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Barnkonventionen har blivit lag 
– Vad innebär det för ditt företag?
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#hållbartnäringsliv

#childrightsandbusiness

#crb
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Dagens program

14.30-14.40: På gång inom NMC

14.40-15.30: Talarpresentation

15.30-16.15: Gruppdiskussion

16.15-16.30: Summering och avslutning

#NMCnätverk

#hållbartnäringsliv

#childrightsandbusiness

#crb
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PÅ GÅNG INOM NMC
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Kommande evenemang
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Mentorsskapsprogrammet 2020/2021

Ansökan är öppen fram till 22 maj 2020

✓ Dela kunskaper och erfarenheter kring ett 
framgångsrikt hållbarhetsarbete

✓ Reflektera kring olika hållbarhetsfrågor/utmaningar

✓ Utvidga ditt personliga nätverk

✓ Lära känna din adept/mentor

✓ Få nya perspektiv

✓ Förtroliga samtal
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Enkät om priset hållbart ledarskap skickas snart ut!



WWW.NMC.A.SE

DÅ BÖRJAR VI!



NMC 28 april 2020
Social hållbarhet – hur kan ditt företag bidra till socialt ansvarsfulla 
affärsled med barnkonventionen som lag?



Barn är en tredjedel av världens befolkning och 
100% av framtiden



Malin Dahlberg Markstedt

Manager 

Rädda Barnens Center för 
Child Rights and Business
Konsultbolag helägt av Rädda Barnen, 
med säte i Sverige, uppdrag att arbeta 
för hela Save the Children International, 
i 120 länder

Om du har frågor eller vill veta mer, är 
du varmt välkommen att höra av dig:

malin.dahlberg.markstedt@rb.se

+46 (0)76-0460611

mailto:malin.dahlberg.markstedt@rb.se


• Välkomna & Incheckning – förväntningar på seminariet?!

• Interaktiv dag! Varvad med föreläsningsdelar

• Hållbarhet och lönsamhet – hand i hand!

• Presentation av FNs barnkonvention (lag 1/1-2020) och FN Global Compacts Barnrättsprinciper för företag samt 
Child Rights Impact Assessment/CRIA

• Gruppdiskussion – affärsmässiga Utmaningar och Möjligheter utifrån “Barnets Bästa”

• Redovisning och reflektioner/diskussioner i plenum

• Framgångsfaktorer för vidare arbete med barnrättsperspektivet företagsinternt

• Summering + LYCKA TILL!

Agenda för seminariet



GAP-analys; risker och 
rekommendationer

Analys av företags påverkan på barn, 
direkt och indirekt

Stötta befintliga utvecklingsprojekt för 
barn

Skräddarsydda projekt som utformas i 
dialog mellan företaget och RB

Rädda Barnen står på två ben i relation till företag:
TRANSACTIONAL/FILANTROPISKT och TRANSFORMATIONAL

Funding and Partnership Child Rights and Business



Vad vill du:
veta mer om/ha lärt dig/lämna seminariet med kl 16.30 

idag?

Skriv din input i Menti nu 

Förväntningar på seminariet ?!

MENTI



BARNPERSPEKTIV?
BARNRÄTTSPERSPEKTIV?

ENSKILDA BARN!
BARN SOM ÅLDERSGRUPP!
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1919 maj SCUK bildas av Eglantyne Jebb under första 
världskriget
1919 nov SCS/Rädda Barnen bildas i Sverige – 100 år!
1924 Genevedeklarationen om barnets rättigheter 
antas av Nationernas Förbund
1959 Deklarationen om barnets rättigheters antas av 
Förenta Nationerna
1979 Arbetsgrupp bildas i FN för utarbetande av BK
1989 FN:s generalförsamling antar konventionen om 
barnets rättigheter/Barnkonventionen 
1990 Helt enig riksdag i Sverige ratificerar utan någon 
reservation - Transformeras
2020 Barnkonventionen utgör svensk lag -
Inkorporeras

Barnkonventionens 
historiska bakgrund



Varför en barnkonvention och vem är barn?

Varför en barnkonvention?

• Barn är alltid i beroendeställning till 
vuxna

• Gäller alla barn - Universell

• Livets lotteri!

• SDG 17

Vem räknas som barn?

• Varje barn under 18 år



Barnkonventionens innehåll
54 artiklar. 4 grundprinciper

41 artiklar slår fast vilka 
rättigheter barn (0-18) har

Resterande artiklar handlar 
om hur staterna ska arbeta 
med konventionen



Barnkonventionen har ett holistisk synsätt

• Till det yttersta av samhällets 
resurse

• Ålder och mognad

• ”Sense of worth”

Artikel 2 Icke diskriminering

Artikel 3 Barnets bästa 

Artikel 6 Liv och utveckling

Artikel 12 Få komma till tals och få sina 
åsikter respekterade



Barnkonventionens barnsyn

• Barn är självständiga subjekt med egna 
rättigheter, fristående från föräldrarna -
barn är rättighetsbärare

• Balansera frihet och integritet med 
trygghet, skydd och utveckling

• Barn är viktiga som intressenter

• Barn är experter 

• Barndom pågår hela tiden och formar 
allt vuxenblivande

• Barn är viktiga att ”investera” i, för 
samtiden och framtiden



Rättigheterna i barnkonventionen 

• Civila rättigheter och friheter (art 7, 8, 13-17, 19, 37a)

• Våld mot barn (art 19, 24.3, 28.2, 34, 37a, 39)

• Familjen och alternativa former av omvårdnad (art 5, 9-11, 18.1-2, 19-21, 25, 27.4, 
39)

• Grundläggande hälsa och välfärd (art 6, 18.3, 23, 24, 26, 27.1-3)

• Utbildning, fritid och kulturella aktiviteter (art 28, 29, 31)

• Speciella skyddsåtgärder (art 22, 30, 32-36, 37b och d, 38-40)



Sverige och barnkonventionen

• Barnkonventionen trädde ikraft i Sverige den 2 september 1990

• Sedan dess har vi varit skyldiga att se till att vår nationella lagstiftning 
överensstämmer med konventionen

• Barnombudsmannen inrättas och en Nationell strategi antas och gäller alla 
förvaltningsnivåer

• Barnkonventionen har transformerats in i flera lagar, t.ex. regeringsformen, 
föräldrabalken, utlänningslagen, skollagen och socialtjänstlagen

• Enligt principen om fördragskonform tolkning är domstolar och andra myndigheter 
skyldiga att tolka de svenska lagarna i ljuset av barnkonventionen

• Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen inkorporerad/utgör en del av den 
svenska rätten och kan åberopas som vilken svensk lag som helst

.



Barnkonventionen har ställning som vanlig 
lag
• Barnkonventionen har inte ställning 

som grundlag

• Barnkonventionen har samma ställning 
som andra lagar, t.ex. socialtjänstlagen 
och skollagen

• Barnkonventionen går före regler som 
står lägre i regelhierarkin, dvs. 
regeringens förordningar och 
myndigheternas föreskrifter och 
allmänna råd



• Tydliggör att domstolar och andra myndigheter ska beakta de rättigheter som följer av 
barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål 
och ärenden samt verksamheter som rör/påverkar barn direkt och indirekt

• Domare och beslutsfattare kan - i vissa fall - grunda beslut direkt på barnkonventionen

• Barnkonventionen kan fungera som utfyllnad i de fall annan lagstiftning inte fullt ut tar 
till vara barnets rättigheter

• Tydliggör att rättigheterna i konventionen hänger samman och ska tolkas i relation till 
varandra -Holistiskt

Vad innebär det att barnkonventionen är lag?



FRÅGOR på 
det?



Interaktiv övning – vad mår barn och unga bra av?
Vad behöver barn och unga för att utvecklas till sin fulla potential?

Fyll hjärtat!
Skriv i Menti nu

MENTI



Företags och offentliga aktörers påverkan på barns 
uppväxtvillkor spelar roll

Företag har stor påverkan på barn, direkt 
och indirekt, precis som samhällsstyrd 
vht.

En barnvänlig verksamhet är långsikigt
ansvarsfull – utifrån vad som är bra för 
barn, och blir därmed hållbar.

Engagemang för barn leder till en bättre 
värld och till “viktiga värden” för både 
samhället och företagets affärer.

Ansvarsfullhet och lönsamhet går hand i 
hand.



Hållbar samtid och framtid kräver samverkan 
mellan samhälle och näringsliv

”We are not asking 
corporations to do 
something different from 
their normal business, we 
are asking them to do their 
normal business differently.” 

Former and late UN Secretary General, Kofi 
Annan



DAGAB, 2018-01-15

Intervju



Oxford Rapport: Hållbarhet driver lönsamhet.

Source: Oxford University, 2017 



Harvard Rapport: Hållbarhet skapar 
värde/lönsamhet.

Source: ”Turning a Profit while Doing Good”. Brookings Institution, 2014. Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality. Harvard Business 
School, 2015
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Barnets behov och rättigheter = hållbarhet 

Barnets rättigheter och den globala 
hållbarhetsagendan:
FNs konvention om barnets rättigheter – 30 år

FNs Global Compacts Barnrättsprinciper för företag 
– 8 år

(RB medgrundare, global lansering 2012, CRIA stöd till 
företag)

FNs Barnrättskommittés allmänna kommentar nr 
16 (statens bolagsägaransvar)

Regeringens Nationella Handlingsplan för 
företagande och mänskliga rättigheter

De 17 globala hållbarhetsmålen/SDG – direkt och 
indirekt koppling



https://crb.savethechildren.se/business-practice/ikea

https://crb.savethechildren.se/business-practice/ikea


https://crb.savethechildren.se/business-practice/safaricom

https://crb.savethechildren.se/business-practice/safaricom


Barnrättsprinciperna för företag

Children’s Rights and Business 
Principles
Utvecklades gemensamt av Rädda Barnen, 
FNs Global Compact och Unicef, global lansering 
2012 

• En uppmaning till företag att ta sitt fulla ansvar 
och bidra till att göra skillnad för barn genom den 
egna affärsverksamhetens alla led

Rädda Barnens Child Rights Impact Assessment/CRIA

• Ett konkret verktyg som analyserar och stödjer 
verksamheter att se sin påverkan på barn i den 
egen värdekedjan



Children’s Rights and Business Principles



Rädda Barnens CRIA-metod som stöd för företag
Child Rights Impact Assessment

Workshop

Fas 1
”Assessing Impact”

Ge kunskap och 
engagera

Fördjupa förståelse och ge insikter 

?

Implementera och följa upp

Metod

Fördjupa förståelse och ge insikter?
Definiera aktiviteter !

Definiera aktiviteter !

Implementera och följa 
upp

Djupintervjuer
Policyanalyser

Online frågeformulär

Rekommendationer

Genomförande av 
aktiviteter och 

uppföljning av resultat
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– två globala ramverk

Barns behov och rättigheter

Barnkonventionen och Barnrättsprinciperna för företag har 
samma agenda för olika sorters aktörer

Artikel 2 Icke diskriminering CRBP
Artikel 3 Barnets bästa Workplace
Artikel 6 Rätt till liv och utveckling Marketplace
Artikel 12 Rätten att bli hörd/delaktig Community & 
Environment

Barn är beroende av vuxnas ageranden!



Barn påverkas längs hela värdekedjan

Workplace

• Produktion  

• Barnarbete  

• Unga arbetare 

• Migrantarbetare 

• Arbetsvillkor

• Kontrakterad personal

• Butiker

• Unga arbetare och 
extraanställda

• Personalens bemötande i 
relation till barn och 
familjer

Marketplace

• Marknadsföring

• Värderingar

• Könsroller och etnicitet

• Hälsoaspekter

• Intern kommunikation

• Produkter

• Produktutveckling

• Design  

• Display

• Säkerhet

• Hälsa

Community

• Ansvarsfullt agerande för 
barnets bästa i samhället 
där man verkar

• Offentlig upphandling; 
anbud samt 
kvalitetssäkring

• Katastrofer

• Säkerhet i närområdet

• Miljöpåverkan - stor effekt 
för barn/unga; kemikalier, 
transporter, 
energianvändning etc.



Vad är viktigt att tänka på när ”barnets bästa” ska 
identifieras? 

• Vuxnas perspektiv; vuxna i 
nätverket runt barnet/barn

• Samhällets perspektiv; lagar och 
regler

• Forskning och evidensbaserad 
metodik 

• Barnets perspektiv 
(barnperspektiv)

• Barnkonventionens perspektiv 
(barnrättsperspektiv)



Att främja hållbar utveckling inom t.ex. detaljhandelns 
leverantörsled

Changing 
children’s lives



Barnrättsaspekter kopplat till CRBP nr 6 om Ansvarsfull 
kommunikation och marknadsföring 



IKEA Varannan vecka 
https://www.youtube.com/watch?v=t6OzlgXY1BY&list=PLG
YqNGz1pfDp9kt-cZ1Wl9e7LSoFo6ruJ&index=31&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=t6OzlgXY1BY&list=PLGYqNGz1pfDp9kt-cZ1Wl9e7LSoFo6ruJ&index=31&t=0s


Framgångsfaktorer

Enligt ESV , för aktörer som vill inarbeta ett 
medvetet barnrättsperspektiv i den egna 
verksamheten

• Ledningens entydiga stöd och engagemang
• Arbeta in perspektivet i centrala styrdokument
• Fortbildning/kunskapshöjande insatser + information
• Inarbeta i befintliga arbetsprocesser
• Ekonomiska och personella resurser
• Dialog och erfarenhetsöverföring
• Uppföljning och utvärdering kopplat till målstyrning



FRÅGOR på 
det?



Interaktiv övning – ”Top of mind?”
Jobba i grupper – återrapportera i plenum

Frågeställning:

Vilka är dina tankar om barns behov och rättigheter - kopplat till 
den dagliga verksamhet som du verkar i?

Redovisa några (2-3) faktorer; 
Vari ligger utmaningen att arbeta med barns rättigheter 
kopplat till företagets affärsmodell?
Hur ser möjligheterna /adderat värde till företaget ut OM 
man skulle arbeta strukturerat med barnrättsagendan?
Vad krävs för att komma igång med ett tydligt 
barnrättsperspektiv, som styråra, i företagets löpande 
arbete?



Taking actions!
Vad kan du göra för att 
initiera/driva på så att den 
verksamhet som du arbetar i, 
medvetet adresserar barnets 
bästa kopplat till 
kärnverksamheten och 
hållbar utveckling? 



TACK för visat intresse och Lycka Till!

Manager 

Rädda Barnens Center för 
Child Rights and Business
Konsultbolag helägt av Rädda Barnen, 
med säte i Sverige, uppdrag att arbeta 
för hela Save the Children International, i 
120 länder

Om du har frågor eller vill veta mer, är du 
varmt välkommen att höra av dig:

malin.dahlberg.markstedt@rb.se

+46 (0)76-0460611

mailto:malin.dahlberg.markstedt@rb.se
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