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#UrbanGirlsMovement 

Global kartläggning 
av goda exempel på 

feministisk stadsutveckling



Rättvis 
tillgång till 
offentliga 

rum

Inkludera 
erfarenheter
i planeringen

Perspektiv-
förflyttning

Feministisk
stadsutveckling

En jämnare 
fördelning av 

resurser, kapacitet 
och stadskvaliteter i 

staden Maktförhållanden 
omkullkastas, 

normer, attityder 
och strukturer 
ifrågasätts i 
tidigt skede

Inkluderande 
processer



Utgångspunkt



#UrbanGirlsMovement
i Botkyrka

Vinnova 
- social innovation mot 

segregation 



Deltagare och aktörer i #UrbanGirlsMovement i Botkyrka

Tjejer 14-25 år 
bosatta i 
området



”tjejer inkluderas i  
dialogen om 

stadsutveckling 
tillsammans med 
andra experter”

”garantera spridning 
och fortsatt 

användning av 
kunskapen”

”tjejer får själva ta 
fram lösningar på 

problem i 
stadsrummet” 

”att lösningarna 
införlivas i kommunens 

fortsatta 
utvecklingsarbete”

Syfte och mål 



Lab 1:
Kontexten

26 sept
2018 

Lab 4:
Lösningar

2-3 februari 
2019

Lab 2:
Utmaningar  
24 oktober 

2018 

Lab 5:
Gestaltning-

ar
25 april 

2019

Lab 6: 
Rekommen-

dationer
4 juni 
2019

Halvtids-
utställning

1 april
2018

Slut-
konferens
31 oktober 

2019

Lab 3:
Möjligheter

22 nov
2018

Översikt

about:blank
https://urban-girls-movement-botkyrka-vlkommen-till-labb-1-utmaningar.confetti.events/
https://urban-girls-movement-botkyrka-vlkommen-till-labb-1-utmaningar.confetti.events/


Labb 1
Foto: Mimmi Thorneus







Labb 2



Labb 3



Kommande 
Labb 4: Lösningar 
i Block by Block



Kommande 
Labb 5:
Planer



Kommande
Labb 6:

Rekommendationer

Tillsammans tar tjejerna och 
experterna fram 
policyrekommendationer för 
beslutsfattare på olika nivåer



Slutkonferens

På World Cities Day, 31/10, presenterar 
tjejerna sina gestaltade lösningsförslag
för Fittja inför Botkyrka kommun, andra 
kommuner, andra svenska och 
internationella aktörer, och sprider 
lärdomar och policyrekommendationer.



Dokumentation
och pressklipp

•#UrbanGirlsMovement – Guidelines for feminist urban development 
•#UrbanGirlsMovement – Från lokala exempel till globala lärdomar 
•SDGs in practice - Interactive map
•#UrbanGirlsMovement samlar gräsrötter från nord och syd
•Erfarenhetsutbyte i Botkyrka
•FN-chef till Global Utmanings seminarium på Gender Forum 
•World Urban Forum – 3 frågor till Elin Andersdotter Fabre
•Vi kan nu presentera konkreta riktlinjer för en feministisk stadsplanering
•7 sätt att planera en stad feministiskt
•Feministisk stadsutveckling får innovationsstöd mot segregation
•Ny feministisk stadspolitik avgörande för hållbar utveckling

•”Vi kan nu presentera konkreta riktlinjer för en 
feministisk stadsplanering” (Sydsvenskan 7 januari 
2018)
•”Feministisk stadspolitik avgörande för 
hållbarheten” (Dagens Samhälle, 31 oktober 2017)
•”Fattigdom, hunger, och klimatförändringar kan 
bekämpas i städerna” (Sydsvenskan, 11 februari 2018)
•”Utforma städer så att flickor kan känna sig trygga!” 
(Dagens Samhälle, 31 oktober 2018)
•”Striden om hållbar utveckling avgörs i städerna” 
(Föreningen för utvecklingsfrågor, 31 oktober 2018)

www.globalutmaning.se/urbangirlsmovement/

https://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/sites/8/2018/02/Policybrief_UGM_Engelska.pdf
https://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/sites/8/2017/12/halvtidsrapport_urbangirls.pdf
https://www.globalutmaning.se/interactive-map/
https://www.globalutmaning.se/urbangirlsmovement-samlar-grasrotter-fran-nord-och-syd/
https://www.globalutmaning.se/erfarenhetsutbyte-i-botkyrka/
https://www.globalutmaning.se/fn-chef-till-global-utmanings-seminarium-pa-gender-forum/
https://www.globalutmaning.se/global-utmaning-pa-fns-stadskonferens-3-fragor-till-elin-andersdotter-fabre/
https://www.globalutmaning.se/analys/debatt-vi-kan-nu-presentera-konkreta-riktlinjer-en-feministisk-stadsplanering/
https://www.globalutmaning.se/analys/analys-7-satt-att-planera-en-stad-feministiskt/
https://www.globalutmaning.se/feministisk-stadsutveckling-far-innovationsstod-mot-segregation/
https://www.globalutmaning.se/analys/debatt-ny-feministisk-stadspolitik-avgorande-hallbar-utveckling/
https://www.globalutmaning.se/analys/debatt-vi-kan-nu-presentera-konkreta-riktlinjer-en-feministisk-stadsplanering/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/feministisk-stadspolitik-avgorande-hallbarheten-19267
https://www.globalutmaning.se/analys/debatt-fattigdom-hunger-och-klimatforandringar-kan-bekampas-staderna/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/utforma-stader-sa-att-flickor-kan-kanna-sig-trygga-24630
https://fuf.se/striden-om-hallbar-utveckling-avgors-i-staderna/
https://www.globalutmaning.se/urbangirlsmovement/


Anna Hakami
anna.hakami@globalutmaning.se

Elin Andersdotter Fabre, projektledare
elin.fabre@globalutmaning.se

Tack!

#UrbanGirlsMovement
www.globalutmaning.se/
facebook.com/globalutmaning 
twitter/Global_Ut
instagram/global_utmaning


