
Åsa Ekman 
Barnkonventionsexperten Åsa Ekman föreläser om meningen med Barnkonventionen och hur 
man går tillväga för att tillämpa den. 

Åsa Ekman har i över 15 år jobbat med att sprida kunskap kring Barnkonventionen i syfte att 
göra den tillgänglig för alla att tillämpa och genomföra. Hon har hjälpt närmare 60 kommuner 
att implementera konventionen och som rådgivare har hon utbildat en rad olika organisationer 
i att börja föra ett barnrättsarbete. Ideellt har hon även varit ledamot i riksförbundets styrelse 
för Rädda Barnen under nästan ett helt decennium. 

Åsa Ekman bjuder på föreläsningar fyllda med inspiration och engagemang. Hon föreläser 
utifrån sina egna erfarenheter vilket gör att ert barnrättsarbete blir konkret, levande och 
hållbart med tydliga mål och tillvägagångssätt. Lär er allt om vad Barnkonventionen innebär 
och få massor med kunskap och konkreta tips om hur ni kan implementera konventionen.  

• Åsa Ekman ger tydliga och konkreta tips på hur man går tillväga för att implementera 
barnkonventionen. 

• Hennes fleråriga arbete inom ämnet gör att hon är expert och kan förklara innebörden 
av alla artiklar på ett enkelt och lättsamt sätt. 

• Föreläsningarna fylls av glädje och uppmuntran som inspirerar till förändring, 
samtidigt som de varvas med fakta och forskning som visar på hur barnrättsarbetet ser 
ut idag i olika delar av världen. 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar om barns rättigheter och länders skyldighet och plikt 
att leva upp till dessa. År 2020 kommer dessa konventioner bli lag i Sverige och just vad de 
innebär, har Åsa Ekman stenkoll på. I sitt arbete har Åsa tagit fram metoder och processer samt 
utformat styr-och policydokument över hur företag och organisationer kan utföra ett barnrättsligt 
arbete. Hon har även, tillsammans med UNICEF Sverige, skapat en metodpärm i samband med 
organisationens arbete med Rättighetsbaserad skola. Hon är utbildad inom utvecklingssociologi, har 
studerat kurser om Barnkonventionen och tagit högskolepoäng i barnrätt. 

Åsa Ekman har vid två tillfällen deltagit vid FN:s hearing för samarbetskommittén i samband 
med granskning av Sveriges arbete för konventionen. I sitt arbete kartlägger hon hur barns liv 
ser ut och hur man kan arbeta för att göra det bättre. Hon analyserar inom vilka områden som 
företag måste föra ett bättre barnrättsarbete, som sedan konkretiseras i en handlingsplan med 
tydliga strukturer och mål. Hon arbetar även med att hitta olika former och metoder för hur 
man ska gå tillväga för att börja föra dialog med barn och unga, för att få deras vilja och åsikt 
hörd. Hon ger konkreta tips på hur man tillämpar förslagen som beslutats och hur man 
fortsätter sitt arbete framåt.  

Åsa Ekman föreläser om vad som krävs av chefer och ledningsgrupper för att kunna 
genomföra konventionerna och lär samtidigt ut vad barns rätt till inflytande faktiskt innebär. 
Med hjälp av olika teorier går hon igenom olika modeller och koncept, som förklarar hur alla 
har inflytande och om konsekvenserna det leder till. Hon håller även i  utbildningar och 
workshops med fokus att lyfta diskussion om Barnkonventionens svåra frågor på ett roligt och 
givande sätt. Redan idag har hon utbildat över tusentals barn och unga. Hon har även hjälpt 
tjänstepersoner och förtroendevalda att utforma handlingsplaner anpassade efter just dem.   
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