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Södra Munksjön – stipendie 
 
Att tillvarata och främja barnperspektivet och barns perspektiv i stadsplanering – En studie som skildrar 
Göteborgs stads och Jönköpings kommuns planeringsmetoder 

Författare: Elly Fagerström och Anna Fransson 

Motivering: 

Att planera en stad är komplext och kräver förmågan att kunna möta de behov människorna och samhället har 
och de förutsättningar som staden och naturen ger. Ett av de mest relevanta perspektiven att använda sig av 
vid stadsutveckling är barnperspektivet. Det finns idag över 2,4 miljoner barn under 19 år i Sverige vilket är 

drygt 23 % av vår befolkning.  Att tillämpa barnperspektivet och tillåta att barns perspektiv ges utrymme och 

tillåts påverka beslut är därför helt grundläggande för att kunna skapa en bra och hållbar stad. 

Författarnas arbete är en välskriven analys som på ett mycket bra sätt visar på hur två olika kommuner idag 
arbetar med frågan. Författarna visar på stor kunskap om ämnet och ger genomgående goda analyser och 

välgrundade resultat och rekommendationer.   

Kort motivering till diplomet: 

Författarnas lyckas i sitt arbete skapa en välskriven analys av hur barnperspektivet kan tillämpas och påverka 
beslut för att kunna skapa en bra och hållbar stad. Arbetet visar på stor kunskap om ämnet och ger 

genomgående goda analyser och välgrundade resultat och rekommendationer.   

 

Därför vill vi belöna ett bra examensarbete 
 
Södra Munksjön Utvecklings AB har två uppdrag, stadsutveckling av området Södra Munksjön i Jönköping 
och utveckling av ett av Nordens största logistikområde, LogPoint South Sweden. 

Samverkan med Jönköping University inom forskning och studenters kloka sanningar ger oss möjligheten att 
nå vårt mål att utveckla Södra Munksjön till ett område i framkant och i framtidens anda. Den här 
stipendieutdelningen är ett konkret bevis och en uppskattning av vårt samarbete samt den ökade kunskap 
som Jönköping University kan ge oss. 

Att uppmuntra studenter att studera stadsutvecklingens utmaningar är viktigt för oss. Samtliga presenterade 
examensarbeten är kvalitetsgranskade av Jönköping University och vi har valt att rikta vår uppmuntran mot 
vad vi tror är mest relevant för utvecklingen inom Södra Munksjön.  
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