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maja lilja (f.1980) är sociolog vid Örebro universitet. 
“Det bästa för mitt barn”. Nyblivna mödrar i den delade 
staden är hennes doktorsavhandling.  

Var ska jag bo? I vilken miljö ska mina barn växa upp i? 
Dessa frågor handlar om det egna vardagslivet och tankar 
kring de egna barnens uppväxt men hänger även samman 
med större samhällsprocesser som hur staden ska se ut och 
utvecklas. Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i 

att studier om boendesegregation tenderar att fokusera på bostadsområden 
där det bor en relativt hög andel personer med utländsk bakgrund vilket kan 
leda till att segregation ses som ett ”invandrarproblem”. Flera studier har 
dock den senaste tiden visat att majoritetssvenskar, det vill säga människor 
med svensk bakgrund, bidrar till stadens segregation, till exempel genom att 
undvika att flytta till vissa områden. För att få bredare kunskap om segrega-
tion bör därför studier också uppmärksamma vilken roll denna grupp har i 
segregationsprocesser.

Den här studien undersöker hur nyblivna mödrar, företrädesvis med svensk 
bakgrund, konstruerar etnicitet och ”ras” men även kön och klass i sitt bo-
stadsområde och i relation till sina barn uppväxtmiljö. Nyblivna mödrar är en 
intressant grupp att undersöka eftersom deras tankar kring sina barns uppväxt 
har en tydlig koppling till hur de ser på den omgivande miljön. Avhandlingen 
bygger på intervjuer med 19 nyblivna mammor i en medelstor svensk stad där 
majoriteten av dem bodde i två olika bostadsområden. 

Avhandlingen visar att kvinnornas liv påverkades av stadens segregering 
men också hur de på olika sätt bidrog till denna segregering. Bland annat 
framgår att det var genom att tala om bostadsområdet och dess plats i den 
polariserade staden som kvinnorna kunde framhålla vilka de var eller ville 
vara. Dessutom blev stadens sociala och kulturella uppdelning ett centralt 
tema när kvinnorna berättade om vilken miljö de ville att deras barn skulle 
växa upp i. Då kvinnorna talade om beslut kring barnets uppväxt kom de 
att konfronteras med vilken roll de själva hade i segregationsprocesser. Den 
här studien kan ses som ett bidrag till segregationsforskningen men även till 
studier om moderskap och det växande forskningsfältet kritiska vithetsstudier. 
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