
Feminist 
Urban Development



#UrbanGirlsMovement Botkyrka

#UrbanGirlsMoveme
nt

Feminist urban development as
a tool for local implementation 
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#URBANGIRLSMOVEMENT 
BOTKYRKA  Hur Fittja kan bli en bättre plats för alla genom

jämställd och inkluderande stadsutveckling

Att forskare möter praktiker, och näringslivsaktörer möter beslutsfattare, är avgörande för att 

ta fram policyförslag som är systematiska, hållbara, och långsiktiga. Projektet har engagerat 

tjejer i åldrarna 14-25 år, bosatta i Fittja med omnejd, och har därför skett i nära samarbete 

med arkitekter, stadsplanerare, forskare inom stadsplanering och jämställdhet, markägare, 

fastighetsförvaltare, samt representanter från intresseföreningar , myndigheter, och näringsliv.

Planera staden för tjejer, 

och den fungera för alla

*

Representanter från dessa organisationer har medverkat i projektet*

Allt f er människor bor i städer. År 2050 

beräknas 70 procent av världens befolkning 

bo i en urban miljö. Detta medför 

enorma utmaningar, inte minst vad gäller 

jämlikhet och jämställdhet. Många lever 

utan sociala skyddsnät och under svåra 

levnadsförhållanden. Detta är inte unikt för 

låg- eller medelinkomstländer. Vi ser även 

en utveckling i Sverige där urbanisering 

kantas av ökad segregation, ojämlikhet, och 

ökade klyftor mellan innerstad och förort.

Många städer är inte utformade utifrån 

f ickors och unga kvinnors behov och för 

att underlätta för dem i vardagen. Flickor 

och kvinnor tillhör en av de

samhällsgrupper som är särskilt utsatta vad  

gäller ojämn resursfördelning, förtryck och 

social exkludering. Vilken påverkan har den 

snabba urbaniseringen på samhällets mest 

utsatta grupper? 

Vi är övertygade om att prioritera f ickor och 

unga kvinnor i stadsutvecklingen kommer 

vara avgörande för att offentliga platser och 

städer ska bli inkluderande och hållbara, 

och därmed ett effektivt verktyg mot 

segregation och ojämlikhet. Hur städer och 

områden planeras är också avgörande för 

människors livskvalitet, och kan i synnerhet 

öka f ickors och unga kvinnors möjligheter  

till utbildning, arbete, och social trygghet. 

Mot den bakgrunden har tankesmedjan 

Global Utmaning tagit initiativ till 

#UrbanGirlsMovement, ett projekt 

som samlar och digitalt kartlägger 

globala goda exempel som påvisar 

hur jämställd stadsutveckling kan 

förbättra levnadsförhållanden för många 

samhällsgrupper. Projektet syftar till att 

inspirera, öka kunskap och kapacitet, 

samt verka som implementeringsstöd 

för hur jämställd stadsutveckling kan 

tillämpas i praktiken. Centralt för projektet 

är att erbjuda en gemensam plattform där 

olika aktörer och sektorer kan samspela 

och tillsamamans kan bidra till förslag på 

långsiktigt beslutsfattande.

Fittja
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Plan a city for girls, and 
it will work for 

everyone



#URBANGILRSMOVEMENT 

1. Context
Introduction to feminist urban 

development, how to draw on 

UN´s SDGs and reviewed global 

good examples. A city walk in 

Fittja to investigate places for 

the project

2. Challenges
Concrete tools for urban 

development, identifying 

challenges, needs and 

brainstorming about potential for 

public space. Focus on examined 

the needs the place fulfils. 

3. Possibilities
Develop new visions for the four places in 

Fittja, which was identified during the city 

walk; the station,  the mall, the main 

square and backside. The girls outlined 

suggestions for the places to be more 

inclusive and appreciated 

4. Solutions
On how to digitally deploying solutions 

and gathered all the results from previous 

labs. The girls used Block by Block, a 

method for civic dialogue and co-creation 

developed by UN-Habitat. Ideas was 

potrayed using Minecraft. 

5. Input 
The results from the exhibition 

and  feedback and suggestions 

that you contribute with will focus 

on improving and completing the 

details in order to begin 

sketching and planning together 

with the architects. 

6. Recommendations
Discuss what is required for new 

proposals to be realised and 

implemented. Girls and experts 

jointly developed policy 

recommendations and 

guidelines for decision-makers 

at different levels.

7. Plans 
Takes the external input and 

recommendations into 

considerations. Continue to 

work on proposals with 

architects, and draft 

solutions into sketches, 

models and plans. 

8. Sharing
Final outcome to local, regional, 

national decision-makers and 

stakeholders. National and 

international actors invited to 

discuss, take part in lessons 

learned to maximise results and 

upscaling.

9. Evaluation
Evaluate the process, report to 

the project, perhaps relate to 

indicators, and make sure that 

the lessons learned are shared 

with others. 

Method and Tools

#UrbanGirlsMovement





Lab 1
Context



Lab 2
Challenges
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Possibilities
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Lab 5
Plans 
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Recommendations
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#URBANGILRSPRINCIPLES 

Good footpaths & public mobility

Places for women, children & elderly to hang out  

Good lightning & visibility 

”Eyes on the street” & authorities 

Open access

Human scale design

Manifestation  of local values 

Flexibility, multi-purpose & multi-function

Well working infrastructure, water & sanitation 

Proximity to services

Mixed use & populations

Green spaces

Representation
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https://bit.ly/2IpZGt7

Scaleing up

https://bit.ly/2IpZGt7


Feminist 
Urban Development

Emelie Anneroth
@emelieanneroth 

emelie@anneroth.se

#UrbanGirlsMovement
urbangirlsmovement.org
globalutmaning.se

Facebook: Global utmaning
Twitter: Global_Ut 
Insta: global_utmaning


