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Torsten Santavirta forskar i
krigsbarns psykiska hälsa och
socialt utsatta områden
Krigsbarn, social mobilitet och
störande elevers inverkan på
klasskompisars studieframgångar. Torsten Santavirtas forskningsområden känns överraskande för den som associerar
nationalekonomi med ämnen
som produktion, konsumtion
och investeringar. Ekonomiska
metoder kan ge nya perspektiv
på samhälls- och folkhälsovetenskap.
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”Tillämpad mikroekonomi och policyrelevanta
frågor”. Så beskriver ekonomie doktor Torsten
Santavirta sitt forskningsområde. Han utnämndes i juni 2021 till biträdande professor i ekonomi
vid Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE).
Vi träffar den 45-årige forskaren i kafferummet
på Economicum vid Arkadiagatan i Helsingfors.
Den röda tegelbyggnaden inne på gården bredvid
Naturhistoriska museet har ett centralt läge på
bekvämt gångavstånd från Hanken, Helsingfors
universitet och finska handelshögskolans gamla
huvudbyggnad på Runebergsgatan. Det var vid
det nuvarande Aalto-universitets handelshögskola som Santavirta disputerade för doktorsgraden
2011 efter att ha avlagt sin magisterexamen vid
Helsingfors universitetets statsvetenskapliga fakultet 2003.
Santavirtas biträdande professur är knuten till
Helsingfors universitet och hans undervisning är
jämnt fördelad mellan Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) och ämnet nationalekonomi vid universitetet. Under första delen av
vårterminen 2022 höll Santavirta en kurs i ekonomins grunder på Soc&kom, och den har följts upp
med en kurs i tillämpad mikroekonomi med teman som alkoholpolitik och pensioner.
”Studenterna är väldigt engagerade”, säger
Santavirta. På den första kursen deltog 45 studerande, den andra kursen – med undervisning
på plats – har ett tiotal deltagare. Kurserna på
Soc&kom hålls på svenska och samtidigt håller

Santavirta på statsvetenskapliga fakulteten på
finska en kurs i arbetsmarknadsekonomi.

Ekonomiska metoder har mycket att
erbjuda
Santavirta står med en fot i Finland och en i
Sverige, där han är knuten till forskningsprojekt
vid sin tidigare arbetsplats Uppsala universitet. I
Uppsala skötte han åren 2015–2021 en biträdande professur vid det mångvetenskapliga Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Den
akademiska karriären som disputerad forskare
inledde Santavirta år 2011 i Sverige, vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Före det verkade han en tid vid Columbia
University i New York och han har också avlagt
en masters-examen i Barcelona.
I samband med utnämningen till tjänsten i
Helsingfors konstaterade Santavirta: ”Ekonomi
har mycket att erbjuda inom hälsa och välbefinnande. Genom att tillämpa ekonomiska metoder på material på individnivå, såsom historiska arkiv, registerdatabaser och enkätintervjuer,
kan man skapa nya svar och perspektiv på frågor som även andra samhällsvetenskaper eller
till exempel folkhälsovetenskapen strävar efter
att förstå. Jag är glad att få fortsätta min forskning inom dessa frågor.”
Det finns en disciplin inom nationalekonomin som kallas health economics men Santavirta tycker att det är för snävt för att beskriva vad
han sysslar med.
”Grovt kan man dela in nationalekonomi i
makro- och mikroekonomi. Jag är mikroekonom, och mera exakt sysslar jag med tillämpad
mikroekonomi”, förklarar han.
Dels testar de mikroekonomiska forskarna olika teorier om individers val och hur man med
styrmedel kan påverka individer, dels ställer de
policyrelevanta frågor som inte nödvändigtvis
behöver ha en teoretisk ansats bakom sig.
”För tillfället håller jag på med olika intressanta folkhälsovetenskapliga projekt, men jag
skulle ändå inte påstå att jag är hälsoekonom.
Social mobilitet, stigmatisering av socialt utsatta områden i Sverige, hur stökiga barn påverkar
sina klasskompisars studieresultat, hur atypisk
könsidentitet under tonåren påverkar utbildnings- och arbetsmarknadsutfallen – det är så-

dana forskningsområden som jag sysslar med.”
Santavirtas forskningsområden och -frågor är
sådana där de flesta har en åsikt och som intresserar den stora allmänheten. Allt är dock inte lika spännande för en lekman.
”Om vi diskuterar metoderna för att mäta social mobilitet är det inte så intressant för allmänheten. Tillämpningarna kan däremot vara väldigt
intressanta. Tillämpningarna är lättare att popularisera och resultaten är ganska lätta att greppa”, säger han.

Forskning om krigsbarns psykiska hälsa
Santavirta har tillämpat mikroekonomi på temat
krigsbarn. Hur har krigsbarns psykiska hälsa påverkats av vad de varit med om och hur nedärvs psykiska problem till deras barn? Resultatet
av undersökningen av finska krigsbarn i Sverige under andra världskriget var att psykiska problem hos kvinnliga krigsbarn ledde till psykiska problem speciellt hos deras döttrar. Psykiska
problem hos de manliga krigsbarnen tog sig däremot inte uttryck som psykiska problem hos vare sig döttrar eller söner.
Hur har Santavirta och hans team genomfört
forskningsprojektet?
”Vi jobbar med mikrodata, med kvantitativa
datamängder från Statistikcentralens register,
och med historiska arkiv från Riksarkivet i Helsingfors. Ur Statistikcentralens datamängder
fick vi fram registeruppgifter på de familjer där
barn hade skickats i väg till Sverige. Vi kunde
också registrera vilka syskon som hade skickats
i väg. Finessen med den studien var att vi kunde jämföra syskon med varandra, vi kunde mäta det som kallas syskondifferenser”, berättar
Santavirta.
Forskarna kunde sålunda jämföra utfall i
psykisk ohälsa mellan syskon som hade skickats i väg och syskon som hade stannat kvar i
Finland, och som aldrig blev separerade från
familjen.
”Även om det handlar om registerdata så
känns det som om man skulle komma in i familjerna. Om man jobbar med genomsnittliga
mönster kan man se vad som sker i familjerna
och man kan få en liten glimt av hur relationerna
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”Resultatet av undersökningen av finska
krigsbarn i Sverige under andra världskriget var att psykiska problem hos
kvinnliga krigsbarn ledde till psykiska
problem speciellt hos deras döttrar.
Psykiska problem hos de manliga
krigsbarnen tog sig däremot inte
uttryck som psykiska problem hos
vare sig döttrar eller söner.”
mellan föräldrar och barn ser ut. Men man kommer aldrig så långt att man kan fastställa de exakta mekanismerna.”
Föräldrarna som var krigsbarn är vid det här
laget i de flesta fallen döda och begravna, och
sålunda går det inte längre att kontakta dem.
”Nästa fråga vore ju: varför såg det ut så här?
Med våra data kommer vi aldrig riktigt fram till
det. Efter ett radioprogram och några tidningsartiklar i Sverige blev jag kontaktad av flera
döttrar till kvinnliga krigsbarn. De tackade oss
för studien för de tyckte att pusselbitarna föll
på plats: de berättade att mamma varit väldigt
kylig och hade svårt med anknytningen till barnet. Förhållandet mellan mamma och dottern
hade varit väldigt komplext, och de upplevde
att det hade påverkat deras psykiska välbefinnande. Tidvis hade de fått vård. Och det var inte bara en, utan flera som tog kontakt med mig
och ville tala om sina öden och ställa frågor.
Det var gripande att höra om deras berättelser
och samtidigt hjälpte det oss förstå våra resultat
bättre. Till personerna i fråga var jag dessvärre tvungen att säga att jag inte kan hjälpa dem
eftersom jag inte vet något om psykisk ohälsa,
utan mitt område är tillämpad nationalekonomi”, säger Santavirta.
I det här fallet handlade det mest om tillämpad statistik, och om hur man ska lyckas fastställa ett orsakssamband i en svår fråga: att bli
separerad från sin familj under kriget och hur
det har påverkat långtidsutfall av psykisk hälsa.
26

Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2022

Krigsbarn forskningstema för mikroekonomer. Torsten Santavirta med kolleger har jämfört utfall i psykisk
ohälsa mellan syskon som skickades i väg som krigsbarn och syskon som stannade kvar i Finland under kriget.
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Varför månne flickorna påverkades av moderns
psykiska problem men inte pojkarna?
”Det vet vi inte, men poängen med vår studie
är att vi lyckades slå fast något som ingen visste med säkerhet tidigare. Vi jämförde alltså syskon som blivit krigsbarn med deras syskon som
stannade kvar i Finland. Tidigare forskning har
jämfört krigsbarn med hela populationen, men
då ska man minnas att det var en utsatt grupp
från början som var tvungen att skicka i väg sina barn. Familjerna skilde sig åt från hela populationen. Alla kvalificerade sig inte som krigsbarn i Sverige, utan det fanns krav som att pappan skulle vara vid fronten, och att mamman antingen jobbade eller hade alltför många barn att
ta hand om”, säger Santavirta och påpekar att
hans roll som forskare i det här fallet var ekonometrikerns eller statistikerns.
Torsten Santavirtas mamma Nina Santavirta
är beteendevetare. De har till och med gjort en
del forskning tillsammans och helt obevandrad
verkar sonen – nationalekonomen – inte vara
då det gäller psykologiska förklaringsmodeller.
”Enligt anknytningsteorin påverkar moderns
frånvaro döttrarna mera än sönerna. Det kan
också finnas en epigenetisk förklaring, det vill
säga att en upplevd chock till och med skulle ha
påverkat uttrycket av den genetiska sammansättningen hos avkomman, alltså individens fenotyp”, säger Torsten Santavirta.

Trauma av krig, nu i Ukraina
Ekonomiska samfundets utsände reporter inflikar här att båda hans föräldrar var krigsbarn,
mamma född 1936 och pappa som var född
1934. I något skede måste pappan och hans bror
flyttas till ett annat sovrum då de bodde i Stockholm eftersom de trodde att den förbipasserande spårvagnen var ett ryskt bombplan, vilket de
upplevt i Helsingfors. Fotografens mamma var
för sin del lotta under kriget innan hon flyttade
till Island. Vi stannar upp för en stund och funderar på hur kriget påverkade våra föräldrar och
i förlängningen oss och våra syskon.
”Det kunde vara intressanta casestudier. 1936
var den största krigsbarnkohorten. Det fanns
bland krigsbarn alla åldrar från spädbarn till
barn som var 9–10 år gamla. Till en början be28
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”Att studera finska krigsbarn är intressant inte bara som en utredning av en
historisk händelse utan också som något som vi kan lära oss av.”
gränsades barnen till sådana som ännu inte gick
i skola, men senare togs också skolbarn emot
i fosterhem i Sverige,”, konstaterar Santavirta.
Här kommer vi in på en diskussion om det
pågående kriget i Ukraina, där små barn – och
vuxna för den delen – än en gång skräms av ryska bombplan.
”Vi lever på 2020-talet men det skiljer sig inte så mycket åt. Bara för någon månad sedan
var det i Kiev ungefär som här hos oss. Vi kan
inte föreställa oss att vi plötsligt skulle tvingas springa ner i bombskydd. Och nu har vi en
ny flyktingvåg på kommande”, säger Santavirta.
”Vår studie är intressant i en modern kontext eftersom vi fortfarande har ensamkommande barn. Ofta är de lite äldre, men flyktingbarn
är inget fenomen som har försvunnit. Vi vet
fortfarande väldigt lite om hur flykten påverkar
dem och ännu mindre om hur det påverkar deras barn. Att studera finska krigsbarn är intressant inte bara som en utredning av en historisk
händelse utan också som något som vi kan lära oss av.”
Tvärvetenskaplighet är numera ett nyckelord
men det innebär inte att den tillämpade mikroekonomiska forskningen görs integrerad med
annan forskning.
”Det är skilda studier. En studie är att fastställa ett orsakssamband, vilket kan vara bra nog:
att kunna säga något rätt så säkert. Det är oftast den första utmaningen. Inom nationalekonomin har vi utvecklat empiriska metoder som
har visat sig vara nyttiga i frågor som inte hänför sig till ekonomisk teori. Vi håller på med frågor som angränsar till många andra vetenskapsgrenar från historia till pedagogik. Själva projekten är sällan tvärvetenskapliga, även om frågorna är det. Vi närmar oss frågorna metodologiskt
från en nationalekonomisk ansats. Vi ekonomer
och andra discipliner kan forska i samma frågor

men vi har olika ansatser och bidrar på olika sätt
till ökad förståelse.”

Offentlighet stigmatiserar utsatta
områden
Ett av Torsten Santavirtas pågående forskningsprojekt gäller stigmatisering av utsatta områden
i Sverige. En stor del av områdena som numera
i hög grad officiellt av polisen klassificeras som
utsatta byggdes på 1960- och början av 70-talen i
samband med urbaniseringen och den stora nettoinvandringen.
”Industrin och efterfrågan utvecklades snabbt
på bruksorter och i städerna. Det fanns mycket
framtidsanda då urbana bostadsområden byggdes inom ramen för det så kallade miljonprogrammet. Men nu förknippas det för det mesta
med social utsatthet och kriminalitet, och i flera fall finns det så stora etniska enklaver att det
kan vara svårt att assimilera sig i det svenska
samhället, och lära sig språket. Etniska enklaver
i sig behöver inte vara något genomgående dåligt, mina kolleger i Uppsala har publicerat studier som visar försiktiga tecken på motsatsen.
Det finns ett stort socialt kapital bland landsmän att ta vara på. Men ifall andelen utlandsfödda i övrigt är stor i bostadsområdet kommer
enklaver inte i kontakt med det bredare civilsamhället och framför allt språket. De befintliga
studierna visar att orsaken bakom förorternas
utsatthet är mer komplicerad än att bara skylla
på boendesegregation. Det är där vi kommer in
med en ytterligare bidragande förklaring, nämligen stigmatisering av bostadsområden”, säger
Santavirta.
Det finns mycket kriminalitet i områdena
som klassificerats som utsatta och det rapporteras sällan något positivt om vad som händer
där. Alla ungdomar är naturligtvis inte kriminella och Sverige är ett samhälle där det hittills har rått uppfattningen att det ska vara möjligt att ta sig framåt oavsett vilken bakgrund
man kommer ifrån. En jämlik skola och relativt
små inkomstklyftor är några av välfärdsstatens
grundpelare.
”Utgångspunkten för forskningsprojektet är
att samhällets uppfattning om de utsatta områdena kan påverka ungdomarnas strävan att ta
sig framåt och att klara sig. Om detta stigma

Torsten Santavirta
Född i Helsingfors 1977, student vid Brändö
gymnasium 1996.
Biträdande professor i nationalekonomi vid
Helsinki Graduate School of Economics. Professuren har finansierats av Stiftelsen Tre Smeder och Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse.
Just nu: flera forskningsprojekt och artiklar på
gång, håller kursen Tillämpad mikroekonomi –
individer, företag och marknader på Soc&kom.
Familj: hustru som jobbar som produktutvecklare på Spotify, tioåriga tvillingdöttrar och en
21-årig bonusdotter.
Bor: I Helsingfors och i Stockholm.
Intressen: Mycket sport, på sistone en hel del
skidåkning både på längden och utför. Trädgårdsskötsel varit viktigt under pandemin. Kultur som konst och teater; Thielska galleriet på
Djurgården är en favorit.
Jag själv med tre ord: hängiven, ihärdig och
ibland till och med kreativ.
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bland de boende internaliseras kan det påverka
dem hämmande, det är åtminstone vår hypotes
och vi förknippar detta med områdesstigma”,
säger Santavirta.
”Hittills har man gjort etnografiska studier
där man har intervjuat ungdomar. Man har gått
in i områdena och intervjuat dem, och frågat
hur de ser på samhällets syn på deras områden, och hur det påverkar dem. Även om de
kvalitativa studierna i sig är värdefulla lyckas
de sällan särskilja mellan observerbara socioekonomiska faktorer och stigmatisering”, konstaterar han.

”De befintliga studierna visar att
orsaken bakom förorternas utsatthet är
mer komplicerad än att bara skylla på
boendesegregation. Det är där vi
kommer in med en ytterligare
bidragande förklaring, nämligen
stigmatisering av bostadsområden.”
Med stigma förstås den negativa stämpel som
ett visst område kan ha utöver dess egentliga
egenskaper. Ett praktexempel från den internationella forskningen är Harlem i New York, som
numera socioekonomiskt kan betecknas som ett
medelklassområde på norra Manhattan. Men
Harlem har fortfarande – eller hade åtminstone
länge – ett stigma som inte motsvarar hur verkligheten ser ut.
Santavirta berättar att man i det svenska
forskningsprojektet har använt sig av polisens
lista över utsatta områden, som första gången
publicerades år 2015. Områdena kategoriseras
i tre klasser som utsatta områden, riskområden
och särskilt utsatta områden. I dagsläget ingår
61 områden på listan. Enligt polisens definition
handlar det om geografiskt avgränsade områden som karaktäriseras av låg socioekonomisk
status och där de kriminella har en större eller
mindre inverkan på lokalsamhället. I ett särskilt
30
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utsatt område kan det förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare, vilket gör det svårt eller i
det närmaste omöjligt för polisen att fullfölja sitt
uppdrag.1)
”Polisen gjorde upp detaljerade kartor över
områdena, och de är offentliga. Vi ser att den
negativa publiciteten i massmedier har ökat med
flera tusen procent, och det som skrivs är i regel
negativt”, konstaterar Santavirta.
”Vi tittar på hur exponeringen påverkar barnens skolframgångar, närmare bestämt hur det
går för niondeklassister som söker till gymnasiet. Hur påverkas deras avgångsbetyg i grundskolan och hur påverkas deras gymnasieval?
Och i sista hand tittar vi på hur exponeringen
påverkar omsättningen på lärare i skolan. Hittills
har vi kommit fram till att den negativa exponeringen minskar sannolikheten att eleven ska få
godkänt betyg, och också sannolikheten att eleven kommer att söka vidare till ett gymnasium i
stadsdelar med högre socioekonomisk status.”

Lyckades isolera stigmatisering från
andra faktorer
Resultaten så här långt motsvarar forskningsgruppens arbetshypotes. Eftersom det inte skett
någon förändring i de socioekonomiska faktorerna efter publiceringen jämfört med situationen tidigare (då dessa områden i och för sig också var stigmatiserade men då i en mindre utsträckning) går det att särskilja effekten av exponeringen mot den negativa publiciteten och
allmänhetens uppfattning om området. Forskningsbidraget är metodologiskt viktigt.

”Då ett tv-team från Uppdrag Granskning besökte riskområdet Tjärna Ängar i
Borlänge så närmade sig ett ungdomsgäng med förhoppningen att de nästa gång skulle rapportera ens något positivt. Vi har inte gjort något illa, vi bara
står här, sade de.”

”Det finns inga tidigare studier som har lyckats isolera stigmatisering från de bakomliggande faktorerna. Exponeringen var en oförutsedd
händelse som inte ens lokala politiker kände till
på förhand. Det ökade den negativa publiciteten,
och därmed stigmatiseringen av områdena”, säger Santavirta.
Journalister från till exempel Sveriges Television som besöker utsatta områden kan uppfatta det som hotfullt. Ungdomarna är väldigt frustrerade över att det enda som rapporteras är negativt. ”Då ett tv-team från Uppdrag Granskning
besökte riskområdet Tjärna Ängar i Borlänge så
närmade sig ett ungdomsgäng med förhoppningen att de nästa gång skulle rapportera ens något positivt. Vi har inte gjort något illa, vi bara står här, sade de. En invändning kunde vara
att de här ungdomarna knappast läser tidningar,
men faktum är att de känner till informationen
och att de bryr sig om saken”, säger Santavirta.
Vilka är era policyrekommendationer?
”Eftersom studien är pågående vill jag inte så ingående gå in på slutsatser. Men stigmatiseringen verkar påverka studieframgångarna och studievalet negativt. Kanske skulle det ha varit bättre om man inte hade publicerat en lista. En annan slutsats är att man måste jobba med områdena. Den uppenbara policyrekommendationen
är att både polisen och alla andra aktörer borde
vara medvetna om att allmänhetens syn på de
här områdena påverkar de boende.”

Fotnot
1) Svenska polisens senaste lägesbild hittas här (se Polisens lägesbild över kriminell påverkan i samhället: 2021): https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/utsatta-omraden/ Se också: https://www.tv4.se/
artikel/6SioeqrocNqeAjjIuBffWM/haer-aer-alla-utsattaomraden-i-sverige
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