 4   
6. Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas  
7. Barnet har rätt till ett namn och nationalitet. Barnet har, så långt det är möjligt, att få veta vilka 

föräldrarna är.  
8. går ihop med artikel 7 
9. Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa . 

Barn som inte bor med sina båda föräldrar ska ha rätt att träffa båda två regelbundet. 
10. Ansökningar  från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, 

humant och snabbt sätt. 
11. Går ihop med artikel 10  
12.  Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter 

behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. 
Barnets rätt till tankefrihet , samvetsfrihet  och religionsfrihet ska respekteras. 

13. Går ihop med artikel 12 
14.  Går ihop med artikel 12 
15. Går ihop med artikel 12 
16. Går ihop med artikel 12 
17. Går ihop med artikel 12 
18. Båda föräldrarna har gemensamt det primära ansvaret för barnets uppfostran och utveckling. 

Barnets bästa ska för dem komma i första rummet. 
19. barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykisk våld och mot vanvård eller utnyttjande av 

föräldrar eller andra vårdnadshavare. 
20. Barnet som berövats sin familjemiljö, ska ha rätt till alternativ omvårdnad. Vid adaption ska 

staterna säkerställa barnets bästa i enighet med gällande lagar. 
21. Går ihop med artikel 20 
22. Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt eller tillsammans med 

föräldrar eller annan person. 
23. Varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som 

möjliggör dess aktiva deltagande i samhället. 
24. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård. Alla länder ska arbeta för att minska spädbarnsdödligheten, 

bekämpa sjukdomar och undernäring och avskaffa traditionella, hälsofarliga sedvänjor. Gravida 
och nyblivna mammor har rätt till hälsovård. 

25. Går ihop med 24  
26. Går ihop med 24  
27. Går ihop med 24  
28. Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda barnet inför livet, 

utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och 
vänskap mellan folken.  

29. Går ihop med 29  
30. Barnet som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt till sitt språk , sin kultur 

och religion. 
31. Barnet har rätt till lek, vila och fritid. 
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32. Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt arbete som skadar eller 
hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets hälsa. 

33. Barnet har rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika. 
34. Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i 

prostitution och pornografi 
35. Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras. 
36. Går ihop med 35 
37.   Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling och 

bestraffning,. Inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Barnet får inte bestraffas 
med livstids fängelse eller dödstraff. Varje frihetsberövat barn ska ha behandlats humant och med 
respekt. Barnet har rätt att snarast möjligt få juridisk hjälp. Barnet i fängelse har rätt till kontakt 
med och besök av sin familj.  

38. Inget barn under 18år får användas för direkt deltagande i väpnande konflikter. Ingen får värva så 
unga barn som soldater till väpnade konflikter. 

39. Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller 
annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning. 

40. Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt för straffbara handlingar, har rätt till en 
behandling som främjar barnets känsla för värdighet och av andras mänskliga rättigheterna. 

41. Rättigheterna i konventionen gäller inte om andra nationella lagar ger barnet större möjligheter att 
förverkliga rättigheterna.  

42. De  stater som anslutit sig till konventionen åter sig att göra konventionens bestämmelser och 
principer allmänt kända bland vuxna och barn. 

43. Innehåller bestämmelser om hur alla länder som anslutit sig till konventionen ska arbeta för att 
förverkliga den. En övervakningskommitté inom FN granskar konventionsstaternas rapporter. 
FN_ organ och frivilligorganisationer kan också delta med information till FN. 

44. Går ihop med artikel 43 
45. Går ihop med artikel 43 
46. Innehåller regler om hur stater kan ansluta sig till konventionen och när dessa börjar gälla. 

Konventionsstater kan inte reservera sig mot artiklar som strider mot konventionens ändamål och 
syfte.   

47. Går ihop med artikel 46 
48. Går ihop med artikel 46 
49. Går ihop med artikel 46 
50. Går ihop med artikel 46 
51. Går ihop med artikel 46 
52. Går ihop med artikel 46 
53. Går ihop med artikel 46 
54. Går ihop med artikel 46 
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