
Söner följer sina drickande 

fäder i större utsträckning än 

döttrar sina drickande 

mödrar

Cloninger CR, Bohman M, Sigvardsson S. 
Inheritance of alcohol abuse. Cross-fostering 
analysis of adopted men. Arch Gen Psychiatry
1981;38(8):861-8.



På samma sätt som söner till 
alkoholiserade fäder…

Cloninger CR. et al Arch Gen Psychiatry

1981.

Cloninger CR. et al Recent Dev Alcohol

1985.

Cloninger CR. NIDA Res Monogr 1986.
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Men, döttrar följer sina 

drickande biologiska mödrar i 

större utsträckning än döttrar 

sina drickande psykologiska 

mödrar



Hur stor är ärftligheten?



Synaps



Allt hänger ihop!



Skillnader i hjärnfunktion 

mellan normalkonsumenter 

och alkoholister 

Myrick et al Neuropsychopharmacology 

(2004)



Det finns en koppling mellan 
impulsivitet och alkoholism.

Mitchell et al ACER 2005

Grahame et al ACER 2009

Bevilacqua et al Nature 2010



Impulsivitet & MAO-A; finns det en 
koppling till alkohol?



Alkohol, Arv & Miljö

Alkoholrelaterat problembeteende hos pojkar
Nilsson KW, Sjöberg RL, Wargelius H-L, Leppert J, Lindström L, Oreland L.

The MAO-A gene, family function and maltreatment as predictors of destructive 

behavior during male adolescent alcohol consumption.

Addiction 2007

Alkoholrelaterat problembeteende hos flickor
Nilsson, K.W., Wargelius H.L., Sjöberg R.L., Leppert, J. and Oreland, L. 

The MAO-A gene, platelet MAO-B activity & Psychosocial environment in female

adolescent alcohol related problem behaviour. 

Drug and Alcohol Dependence, 2008



Alkoholrelaterat problembeteende hos pojkar



Alkoholrelaterat problembeteende hos 
flickor



Impulsivitet & MAO-A; finns det en koppling 
till kriminalitet på samma sätt som till 

riskfyllt drickande?



Kriminalitet bland pojkar
Nilsson KW, Sjöberg RL, Damberg M, Leppert J, Ohrvik J, Alm PO, Lindstrom L, Oreland L 

Role of MAO-A genotype & psychosocial factors in male adolescent Criminal activity: A population 
based study. Biological Psychiatry. 2006 

Kriminalitet bland flickor
Sjoberg, R.L., Nilsson, K.W., Leppert, J., Öhrvik, J., Alm, P.-O., Lindström, L. and Oreland, L. (2005) 

Criminal activity in adolescent girls – role of MAO-A genotype and psychosocial factors Am J Med 
Gen 2006
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Kriminalitet bland flickor



En eller ett par studier är 

ingen vetenskaplig 

sanning!

Resultat måste upprepas…



Alkoholrelaterat problembeteende 
hos pojkar och flickor

Nilsson KW, Comasco E, Åslund C, Nordquist N, Leppert J, 
Oreland L.
MAOA genotype, family relations and sexual abuse as predictors 
of adolescent alcohol consumption.
Addiction Biology 2010
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Kriminalitet bland pojkar och flickor
Åslund C, Nordquist N, Comasco E, Leppert J, Oreland L, Nilsson KW. Maltreatment, MAOA, and delinquency: Sex 
differences in gene-environment interaction in a large population-based cohort of adolescents. Behavior Genetics, 
2009.



En större risk i samband med 

alkoholkonsumtion för 

flickor…?

Kön, biologiskt känsligare

Gender, sociokulturellt mer utsatta



Extremgrupper?



MAO-A Gäng och Vapen



MAO-A Gäng och Vapen
(Beaver et al 2010)

Bland gäng-

medlemmar



MAO-A Gäng och Vapen
(Beaver et al 2010)

Pojkar/män med den lågaktiva allelen

• Ökad risk att vara gängmedlem

• Ökad riska att använda vapen i gäng-relaterat 
våld

• Inga resultat bland flickor



Är det kört för vissa?



Allt hänger ihop och 
inget är rättvist…



Baserat på;









Olika typer av övergrepp har liknande, breda och universella 
negativa effekter
I vissa fall låg korrelation mellan olika typer av övergrepp,
men viktigt att förstå den starka kopplingen 
Exempelvis sexuella övergrepp, har en stark koppling även till 
Andra typer av övergrepp…..



Hur hänger olika typer av övergrepp ihop?

Exemplet från Västmanland och mobbing i 
skolan; den starkaste faktorn till att önska 
att man vore död, eller att fundera på 
självmord…..

Nilsson och medarbetare; opublicerat



Men bra miljö då, 
skyddar inte den…?



Dålig 
miljö

Bra 
miljö

Genetisk plasticitet– Känslighet?



Kombinationen av flera
gener i olika miljöer, hur blir
det?

Genes do not confer risk for delinquency but rather alter 

the susceptibility to positive and negative environmental 

factors; Gene-environment interaction of BDNF, 

5HTTLPR and MAO-A.
Nilsson et al, 2014



BDNF, 5HTTLPR, MAO-A, och riskmiljö



BDNF, 5HTTLPR, MAO-A, och föräldrastöd



Tolkning

• Individen kan gynnas, respektive missgynnas av en god, 
respektive dålig uppväxtmiljö

• Bärare av en känslighetsgen som är uppvuxen i en 
positiv miljö har en större nytta, och kommer i att klara 
sig bättre än genomsnittet

• Men, en bärare av samma gen uppvuxen i en negativ 
miljö visar på sämre utfall än genomsnittet



Gener i sin miljö…



Experiment med apor

Alkohol, depression, aggressivitet, m.m. ger liknande 

resultat, även när det gäller positiva effekter….

Ger generna de psykosociala 
problemen?? 



Arv & Miljö

• Strax efter födelsen förklaras t.ex. 90% av variationen i serotonin-
nivåer i hjärnan av ärftlighet

• Vid pubertet endast 50% av variationen ärftlig 

• Miljömanipulationer påverkar starkt

• Arv viktigt -erfarenheter viktiga

• Arv och miljö kan samverka både negativt och positivt

• Det är sannolikt att en individ med ”plastiskt” serotonergt system 
har föräldrar med samma känslighet och liknande beteendemönster

• Uppväxtmiljön kommer ibland att göra ”ont värre”

• Men en positiv miljö kan även gynna en känslig individ

Higley et al 1993

Ellis & Boyce  2008



GxE ≈ Goodness of fit

• Barn- och ungdomstiden; en balansering mellan individens 
behov/personlighet och omgivningens krav 

• Ett barn med en för föräldrarna/miljön passande personlighet 
kommer att anpassa sig bättre än ett barn med en “miss-
match”

• Exempelvis; föräldraskapet kan balansera en genetisk risk 
för uppförandeproblem genom två pathways;

• Strukturerat föräldraskap är bra för barn med hög risk, 
medan det ökar risken för barn med låg genetisk risk

Leve LD, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2009.



GxE ≈ Goodness of fit

• Ett annan viktig observation är att; 

• I alkoholbehandling är direktiva metoder (KBT) relaterat till 
sämre utfall bland patienter med mycket aggressioner 
men bra resultat bland låg-aggressiva patienter, medan 
det var tvärt om för (MI)*

• Individen ärver inte en genetisk risk för missbruk eller 
psykiatriska problem; Han eller hon ärver ett behov för en 
viss nivå av struktur i den sociala miljön#

*Karno MP, et al. J Stud Alcohol, 2004.

#Reiss D, et al. Am J Public Health, 2013.



• Idag kanske det genetiska ”riskbegreppet” är förlegat

• Genetisk plastisitet eller biologisk känslighet för miljön är 
kanske en bättre term

• Viktigt att justera framtida biologiska modeller för en positiv 
likväl som en negativ miljö

• Viktigt att skilja på kön och gender i förklaringsmodeller

Sammanfattning G*E



Hur ser framtiden ut?



Metodutveckling

• Förr:

• Jag jobbar på det sätt som känns bra för mig 
och för patienten

• Senaste decenniet:

• Jag arbetar efter metoder som vetenskapligt 
visat har effekt 

• Nu:

• Jag arbetar efter metoder som vetenskapligt 
visat har effekt och där jag kan hjälpa så 
många som möjligt 



• Viktigt att ta hänsyn till individuella skillnader när man utreder 
och diagnosticerar 

• Viktigt att ta hänsyn till individuella skillnader när man planerar 
behandlingen

• Vissa behandlingar har mycket låg chans att lyckas för vissa 
individer, men även tvärt om

• Viktigt att ständigt utvärdera sina insatser

Sammanfattning



Maskrosbarn & Orkidébarn

Boyce & Ellis, 2005
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