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Abstract 

Children’s rights are affected by climate change in numerous ways but few research 
studies on the subject have been conducted in Swedish municipalities.   

The objectives of this study have therefore been to assess the impact on children’s 
rights due to climate change in Sweden and the influence of the United Nations 
Convention on the Rights of the Child (CRC) on climate policies and measures in 
Swedish municipalities.  

The study is based on qualitative analysis of official documents and data from 
interviews with politicians and civil servants in eight municipalities, comparing 
four participants in the UNICEF initiative “Child Friendly Cities” with four cities 
that rank highly as environmentally friendly according to the online newspaper 
“Aktuell Hållbarhet”.     

The results show that climate change and associated phenomena can infringe on 
children’s rights in Swedish municipalities. The interview subjects indicate having 
knowledge about climate related risk and their impacts on children but also that the 
CRC has had limited influence on their duties and responsibilities with regard to 
climate policies and measures. Children’s rights and climate change are often 
considered separately and are not discussed as one topic. Child Friendly Cities are 
more likely to have satisfactory channels for children to participate in municipal 
procedures concerning climate change.      

Conclusions: Children are under article 12 of the CRC entitled to express their own 
view freely in all matters affecting them. Providing children with the opportunity 
to participate in climate decisions at the municipal level can also be part of ensuring 
child friendly climate adaptation measures. 

 

Keywords: climate change; children’s rights; United Nations Convention on the 
Rights of the Child; Child Friendly Cities; municipalities; Sweden 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Klimatförändringen och barns rättigheter i svenska 
kommuner 

Klimatrelaterade katastrofer drabbar främst barn i låginkomstländer men vad 
innebär klimatförändringen och relaterade utsläpp för barns rättigheter i Sverige? 
Den här studien ger en bild av vilka klimatrelaterade risker som barn i Sverige kan 
drabbas av och hur dessa kan relateras till barnets rättigheter enligt 
barnkonventionen till liv, hälsa och utveckling, bästa möjliga hälsa samt att 
uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör det. Ett syfte bakom studien är 
att undersöka barnrättsperspektivets betydelse för klimat- och miljöarbete på 
kommunal nivå. Eftersom det ännu inte finns mycket forskning som behandlar 
relationen mellan klimatförändringen och barns rättigheter i en svensk kontext kan 
studien vara del av att fylla igen denna kunskapslucka. Kunskap som 
förhoppningsvis kan användas för att stärka barns rättigheter i ett förändrat klimat. 
Studien baseras delvis på en litteraturgenomgång av både vetenskapliga artiklar och 
dokument från det internationella samfundet. Större delen av studiens material 
utgörs dock av kommunala styrdokument och intervjuer med tjänstepersoner och 
politiker. Fyra kommuner som är diplomerade barnrättskommuner enligt 
UNICEF:s modell för “Child Friendly Cities” jämförs med de fyra kommuner som 
placerade sig överst i Aktuell Hållbarhets miljörankning år 2020.  

Resultaten visar på att det inom kommunerna finns kunskap och medvetenhet 
om att klimatförändringen kan påverka barns rättigheter. Ändå diskuteras denna 
fråga sällan enligt de som arbetar med kommunernas miljö- och klimatåtgärder. 
Istället ses den som del av två skilda ämnen: klimatförändringen och 
barnkonventionen. Detta kan ses som positivt om de övergripande mål som båda 
dessa ämnen medför för kommunernas verksamhet används som argument för att 
beakta barns rättigheter i klimatarbetet. Det finns dock en risk för att frågan förloras 
när den inte uppmärksammas som ett eget ämne och eftersom ansvaret för den är 
oklart.  

I de kommunerna där barnrättsperspektivet har lyfts fram i all verksamhet 
uppges det i högre grad finnas välfungerande forum där barn kan uttrycka sin 
mening om miljö- och klimatåtgärder. Barns möjlighet till deltagande i 
beslutsprocesser gällande klimatanpassning är av betydelse för att kunna utforma 
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åtgärder som tar hänsyn till barns särskilda utsatthet och behov. 
Barnrättskommunerna uppmärksammar även ett samband mellan jämlika villkor i 
samhället och klimatförändringens påverkan på barns rättigheter. Eftersom 
klimatförändringens effekter drabbar socialt utsatta barn hårdare är detta perspektiv 
av stor betydelse.  

Utifrån resultaten av studien finns det goda argument för att lyfta fram 
barnrättsperspektivet och ge det tyngd i det kommunala klimatarbetet. Detta så att 
de åtgärder som krävs för att barn ska kunna utöva sina rättigheter inkluderas när 
samhället rustar för att begränsa och möta effekterna av klimatförändringen. 
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Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till och relevansen av studien. Vidare 
ges en översikt av studiens innehåll. Studiens syfte och frågeställningar presenteras 
sist i kapitlet.  
 
Klimatförändringen och relaterade utsläpp kan påverka barns rättigheter på ett 
flertal olika sätt. Barn är vanligtvis fysiskt svagare än vuxna och drabbas därför 
hårdare av t.ex. brist på vatten och föda orsakade av torka eller andra 
naturkatastrofer (United Nations Children's Fund [UNICEF] Office of Research, 
2014). Barn är också känsligare för värmeböljor, skadliga partiklar i luften och 
sjukdomar som sprids till följd av hur ett förändrat klimat påverkar deras omgivning 
(ibid). Samtidigt har barn begränsade möjligheter att föra sin egen talan och 
självständigt fatta beslut i sådant som rör dem. Dessa omständigheter kan försvåra 
barns utövande av sina rättigheter enligt barnkonventionen, exempelvis rätten till 
liv, överlevnad och utveckling.  

Sambandet mellan klimatförändringen och barns rättigheter har 
uppmärksammats av bl.a. FN:s råd för mänskliga rättigheter (OHCHR, 2017) och 
FN:s barnrättskommitté (UNCRC, 2013). I den vetenskapliga litteraturen 
behandlas ofta frågan med fokus på förhållandena i låginkomstländerna och mer 
sällan ur höginkomstländernas perspektiv. Det finns inte heller mycket skrivet om 
klimatförändringens inverkan på barns rättigheter i Sverige. Ämnet är dock aktuellt 
då barnkonventionen sedan den 1 januari 2020 gäller som svensk lag. 

De rättigheter som barn har tillerkänts genom barnkonventionen ska ses som 
delar av en odelbar helhet (Sanz-Caballero, 2013). Klimatförändringens 
konsekvenser kan därmed sägas beröra samtliga rättigheter. Konventionen tillkom 
innan klimatfrågan var allmänt diskuterad och konstruerades inte för att skydda 
barn från effekterna av ett förändrat klimat. Rättighetsperspektivet kan dock vara 
ett användbart och kraftfullt verktyg i sammanhanget (Sanz-Caballero, 2013).  

Mot denna bakgrund undersöker studien klimatförändringens påverkan på 
barns rättigheter i svenska kommuner. Kommunerna är skyldiga att efterfölja 
barnkonventionen i och med det statliga ansvar som har delegerats till dem 
(Barnombudsmannen, 2019). Kommuner har även stor betydelse för det svenska 
klimatarbetet, både vad det gäller anpassning till och begränsning av 
klimatpåverkan (Sveriges Kommuner och Regioner [SKR], 2021a). Det är också 
på lokal nivå som barn oftast kommer i direkt kontakt med klimatfrågor (Gibbons, 
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2014). Genom att belysa förhållandet mellan klimatförändringen och barns 
rättigheter på lokal nivå i svenska kommuner kan studien vara del av att fylla igen  
kunskapsluckan avseende ämnet. Detta kan bidra till att skyddet för barns 
rättigheter stärks.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan klimatförändringen och 
barns rättigheter i Sverige samt hur ett barnrättsfokus kan påverka klimat- och 
miljöarbete i svenska kommuner. 

För att besvara detta syfte kommer studien att utgå från följande 
frågeställningar.  

1. På vilka sätt kan klimatförändringen och relaterade utsläpp påverka barns 
rättigheter i svenska kommuner? 

2. Hur resonerar tjänstepersoner och politiker i diplomerade 
barnrättskommuner respektive kommuner med topplacering i Aktuell 
Hållbarhets miljörankning år 2020 kring klimatförändringen och barns 
rättigheter? 

3. Vad finns det för skillnader i hur tjänstepersoner och politiker från de båda 
kommunkategorierna uppfattar betydelsen av kommunalt miljö- och 
klimatarbete för barns rättigheter? 
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Metod, material och avgränsningar 

Detta kapitel inleds med en sammanfattande beskrivning av studiens metod. 
Därefter presenteras fallstudiens design och urval samt studiens material och hur 
detta har bearbetats och analyserats. Efter detta diskuteras de val som har gjorts 
avseende metoden. I sista delen av kapitlet presenteras studiens avgränsningar.   
 

Denna studie har en kvalitativ ansats och bygger på en jämförande fallstudie samt 
kvalitativ textanalys (Esaiasson et al., 2017). De rättsliga och teoretiska 
utgångspunkterna för studiens analys har tagits fram genom en narrativ genomgång 
av litteratur på området samt genom att studera relevanta rättskällor (Bryman, 
2018). Inom fallstudien har datainsamlingen ägt rum i form av strukturerade email-
intervjuer med kommunala tjänstemän och politiker. Vidare har kommunala 
styrdokument analyserats. 

Fallstudiens design och urval 

Enligt Yin (2014) är fallstudier en fördelaktig metod för att uppnå ett 
verklighetsnära helhetsperspektiv av det sociala fenomen som studeras, i denna 
studie hur förhållandet mellan barns rättigheter och kommunalt klimatarbete 
uppfattas av anställda inom kommunerna. Fallstudien jämför de fyra kommuner 
som vid tidpunkten för studien är diplomerade barnrättskommuner (d.v.s. Haninge, 
Skellefteå, Karlskoga och Degerfors) med de fyra kommuner som år 2020 
placerade sig överst i Aktuell Hållbarhets miljörankning “Sveriges miljöbästa 
kommun” (d.v.s. Helsingborg, Gävle, Stockholm och Lomma, fortsättningsvis 
benämnda miljökommunerna). Jämförelse av resultat från två olika miljöer kan 
förbättra förståelsen av det studerade fenomenet ytterligare och bidra till att stärka 
studiens validitet (Bryman, 2018; Yin, 2011). Detta eftersom möjligheten att kunna 
dra slutsatser om orsak och verkan ökar då flera fall jämförs (Esaiasson et al., 2017).  

Urvalet av fallen gjordes utifrån att de två kommunkategorierna bedömdes 
kunna ge mest relevanta data för studiens ämne eftersom det har gjorts satsningar 
på barnrättsperspektivet respektive miljö- och klimatfrågor i dessa kommuner (Yin, 
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2011). De åtta kommunerna bedömdes därför utgöra en passande kontext för att 
besvara studiens forskningsfrågor (Bryman, 2018). 

Material 

Litteraturgenomgång 

I studiens inledande skede gjordes en litteraturgenomgång. Syftet med denna var 
att överblicka det rådande kunskapsläget avseende förhållandet mellan 
klimatförändringen och barns rättigheter enligt barnkonventionen och få svar på 
bl.a. vilka teorier som är aktuella inom området  (Bryman, 2018). Genomgången 
baserades på sökningar i databasen Web of Science med kombinationer av 
sökbegreppen “human rights”, climate, pollution, child*, youth och minor. 
Sökningarna resulterade i ca 30 artiklar varav ca hälften inkluderades i ett första 
urval. Detta urval baserades på om artiklarna behandlade ett förhållande mellan 
klimatförändringen och/eller relaterade utsläpp och barns rättigheter. Urvalet lästes 
noggrant igenom varpå även källhänvisningar och relaterade artiklar undersöktes. 
Genomgången utökades därefter med ytterligare relevanta artiklar för att kunna 
göra en mer heltäckande bedömning av litteraturen (Bryman, 2018). Läsningen av 
det slutgiltiga urvalet fokuserades särskilt på klimatförändringens påverkan på 
barns rättigheter i höginkomstländer för att svara mot studiens syfte och 
frågeställningar. De slutsatser som kunde dras av litteraturgenomgången användes 
som grund för studiens avgränsningar (se s. 18). 

För att även erhålla kunskap om vilka diskussioner som förs inom det 
internationella samfundet avseende klimatförändringens påverkan på barns 
rättigheter lästes därefter rapporter och andra dokument från olika FN-organ, 
däribland FN:s barnrättskommitté och UNICEF. Denna läsning skedde med 
inriktning på artiklarna 6, 12 och 24 i barnkonventionen utifrån de avgränsningar 
som hade gjorts. 

Utöver vad som framgår ovan lästes även konventionstexten till 
barnkonventionen, FN:s barnrättskommittés kommentarer gällande tolkningen av 
konventionen samt juridisk litteratur som behandlar barns rättigheter. 

Mailintervjuer 

En serie av strukturerade mailintervjuer genomfördes med tjänstepersoner och 
politiker i kommunerna inom fallstudiens område. Bland tjänstepersonerna fanns 
bl.a. strateger eller samordnare inom miljö- eller klimat. De politiker som valdes ut 
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för intervju var förtroendevalda med uppdrag i bl.a. kommunstyrelse och 
miljönämnd. Personer från samtliga åtta kommuner intervjuades. Total 
genomfördes 11 intervjuer, se tabell nedan.  

Tabell 1 

Benämning Kommunkategori 
Tjänsteperson 1 Barnrättskommun 
Tjänsteperson 2 Barnrättskommun 
Tjänsteperson 3 Barnrättskommun 
Tjänsteperson 4 Miljökommun 
Tjänsteperson 5 Miljökommun 
Politiker 1 Barnrättskommun 
Politiker 2 Barnrättskommun 
Politiker 3 Barnrättskommun 
Politiker 4 Miljökommun 
Politiker 5 Miljökommun 
Politiker 6 Miljökommun 

Urvalet av intervjupersoner skedde strategiskt baserat på deras kunskap om och 
betydelse för kommunernas arbete med miljö- och klimatfrågor (Esaiasson et al., 
2017). Enligt Denscombe (2010) är intervjuer med nyckelpersoner ofta värdefullt 
då detta kan ge tillgång till information som är unik för dessa personer. Lämpliga 
intervjupersoner identifierades med hjälp av kommunernas kundtjänst. 
Intervjupersonerna tillfrågades även om andra personer av intresse att intervjua för 
studien, varvid ytterligare intervjupersoner identifierades. En del av urvalet skedde 
därmed genom s.k. snöbollsteknik (Esaiasson et al., 2017). Urvalet av politiker 
skedde med beaktande av god spridning mellan de olika politiska partierna.  

Intervjupersonerna tillsändes nio frågor över email (se bilaga 1). Antalet 
frågor var begränsat för att inte äventyra deltagarnas motivation att genomföra hela 
intervjuerna (Bryman, 2018). För att minska bortfall av svar sändes samtliga frågor 
vid ett tillfälle (ibid). Intervjuerna skedde asynkront för att ge intervjupersonerna 
större flexibilitet och även tid till djupare reflektion (ibid).  

Frågorna var huvudsakligen av öppen karaktär då det bedömdes vara av 
betydelse att svarspersonerna fick utveckla sina resonemang med egna ord och utan 
att ledas i viss riktning (Bryman, 2018; Esaiasson et al., 2017). Vidare 
konstruerades frågorna för att vara så tydliga som möjligt med beaktande av att 
intervjuare och respondent kan ha olika förståelse av de begrepp som användes 
(Bryman, 2018). En av frågorna (nr. 6) formulerades olika beroende på om 
svarspersonen var tjänsteperson eller politiker för att reflektera de olika 
yrkesrollerna. Frågornas ordningsföljd bestämdes så att generella frågor ställdes 
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innan mer specifika. Detta för intervjupersonerna inte skulle förekomma svar på 
senare frågor (ibid). 

Styrdokument 

För att få inblick i den bakomliggande förståelsen inom kommunerna av hur 
klimatförändringen kan påverka barns rättigheter genomfördes även kvalitativ 
textanalys av kommunala styrdokument. Styrdokument avseende miljö/klimat, 
barn och mänskliga rättigheter, som fanns tillgängliga via respektive kommuns 
hemsida lästes därvid noga för att få fram centrala teman som visar hur frågan 
hanteras inom den kommunala verksamheten (Esaiasson et al., 2017). Då 
styrdokumenten är officiella dokument bedömdes texternas autenticitet, 
trovärdighet, representativitet och meningsfullhet vara god (Bryman, 2018). 

Bearbetning och analys 

Teoretiska utgångspunkter och analytiskt ramverk 

Den inledande litteraturgenomgången användes för att ta fram studiens teoretiska 
utgångspunkter samt analytiska ramverk. Ramverket belyser förhållandet mellan 
de studerade rättigheterna och hur dessa kan kopplas till klimatrelaterade risker i 
Sverige (se s. 29). De teoretiska utgångspunkterna och det analytiska ramverket 
användes sedan som stöd vid formuleringen av intervjufrågorna samt vid 
bearbetningen av svaren från de färdigställda intervjuerna (Halperin & Heath, 
2017). Även kommunernas styrdokument tolkades mot denna bakgrund (Esaiasson 
et al., 2017). 

Sammanställning och bearbetning av intervjumaterialet 

Då intervjuerna hade färdigställts sammanställdes svaren och delades i följande 
kategorier: tjänstepersoner barnrättskommuner, politiker barnrättskommuner, 
tjänstepersoner miljökommuner och politiker miljökommuner. Därefter 
grupperades svaren under respektive fråga. De mönster och teman som då kunde 
urskiljas användes som grund för kategorisering och rubriksättning (Yin, 2011). 
Slutligen jämfördes svaren från de båda kommunkategorierna med varandra. Under 
denna process skedde tolkningen av svaren, varpå studiens slutsatser kunde dras i 
den avslutande fasen av analysen (ibid). 



17 

Aktörsanalys 

Utöver vad som framgår ovan genomfördes även en avgränsad aktörsanalys. Det 
huvudsakliga underlaget för denna analys var fråga 2 och 3 (se bilaga 1). 
Aktörsanalys är ett analytiskt redskap som kan användas för att få kunskap om hur 
aktörerna kring ett policyrelaterat problem uppfattar bl.a. andra aktörer och 
problemets beskaffenhet (Hermans & Thissen, 2008). Aktörer definieras i detta 
sammanhang som individer eller organisationer som har ett intresse i eller berörs 
av en fråga, eller som utifrån sin position kan påverka beslutsfattande eller 
implementering (Varvasovskzy & Brugha, 2000). I studien användes aktörsanalys 
för att undersöka svarspersonernas förståelse för aktörer och ansvar gällande 
klimatförändringens påverkan på barns rättigheter inom den kommunala 
verksamheten. Analysen i denna del gör inte anspråk på fullständighet utan är tänkt 
att ge en översiktlig bild som kan bidra till tolkningen av övriga resultat. Värt att 
notera i detta sammanhang är även att aktörsanalys endast kan ge en ögonblicksbild 
av en kontext som snabbt kan komma att förändras (Varvasovskzy & Brugha, 
2000). 

Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod och utgångspunkt i en fallstudie innebär begränsningar i 
generaliserbarheten av studiens resultat. Fallstudiens två kategorier av kommuner 
kan dock möjligen betraktas som exempel på en bredare uppsättning av 
identifierbara drag, vilka kan användas som grund för ett visst mått av 
generalisering (Bryman, 2018). Vid studiens genomförande eftersträvades även 
god intern validitet. I detta syfte har intervjupersonerna tillfrågats om återkoppling 
avseende tolkningen och återgivningen av deras åsikter (Yin, 2011). Det strategiska 
urvalet av intervjupersoner innebär dock att konkurrerande förklaringar till studiens 
resultat såsom t.ex. personliga intressen eller ideologiska uppfattningar inte kan 
uteslutas (Yin, 2011). För att motverka sådan påverkan prioriterades god spridning 
i partipolitisk tillhörighet bland de beslutsfattare som deltog i studien.  

Mail-intervjuer som metod för datainsamling valdes delvis p.g.a. av pandemin 
under våren 2021 då den i stor utsträckning medförde arbete hemifrån för både 
intervjuare och svarspersoner. Metoden är även tidseffektiv och möjliggjorde att ett 
större antal personer kunde intervjuas (Halperin & Heath, 2017). Vidare ger 
tillvägagångssättet svarspersonerna stor flexibilitet och kan ha bidragit till större 
benägenhet att ställa upp som deltagare (ibid). Sammanställningen och jämförelsen 
av svaren underlättades även av att kategoriseringen delvis hade skett i förväg. En 
annan fördel är att intervjuareffekten kan ha minskat eftersom kontakten inte 
skedde ansikte mot ansikte (Denscombe, 2010; Esaiasson et al., 2017; Halperin & 
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Heath, 2017). Asynkrona mailintervjuer ger också svarspersonerna tid att tänka 
över sina svar, vilket kan ha ökat kvaliteten på svaren (Halperin & Heath, 2017; 
Denscombe, 2010). Dock innebär valet av mailintervjuer att den information som 
kunde ha förmedlats vid personliga intervjuer genom tonläge, ansiktsuttryck och 
kroppsspråk förlorades (Denscombe, 2010; Esaiasson et al., 2017). Svar tenderar 
också att bli kortare när de lämnas skriftligen (ibid). För att uppväga dessa 
nackdelar ställdes följdfrågor där svaren var knapphändiga eller krävde 
klargörande. Resultaten kan också ha blivit sämre eftersom engagemanget hos 
några av intervjupersonerna försämrades över tid (Bryman, 2018; Denscombe, 
2010; Esaiasson et. al, 2017). Detta visade sig genom ett relativt stort bortfall av 
deltagare (fem personer). 

Etik 

Samtliga intervjupersoner har lämnat informerat samtycke till deltagande i studien 
(Esaiasson et al., 2017). Det har inte framkommit etiska problem med studien eller 
dess potentiella användningsområden och det bedöms inte föreligga några 
intressekonflikter (Vetenskapsrådet, 2017). 

Även om inga frågor av personlig karaktär ställdes till deltagarna kan barns 
rättigheter vara ett känsligt ämne. Studiens frågor rör även deltagarnas 
tjänsteutövning. Deltagarna erbjöds därför anonym redovisning av deras svar. Då 
några av deltagarna önskade detta har samtliga svar anonymiserats i 
framställningen av resultatet. Vidare har deltagarna godkänt användandet av citat 
och annan information som erhölls genom intervjuerna. 

Avgränsningar 

Studien fokuserar huvudsakligen på följande rättigheter i barnkonventionen: 
barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6), barnets rätt att uttrycka 
sin mening och höras i alla frågor som rör det (artikel 12) samt barnets rätt till bästa 
möjliga hälsa (artikel 24). Denna avgränsning gjordes då det av litteraturöversikten 
framkom att klimatförändringens effekter påverkar dessa rättigheter i 
höginkomstländer i Europa idag. Det bedömdes därför vara relevant att undersöka 
klimatförändringens påverkan på dessa rättigheter i en svensk kontext.  

Avgränsningen motiverades även av att de rättigheter som kommer till uttryck 
i artikel 6 och 12 barnkonventionen tillhör de vägledande principer som ska 
användas vid tolkningen och implementeringen av konventionen (UNCRC, 1991). 
Vidare anses rätten till bästa möjliga hälsa enligt artikel 24 tillhöra de mest sårbara 
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rättigheterna då barn drabbas av konsekvenserna av ett förändrat klimat (Bakker, 
2020).  

Artikel 3 i barnkonventionen, d.v.s. “ barnets bästa”, kommer dock att beröras 
i viss mån då denna artikel ger uttryck för en övergripande skyldighet för parterna 
som påverkar alla rättigheter enligt konventionen. Studien utgår även från 
barnkonventionens definition i artikel 1 av ett barn som en människa under 18 år. 

Studien har inte undersökt frågeställningarna genom kontakt med aktörer 
utanför kommunerna, såsom t.ex. frivilligorganisationer eller 
intresseorganisationer med insyn ämnet. Ett sådant perspektiv hade kunnat bidra 
med värdefull information men valdes bort utifrån tidsramen för studiens 
genomförande. 
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Barns rättigheter och 
klimatförändringen 

I detta kapitel överblickas klimatförändringens påverkan på barns rättigheter och 
hur dessa begrepp har kommit att kopplas samman i den internationella 
diskussionen. Barns unika utsatthet lyfts fram som en avgörande faktor. Vidare 
belyses frågan om klimatförändringens konsekvenser och barns rättigheter utifrån 
förhållandena i såväl låginkomstländerna som höginkomstländerna samt i relation 
till luftföroreningar.   
 
Enligt Sanson & Burke (2020) kan klimatförändringen påverka barns rättigheter 
såväl direkt som indirekt. Som exempel kan rätten till liv, överlevnad och 
utveckling samt rätten till bästa möjliga hälsa påverkas direkt av värmeböljor eller 
naturkatastrofer. Dessa rättigheter kan även påverkas indirekt genom t.ex. de 
ekonomiska konsekvenserna av sådana händelser eller oro över klimatet (Sanson 
& Burke, 2020). 

Att skador på miljön och naturen påverkar möjligheten för barn att utöva sina 
rättigheter har under en längre tid varit känt och diskuterats inom det internationella 
samfundet (OHCHR, 2018). På senare tid har denna diskussion även kommit att 
inkludera klimatförändringen som ett hinder för barns förverkligande av bl.a. rätten 
till liv och hälsa (OHCHR, 2017). FN:s råd för mänskliga rättigheter (2017) 
konstaterar att klimatförändringen är en kris som kommer att påverka dagens barn 
under resten av deras liv. Enligt rådet finns det inte heller några tvivel om att 
klimatförändringen påverkar barns rättigheter negativt (ibid). Även UNICEF 
(2015) har uppmärksammat det hot som klimatförändringen innebär för dagens 
barn och framtida generationer. Barn drabbas hårdare än vuxna av exempelvis 
torka, översvämningar, värmeböljor, luftföroreningar, konflikter och migration till 
följd av klimatförändringen. Detta innebär enligt organisationen även att barns 
förverkligande av sina rättigheter enligt barnkonventionen försvåras (UNICEF, 
2015).  

År 2015 fick frågan om klimatförändringens påverkan på barns rättigheter ett 
internationell erkännande genom Parisavtalet (Bakker, 2020). Av avtalets preambel 
framgår att parterna i sina åtgärder för att motverka klimatförändringen bör 
respektera, främja och beakta sina skyldigheter vad det gäller bl.a. mänskliga 
rättigheter, barn och jämställdheten mellan generationerna (Prop. 2016/17:16). 
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Även om detta stadgande inte är rättsligt bindande för parterna ska dess betydelse 
inte förringas då det befäster en skyldighet för stater att tillse att konsekvenserna av 
klimatförändringen inte drabbar barns rättigheter (Bakker, 2020). 

Enligt Sanz-Caballero (2013) finns det flera fördelar med att betrakta 
klimatförändringen ur ett rättighetsperspektiv. Staters ansvar för efterlevnaden av 
mänskliga rättigheter gäller även privata aktörer samt utanför det egna landets 
gränser. Vidare innefattar detta ansvar även en skyldighet att skapa de 
förutsättningar som krävs för meningsfullt utövande av de rättigheter som staten 
har erkänt (Sanz-Caballero, 2013).  

Under de senaste åren har frågan om staters ansvar för barns rättigheter i 
relation till klimatförändringens väckt uppmärksamhet genom de s.k. 
klimatprocesser som har ägt rum på initiativ av barn och unga på flera platser runt 
om i världen. Processerna grundar sig i rättigheter som har tillerkänts barn i 
nationell, konstitutionell, rätt eller genom internationella konventioner på regional 
eller global nivå (Blumm & Wood, 2017; Marris, 2018; UNICEF, 2019). I USA 
har en grupp unga i rättsfallet Juliana v. United States stämt den amerikanska 
federala regeringen för att ha kränkt deras konstitutionella rättigheter till liv, frihet 
och egendom genom att ha orsakat eller bidragit till en störning av jordens stabila 
klimatsystem (Blumm & Wood, 2017; Marris, 2018). På närmare håll lämnade den 
svenska klimataktivisten Greta Thunberg tillsammans med 15 andra barn år 2019 
in ett officiellt klagomål till FN:s barnrättskommitté med stöd av 
barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll (UNICEF, 2019). Enligt detta klagomål 
har Tyskland, Frankrike, Argentina, Brasilien och Turkiet brutit mot sina åtaganden 
enligt barnkonventionen genom sin underlåtenhet att agera för att stävja 
klimatkrisen (ibid). 

Barns unika utsatthet 

En anledning till att barns rättigheter hotas av klimatförändringen är barns unika 
utsatthet. Barn är kroppsligen mindre än vuxna och därmed känsligare för t.ex. 
undernäring och sjukdomar (UNICEF, 2015). De skador som barn drabbas av under 
uppväxten p.g.a. exempelvis klimatrelaterade svältförhållanden eller 
luftföroreningar kan vara irreparabla och permanent hindra deras hälsa och 
utveckling (Slovic et al., 2017; Tirado et al., 2010). Vad det gäller luftföroreningar 
kan exponering orsaka problem för barnet redan på fosterstadiet och bidra till 
livslånga hälsoproblem efter födseln  (Slovic et al., 2017). Barn har även 
begränsade möjligheter att själva råda över sina liv då de är beroende av sina 
föräldrar eller andra vuxna. När samhällen drabbas av naturkatastrofer eller 
fattigdom till följd av klimatförändringen kan denna beroendeställning innebära att 
barn tvingas till förvärvsarbete eller äktenskap vid låg ålder (Alston et al., 2014; 
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Atkinson & Bruce, 2015; Jones, 2018). Vidare är barn normalt sett inte en del av 
samhällets beslutsprocesser. Därmed saknar de oftast möjlighet att påverka beslut 
som rör klimatet (Sanz-Caballero, 2013). Detta således trots att barn tillhör en av 
de grupper som är mest utsatta för och drabbas hårdast av klimatförändringens 
effekter (ibid). 

Låginkomstländer 

Klimatförändringen innebär ett särskilt allvarligt hot mot barns rättigheter i 
låginkomstländer. Enligt Sanz-Caballero (2013) ökar social sårbarhet utsattheten 
då en person drabbas av effekterna av klimatförändringen. Befolkningar i 
utvecklingsländer drabbas därför hårdare än befolkningar i industriländer av sådana 
effekter men även fattiga individer i både hög- och låginkomstländer (ibid; Levy & 
Patz, 2015). Att vara barn innebär i sig en högre grad av social sårbarhet (Sanz-
Caballero, 2013). Fattiga barn drabbas därför hårt av klimatrelaterade fenomen 
såsom t.ex. extrema väderhändelser, brist på mat och vatten, luftföroreningar och 
ökad spridning av infektionssjukdomar och parasiter (OHCHR, 2017; Levy & Patz, 
2015).  

Områden där levnadsförhållandena redan är knappa är särskilt känsliga för 
förändringar i klimatet. Exempelvis anses klimatförändringen vara ett av de största 
hoten mot livsmedelsförsörjningen i Sydasien och Subsahariska Afrika (Tirado et 
al., 2010). Denna typ av svårigheter kan leda till att familjer och barn tvingas 
migrera eller fly då resursbristen leder till konflikter (Levy & Patz; UNICEF United 
Kingdom, u.å.). Följden är stora inskränkningar i barns möjligheter att utöva sina 
rättigheter (ibid). Enligt UNICEF (2015) är fattiga barn, i synnerhet de som bor i 
områden där översvämningar, torka, vattenbrist och värmeböljor förekommer, den 
mest omedelbara riskkategorin att drabbas av konsekvenserna av ett förändrat 
klimat. Därmed utgör klimatförändringen även ett omedelbart hot mot dessa barns 
rätt till liv, överlevnad och hälsa (ibid). Oroväckande nog har många av de länder 
som är mest sårbara för klimatförändringen också den högsta andelen barn i sina 
befolkningar (OHCHR, 2017). 

Höginkomstländer 

I den nuvarande situationen innebär klimatförändringen ett mindre hot mot barns 
rättigheter i höginkomstländerna jämfört med låginkomstländerna. De flesta 
områden med hög risk att drabbas av klimatrelaterade katastrofer finns i det globala 
syd medan denna risk är låg eller mycket låg i stora delar av Europa och 
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Nordamerika (UNICEF United Kingdom, u.å.). Klimatförändringens effekter, 
såsom t.ex. torka och översvämning, kan dock påverka möjligheten för barn att 
utöva sina rättigheter även i höginkomstländerna (Marris, 2018). Liksom i 
låginkomstländerna är det socialt sårbara grupper, och särskilt barn, som drabbas 
oproportionerligt hårt av sådana händelser (Levy & Patz, 2015; Sanz-Caballero, 
2013).  

En av de vanligaste klimatrelaterade riskerna som barn utsätts för i Europa är 
utomhusluft av dålig kvalité (UNICEF, 2015). Barns liv och hälsa, och därmed 
rätten till liv och hälsa, äventyras både som direkt effekt av förbränningen av fossila 
bränslen men även då ett varmare klimat leder till ökade pollenhalter (ibid). I båda 
fallen finns det här samband med högre frekvens och allvarligare svårighetsgrad av 
barnastma och andra luftvägsbesvär (ibid).  

En annan faktor som påverkar barns hälsa i höginkomstländerna är klimatoro. 
Enligt undersökningar som har gjorts i bl.a. Storbritannien och Sverige är det 
vanligt att barn i dessa länder känner oro över hur klimatförändringen kommer att 
påverka deras framtid och framtiden för vår planet (Barnens rätt i samhället [BRIS], 
2020; Gibbons, 2014). 

Sambandet mellan luftföroreningar, klimatförändringen 
och barns rättigheter 

Enligt Andrade et al. (2019) är luftföroreningar och klimatförändringen nära 
sammanlänkade då båda problemen till stor del har samma orsaker och lösningar. 
Utsläpp av växthusgaser och partiklar samverkar även med klimatförändringen på 
ett flertal sätt. Exempelvis bidrar utsläpp av metan till bildandet av marknära ozon 
men även ökade temperaturer (ibid). Ökade temperaturer bidrar i sin tur till 
bildandet av mer marknära ozon (ibid). Det finns också ett flertal återkopplings- 
och förstärkningseffekter mellan utsläpp av växthusgaser och ökade temperaturer 
(Naturvårdsverket, 2020).  

Ren luft är en av de  grundläggande förutsättningar som krävs för människors 
hälsa (Guillerm & Cesari, 2015). I de urbana områdena runt om i världen utsätts 
dock nära nio utav tio personer för förorenad luft orsakad av bl.a. utsläpp av 
koldioxid (ibid). Luftföroreningarna är varje år en bidragande orsak till ca 3.2 
miljoner människors förtida död, varav ett flertal är små barn (ibid).  

Klimatpåverkande utsläpp kan således ha negativ inverkan på barns hälsa och 
orsaka förtida dödsfall bland barn. Därmed innebär sådana luftföroreningar även 
att barnets rätt till liv och hälsa riskeras (UNICEF, 2015). Värst drabbade är barn 
bosatta i urbana områden i låg- och medelinkomstländer i Afrika och Sydostasien 
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men även barn i urbana områden i höginkomstländer i Europa är utsatta för denna 
risk (Guillerm & Cesari, 2015; Rees, 2017; UNICEF, 2015). 
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Rättsliga, teoretiska och analytiska 
perspektiv 

I detta kapitel ges en överblick av barnkonventionen och de rättigheter som studien 
behandlar. Vidare beskrivs kommunernas roll vad det gäller klimatförändringens 
påverkan på barns rättigheter. Slutligen presenteras det analytiska ramverket för 
studien där de studerade rättigheternas inbördes relation utvecklas samt kopplas 
samman med klimatrelaterade risker på lokal nivå i Sverige. 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen är det viktigaste internationella rättsinstrumentet för barns 
rättigheter (Bakker, 2020). Konventionen spänner över ett vitt spann av rättigheter 
vilka inkluderar såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter (ibid). Med ratifikationer från 196 stater är det också den 
konvention som flest stater har tillträtt (UNICEF, u.å.a). Sverige ratificerade 
barnkonventionen år 1990, d.v.s. året efter att konventionen hade antagits av FN:s 
generalförsamling (Barnombudsmannen, u.å.a). Sedan den 1 januari 2020 gäller 
barnkonventionen som svensk lag (ibid).  

Barnkonventionen konstruerades inte för att skydda barn från konsekvenser 
av klimatförändringen (Sanz-Caballero, 2013). Eftersom dessa skeenden hindrar 
eller försvårar barns utövande av sina rättigheter enligt konventionen kan den dock 
användas i detta syfte. Värt att notera är att konventionstexten innehåller flera 
referenser till miljö (Sanz-Caballero, 2013). Ett exempel är skyldigheten enligt 
artikel 24 för stater att beakta faror och risker med miljöförstöring i samband med 
åtgärder för att bekämpa sjukdom och undernäring hos barn (UNICEF, 2015). 

FN:s barnrättskommitté är kontrollorgan för staters efterlevnad av 
barnkonventionen men det finns inte några sanktioner kopplade till bristande 
efterlevnad eller någon domstol med mandat att döma stater som inte följer 
konventionen (Barnombudsmannen, u.å.a). Genom konventionens tredje 
tilläggsprotokoll, vilket trädde i kraft 2014, har det skapats ett individuellt 
klagomålsförfarande som ger barn möjlighet att klaga till barnrättskommittén när 
det är fråga om rättighetskränkningar och de nationella rättsmedlen har blivit 
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uttömda (Bakker, 2020). Protokollet är fakultativt och har inte ratificerats av 
Sverige (Barnombudsmannen, u.å.b).  

Tolkning och implementering av barnkonventionen ska utgå från fyra 
vägledande principer (UNCRC, 1991). Dessa principer kan utläsas i artikel 2 (icke-
diskriminering), artikel 3 (barnets bästa), artikel 6 (rätten till liv och utveckling) 
samt artikel 12 (barnets rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som berör 
det) (ibid).  

Artikel 3 innefattar en skyldighet för bl.a. myndigheter och lagstiftande organ 
att beakta barnets bästa vid alla åtgärder som rör det. För att bedöma vad som är 
barnets bästa ska hela barnkonventionen utgöra grund för tolkningen och barnets 
egna åsikter ska därvid särskilt beaktas (Ponnert & Sonander, 2019). Barnets rätt 
att höras enligt artikel 12 kan därför ses som en förutsättning för bedömningen av 
barnets bästa (ibid). 

Artikel 12 innebär en skyldighet för konventionsstaterna att uppmuntra barnet 
att fritt forma en egen åsikt samt tillhandahålla en miljö som gör det möjligt för 
barnet att utöva sin rätt att bli hörd (UNCRC, 2009). Barn ska ges möjlighet att 
delta i beslutsprocesser och vid utformandet av åtgärder genom att deras åsikter tas 
i beaktande. Detta deltagande ska inte vara tillfälligt utan del av ett intensivt utbyte 
mellan barn och vuxna vid utvecklingen av strategier och åtgärder i alla 
sammanhang som är relevanta för barns liv (UNCRC, 2009). Enligt artikelns 
ordalydelse ska barnets åsikter tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad (Barnkonventionen, artikel 12). Enligt Barnombudsmannen (2015) 
innebär detta att barn inte ska tvingas ta ställning till frågor som de inte kan 
överblicka konsekvenserna av. Rätten att höras är underställd principen om barnets 
bästa. Bedömningen av barnets bästa ska göras av de vuxna som ansvarar för 
beslutet utan att lägga över beslutsbördan på barnet (Barnombudsmannen, 2015).   

Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling enligt artikel 6 avser inte endast 
barnets fysiska överlevnad utan även dess psykologiska utveckling och välmående 
(Ponnert & Sonander, 2019). För fullt förverkligande av denna rättighet måste 
därför även rätten till bästa möjliga hälsa enligt artikel 24 beaktas (UNCRC, 2005). 

Artikel 24 är en vittomfattande rättighet som innebär att barn har rätt att växa, 
utveckla sin fulla potential och leva under förhållanden som på bästa sätt främjar 
deras hälsa (UNCRC, 2013). Denna rättighet är betydelsefull i sig men utgör även 
en grundläggande förutsättning för att barn ska kunna förverkliga sina övriga 
rättigheter enligt konventionen (ibid). 

Barnkonventionen och klimatarbete på kommunal nivå 

Enligt FN:s råd för mänskliga rättigheter (2017) ska samtliga parter med ansvar för 
konventionens efterlevnad vidta de åtgärder som krävs för att skydda barn från 
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effekterna av klimatförändringen. I detta sammanhang hänvisar rådet till bl.a. 
Parisavtalets preambel och Agenda 2030 (ibid). Genom att Sverige är part till 
barnkonventionen är även de aktörer som staten har delegerat makt och ansvar till, 
däribland kommuner, skyldiga att följa de åtaganden som konventionen innebär 
(Barnombudsmannen, 2019).    

Kommuner har även en central roll i genomförandet av målsättningarna som 
kommer till uttryck i Agenda 2030 (SKR, 2021b). De 17 globala utvecklingsmålen 
balanserar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och ska betraktas som 
integrerade och odelbara (Regeringskansliet, u.å.). Flera av målen berör 
klimatfrågor t.ex. mål 11, d.v.s. hållbara städer och samhällen, och mål 13 , d.v.s. 
bekämpa klimatförändringarna (Globala målen, u.å.). Samtliga Agenda 2030 målen 
kan också kopplas till mänskliga rättigheter, däribland barns rättigheter (BRIS, u.å.; 
Globala målen, 2019).  

För den svenska miljöpolitiken är generationsmålet en övergripande 
målsättning som ska vägleda miljöarbetet på alla nivåer i samhället 
(Naturvårdsverket, 2021). Enligt regeringens definition av detta mål ska nästa 
generation få ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta och minimal 
negativ miljöpåverkan sker på människors hälsa (ibid). Definitionen ligger nära den 
s.k. Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling, d.v.s. att dagens behov 
ska tillfredsställas utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 
tillfredsställa sina behov (FN:s Världskommission angående världens resurs- och 
miljöproblem och deras lösning, 1987). Båda dessa målsättningar inrymmer såväl 
klimatfrågan som barns rättigheter. 

Analytiskt ramverk 

Barnkonventionens rättigheter kan enligt Sanz-Caballero (2013) delas in i fyra 
kategorier: rättigheter som tillförsäkrar grundläggande behov (t.ex. rätten till liv 
och rätten till hälsa), barnspecifika rättigheter (bl.a. rätten till utbildning och lek), 
deltaganderättigheter (t.ex. rätten att höras) samt medborgerliga och politiska 
rättigheter (t.ex. rätten till medborgarskap). Studien behandlar rättigheter i två av 
dessa kategorier: rättigheter som tillförsäkrar grundläggande behov (artikel 6 och 
24) samt deltaganderättigheter (artikel 12). Enligt Sanz-Caballero (2013) utgår 
rättigheter som tillförsäkrar grundläggande behov från barnets behov av att 
överleva och åtnjuta en adekvat levnadsstandard. Deltaganderättigheter ger de barn 
som blir offer för klimatförändringens konsekvenser en möjlighet att höras samt 
tillgång till process. Klimatförändringen påverkar rättigheter i alla fyra kategorier, 
inte minst eftersom samtliga rättigheter är sammanlänkade och utgör 
förutsättningar för varandra (Sanz-Caballero, 2013).   
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Att de olika rättigheter som genom barnkonventionen har tillerkänts barn är 
oupplösligt förenade och beroende av varandra betonas även av FN:s 
barnrättskommitté (2013). I detta hänseende är det av särskilt intresse för studien 
att rätten till liv (artikel 6) ska beaktas ur ett helhetsperspektiv där även barnets rätt 
till bästa möjliga hälsa (artikel 24) ingår (Ponnert & Sonander, 2019; Sanz-
Caballero, 2013; UNCRC, 2005) samt att rätten till hälsa i sin tur är beroende av 
förverkligandet av flera andra rättigheter, däribland rätten till liv och rätten att höras 
(UNCRC, 2013).  

Studiens förståelse av sambandet mellan artikel 6, artikel 24 och artikel 12 
illustreras av figur 1. Meningsfullt förverkligande av rätten till liv och rätten till 
bästa möjliga hälsa kan endast uppnås om dessa rättigheter beaktas tillsammans. 
Barnets rättigheter enligt artikel 12 bidrar till fullt förverkligande av rätten till hälsa. 
Figuren är förenklad då den utelämnar att barnets möjlighet att uttryckas sin mening 
även förutsätter att barnet har liv och hälsa. Även relationen mellan artikel 3, 12 
och 24 har utelämnats, d.v.s. att rätten att höras ofta är en nödvändig förutsättning 
för att utröna vad som är barnets bästa. Detta kan i sin tur ha betydelse för 
förverkligandet av rätten till hälsa. 

Figur 1 

 
Sambandet som figur 1 beskriver kan även uttryckas med utgångspunkt i Sanz-
Caballeros (2013) kategorier. Deltagande är då en aspekt av hur, mot bakgrund av 
klimatförändringen, de grundläggande behoven (rätten till liv och rätten till hälsa) 
ska kunna tillförsäkras. Enligt Sanz-Caballero (2013) innebär barnkonventionen en 
skyldighet för stater att tillse barns deltagande som både innebär att barn ska få 
tillgång till relevant information och att höras i de frågor som berör dem (ibid; 
artikel 13 och 17 barnkonventionen). Enligt Gibbons (2014) har barns rätt att höras 
en viktig roll i hanteringen av klimatrelaterade risker på bästa möjliga sätt med 
beaktande av barns särskilda utsatthet och behov. Detta då barn har en unik förmåga 
att kunna se och förstå de klimatrelaterade risker som finns i deras omgivningar och 
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för barn i deras egen ålder (ibid). Att barn blir lyssnade på i klimatfrågor är också 
viktigt då barn kan känna djup ängslan och existentiell ångest (BRIS, 2020).  

På kommunal nivå i Sverige finns det flera olika arbetsmodeller som kan öka 
graden av barns deltagande. Rädda Barnen (2014) föreslår bl.a. medborgarförslag, 
konsultationer, ungdomsråd, lokala barnombud, och sänkt rösträttsålder som sätt 
att öka barns inflytande i kommunala politiska beslut.  

Barns rätt till liv och hälsa är även beroende av den fysiska omgivningen kring 
dem (Köhler, 2019; Sanz-Caballero, 2013). Klimatförändringen kan utgöra ett hot 
mot barns liv både omedelbart, t.ex. vid extrema väderhändelser, och på längre sikt 
p.g.a. försämrad hälsa (Sanz-Caballero, 2013). I ett framtidsperspektiv kan alla 
barns rätt till liv, överlevnad och utveckling sägas vara hotad om nuvarande nivåer 
av utsläpp bibehålls (Clark et al., 2020). I dagens läge orsakar eller bidrar 
klimatförändringen och relaterade utsläpp till en levnadsmiljö som är skadlig för 
barns hälsa (Sanz-Caballero, 2013). Enligt FN:s barnrättskommitté (2013) är 
klimatförändringar globalt sett att räkna som ett av de största hoten mot barns hälsa. 

I Sverige är luftföroreningar och extrema väderhändelser de klimatrelaterade 
risker som främst associeras med påverkan på barns liv och hälsa (UNICEF, 2015). 
Exempelvis kan översvämningar till följd av högt havsvattenstånd och kraftiga regn 
som drabbar svenska kommuner påverka människors hälsa, samt i värsta fall orsaka 
dödsfall (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2019). Ökad dödlighet hos 
sårbara grupper kan också orsakas av extrema temperaturer och värmeböljor (SOU 
2007:60). Även högre genomsnittstemperaturer kan leda till hälsoproblem hos barn 
i Sverige genom bl.a. ökade pollenhalter och spridning av vektorburna sjukdomar 
samt andra infektionssjukdomar (Cederberg, 2018; UNICEF, 2015; SOU 2007:60). 
Vad det gäller luftföroreningar ökar risken för att barn utsätts för hälsoskadliga 
nivåer med social utsatthet (Moreno, 2020). Förhållandena för barn i Sverige 
speglar i detta avseende vad som gäller globalt (Guillerm & Cesari, 2015; Rees, 
2017; UNICEF, 2015). Enligt BRIS (2020) är det även vanligt att barn i Sverige 
känner klimatoro. Sådan oro kan leda till, eller förstärka redan existerande, psykisk 
ohälsa (ibid).  

I tabell 2 sammankopplas de klimatrelaterade risker som diskuteras ovan med 
artikel 6 och 24 barnkonventionen. 

Tabell 2 

Artikel 6 (Rätten till liv) Artikel 24 (Rätten till hälsa) 
Luftföroreningar Luftföroreningar 
Extrema väderhändelser Extrema väderhändelser  

Ökade genomsnittstemperaturer  
Oro för klimatet 
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I figur 2 fogas de klimatrelaterade riskernas relation till artikel 6 och artikel 24 
samman med studiens förståelse av förhållandet mellan rättigheter som tillförsäkrar 
grundläggande behov (artikel 6, d.v.s. rätten till liv, och artikel 24, d.v.s. rätten till 
hälsa) och deltaganderättigheter (artikel 12, d.v.s. rätten att höras). Figuren 
sammanfattar därmed de analytiska utgångspunkterna för studien. 
 

 

Figur 2 
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Fallstudien 

I detta kapitel ges en kort presentation av de två kommunkategorier som ingår i 
studien. 

Barnrättskommuner 

Sedan år 1996 har UNICEF:s Child Friendly Cities Initiative arbetat i städer runt 
om i världen för att främja tillämpningen av ett barnrättsperspektiv inom det lokala 
styret (UNICEF, u.å.b). För att kunna kalla en stad “Child Friendly” i enlighet med 
initiativet ska arbetet med barnkonventionen utgå från de fyra grundpelarna: icke-
diskriminering (artikel 2), barnets bästa (artikel 3), rätten till liv (artikel 6) samt 
rätten att höras (artikel 12) (UNICEF Innocenti Research Centre International 
Secretariat for Child Friendly Cities, 2004). Unga invånare i en stad som är “Child 
Friendly” ska också tillförsäkras rätten att leva i en miljö fri från föroreningar (ibid). 

I Sverige startades år 2017 ett tvåårigt pilotprojekt för att ta fram en svensk 
modell för barnrättskommuner grundat på Child Friendly Cities Initiative (UNICEF 
Sverige, u.å.). De fem svenska kommunerna Haninge, Skellefteå, Enköping, 
Karlskoga och Degerfors deltog i projektet (Child Friendly Cities Initiative, u.å.). 
För närvarande är Haninge, Skellefteå, Karlskoga och Degerfors diplomerade 
barnrättskommuner (Mötesplats social innovation, 2020). 

Metoden för barnrättskommuner bygger på tanken att barnkonventionen ska 
genomsyra hela kommunens verksamhet (UNICEF, u.å.b). För att bli en 
diplomerad barnrättskommun krävs ett åtagande om aktiva åtgärder för att alla som 
arbetar i kommunen ska känna till barnets rättigheter och utföra sitt arbete i enlighet 
med barnkonventionen (UNICEF Sverige, u.å.). Syftet är att höja och säkra 
barnrättsperspektivet lokalt men även att skapa samverkansmöjligheter mellan 
kommunen, föreningar och det lokala näringslivet. Tanken är även att 
arbetsmetoden ska stödja kommunens implementering av Agenda 2030 ur ett 
barnrättsperspektiv (UNICEF Sverige, u.å.). Diplomeringen som barnrättskommun 
är giltig i två år och kan därefter förlängas om UNICEF anser att kommunen 
fortfarande uppfyller kraven (UNICEF Sverige, u.å.). Bland de mål som 
barnrättskommunerna ska sträva efter att uppnå är att barn kan påverka i frågor som 
är viktiga för dem (ibid). 
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Miljökommuner 

Den svenska e-tidningen Aktuell Hållbarhet har under 12 års tid utfört en 
miljörankning av Sveriges kommuner under namnet “Sveriges miljöbästa 
kommun” (Aktuell Hållbarhet, u.å.).  Rankningen för år 2020 baserades på tre 
delar: enkätsvar från kommunerna avseende deras miljöarbete, genomgång av 
extern statistik från bl.a. Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Boverket och 
Naturvårdsverket samt modelldata över kommunernas utsläppsnivåer och 
förändringstakt av växthusgaser och koldioxid (Aktuell Hållbarhet, 2020a). För år 
2020 valde en majoritet av Sveriges 290 kommuner att svara på enkäten (Aktuell 
Hållbarhet, 2020b). Värt att notera i relation till studiens ämne är att två av frågorna 
i enkäten avsåg kommunernas arbete enligt Agenda 2030 (Aktuell Hållbarhet, 
2020c). Helsingborg, Gävle, Stockholm och Lomma placerade sig det aktuella året 
på de fyra översta platserna i rankningen (Aktuell Hållbarhet u.å.). 
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Analys av styrdokument och 
intervjusvar 

I detta kapitel genomgås resultaten av dokumentanalysen och resultat samt analys 
av intervjusvaren. Kapitlet inleds med barnrättskommunerna, därefter 
miljökommunerna och avslutningsvis görs en jämförande analys. 

Barnrättskommunerna 

Klimatförändringen och barns rättigheter 

Det sker inte någon sammankoppling mellan klimatfrågan och barnkonventionen i 
de lästa styrdokumenten. Avsaknaden av en sådan koppling framgår även av 
intervjusvaren. Tjänsteperson 2 uppger att det saknas styrdokument som hen har 
kännedom om och som handlar om miljö eller klimat samt har med barns rättigheter 
eller hänvisar till barnkonventionen. Politiker 1 konstaterar att ordet “barn” endast 
nämns en gång i kommunens viktigaste styrdokument på området och då i 
sammanhanget att barn ska ha tillgång till grönområden och lekparker. Politiker 1 
uppger även att det inom kommunen finns väldigt få åtgärder där barns rättigheter 
sammankopplas med miljö- eller klimatfrågor. Politiker 2 uppger dock att 
barnrättsperspektivet är integrerat i samtliga kommunens verksamheter och att det 
för hen är självklart att även miljöpåverkan ska beaktas i alla led. 

Flera av intervjupersonerna resonerar också kring betydelsen av kommunalt 
klimatarbete för barns rättigheter. Politiker 1 uppger följande. 
“Klimatförändringen kommer att påverka många delar av samhället. I den mån 
ekonomin och jobb påverkas så påverkas barnen av sina föräldrars situation.“ (...) 
“Om vi inte tar klimatkrisen på allvar så är det ett svek mot kommande 
generationer, även de som är barn idag”. Politiker 1 hänvisar till Regeringsformens 
stadgande att det allmänna ska främja en hållbar utveckling och konstaterar att det 
är eftersträvansvärt att handla snart. “Ju längre vi dröjer med åtgärder för att minska 
utsläpp av växthusgaser och klimatförändringens effekter, desto dyrare och svårare 
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kommer åtgärderna att bli. Det är något vi skjuter på framtiden och som kommer 
att behöva hanteras av kommande generationer, d.v.s. barnen.”  

Tjänsteperson 2 anser att det är vanligt att det fattas “kortsiktiga och 
populistiska” beslut inom kommunen “utan någon tanke på vilka konsekvenser det 
kan få i ett större klimatperspektiv.” (...) “Den kortsiktiga politiken tar gärna 
stränder och stadsnära naturområden i anspråk för att bygga nya villaområden, nya 
externa handelsområden eller nya industriområden. Allt utan att tänka på barns rätt 
till natur och ren miljö. Dessa exploateringar sätter också stort tryck på de 
ekosystemtjänster som finns runt omkring oss och som hjälper till att förhindra eller 
förminska effekterna av t.ex. översvämningar vid skyfall, erosion längs åar eller 
skog och träds positiva inverkan på närområden genom minskat buller, friskare luft 
och möjlighet till rekreation.”  

Tjänsteperson 1 jämför situationen i Sverige med andra länders 
klimatutmaningar. “För Sveriges del så tycker jag att omställningen för att begränsa 
klimatförändringarna har större påverkan på barns rättigheter än enbart själva 
klimatförändringarna. Eftersom utsläppsutrymmet håller på att ta slut så kan 
kommande generationer inte släppa ut lika mycket (inget) och det påverkar 
förutsättningarna för individen och samhället på ett genomgripande sätt. Man kan 
inte längre bara köra på utan måste betala av på den utsläppsskuld som tidigare 
generationer byggt upp.”  

Även om en explicit koppling mellan barns rättigheter och klimatförändringen 
saknas i styrdokumenten förekommer ett flertal hänvisningar till målsättningar som 
berör båda dessa ämnen. Samtliga fyra kommuner hänvisar bl.a. till hållbar 
utveckling, Agenda 2030 och generationsmålet (se t.ex. Degerfors kommun, 2016; 
Haninge kommun, 2017; Karlskoga kommun, 2011; Skellefteå kommun, 2018). 
Intervjusvaren visar också att svarspersonerna uppfattar att klimatförändringens 
påverkan på barns rättigheter är en del av dessa övergripande mål. Tjänsteperson 2 
för i ett resonemang om åtgärder där barns rättigheter sammankopplas med miljö- 
eller klimatfrågor fram att arbetet med kommunens miljöprogram sker utifrån 
Agenda 2030. Tjänsteperson 1 hänvisar till generationsmålet i ett resonemang kring 
betydelsen av kommunalt miljö- och klimatarbete för barns rättigheter. Hen uppger 
följande. “Själva grunden för hållbar utveckling är ju att nuvarande 
samhällsutveckling inte ska påverka kommande generationer möjlighet att 
tillfredsställa sina behov. Och det övergripande målet för den svenska 
miljöpolitiken är enligt generationsmålet att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Många frågor behöver hanteras 
nationellt, men kommunen har ett stort ansvar att genomföra miljöpolitiken.” 

Tillfrågade om de rättigheter som uppfattas som särskilt relevanta för 
kommunens miljö- och klimatarbete uppger flertalet intervjupersoner i 
barnrättskommunerna konventionens fyra grundpelare, d.v.s. artikel 2, 3, 6 och 12.  
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Barnkonventionens genomslag i det kommunala klimatarbetet 

Av både intervjusvar och styrdokument framgår att det finns ett aktivt arbete med 
barnrättsperspektivet i de fyra kommunerna. Intervjupersonerna uttrycker dock 
olika uppfattningar om vilket genomslag konventionen har fått i det kommunala 
klimatarbetet.  

Tjänsteperson 2 uppger följande. “I ett större perspektiv försöker vi alltid ta 
med Barnkonventionen och Agenda 2030 i det arbete vi gör. Men det är inte alltid 
enkelt att få gehör för det i den kommunala organisationen eller bland 
förtroendevalda. Det kan också ibland vara svårt att hinna med eller få plats med 
många olika perspektiv i mindre vardagliga frågor.” Tjänsteperson 1 konstaterar att 
någon analys inte har gjorts av hur barnkonventionen bör påverka kommunens 
arbete med klimat- och miljöfrågor.  

Politiker 1 uppger att hen kan hänvisa till barnkonventionen för att stärka sin 
argumentation kring klimat- och miljöfrågor och lägger till följande. 
“Klimatförändringen berör oss alla. Men det är barnen som inte bidragit till den 
som kommer att få ta ansvar för problemen.” Politiker 3 uppger att när klimat och 
miljöfrågor ligger på hens bord “är barnperspektivet av största betydelse.”  

Politiker 2 uttrycker osäkerhet kring ifall barnkonventionen påverkar hens 
beslutsfattande avseende miljö- och klimatåtgärder: “Jag vill tro att det gör det, att 
jag och mina kollegor ständigt funderar över konsekvenser av våra beslut.” 

Klimatrelaterade risker, rätten till liv och rätten till hälsa 

Kommunernas styrdokument uppmärksammar ett flertal klimatrelaterade risker 
som kan påverka invånarnas liv och hälsa. Haninge kommun för bl.a. fram att 
tillgången och kvaliteten på dricksvatten kan försämras i ett mildare klimat 
(Haninge kommun, 2014 s. 3) samt att värmeböljor förväntas bli vanligare och 
kraftigare, vilket innebär att särskilt utsatta grupper behöver skyddas (Haninge 
kommun, 2016 s. 9). Karlskoga kommun (2011 s. 29) konstaterar att förändringar 
i klimatet påverkar människors hälsa. Klimatförändringar anges även som ett hot 
mot fungerande ekosystem och därmed människans överlevnad (Karlskoga 
kommun, 2021, s. 11). Någon direkt sammankoppling mellan dessa risker och 
barns rättigheter görs inte, även om barn kan vara en sådan särskilt utsatt grupp som 
behöver skydd vid t.ex. värmeböljor.  

Tjänsteperson 2 resonerar kring klimatförändringarnas betydelse för barns 
överlevnad: “Barn har rätt att utvecklas och att vara säkra på sin framtida 
överlevnad, det kan dom inte vara om vi inte vidtar åtgärder för att stoppa 
klimatförändringarna.” Tjänsteperson 2 resonerar även om barns hälsa: “Barns 
framtida hälsa riskeras bli otroligt mycket sämre om vi inte lyckas stävja och stoppa 
de klimatförändringar som pågår samt att minska och förhindra effekterna av dom. 
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Tillgång till rent vatten fritt från farliga kemikalier börjar bli omöjligt att få tag på 
i Sverige. Luftkvaliteten blir allt sämre i storstäder och den mat vi äter fraktas långt 
eller har besprutats med kemikalier för att odlas med större vinstmarginaler. Alla 
dessa faktorer, och många fler därtill, påverkar barns hälsa och kommunen har ett 
stort ansvar i att dels erbjuda alternativ till dessa skadliga saker och dels driva på 
utvecklingen i rätt håll för att skapa efterfrågan och utbud av miljö- och 
klimatmässigt bättre alternativ av bl.a. mat, vatten och textilier.”  

Även av övriga intervjusvar framgår att svarspersonerna uppfattar ett flertal 
klimatrelaterade risker med påverkan på barns fysiska och psykiska hälsa. Politiker 
3 uppger följande: “Att arbeta med miljö och klimatfrågor för barns hälsa är mycket 
viktigt. Vi vet vilka risker som barn utsätts för i sin dagliga miljö….luftföroreningar 
är en av de största farorna.” Tjänsteperson 1 framhåller betydelsen av god 
luftkvalitet och nämner därutöver även kemikalier, exponering för UV-strålning 
och grundvatten av god kvalitet som frågor med direkt koppling till barns hälsa. 
Tjänsteperson 3 lyfter fram barns oro: “Idag är klimatkrisen här samtidigt som vi 
har en utmaning kring biologisk mångfald och senaste året också en pandemi. I min 
föreställning ökar barnens oro och känslan av trygghet minskar.” Även Politiker 1 
resonerar kring barns psykiska hälsa. Hen uppger följande om betydelsen av artikel 
27: “Konventionsstaterna erkänner varje barns rätt till den levnadsstandard som 
krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. 
Kanske inte levnadsstandard. Men de åtgärder vi inför påverkar barnens psykiska 
och andliga hälsa i form av förekomst eller uteblivande av t.ex. 
klimatångest/klimatoro.”  

Deltaganderättigheter och rätten att höras 

I flera av de intervjusvar som avser klimatförändringens påverkan på barns 
rättigheter inom kommunen anger svarspersonerna barns deltagande som en viktig 
aspekt. 

Tjänsteperson 2 anser att det framförallt “handlar om barns rättigheter till sin 
egen framtid och rätt att vara med och påverka i beslut som direkt kommer att 
påverka deras liv idag och i framtiden.” Tjänsteperson 3 menar att barns röst är 
viktig då det är de som bygger framtiden. “Tanken är att det är barnen som bygger 
vår framtid utifrån sina förhoppningar och att vi måste lyssna på barnen.” Politiker 
3 uppger att det, såvitt hen vet, i kommunen i dagsläget inte finns några direkta 
planer på att involvera barn utifrån kunskaper om klimatförändringar. “Det borde 
vara en självklarhet att ta barns oro på allvar och även deras engagemang i dessa 
frågor. Barn är otroligt klarsynta och kommer ofta med kloka förslag som är värda 
att ta på allvar. Här finns goda möjligheter att stärka barns inflytande och 
delaktighet.” 
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Majoriteten av intervjupersonerna nämner även artikel 12 barnkonventionen som 
av särskild relevans för kommunens miljö- och klimatarbete. Politiker 1 ger 
följande motivering. “Alla beslut som främjar eller hindrar ett aktivt klimatarbete 
samt ett klimatanpassningsarbete är beslut som berör barn.” “Barn bör få uttala sig 
kring frågor som berör dem.” Politiker 1 anser även att barn bör höras vad det gäller 
satsningar för att minska växthusgasutsläppen. “Det är frågor som kommer att 
beröra barn, de bör involveras i processen.” Politiker 3 uppger följande. “Barnets 
rätt att komma till tals i frågor som berör dem är en av de grundläggande tankarna 
bakom barnkonventionen. Därför är kommunens ansvar stort när det gäller att 
involvera barn i klimat och miljöarbetet.” Tjänsteperson 3 anser i denna kontext att 
barnrättsperspektivet ska finnas med före ett beslut fattas. 

Barns deltaganderättigheter uppmärksammas även då svarspersonerna 
resonerar kring betydelsen av kommunalt miljö- och klimatarbete för att ta tillvara 
på eller främja barns rättigheter. Politiker 3 anser att det är viktigt att barn 
involveras på ett tidigt stadium och tas på allvar. Tjänsteperson 2 uppger följande. 
“Jag anser att kommunen har ett enormt ansvar i att främja barns rättigheter, både 
när det gäller klimatfrågor och alla andra frågor. Vi vet av erfarenhet att det privata 
näringslivet sällan, om än någonsin, tänker på annat än kortsiktig vinst och oftast 
gör det på bekostnad av samhällets svaga grupper. Barn och ungdomar har inte 
samma möjligheter att komma till tals som vuxna, och därför är det viktigt att 
kommunen stärker deras roll, ger dom större möjlighet till inflytande och låter dom 
vara med i beslutandeprocesser på lämpliga sätt.” 

Av både styrdokumenten och intervjusvaren framgår att det finns forum för 
barns deltagande inom den kommunala verksamheten men att dessa inte är knutna 
specifikt till miljö- och klimatfrågor. Exempelvis uppger Haninge kommun (2016 
s. 63) att barn involveras tidigt i planeringsprocesser som rör deras fysiska miljö. I 
Karlskoga och Degerfors kommuner arrangeras ungdomsforum där unga och 
politiker kan diskutera viktiga frågor (Karlskoga och Degerfors kommuner, u.å.). 
Skellefteå kommun (2018 s. 5) uppger att målet om ett jämlikt samhälle förutsätter 
en strategi för barn och ungas inflytande där deras bästa ska ligga till grund för 
beslut och åtgärder. Denna formulering knyter an till Agenda 2030 och 
barnkonventionen men det görs i sammanhanget inte någon hänvisning till 
klimatförändringen. 

Politiker 2, Politiker 3 och Tjänsteperson 2 uppger att det finns forum i 
kommunerna där barn kan uttrycka sin mening i miljö- och klimatfrågor och 
nämner här bl.a. ungdomsfullmäktige, synpunkter via kommunens hemsida, 
medborgarförslag samt aktiviteter för att öka kontaktytorna mellan politiker och 
barn/unga. Politiker 3 menar att “det är otroligt viktigt att kommuner har vägar in 
för barn och unga.” Hen konstaterar att kommunens ungdomsfullmäktige inte är 
specifikt knutet till klimat- och miljöfrågor men att det är öppet även för den typen 
av diskussioner. Tjänsteperson 2 konstaterar att ungdomsfullmäktige än så länge 
inte har haft särskilt många frågor rörande just miljö eller klimat men anser att “det 
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är en stor tillgång för både kommunen och ungdomarna att möjligheten för ett 
strukturerat arbete finns.” (...) “Jag tror att det är jätteviktigt att det finns tydliga 
forum där barn kan uttrycka sina åsikter samtidigt som de vet att de blir lyssnade 
på.” Tjänsteperson 2 uppger vidare följande om var barns rättigheter aktualiseras i 
relation klimatförändringen inom den kommunala verksamheten. “Jag tror att det 
är bättre att låta ungdomar själva avgöra vad som är relevant än att vi som 
tjänstepersoner ska sitta och bestämma vad de bryr sig om. Tjänsteperson 3 betonar 
också betydelsen av barns ges möjlighet att uttrycka sin mening om miljö- och 
klimatfrågor och anser att “det är helt avgörande att det finns ett forum och det finns 
mycket mer att göra.”  

Vidare framgår av styrdokumenten att Haninge kommun har engagerat barn i 
sitt klimatarbete genom bl.a. kunskapsspridning om hållbar utveckling i skolorna 
(Haninge kommun, 2014). Tillgång till information är en del av barns 
deltaganderättigheter enligt Sanz-Caballeros (2013) kategorier, även om de artiklar 
som främst rör denna aspekt (artikel 13 och 17) ligger utanför studiens 
avgränsningar.  Politiker 1 resonerar kring betydelsen av att barn utbildas i klimat- 
och miljöfrågor och uppger följande. “Självklart så ska barn utbildas i klimat- och 
miljöfrågor och så att de utvecklar respekt för naturmiljön.”  

Barns deltagande och rätten till hälsa 

Politiker 1 uppfattar ett samband mellan barns deltaganderättigheter och deras 
psykiska hälsa: “Jag anser att det är viktigt att kommunen är en bra förebild och gör 
insatser för att nå klimatmålen och att detta kommuniceras till barnen. Jag anser 
också att om barnen utbildas i  dessa frågor och kan ges verktyg för hur de kan göra 
sin röst hörd så kommer det att förbättra sin psykiska hälsa. Jag har hört om 
forskning som visar på att om oro omsätts till handling så ökar ens välbefinnande 
och ångest minskas.” 

Styrdokumenten visar att kommunerna anser att delaktighet i samhället är en 
förutsättning för god folkhälsa (se t.ex. Haninge kommun, 2016 s. 64; Skellefteå 
kommun, 2015 s. 4). Karlskoga och Degerfors kommuner lyfter i detta 
sammanhang fram barnkonventionen (Karlskoga och Degerfors kommuner, 2017 
s. 2-3). De båda kommunerna anger här att barn och ungdomars delaktighet och 
inflytande i samhället är av särskild betydelse (Karlskoga och Degerfors 
kommuner, 2017 s. 8). Detta kan ses som ett uttryck för en förståelse av att barns 
deltaganderättigheter påverkar deras hälsa. Karlskoga kommun (2011 s. 37) anger 
även att en god folkhälsa inte endast är av betydelse för den sociala dimensionen 
av hållbar utveckling utan också en förutsättning för att uppnå de övriga 
dimensionerna. Denna formulering gör det möjligt att betrakta barns 
deltaganderättigheter som av indirekt betydelse för hur samhället möter ekologiska 
utmaningar, såsom klimatförändringen. 
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Aktörer och ansvar 

Av intervjusvaren framgår att intervjupersonerna ser klimatförändringens påverkan 
på barns rättigheter som en del av två övergripande frågor: klimatfrågan och 
barnkonventionen. Politiker 2 uppger att barnrättsperspektivet är integrerat i 
samtliga kommunens verksamheter och att det för hen är självklart att även 
miljöpåverkan ska beaktas i alla led. Vidare framgår att ansvaret för frågan 
uppfattas vila hos ett stort antal aktörer. Tjänsteperson 1 uppger att ansvaret är 
gemensamt för kommunen som helhet. Flera av intervjupersonerna betonar dock 
politikernas ansvar. Politiker 1 anser att den politiska ledningen har ett självklart 
ansvar men lyfter även fram kommunen som organisation, de olika förvaltningarna 
och kommunala företagen. Politiker 2 uppger följande: “Återigen, detta är en 
övergripande fråga som rör många aktörer men ytterst är politiken ansvarig i en 
politiskt styrd organisation vilket ju en kommun är.” Tjänsteperson 2 uppfattar att 
ansvaret finns hos ungdomsfullmäktige, tjänstemän inom kommunens folkhälso-, 
miljö- och klimatarbete, kommunstyrelsen, samtliga förtroendevalda politiker och 
samtliga förvaltningschefer. Flera av intervjupersonerna anser även att frågan bör 
behandlas i miljö- eller klimatprogram för kommunernas politik. Tjänsteperson 1 
uppger att det inte finns någon explicit koppling till barnrättsperspektivet i 
kommunens klimat- och miljöpolitiska program men att det vore önskvärt.  

Vidare framgår av intervjusvaren att frågan anses särskilt relevant vad det 
gäller beslut om klimat som rör den fysiska planeringen. Tjänsteperson 2 uppger 
följande. “Barns rättigheter är aktuella i alla frågor, men jag tror att det viktiga är 
att arbeta fram rutiner och arbetssätt för att få med dessa frågor i de beslut som får 
långsiktiga konsekvenser, t.ex. vid nybyggnationer och exploateringar.” Politiker 
1 anger följande vad det gäller åtgärder för att minska växthusgasutsläppen: “Det 
kan handla om kommunens klimat- och miljöpolitiska program, huruvida man ska 
bygga en motorväg eller införa gratis kollektivtrafik.”   

Det framgår också att intervjupersonerna uppfattar att frågan delvis bör 
hanteras i förskole- och skolmiljö. Politiker 3 anser att det är viktigt att föra in 
frågorna i miljöer där barn rör sig, vistas och tar del av kommunens verksamheter, 
t.ex. skolan. Hen anser också att en viktig del av ansvaret finns hos de personer, 
grupper och organisationer som möter barn i vardagen. Politiker 3 framhåller 
betydelsen av att dessa personer är “lyhörda för barns idéer, oro, tankar och 
engagemang.” 

Vidare finns det i intervjusvaren en uppfattning om att frågan är en del av 
kommunernas arbete med social hållbarhet. I likhet med Tjänsteperson 2 anser 
Tjänsteperson 3 att ansvaret för barns rättigheter i relation till klimatförändringen 
delvis finns hos de som arbetar med kommunens folkhälsoarbete. Tjänsteperson 3 
uppger att hens kommun står väl rustad att hantera frågan eftersom den ekologiska 
och sociala dimensionen har kopplats samman i verksamheten. Politiker 2 anser att 
frågan aktualiseras i bl.a. kommunens arbete med jämställd snöröjning.  
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Miljökommunerna 

Klimatförändringen och barns rättigheter 

Inte heller i miljökommunernas styrdokument kopplas klimatfrågan uttalat samman 
med barns rättigheter. Avsaknaden av en sådan koppling bekräftas också i dessa 
kommuner av intervjusvaren. Politiker 4 uppger dock att det i ett kommunalt 
styrdokument avseende klimat finns skrivelser om hållbar mobilitet för barn. I 
styrdokumenten nämns klimatförändringen främst som en faktor med påverkan på 
ekologisk hållbarhet. Exempelvis anger Lomma kommun (2011 s. 27) att hållbarhet 
skapas genom klimatanpassning och ekologiska hänsyn. Barns rättigheter 
diskuteras istället främst i förhållande till social hållbarhet. Lomma kommun (2011 
s. 12) för fram att ett folkhälsoperspektiv består av flera delar, däribland jämlikhet 
och hållbarhet, och ska genomdrivas med beaktande av barnkonventionen (ibid).  

Helsingborg kommun (2010 s. 82) uppmärksammar dock att 
klimatförändringar kan leda till negativa folkhälsokonsekvenser. Helsingborgs 
kommun konstaterar även att stadens utbyggnad ofrånkomligen kommer att ha viss 
negativ miljöpåverkan och att detta främst kommer att drabba socioekonomiskt 
svaga grupper (ibid). En indirekt sammankoppling mellan klimatförändringen och 
barns rättigheter går således att utläsa i några fall. Samtliga fyra kommuner 
hänvisar även till hållbar utveckling, Agenda 2030 och generationsmålet i sina 
styrdokument (se t.ex. Helsingborgs kommun, 2018; Gävle kommun, 2013; 
Lomma kommun, u.å.; Stockholms stad, 2020).   

Enligt intervjusvaren uppfattar svarspersonerna att det kommunala 
klimatarbetet har betydelse för barns rättigheter. Tjänsteperson 5 anser att leva upp 
till kommunens klimatmål indirekt går att se som en handling för barns rättigheter 
men att klimatförändringar inte tas upp i kontexten av barns rättigheter i tillräcklig 
omfattning: “Det gör vi inte nu tyvärr särskilt ofta, inte jag heller.” Tjänsteperson 
4 anser att planerandet och byggandet inom kommunen idag “påverkar våra barns 
framtid kopplat till klimatförändringarna i hög grad. Klimatfrågan är en ödesfråga 
som påverkar våra barns rätt till trygghet och framtidstro. Många barn idag känner 
en oro för framtiden och många är oroliga över hur klimatförändringarna påverkar 
deras möjligheter att leva ett bra liv. Hur vi utbildar i klimatfrågan, hur vi tar hand 
om barns oro, att vi serverar klimatsmart mat i våra verksamheter, att vi köper in 
varor och tjänster med hållbarhetskrav, hur vi reser, hur vi planerar för en hållbar 
utveckling (...). Allt detta påverkar barns rättigheter.” Politiker 6 uppfattar dock att 
det finns en skillnad i hur barn globalt och barn i Sverige kommer att drabbas av 
klimatförändringen och lyfter fram torka och värmeböljor som exempel. 
“Klimatförändringarna kommer ju påverka hela samhället, och därmed även barn. 
I någon mån kan man väl säga att barn och unga kommer påverkas mer givet att de 
stora och allvarliga konsekvenserna som nu är oundvikliga kommer att inträffa i 
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högre grad under deras livstid. Det är väl snarast en etisk fråga. Globalt vet vi ju att 
barn ofta tillhör de som drabbas hårdast av naturkatastrofer, torka m.m., men det är 
väl tveksamt om det kommer finnas så tydliga skillnader i en svensk kontext.” 

Bland de rättigheter som tas upp som särskilt relevanta för kommunens miljö- 
och klimatarbete betonas rättigheterna enligt artikel 3, 6, 12 och 24 i flertalet 
intervjusvar.  

Barnkonventionens genomslag i det kommunala klimatarbetet 

Barnkonventionen tas upp i några av de lästa styrdokumenten (Gävle kommun, 
2019; Lomma kommun, 2011; Stockholms stad, 2017). Som framgår ovan sker 
detta dock utan hänvisning till klimatförändringen.  

Av intervjusvaren framgår att barnkonventionen har fått ett begränsat 
genomslag i kommunernas klimatarbete. Politiker 6 och Tjänsteperson 5 anser att 
klimatperspektivet är framträdande i sina kommuners verksamhet men uppfattar 
inte att det kopplas samman med barns rättigheter. Tjänsteperson 5 uppger följande. 
“Vi har ett gediget klimatarbete men där vi faktiskt inte nämner barns rättigheter 
någonstans. Jag känner inte heller till något dokument som kopplar ihop just detta 
hos oss.” Tjänsteperson 5 anser vidare inte att barnkonventionen har direkt 
påverkan på hens arbete och tillägger “men den kanske borde det”. Politiker 6 
uttrycker följande. “Generellt tycker jag inte att barnkonventionen som sådan tas 
upp i de processer jag deltar i. Sen är det förstås så att barns perspektiv och 
rättigheter sedan länge finns med i processer som en av flera aspekter men jag 
upplever inte att just Barnkonventionen fått genomslag eller tas upp i de processer, 
underlag osv som jag ser.” Politiker 6 uppfattar inte heller att barnkonventionen 
påverkar hens beslutsfattande avseende miljö- och klimatarbete och uppger 
följande om konventionen. “Upplever inte att den kommunicerats eller 
operationaliserats på ett sådant sätt att den blir relevant.” Vidare anser Politiker 6 
sig känna till barnkonventionen dåligt. Politiker 6 resonerar dock kring att 
klimatfrågor genomsyrar allt fler processer och att nästan inga beslut tas inom 
kommunen som inte tar hänsyn till miljö- eller klimat. Hen anser att detta kan vara 
relevant ifall man tänker att begränsa klimatförändringen och dess effekter är en 
viktig del av barnkonventionen.  

Politiker 4 och Politiker 5 är istället av uppfattningen att barnkonventionen 
påverkar deras beslutsfattande avseende miljö- och klimat. Politiker 4 uppger 
följande. “Det är väl som indianerna en gång tänkte; vad är konsekvenserna 7 
generationer framåt. Är besluten vi tar långsiktigt hållbara. Det är barnens som ska 
ta över den värld vi lämnar efter oss.” Politiker 5 uppger att barnkonventionen 
påverkar beslut vid planarbete och bygglov och motiverar enligt följande. “För barn 
har rätt till lek, vila och fritid.”  
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Klimatrelaterade risker, rätten till liv och rätten till hälsa 

Miljökommunernas styrdokument tar upp ett flertal konsekvenser av 
klimatförändringen med potentiell påverkan på invånarnas liv och hälsa. 
Helsingborgs kommun (2012 s. 28) redogör bl.a. för nya djurspridda sjukdomar, 
problem med vatten- och livsmedelsförsörjning, ökning av pollenallergier och 
extrema väderhändelser. Kommunen konstaterar att höga temperaturer medför 
risker framförallt för äldre och barn (ibid) samt att en person omkom vid en 
översvämning år 2007 inom kommunen (ibid s. 13). Vidare uppmärksammar 
Helsingborgs kommun (2014 s. 12) att luftföroreningar från motorfordonstrafik är 
en orsak till klimatförändringar men även till att människor drabbas av 
hälsoproblem som t.ex. lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och 
lungcancer. Stockholms stad (2020 s. 18-20) uppger att stadens 
klimatanpassningsarbete i första hand bör fokuseras på att minimera påverkan på 
människors liv och hälsa och påtalar härvid särskilt de risker som skyfall och 
värmeböljor innebär. Lomma kommun (2019, s. 31) anger att bristande samordning 
vid klimatanpassningsarbetet kan komma att ske på bekostnad av människors hälsa. 
Barns rättigheter nämns inte i något av dessa sammanhang. 

Av intervjusvaren framgår att intervjupersonerna uppfattar att det finns ett 
samband mellan klimatrelaterade risker och barns rätt till liv och hälsa. Politiker 4 
uppger följande avseende artikel 6: “Klimatfrågan är en överlevnadsfråga, och 
varje politisk instans oavsett nivå har att göra vad man kan för att minska 
klimathotet.” I likhet med Politiker 4 uppger Tjänsteperson 4, Tjänsteperson 5, 
Politiker 5 och Politiker 6 att artikel 6 har särskild relevans för kommunens miljö- 
och klimatarbete. Tjänsteperson 5 anser att denna artikel är särskilt relevant då det 
“handlar om deras rätt att överleva vilket kan bli svårare i utsatta områden.”  

Politiker 4 resonerar även kring effekterna av värmeböljor på barns 
levnadsvillkor och hälsa. “Extremare väder, som värmeböljor påverkar grödorna 
och lantbruket. Det har redan hänt, t.ex. i Skåne, med katastrofala följder. 
Lantbrukarfamiljer riskerar relativ fattigdom, och barnen i dessa  familjer riskerar 
att växa upp i ekonomiskt otrygga förhållanden.”(...) “Tilläggas kan att de 
värmeperioder med extrem värme vi sett de senaste somrarna påverkar även barnen. 
Det är för varmt i bostäderna och i skolmiljön. Barnen blir dåsiga och mår allmänt 
dåligt. Vilket förvärras när föräldrarna också mår dåligt.” Politiker 6 är istället 
tveksam till att barn är hårdast drabbade av värmeböljor och anger att äldre personer 
möjligen lider svårare. Politiker 5 och Politiker 6 uppger att ren luft är av betydelse 
för barns hälsa.  

Tjänsteperson 4 och Politiker 4 uppfattar ett samband mellan 
klimatförändringen och barns psykiska hälsa. Politiker 4 uppger följande “Barn har 
klimatångest, det vet vi. Bara det i sig är en kränkning av barns rättigheter, d.v.s. 
deras hälsa och trygghet.” 
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Deltaganderättigheter och rätten att höras 

Flera av intervjupersonerna tar upp barns deltaganderättigheter som särskilt 
relevanta för kommunens miljö- och klimatarbete. Tjänsteperson 4 uppger 
följande. “Klimatförändringen är en ödesfråga för framtiden. Att barn får komma 
till tals och bli lyssnade på i dessa frågor är otroligt viktigt för deras framtidstro. 
“Politiker 6 anser att barns möjligheter till deltagande kan förbättras: “Sannolikt 
kan även former för barns påverkan och deltagande utvecklas, inte bara vad gäller 
klimatförändringar.” Politiker 5 konstaterar att barn har rätt till yttrandefrihet och 
tillgång till information men uppfattar att det finns brister vad det gäller barns 
deltagande inom kommunen: “Klimatförändringen som en faktor gör beslutsfattare 
osäkra, vilket gör att barns rättigheter blir åsidosatta. Barn får sällan vara med vid 
detaljplanearbete och liknande.” Flera intervjusvar framhåller betydelsen av det 
finns forum inom den kommunala verksamheten där barn kan uttrycka sin mening 
om miljö- och klimatfrågor. Politiker 6 uppger följande. “Relativt stor, givet att en 
så stor del av barns vardag i det offentliga är i verksamheter som drivs och eller 
finansieras kommunalt.” Tjänsteperson 4 uppger följande. “Jag tror det är väldigt 
betydelsefullt. De har mycket tankar och oro och behöver känna sig lyssnade på 
och att vi vuxna faktiskt agerar på utmaningen med klimatförändringarna.” 
Tjänsteperson 4 uppger vidare följande om vuxnas ansvar: “Vi behöver skapa 
kanaler och plattformar för barn att göra sina åsikter hörda och rutiner för hur deras 
tankar kan användas som del i underlag för de beslut vi fattar.” 

Även vad det gäller existerande forum för deltagande framkommer i 
intervjusvaren uppfattningar om brister. Politiker 4 uppger att det finns ett 
ungdomsråd inom kommunen där barn kan framföra åsikter men att omsättningen 
är ganska hög och att det saknas kontinuitet. Tjänsteperson 5 uppger att kommunen 
arbetar med lärande för hållbar utveckling men att det inte är något som når upp till 
hen som arbetar strategiskt med miljöfrågor inom kommunen. 

Tjänsteperson 4 ger istället en positiv bild och uppger att kommunen på olika 
vis arbetar med barnets perspektiv i miljö- och klimatarbetet. Hen ger flera exempel 
på åtgärder som är inriktade på barns deltagande och med syfte att ta del av barnens 
tankar och åsikter kring hur klimatfrågan ska lösas. Tjänsteperson 4 uppger bl.a. att 
kommunen arbetar med att utveckla demokratiska platser där barn “kan lyfta sina 
åsikter och idéer kring klimatfrågan för beslutsfattare inom staden.” Vidare uppger 
hen att det finns ett utbildningsprogram på temat miljö och hållbarhet för 
skolelever. Enligt Tjänsteperson 4 kan programmet öka barnens kunskaper i frågan 
och även deras känsla av att själva kunna påverka. Hen anser att programmet kan 
bidra till att ge kommunen kunskap om barn och ungas funderingar och åsikter så 
att detta kan tas med in i övrigt miljö- och klimatarbete.   

Av styrdokumenten framgår att kommunerna är medvetna om att barn har 
olika deltaganderättigheter men det görs inte någon sammankoppling med det 
kommunala klimatarbetet. Gävle kommun (2019 s. 23) uppger att ett 
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barnrättsperspektiv säkerställs i kommunen genom att barn och unga alltid får 
möjlighet att påverka i de frågor som berör dem samt att barn och unga ska kunna 
komma till tals även i frågor som intresserar dem. Lomma kommun (2011 s. 13) 
konstaterar att barnkonventionen, plan- och bygglagen och de transportpolitiska 
målen är exempel på lagar och politiska dokument som behandlar barns rätt och 
möjlighet till deltagande samt påverkan på den fysiska planeringen. Stockholms 
kommun (2017 s. 11) uppger att barn inom kommunen ska ha möjlighet till 
inflytande och delaktighet i bl.a. stads- och samhällsplanering. Helsingborgs 
kommun (2016  s. 10-11) uppger bl.a. att barn och ungas delaktighet är av vikt för 
stadens långsiktiga arbete. 

Vad det gäller information och kunskap anser Tjänsteperson 4 att skolan ska 
informera barn om deras rättigheter kopplat till klimatfrågan. Andra 
intervjupersonerna tar upp liknande åtgärder som exempel på sammankoppling 
mellan barns rättigheter och miljö- eller klimatfrågor inom kommunerna. Politiker 
4 och Politiker 5 uppger att barnen i kommunala skolor utbildas i att göra 
miljömedvetna val. Politiker 4 uppger även att barn inom kommunen kan teckna 
ett särskilt klimatavtal (jmf. Parisavtalet). Av styrdokumenten framgår att 
Helsingborgs kommun (2014) har engagerat barn i sitt klimatarbete med fokus på 
att lära barn om klimatsmarta beteenden. 

Barns deltagande och rätten till hälsa 

Gävle kommun konstaterar att social hållbarhet har flera likheter med mänskliga 
rättigheter och att hälsa och delaktighet berör centrala dimensioner av båda dessa 
begrepp (Gävle kommun, 2019 s. 9). Formuleringen visar en förståelse för 
samverkan mellan delaktighet och hälsa samt att båda dessa begrepp kan relateras 
till mänskliga rättigheter. Varken klimatförändringen eller barns rättigheter 
uppmärksammas dock i denna kontext.  

Tjänsteperson 4 kopplar samman barns deltagande med rätten till hälsa i ett 
resonemang om betydelsen av kommunalt miljö- och klimatarbete för barns 
rättigheter. “Min uppfattning är att det har stor betydelse för att ta tillvara och 
främja barns rättigheter. Det handlar om att vi visar att vi åtminstone försöker 
påverka barns framtid i en positiv riktning genom att minska våra utsläpp. Det ger 
barn hopp och framtidstro. Åtgärder som främjar klimatet påverkar även barns 
hälsa och livskvalitet på ett positivt sätt. Mindre biltrafik ger större rörelsefrihet för 
barn, mer natur ger bättre hälsa med mera. Att barn blir lyssnade på och att de ser 
att åtgärder görs för bättre miljö påverkar också barns mentala hälsa.” 
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Aktörer och ansvar 

Även i miljökommunerna uppfattas frågan om klimatförändringens betydelse för 
barns rättigheter som del av två olika målsättningar. Tjänsteperson 4 uppger att det 
finns utbildade barnrättsstrateger inom alla kommunens förvaltningar, att alla 
verksamheter har ett ansvar för att arbeta utifrån barnets perspektiv samt att detta 
även gäller arbetet med miljö- eller klimatfrågor.  

Vad det gäller ansvaret för frågan tar intervjupersonerna upp ett stort antal 
olika aktörer. Politiker 6 anser att ansvaret finns inom samtliga delar av kommunen: 
kommunfullmäktige och nämnder för strategiska beslut samt tjänstemän och 
anställda i sina beslut och löpande arbete. Tjänsteperson 4 menar att alla vuxna är 
ansvariga: “Här tänker jag att vi som vuxna alla har ett ansvar. Att lyssna till 
barnens oro och åsikter, att fånga upp dessa och visa att vi är beredda att göra saker 
i rätt riktning. Som förälder, lärare, politiker, anställd på företag eller engagerad i 
en organisation.” Tjänsteperson 4 anser även att  skolan och elevhälsan har ett 
ansvar. Även Tjänsteperson 5 anser att det finns ett gemensamt ansvar. “Det har vi 
alla, alla sektorer och bolag har ett ansvar att leva upp till de klimatmål vi har i 
organisationen (...). ”Politiker 5 uppger att ansvaret finns hos planhandläggare, 
bygglovshandläggare, politiker och personal på förskola och skola. Politiker 4 
anser dock att den avgörande aktören är det politiska styret av kommunen, både de 
politiska partierna och de enskilda politikerna. Hen lyfter även fram skolan som 
delvis ansvarig för att möjliggöra barns deltagande samt “som ska ge barnen 
kunskap om att leva klimatsmart, hantera frågor och kunskap om 
klimatförändringar.” Vidare anser Politiker 4 att stadsbyggnadsförvaltningen är 
ansvarig då den ska se “till att boendemiljöer motverkar negativa effekter av 
klimatförändringar.”  

Flera av intervjupersonerna resonerar kring den fysiska planeringen som ett 
område där barns rättigheter i relation till klimatförändringen aktualiseras. Politiker 
5 nämner i denna kontext bygglov av skolor och förskolor samt trafikplanering. 
Tjänsteperson 4 ger översiktsplaneringen och utvecklingen av städerna som 
exempel men anger att frågan kan aktualiseras i de flesta av kommunens 
verksamheter. Politiker 6 uppger följande. “Sannolikt kommer väl all kommunal 
verksamhet påverkas mer eller mindre, men generellt så förefaller ju fysisk 
planering, bostadsbyggande, VA-frågor, samt trafik (inklusive cykling, 
kollektivtrafik) som områden med stora konsekvenser.” Politiker 4 tar upp noga 
övervägd stadsplanering för att begränsa klimatförändringar och att förekomma 
deras konsekvenser då hen tillfrågas om sin uppfattning om betydelsen av 
kommunalt miljö- och klimatarbete för barns rättigheter. Politiker 6 uppger på 
samma fråga att en mycket stor andel av ett barns vardag och möjligheter ligger 
inom det kommunala ansvaret och ger omsorg i skola, förskola och fritid som 
exempel. 



48 

Jämförande analys 

Klimatförändringen och barns rättigheter 

I såväl barnrättskommunerna som miljökommunerna saknas explicit 
sammankoppling mellan klimatfrågan och barnkonventionen i de lästa 
styrdokumenten. Intervjupersoner i båda kommunkategorierna bekräftar att detta 
saknas i kommunernas styrdokument. I intervjusvaren framgår att frågan ofta 
uppfattas som del av två övergripande målsättningar som ska vara integrerade i all 
den kommunala verksamheten, d.v.s. att begränsa och anpassa samhället till 
klimatförändringen samt att främja barns rättigheter. I båda kategorierna finns det 
även uppfattningar om att generationsmålet, Agenda 2030 och strävan efter att vara 
del av en hållbar utveckling, vilka samtliga anges som utgångspunkter för 
kommunernas arbete i styrdokumenten, kan inrymma både klimatförändringen och 
barns rättigheter. Svaren från båda kategorierna tyder dock på att 
klimatförändringens påverkan på barns rättigheter är en fråga som sällan diskuteras 
inom kommunerna. 

Tjänstepersoner och politiker i båda kommunkategorierna uppfattar att 
klimatförändringens effekter påverkar barns rättigheter på ett flertal vis. Några av 
intervjupersonerna från vardera kategorin uttrycker dock tveksamhet inför att 
klimatförändringens direkta effekter kommer att drabba barn i Sverige i särskilt hög 
grad utan lyfter snarare fram att barn under sina liv kommer att få ta en större del 
av ansvaret för den omställning som samhället måste göra för att begränsa 
klimatförändringar.  

Intervjupersonerna i barnrättskommunerna identifierar ofta 
barnkonventionens fyra grundpelare, d.v.s. artikel 2, 3, 6 och 12 som särskilt 
relevanta för kommunernas miljö- och klimatarbete. I miljökommunerna nämns 
artikel 3, 6, 12 och 24 i flertalet intervjusvar.  

Barnkonventionens genomslag i det kommunala klimatarbetet 

I barnrättskommunerna framkommer av både styrdokument och intervjusvar ett 
aktivt arbete med barnrättsperspektivet i den kommunala verksamheten. Arbetet 
med ett sådant perspektiv framträder i de flesta fall inte lika tydligt i 
miljökommunerna även om barnkonventionen även här tas upp i styrdokument och 
intervjusvar som ett hänsynstagande kommunerna ska arbeta utifrån. Det finns i 
båda kommunkategorierna skilda uppfattningar kring vilket genomslag 
barnrättsperspektivet har haft i kommunernas miljö- och klimatarbete. Flera 
politiker från både barnrättskommuner och miljökommuner uppfattar att 
barnkonventionen påverkar deras beslutsfattande avseende miljö- och klimat. De 
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intervjuade tjänstepersonerna uttrycker generellt större tveksamhet kring i vilken 
grad barnkonventionen påverkar deras arbete. I några av miljökommunerna lyfter 
både politiker och tjänstepersoner fram att det finns ett gediget klimatarbete i 
respektive kommun men att barnrättsperspektivet saknas i detta. 

Klimatrelaterade risker, rätten till liv och rätten till hälsa 

I båda kommunkategoriernas styrdokument går det att utläsa medvetenhet om ett 
flertal klimatrelaterade risker som kan komma att påverka invånarnas liv och hälsa. 
Dock görs det inte någon koppling till barns rättigheter i dokumenten.   

Av intervjusvaren framgår att en majoritet av svarspersonerna i såväl 
barnrättskommuner som miljökommuner uppfattar att klimatförändringens effekter 
kan innebära påverkan på barns rättigheter till liv och hälsa i kommunerna. I ett 
flertal intervjusvar från såväl barnrättskommuner som miljökommuner tas både 
barns fysiska och psykiska hälsa upp och luftföroreningar och klimatoro anges som 
relevanta risker. Även effekterna av värmeböljor nämns av intervjupersoner från 
båda kommunkategorierna. 

Deltaganderättigheter och rätten att höras 

Barns deltaganderättigheter lyfts fram som relevanta för kommunernas 
klimatarbete av intervjupersoner från både barnrättskommuner och 
miljökommuner. I båda kommunkategoriernas styrdokument görs också 
hänvisningar till barns deltaganderättigheter i olika sammanhang, dock utan 
hänvisning till miljö- eller klimat. En skillnad mellan kommunkategorierna är här 
att det i flera av barnrättskommunernas styrdokument tydligt anges specifika 
strategier och åtgärder för att möjliggöra barns deltagande. I miljökommunernas 
styrdokument anges barns deltagande vanligtvis endast som en allmän målsättning.  

Intervjupersoner i båda kommunkategorierna uppger att de uppfattar att det 
finns ett stort värde i att barn ges inflytande och delaktighet i miljö- och 
klimatfrågor. I flera svar anges även en önskan om att stärka barns delaktighet. 
Flera av intervjupersonerna i barnrättskommunerna tar upp forum som de har 
kännedom om inom den egna kommunen där barn kan uttrycka sin mening om 
miljö- och klimatfrågor. Svaren från dessa personer visar även att de har en positiv 
syn på de deltagandemöjligheter som finns för barn. I miljökommunerna framträder 
en mer blandad bild. I flera svar från intervjupersoner i dessa kommuner 
framkommer en uppfattning om att  det finns brister i barns möjligheter att delta i 
beslutsprocesser rörande miljö- och klimat. Det uppfattas även finnas brister i de 
forum för barns deltagande som finns. En av intervjupersonerna skiljer sig dock åt 
och beskriver istället ett omfattande arbete i kommunen inriktat på barns deltagande 
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i miljö- och klimatarbetet. Hen uttrycker även en positiv uppfattning om 
existerande forum och åtgärder. 

Av styrdokument och intervjusvar från båda kommunkategorierna framgår att 
barn på olika vis har engagerats i kommunernas miljö- och klimatarbete med fokus 
på utbildning och information. 

Barns deltagande och rätten till hälsa 

I samtliga barnrättskommunernas styrdokument uppmärksammas delaktighet i 
samhället som en förutsättning för god folkhälsa. Två av kommunerna lyfter här 
särskilt fram barns delaktighet. Sambandet mellan delaktighet och invånarnas hälsa 
lyfts också fram i styrdokument från en av miljökommunerna. Det görs inte någon 
hänvisning till barnkonventionen eller klimatförändringen i dessa sammanhang. 
Styrdokumenten visar dock att det i några av barnrättskommunerna finns en 
etablerad förståelse av ett samband mellan delaktighet och hälsa med särskild 
betydelse för barn.  

Av intervjusvaren framgår att svarspersoner i båda kommunkategorierna 
uppfattar ett samband mellan deltaganderättigheter enligt barnkonventionen och 
barns psykiska hälsa. 

Aktörer och ansvar 

Intervjusvaren från både barnrätts- och miljökommunerna visar att svarspersonerna 
uppfattar ett flertal aktörer som ansvariga för klimatförändringens påverkan på 
barns rättigheter inom den kommunala verksamheten, däribland 
kommunfullmäktige, nämnder, enskilda politiker, tjänstepersoner, anställda, 
förvaltningschefer och samtliga vuxna. Dock betonas i de flesta svar det politiska 
ansvaret. Även andra aktörer såsom tjänstepersoner och personal med koppling till 
kommunernas fysiska planering eller kommunal förskole- och skolmiljö anges som 
ansvariga. I barnrättskommunerna anges även ansvar hos aktörer som är 
involverade i kommunernas arbete med social hållbarhet. I en av miljökommunerna 
uppges det finnas särskilt utbildade barnrättsstrateger inom samtliga verksamheter. 
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Diskussion och slutsatser 

Kapitlet inleds med diskussion av studiens resultat varefter ett antal 
sammanfattande slutsatser gås igenom. Slutligen ges förslag för framtida studier. 
 
Resultaten av studien visar att klimatförändringen och relaterade utsläpp kan 
påverka barns rättigheter i svenska kommuner på ett flertal sätt. Om 
klimatförändringens konsekvenser inte begränsas kan t.ex. extrema väderhändelser 
eller luftföroreningar utgöra ett hot mot rätten till liv, överlevnad och utveckling 
enligt artikel 6 i barnkonventionen (Moreno, 2020; Rees, 2017; SKL, 2019; SOU 
2007:60; UNICEF, 2015). Klimatförändringen kan också innebära ett hinder för 
fullt förverkligande av rätten till bästa möjliga hälsa enligt artikel 24 i 
barnkonventionen. Även i detta avseende tillhör extrema väderhändelser och 
luftföroreningar relevanta klimatrelaterade risker. Barns hälsa kan vidare försämras 
till följd av högre genomsnittstemperaturer eftersom detta kan påverka halterna av 
pollen i utomhusluften och orsaka nya spridningsmönster för vektorburna 
sjukdomar och andra infektionssjukdomar (Cederberg, 2018; Haninge kommun, 
2016; Helsingborgs kommun, 2012; UNICEF, 2015; SOU 2007:60). Vidare kan 
oro för klimatförändringen och dess konsekvenser leda till psykisk ohälsa hos barn 
(BRIS, 2020). 

Av intervjusvaren framgår att tjänstepersoner och politiker i både 
barnrättskommunerna och miljökommunerna resonerar på liknande sätt kring 
klimatförändringens påverkan på barns rättigheter. Flera av svarspersonerna 
uppfattar att frågan rör två övergripande målsättningar som gäller för kommunernas 
arbete. Den ena målsättningen är att kommunerna ska verka för att begränsa 
klimatförändringen och anpassa samhället till dess effekter. Den andra är att 
kommunerna ska ta tillvara och främja barns rättigheter. Vidare tyder 
intervjusvaren på att klimatförändringen sällan diskuteras i relation till barns 
rättigheter inom kommunerna samt att barnkonventionen har fått ett begränsat 
genomslag i deras miljö- och klimatarbete. Intervjupersonerna uppfattar dock att 
kommunalt miljö- och klimatarbete är av betydelse för att ta tillvara och främja 
barns rättigheter. Resultaten visar inte på några skillnader i dessa uppfattningar 
mellan de två kommunkategorierna. 

Bland de rättigheter enligt barnkonventionen som lyfts fram av 
intervjupersonerna som särskilt relevanta för kommunens miljö- och klimatarbete 
finns rätten till liv (artikel 6) och rätten att höras (artikel 12) i majoriteten av svaren 
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från båda kommunkategorierna. Även barnets bästa (artikel 3) återkommer som en 
relevant rättighet. I barnrättskommunerna identifieras ofta konventionens fyra 
grundpelare, d.v.s. artiklarna 2, 3, 6 och 12, vara av relevans. I miljökommunerna 
nämns även rätten till hälsa (artikel 24) i flertalet svar. 

Vad det gäller rätten att höras och övriga deltaganderättigheter uppger 
svarspersonerna att barns inflytande och delaktighet i det kommunala klimatarbetet 
är eftersträvansvärt. Det är också vanligt förekommande att intervjupersonerna 
uttrycker en önskan om förbättrade möjligheter för barn att göra sina röster hörda i 
miljö- och klimatfrågor inom kommunerna. Svaren från barnrättskommunerna 
indikerar i högre grad att det finns välfungerande forum inom kommunerna där 
barn kan uttrycka sin mening om miljö- och klimatfrågor. I miljökommunerna tyder 
svaren istället på att de forum som finns inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
Dock skiljer sig svaren från en av miljökommunernas tjänstepersoner åt i detta 
avseende. Hen uppger ett relativt stort antal existerande forum och ger en positiv 
bild av barns deltagandemöjligheter inom kommunen. I samma persons 
intervjusvar framgår även att det i denna kommun finns särskilt utbildade 
barnrättsstrateger inom samtliga verksamheter. Flera av svarspersonerna från båda 
kommunkategorierna uppfattar att delaktighet i klimatfrågor kan ha positiva 
effekter för barns psykiska hälsa. 

Intervjupersoner i både barnrättskommuner och miljökommuner uppfattar att 
ansvaret för klimatförändringen och barns rättigheter finns hos ett stort antal olika 
aktörer inom kommunerna. Dock framhålls särskilt politiska institutioner och 
personer samt andra aktörer inom fysisk planering eller barnomsorg och skola. 
Inom barnrättskommunerna uppfattas även aktörer med koppling till kommunernas 
arbete med social hållbarhet ha del av ansvaret för frågan. 

Att klimatförändringens påverkan på barns rättigheter uppfattas vara del av 
två separata målsättningar inom den kommunala verksamheten kan ha sin bakgrund 
i den definition av hållbarhet som återfinns i flera av styrdokumenten, d.v.s. att 
begreppet består av tre delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utifrån 
denna definition kan det falla sig naturligt att betrakta klimatförändringen som en 
aspekt av ekologisk hållbarhet och barns rättigheter som en del av social hållbarhet. 
De tre dimensionerna av hållbarhet presenteras vanligen som sammansatta på så 
vis att ekologin utgör ramarna, social hållbarhet är målet och ekonomin medlen (se 
t.ex. Haninge kommun, 2016). Med beaktande av hur barnkonventionens olika 
rättigheter samverkar och förhåller sig till klimatrelaterade risker (se studiens 
analytiska ramverk, s. 27) kan frågan komma att hanteras på ett ofullständigt sätt 
om den tolkas och delas upp utifrån denna definition av hållbarhet. Ett exempel på 
en aspekt som riskerar att förloras är att rätten att höras kan vara ett medel för att 
nå framgång med klimatanpassningsåtgärder (Gibbons, 2014). Det kan även vara 
en fördel att frågan identifieras som del av två generella målsättningar som 
framhålls inom kommunerna. Detta då frågan därmed får tyngd och det är möjligt 
att argumentera för dess relevans i alla sektorer av kommunernas verksamhet 
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utifrån båda dessa målsättningar. Givet komplexiteten i relationen mellan 
klimatförändringen och barns rättigheter bör dock, i min mening, själva 
frågeställningen inte delas upp i två skilda ämnesområden.  

Enligt studiens resultat uppfattar intervjupersonerna vidare att ansvaret för 
klimatförändringens påverkan på barns rättigheter finns hos ett stort antal skilda 
aktörer inom kommunerna. Dessa inkluderar bl.a. aktörer inom fysisk planering 
och skola och barnomsorg. Detta kan ses som något positivt om det innebär att 
frågan är en del av arbetet i alla de utpekade sektorerna. Då intervjusvaren snarare 
tyder på att klimatförändringen och barns rättigheter sällan är uppe för diskussion i 
kommunerna kan det utspridda och oklara ansvaret istället vara en bidragande orsak 
till att barnkonventionen inte uppfattas ha fått genomslag i det kommunala miljö- 
och klimatarbetet. 

Flera intervjupersoner i barnrättskommunerna identifierar barnkonventionens 
fyra grundpelare som relevanta för det kommunala miljö-och klimatarbetet. Detta 
förekommer inte i svaren från miljökommuner. En orsak kan vara att 
intervjupersonerna i barnrättskommunerna har utbildats i barnkonventionen och 
därmed har “facit” medan intervjupersonerna resonerar friare utifrån sina 
kunskaper om klimatrelaterade risker. Vad som även skulle kunna tyda på detta är 
att rätten till hälsa uppges vara relevant för kommunernas miljö- och klimatarbete 
i större utsträckning i miljökommunerna än i barnrättskommunerna. Detta trots att 
det är det lika vanligt i båda kommunkategorierna att det förs resonemang kring 
klimatförändringens påverkan på barns hälsa. 

Resonemanget som framkommer i flera intervjusvar om betydelsen av 
deltaganderättigheter för barns psykiska hälsa, och därmed rätten till hälsa, har 
likheter med det som uppges om delaktighet och folkhälsa i flera av kommunernas 
styrdokument. Det är också tänkbart att intervjupersonerna här resonerar utifrån 
kunskaper de har om barnkonventionens rättigheter eller andra personliga 
upplevelser och erfarenheter. Att intervjupersonerna uppfattar att det finns ett 
samband mellan deltagande och hälsa, samt att detta har koppling till barns 
rättigheter, är av betydelse eftersom rättighetsperspektivet innebär en skyldighet för 
statliga aktörer att arbeta för att ge barn de förutsättningar som krävs för 
meningsfullt förverkligande av sina rättigheter (Sanz-Caballero, 2013). I detta fall 
innebär det en skyldighet för kommunerna att göra vad som krävs för att minska 
barns oro kring klimatförändringen. Såsom BRIS (2020) konstaterar kan klimatoro 
utlösa djup ängslan och existentiell ångest hos barn med följden att deras förmåga 
att kunna hantera livet påverkas.  

Studiens resultat tyder på att det i större omfattning finns välfungerande forum 
för barns deltagande i barnrättskommunerna, jämfört med miljökommunerna. En 
förklaring till detta kan vara att barnrättskommunerna under flera år har arbetat 
aktivt utifrån målsättningen att barnkonventionen ska genomsyra alla delar av den 
kommunala verksamheten. Det avvikande resultatet från en av miljökommunerna, 
där ett flertal välfungerande forum för deltagande framhålls, stödjer denna 
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förklaring då det av resultaten även framgår att denna kommun har vidtagit 
omfattande åtgärder för att genomdriva barnrättsperspektivet i alla sina 
verksamheter genom att utbilda och tillhandahålla särskilda barnrättsstrateger. 
Barns rättigheter som ett fokusområde i den kommunala verksamheten kan således 
innebära att barns möjligheter till deltagande förbättras på denna nivå. Enligt 
Gibbons (2014) har barn en unik förmåga att kunna se och förstå de 
klimatrelaterade risker som kan drabba dem. Som tidigare har konstaterats är därför 
att tillförsäkra barns rätt att höras av vikt för att kunna vidta de 
klimatanpassningsåtgärder som bäst tar hänsyn till barnens behov. Därmed även 
för att skapa de förutsättningar som krävs för meningsfullt förverkligande av rätten 
till liv och rätten till hälsa. 

Enligt resultaten uppfattas i barnrättskommunerna aktörer som arbetar med 
social hållbarhet ha del av ansvaret för klimatförändringens påverkan på barns 
rättigheter i den kommunala verksamheten. Åtgärder som syftar till att skapa 
jämlika villkor för kommunens invånare uppfattas även som relevanta i detta 
sammanhang. Detta tyder på att det i barnrättskommunerna finns en uppfattning 
om att jämlika förutsättningar har betydelse för frågan om klimatförändringen och 
barns rättigheter. Klimatförändringens effekter drabbar barn och deras rättigheter 
olika utifrån bl.a. deras sociala situation och ekonomiska förutsättningar (Moreno, 
2020; Rees, 2017). Detta gäller inte bara i låginkomstländer utan även i Sverige 
(ibid). Det finns därför mycket att vinna på att jämlika förutsättningar 
uppmärksammas som en faktor av betydelse för hur kommunerna arbetar med 
denna fråga. 

Slutsatser 

Klimatförändringen och relaterade utsläpp påverkar inte bara barns rättigheter i 
låginkomstländer utan även i svenska kommuner. Det finns bland tjänstepersoner 
och beslutsfattare med arbetsområde inom miljö och klimat uppfattningar som visar 
att de betraktar klimatförändringen som en faktor som kan påverka barns rättigheter 
i deras kommuner. Dock uppfattas inte barnkonventionen ha fått genomslag i 
kommunernas miljö- och klimatarbete. Barns rättigheter och klimatarbete uppfattas 
som två olika ämnesområden, vilket kan bidra till att klimatförändringens påverkan 
på barns rättigheter sällan diskuteras i kommunerna. De kommuner som har lagt 
fokus och resurser på att det ska finnas kunskap om barnkonventionen i alla 
verksamheter arbetar mer aktivt med barns deltagande. Att tillförsäkra barns rätt att 
höras innebär i relation till klimatrelaterade risker även att rätten till liv och rätten 
till hälsa främjas. Detta då barns deltagande i beslutsprocesser avseende 
klimatanpassning möjliggör anpassningsåtgärder som tar hänsyn till barns särskilda 
utsatthet och behov. I barnrättskommunerna uppfattas det även finnas en koppling 
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mellan jämlika villkor i samhället och klimatförändringens påverkan på barns 
rättigheter. Jämlikhetsperspektivet är värdefullt i denna kontext eftersom socialt 
utsatta barn drabbas hårdare av klimatförändringens effekter. Enligt 
barnkonventionen är kommunerna skyldiga att agera så att meningsfullt utövande 
av rättigheterna enligt konventionen kan uppnås. Utifrån studiens resultat finns det 
således goda argument för att uppmärksamma barnrättsperspektivet och ge det 
tyngd i det kommunala klimatarbetet. 

Förslag för framtida studier 

Studien undersöker ett område där det hittills inte finns mycket kunskap. För att 
vidare undersöka de samband som studien visar på skulle den kunna utökas till fler 
kommuner. Mer omfattande datainsamling hade kunnat inkludera frågor om på 
vilka sätt kommunerna har arbetat med barnrättsperspektivet samt om 
resonemangen och uppfattningarna kring klimatförändringens påverkan på barns 
rättigheter har förändrats över tid. För att stärka validiteten och ge en bredare bild 
skulle en framtida studie även kunna inkludera ett större antal intervjupersoner, 
både inom och utanför den kommunala verksamheten. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

För samtliga frågor avses med barns rättigheter de rättigheter som framgår av 
barnkonventionen. 
 

1. Vad har du för tankar kring klimatförändringen som en faktor som kan 
påverka barns rättigheter inom din kommun? 

2. Inom vilka delar av kommunens verksamhet resonerar du att barns 
rättigheter kan aktualiseras i relation till klimatförändringen? 

3. Vilka aktörer* inom kommunen uppfattar du har ansvar för barns 
rättigheter i relation till klimatförändringen? 

 
*Individer, grupper eller organisationer som kan påverka beslutsfattande 
kring eller implementering av åtgärder. 

 
4. Beskriv de åtgärder (t.ex. aktiviteter, strategier, policy eller roller) du har 

kännedom om inom kommunens verksamhet där barns rättigheter 
sammankopplas med miljö- eller klimatfrågor.  

 
Ange även om du inte har kännedom om några sådana åtgärder. 

 
5. Är det någon/några av barnets rättigheter enligt barnkonventionen som du 

anser är särskilt relevant/a för kommunens miljö- och klimatarbete? 
 

Om ja, ange vilken/vilka och motivera. 
 

Om nej, utveckla varför. 
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Politiker 
 

6. Påverkar barnkonventionen ditt beslutsfattande avseende miljö- och 
klimatåtgärder? 

 
Om ja, beskriv hur. 
 
Om nej, utveckla varför inte. 

 
Tjänstepersoner 
 

6. Påverkar barnkonventionen ditt arbete med miljö- och klimatåtgärder? 
 

Om ja, beskriv hur. 
 
Om nej, utveckla varför inte.  

 
7. Vad har du för generell uppfattning om betydelsen av kommunalt miljö- 

och klimatarbete för att ta tillvara på eller främja barns rättigheter? 
 

8. Vad har du för uppfattning om betydelsen av kommunalt miljö- och 
klimatarbete för barns hälsa? 

 
9. Vad har du för uppfattning om betydelsen av att det inom den kommunala 

verksamheten finns ett forum där barn ges möjlighet att uttrycka sin 
mening om miljö- och klimatfrågor? 
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