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INLEDNING 

 

Diskussioner kring arv och miljö förekommer både inom akademin och i samhället i stort. 

Frågan har fascinerat människan sedan Galton och Darwin introducerade beteendegenetiken 

och evolutionspsykologin på 1800-talet. Diskussionerna har tyvärr inte alltid varit sunda 

vilket nästan alltid beror på att man inte är tillräckligt insatt i ämnet. Därför är det viktigt veta 

vad beteendegenetik är och hur man vetenskapligt kommer fram till resultaten 

(kunskapsteori). Denna skrift ger en inblick. 

 

Beteendegenetiken som man trodde var på utdöende på 1970-talet blomstrar i takt med nya 

fynd och många frågor kring "arv och miljö" som inte kunde besvaras tidigare kan besvaras 

idag. Genvariationer som kan förklara kognitiv förmåga, personlighet och psykopatologi har 

identifierats i molekylärgenetisk forskning och intresset för miljö är stort i takt med nya fynd i 

epigenetisk forskning samt arv-och miljö interaktion och korrelation.  

 

Robert Plomin, som är världsledande i beteendegenetik, sammanfattade 150 års 

beteendegenetisk forskning 2011 och 2016 så här: 

 

One of the most important findings that has emerged from human behavioral genetics 

involves the environment rather than heredity, providing the best available evidence for the 

importance of environmental influences on personality, psychopathology, and cognition. 

We hope that this research has stopped the pendulum at a point between nature and nurture 

because the most basic message is that both genetics and environment contribute 

substantially to individual differences in psychological traits. It is worth noting again that 

four of these findings are primarily about the environment rather than genetics, which 

emphasizes the value of studying environmental influences in genetically sensitive designs. 

 

For most behavioral dimensions and disorders, it is genetics that accounts for similarity 

among siblings. Although environmental effects have a major impact the salient 

environmental influences do not make siblings growing up in the same family similar. The 

message is not that family experiences are unimportant but rather that the relevant 

experiences are specific to each child in the family. 
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HISTORISK TILLBAKABLICK 

 

Jag tänkte börja med en historisk tillbakablick och då är det några forskare som måste 

omnämnas. 

 
Darwin 

 

Darwin, som verkade på 1800-talet, var speciellt intresserad av frågor kring 

evolutionsutvecklingen. Darwin introducerade begreppet natural selection (sv. naturligt 

urval). Med detta menas att inom en art föds fler än som överlever och reproducerar sig. 

Individer som har de mest vitala generna och som anpassar sig bäst till miljön överlever och 

kan reproducera sig. Överlevnad är en förutsättning för reproduktion, men Darwin lade 

tonvikten på reproduktion. En person som överlever fertil ålder och kan fira sin 100-årsdag 

men som inte skaffat några barn bidrar inte till evolutionen ur ett strikt genetiskt perspektiv. 

Du har säkert sett Natural Geografic på TV. I djurriket är naturligt urval uttalat. Där råder 

"djungelns lag", den starke vinner och den svage förlorar. I det mänskliga samhället blir 

konsekvenserna inte lika drastiska. I det mänskliga samhället finns etiska normer och 

fastställda lagar. Samhället består av institutioner som tar hand om och hjälper kognitivt- och 

fysiskt funktionshindrade medborgare.   

Evolution refererar strikt till genfrekvens, d.v.s. med vilken frekvens gener förs vidare från 

generation till generation. Detta har inget med "bra" eller "dåliga" gener att göra. Ett exempel 

är diabetes som delvis har genetiskt underlag. Före upptäckten av insulinbehandling dog 

många diabetiker. Diabetes-gen-frekvensen var relativt låg. Med insulinbehandling överlever 

nästan alla diabetiker fertil ålder. Gener för diabetes förs vidare över generationerna. Detta är 

evolution! 

Darwin hävdade att rik genetisk variation inom en art är en förutsättning för artens 

överlevnad. Forskning kring inavel visar betydelsen av detta. Inavel förekommer inom vissa 

hundraser. Målet är att avla fram egenskaper som kennelklubben tycker är ”estetiska och 

värdefulla”. Långa öron på bassethundar är en sådan egenskap. Om öronlängd är genetiskt 

betingad kan man avla fram hundar med långa öron genom selective breeding. I populationen 

bassethundar normalfördelas öronlängd eftersom öronlängd beror på många geners additiva 

effekt. Därför finns det betydligt fler hundar med medellånga öron än hundar med extremt 

långa eller extremt korta öron. Vid selective breeding parar man hundar 

som har extremt långa öron (se högra svansen i fördelningen, markerad med röd färg).  

Korta öron Långa öron 

 

Efter bara några generationers inavel har hundarna i den delen av populationen blivit släkt 

med varandra och blivit mer genetiskt lika än normalt. Hundar som var obesläktade har 

genetiskt sett blivit kusiner eller halvsyskon med varandra. Problemet är ökad risk för 
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homozygoti, vilket innebär att sjuka mutantgener ärvs i dubbel dos. Många bassethundar har 

p.g.a. detta fått så korta ben att de knappt kan gå.  

Blandraser är friskare eftersom den genetiska variationen är större.  

 
Basset 

 

Skulle alla individer i en population vara genetiskt identiska och dess genotyp inkludera en 

dödlig mutantation skulle hela populationen slås ut. Tack vare genetisk variabilitet överlever 

alltid några och artens bestånd säkras.   

 

Galton, en släkting till Darwin, introducerade den traditionella tvillingmetoden 1883. Han 

förstod att man kunde skatta ”heredity” genom att jämföra enäggstvillingar (MZ) och 

tvåäggstvillingar (DZ). Han utgick ifrån att MZ tvillingar är mer lika genetiskt än DZ 

tvillingar. Detta blev startskottet för beteendegenetisk forskning och sedan dess har det gjorts 

en uppsjö av tvillingstudier. Galton brukar kallas "beteendegenetikens fader". 

 
Galton 

 

Mendel, tillika präst (ovanlig kombination!), levde och verkade på 1800-talet. Han hamnade i 

skuggan av Darwins inflytelserika evolutionsforskning men skulle, efter sin död, få 

upprättelse. 

 
Mendel 

Mendel gjorde experiment med ärtor. I ett experimentet korsade han släta och skrynkliga ärtor 

med varandra och fann att samtliga ärtor blev släta.  
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Enligt då gängse teori (Blending theory) skulle avkomman bli ett mellanting mellan 

”föräldrarna” men så blev det inte. Han korsade sedan släta ärtor med varandra och fann att 

75 % blev släta och 25 % skrynkliga. Mendel förklarade resultatet med att arvsmassan är 

segregerad och att vissa gener är dominanta och andra recessiva (undergivna). Upptäckten var 

revolutionerande men han fick inget gehör för sin teori av dåtidens forskare som trodde mer 

på Blending theory. Modfälld men sannolikt övertygad om betydelsen av sin upptäckt 

återgick han till prästerskapet och dog 1884. Först år 1900 replikerades hans resultat av ett 

forskarteam som kunde visa att teorin var korrekt. Mendel upphöjdes till "genetikens fader". 

Hans fynd kallas Mendels ärftlighetslära.  

 

Johannsen (1909) introducerade begreppen genotyp och fenotyp. Med genotyp menas 

”summan av generna” d.v.s. den genetiska konstitutionen. Fenotyp är genotypens reaktion 

med miljön - d.v.s. det man kan mäta och registrera, t.ex. längd, vikt, blodtryck, personlighet, 

intelligens o.s.v. Senare förstod man att miljö kan påverka fenotypen utan genetisk påverkan 

och att gener inte påverkar fenotypen direkt. Därför skall fyra begrepp:  

 

Genotyp: Den genetiska konstitutionen, summan av generna, d.v.s. vad generna bidrar med 

på cellulär nivå, t.ex. neuronernas receptorantal, receptorkänslighet, 

neurotransmittorproduktion och transport. Genotyp kan studeras direkt med hjälp av 

gentester och indirekt genom att jämföra enäggs- och tvåäggstvillingar. 

 

Environment/miljö: Vad individen har utsatts för eller stimulerats av. Miljö kan skattas med 

miljöskattningsformulär och observationer.   

 

Fenotyp: Vad individen gör, tänker och känner. En mätbara egenskaper. Fenotyp kan 

studeras på olika sätt beroende på fenotyp. Om det handlar om vikt används en våg, längd ett 

måttband, kognitiv förmåga ett intelligenstest, personlighet ett personlighetstest o.s.v.  

 

Endofenotyp: Biologiska- och fysiologiska processer i hjärnan som uppstår som ett resultat 

av genotyp och miljö, d.v.s. de biokemiska processer som sker i neuroner och synapser. 

Endofenotyp kan studeras med t.ex. blodprov och hjärnavbildningstekniker (t.ex. PET-

kameran).  
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Ett stort genombrott i genetisk forskning gjordes 1953 när Watson och Crick lyckades 

identifiera DNA-molekylen - den minsta genetiska beståndsdelen. Upptäckten belönades med 

Nobelpris 1962. Egentligen borde även Franklin fått Nobelpris eftersom hon bidrog med en 

viktig pusselbit i DNA-teorin, men hon blev inte ens nominerad till priset. Det var emellertid 

inte första eller sista gången som genus genomsyrat Nobelkommitténs val av pristagare. 

 
Watson, Crick och Franklin 

 

Tre år efter DNA-upptäckten kunde Tjio och Levan vid Genetiska institutionen i Lund (1956) 

fastställa människans korrekta kromosomtal till N=46 (44 vanliga kromosomer och 2 

könskromosomer). Tidigare trodde man att människan hade 48 kromosomer. 

 
Levan och Tjo 

 

Beteendegenetisk forskning har varit kantrad av både med- och motgång. Debatten om "arv 

eller miljö" mynnade ut i två skolor som stod och stångades mot varandra i många år. 

Debatten blåste till storm när behavioristen Watson år 1930 hävdade att miljöns inflytande är 

helt avgörande för utveckling av personlighet och intelligens. Han menade att genotypen är en 

passiv massa i kroppens celler som väntar på att bli formad av miljön. Det nyfödda barnet 

jämfördes med ett "oskrivet blad". Reaktionen lät inte vänta på sig. Fram till slutet av 60-talet 

gjordes det en uppsjö av tvillingstudier som traitteoretiker ansåg motbevisa Watsons teori. 

Pendeln slog tyvärr för hårt mot den andra extremen - genetisk dogmatism - som kulminerade 

1951 när traitteoretikerna Eysenck och Prell fastslog att Neuroticism, en personlighetsfaktor 

som kännetecknas av ångest och nervositet, är genetiskt styrd i sin helhet. Man ifrågasatte 

slutsatsen. Redan då förstod man att adoptionsstudier på frånseparerade tvillingar utgör bättre 

underlag för slutsatser om arv och miljö än studier på tvillingar som vuxit upp tillsammans. 

Den första adoptionsstudien kom redan 1937 och genomfördes av Newman, Freeman och 

Holzinger. Den visade att genetiska faktorer kunde förklara 30 % av individuella skillnader på 

Neuroticism. Eysenck och Prells studie kunde aldrig replikeras. 
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ELEMENTÄR GENETIK 

 

Tar man ut en kroppscell och undersöker cellkärnan finner man människans 46 kromosomer - 

22 par autosomer (vanliga kromosomer) och 2 könskromosomer, X och y om det är en man 

och XX om det är en kvinna. Kromosomerna har fått nummer efter storlek. Kromosom 1 är 

störst och ingår i grupp A. I grupp G finns de minsta kromosomerna 21, 22 och y (se 

kromosomkarta nedan). Eftersom kromosomkartan inte visar 46 kromosomer är det en 

könscell (spermie eller äggcell) som beskrivs. En könscell innehåller 23 kromosomer. På 

kromosomkartan finns emellertid 24. Man har inkluderat både en X- och en y-kromosom på 

kartan för att undvika "könsdiskriminering". 

 

 
 

Kroppens celler delar sig (gäller dock vanligtvis inte hjärnans neuroner). Förlorar man en cell 

produceras en ny. Man skiljer på två typer av celldelning - Meios och Mitos: 

I denna presentation avbildas människans kromosomer som ett liggande V (>). 

Kromosomerna ser ut som trådar som inte är raka. Mitt på tråden (spetsen på >) sitter 

centromeren som håller ihop de båda armarna. 

 

Vid meios (reduktionsdelning) produceras haploida könsceller (spermier eller äggceller som 

också kallas gameter). Dessa innehåller 23 kromosomer - alltså hälften av det genetiska 

materialet. Meiosen utgår ifrån en "modercell" i testikeln eller äggstocken. Cellen befinner sig 

först i interfas - en vilofas. I denna fas ser man kromosomerna som ett nystan av trådar och då 

kan man inte urskilja dem från varandra. Därefter går cellen in i profasen. Kromosomerna 

kondenseras (förtätas) och enzymer fastnar på kromosomerna. Homologa kromosomer, en 

från fadern (>) och en från modern (>) paras efter storlek med varandra och då blir resultatet: 

(> >). I profasen kopierar kromosomerna sig själva. Kopiorna kallas kromatider och hålls ihop 

av centromeren. Nu kan man se kromatiderna från fadern respektive modern som två kryss 

(>< ><). I kryssets mitt finns centromeren. I profasen råkar kromatiderna fastna i varandra 

och segmentutbyte sker. Detta fenomen kallas överkorsning, vilket jag återkommer till senare. 

 

Cellen går sedan in i metafasen. En kärnspoletråd fäster vid centromeren och drar 

kromatidparen åt var sin pol i cellen (Anafas I). Sedan delar sig cellen i telofas I.  

Nu finns kromosomen (representerad av två kromatider) i var sin cell ( >< ) ( >< ). Denna fas 

kallas interfas II. I anafas II släpper centromeren taget om kromatiderna som då dras åt var sin 

pol i cellen (> <)(> <). Därefter delar sig cellen igen (Telofas II). Resultatet blir fyra 

könsceller ( > ) ( < ) ( > ) ( < ), d.v.s. fyra spermier (hos mannen) och en könscell (äggcell hos 

kvinnan) eftersom tre celler vanligtvis elimineras.  

 

Processen från interfas I till färdig könscell tar olika lång tid hos kvinnor och män. Hos 

kvinnor, som föds med ca 400000 omogna könsceller i äggstockarna, tar det en månad. Ett 

ägg i månaden (menstruationscykeln). Hos män tar det två månader, men å andra sidan är det 

massproduktion! Testiklarna producerar 1000 spermier i sekunden och 300 miljoner spermier 
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slungas ut vid en orgasm. Av dessa når ca 2000 äggcellen och när en av spermierna borrat sig 

genom äggets cellmembran cementeras membranet och utestänger övriga spermier. 

 

Mitosen tar vid efter befruktningen d.v.s. när spermien har befruktat äggcellen. En befruktad 

cell (kallas zygot) delar sig och blir 2 celler, som i sin tur delar sig och blir 4 celler o.s.v. 

(talen multipliceras med 2). På så sätt utvecklas embryot till foster och nyfött barn. 

 

Könsbestämningen sker via en styrgen (SRY) som sitter på y-kromosomen. Kvinnan har X-

kromosomer i sina gameter (könsceller). Hälften av mannens gameter innehåller X-

kromosomer och hälften innehåller y-kromosomer. När en han- och hongamet går samman till 

en zygot består den vanligtvis av XX eller Xy. Distribuerar mannen sin y-kromosom blir det i 

en pojke och om X-kromosomen distribueras blir det en flicka. Det är alltså mannen som 

"bestämmer" det genetiska könet.  

 

Könsbestämning refererar här strikt till det biologiska könet. Man bör dock skilja på den 

biologiska könsutvecklingen, som i huvudsak styrs av genetiska och pre- och postnatala 

könshormonella faktorer, och könsidentitet och könsroller (socialt kön, ”manligt” och 

”kvinnligt”) som i huvudsak styrs av kulturella faktorer och andra miljöfaktorer som 

människan påverkas av i samhället (föräldrar, syskon, skolkompisar, lärare, arbetskompisar, 

massmedia etc.). Män som väljer kvinnodominerade yrken, kvinnor som väljer 

mansdominerade yrken, kvinnor som spelar fotboll, män som dansar balett, män som klär sig i 

kvinnokläder (transvestiter), män som tar ut föräldraledighet, kvinnor och män som byter kön 

(könsdysfori och transsexuella) är alla exempel på varför man inte kan dra likhetstecken 

mellan biologiskt kön, socialt kön och könsidentitet.  

 

 
 

Intresset för tvillinguppkomst är stort inom genetisk forskning. En procent av alla födslar är 

tvillingfödslar. Av dessa är ca 25 % monozygota tvillingar (MZ), d.v.s. enäggstvillingar, och 
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75 % är dizygota tvillingar (DZ), d.v.s. tvåäggstvillingar. Uppkomsten beror på huruvida det 

befruktade ägget har delat sig en gång (enäggstvillingar) eller fler gånger (trillingar eller 

fyrlingar) innan den vanliga celldelningen (mitosen) påbörjar. MZ tvillingar har 100 % av 

gendosen gemensam eftersom de härstammar från samma zygot. DZ tvillinguppkomst beror 

på att kvinnan levererar två (tvåäggstvillingar) eller fler äggceller (tre- eller fyräggstvillingar) 

istället för en äggcell. Dessa befruktas av mannens spermier. Resultatet blir två eller fler 

individer som genetiskt sett inte är mer lika varandra än helsyskon. Hormonbehandling kan 

resultera i multipel ägglossning. 

 

Generna (ca 25000 i en somatisk cell hos människan) sitter som ett pärlband längs med DNA-

spiralen i de 46 kromosomerna. Av dessa går nästan 50 % till hjärnans uppbyggnad och 

funktion, gener som kan påverka kognitiv förmåga, personlighet, sexuell identitet och 

psykiskt välbefinnande. 

 

DNA-spiralen har två huvudfunktioner: Replikation av DNA och kodning av aminosyror. 

Tack vare dubbelspiralen kan DNA replikeras vid varje celldelning och samtidigt koda för 

cellens biokemiska funktion. 

DNA får hjälp av RNA (sv. ribonukleinsyra). Flera varianter finns, t.ex. Messenger RNA (sv. 

Budbärar-RNA) och tranfer RNA (sv. Transport-RNA). Aminosyrornas transport-RNA landar 

med sina aminosyror på ribosomen (cellens proteinfabrik) i en bestämd ordning eftersom 

transport-RNA matchar budbärar-RNA som i sin tur matchar DNA. Aminosyrorna radas upp i 

en lång kedja (polypeptidkedja). Ett protein eller enzym har bildats.  

 

Senaste fynden inom den genetiska forskningen kommer från epigenetiken där man lyfter 

ytterligare ett RNA (mikro-RNA). Detta RNA kan stänga av transkriptionen av en viss gen. 

En grupp proteiner som kallas histoner har samma effekt. Histoner kan sitta mer eller mindre 

tight på DNA-molekylen. Sitter histonerna tight på DNA-molekylen kan genen inte komma 

till uttryck – den stängs av vilket kallas metylering. Om histoner släpper taget om DNA-

molekylen aktiveras genen – den tänds på vilket kallas acetylering. Processen beror på vilken 

cellulär miljö som genen befinner sig i (kallas epigenetisk profil). Det skulle bli kaos i cellen 

om alla gener aktiverades. I en hudcell är gener för ögonfärg inte acetylerad och kommer 

därför inte till uttryck i cellen eftersom den biokemiska cellulära miljön inte är den rätta.  

Gener för ögonfärg kommer då inte till uttryck i huden utan endast i ögats celler. Trots att 

epigenetiken inte har många år på nacken finns redan mycket publicerat. Epigenetisk 

forskning visar hur arv och miljö interagerar. Tack vare epigenetiken vet man hur miljö och 

miljöupplevelser kan påverka genuttryck. Både fysisk miljö (t.ex. cigarettrök) och 

psykologiska upplevelser (t.ex. otrygg uppväxt) kan påverka endokrina systemen (hormoner) 

som i sin tur påverkar genuttryck i den cellulära miljön. Epigenetiska forskningsresultat 

presenteras i slutet av skriften.  

 

Överkorsning (eng. crossing-over) är viktig för att öka den genetiska variabiliteten. 

Kromosomsegment från faderns och moderns kromosomer fastnar i varandra varpå ett 

segmentbyte äger rum. Detta sker inom respektive kromosompar och därför kallas 

segmentbytet homologt. Detta segmentbyte kan ske var som helst längs med kromosomen. 

Låt oss utgå ifrån första kromosomparet hos en individ (A). En av kromosomerna kommer 

från individens pappa och en från individens mamma. I exemplet nedan beskrivs 

nukleotidbaserna som siffror och bokstäver istället för nukleotidbaser (av pedagogiska skäl). 
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Individ A: Ett kromosompar i könscellens profas. 

Kromosom 1 (från fadern) Kromosom 1 (från modern) 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

E 5 

F 6 

I matrisen ovan ser man två homologa genpar med vardera en triplett (ABC och DEF från 

individens far och 123 och 456 från individens mor). Dessa är parade och har en speciell plats 

(kallas locus, el. loci i plural) på kromosomen. Nu talar man om alleler eller gener som är 

allela till varandra. Överkorsning kan ske var som helst längs med DNA-molekylen - inom 

eller mellan loci. Vi utgår ifrån en överkorsning där 1-4 byter plats med A-D vilket ger 

följande resultat: 

 

Kromosom 1 (från fadern) Kromosom 1 (från modern) 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

E 5 

F 6 

Resultatet visar att två allela generna i första locus är intakta (ABC och 123) men att de har 

bytt plats med varandra. Genen i "faderkromosomen" nu sitter i "moderkromosomen" och 

vice versa. Detta innebär att när individen distribuerar sin "faderkromosom" till avkomman 

innehåller den också lite gener från individens mor. I andra locus ser vi två helt nya allela 

gener (4EF och D56) som inte fanns tidigare. Överkorsning ökar den genetiska variabiliteten 

inom en art/population och är en viktig förutsättning för artens överlevnad. 

 

Överkorsning är vanligtvis till godo för människan. Detta gäller ofta inte mutationer. En 

mutation är en plötslig ärftlig förändring som inte beror på omkombination av gener. DNA-

molekylen går sönder och ibland lossnar DNA-segment och far iväg och tränger sig in i andra 

gener/kromosomer. Ponera att det uppstår en mutation i en av individ A's gener - t.ex. gen 

ABC. Resultatet blir kanske A^<. Cellen förstår inte vilket leder till felaktig kodning. 

Mutationer är ofta miljöbetingade och idag känner man till flera sådana miljöfaktorer: 

Gammastrålning, UV-strålning, frekvent röntgenstrålning, kemikalier (t.ex. bensopyren i 

cigarettrök) och virus. Man har även diskuterat elektromagnetiska fält och mobiltelefoner som 

tänkbara källor till mutationer men i stora populationsbaserade studier har man inte sett något 

samband mellan mobiltelefonanvändning och mutationer.  

Mutationer i könsceller är ärftliga. Mutationer i ”vanliga” kroppsceller går inte i arv men kan i 

värsta fall resultera i en tumörbildning. Tyvärr uppstår det spontana mutationer (nästan hälften 

av alla mutationer är spontana). Man talar om ”biologisk otur”. Forskning visar att en cell kan 

hantera 5-6 spontana mutationer men inte fler.  

 

Muterade gener har vanligtvis låg vitalitet. Detta beror på att generna ofta är recessiv, d.v.s. 

de är underordnade en dominant frisk gen och därför måste individen nedärva två recessiva 

mutantgener för att bli drabbad. I dubbel dos kan generna vara letala vilket leder till en 

spontanabort, eller semiletala vilket resulterar i att barnet dör en tid efter födelsen. 
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Tay-Sachs sjukdom är ett tragiskt exempel på hur en recessiv mutantion i homozygot upplaga 

(d.v.s. dubbel dos) drabbar individen. Den nedärvs autosomalt recessivt på kromosom 15 och 

beror på att barnet inte kan bilda enzymet hexosaminidas A. Barnet föds till synes helt frisk 

men efter några månader börjar en gradvis förtvining av hjärna och muskler. Den drabbade 

avlider vanligtvis före 7-årsåldern. Tay-Sachs sjukdom är således semiletal. En på 300 i 

allmän population bär på mutationen och är således friska anlagsbärare. Genom en 

matematisk formel kan man räkna ut sannolikheten (P) för att två anlagsbärare träffas och ev. 

skaffar barn: (P=1/300 x 1/300) P = 0.0033333 x 0.0033333 = 0.000011. Risken är lyckligtvis 

blott 11 på miljonen. 

Till skillnad från recessiva gener är dominanta gener nästan undantagslöst letala och 

selekteras snabbt bort ur populationen. Många spontanaborter beror på dominanta mutationer 

och eftersom genen är dominant räcker det med en sådan gen i heterozygot upplaga för att 

fostret skall drabbas. 

  

Här kan du testa dina kunskaper i Mendels ärftlighetslära. På bilden nedan, som kan förstoras 

med zoom-knappen i verktygsfältet, ser man en förväntansfull hingst (1) och ett sto (2), som 

föder ett föl (4). Den till synes lyckliga händelsen mynnar emellertid ut i ett problem. 

Zebrahannen, som betar länge bort på fältet, ser skyldig ut! Hur förklarar man det fenotypiska 

utfallet enligt Mendels teori? 

 

Laborera med följande allela gener: 

R= Dominant gen för egenskapen randig päls. 

r= Recessiv gen för egenskapen vit päls. 

Vilka genotyper respektive fenotyper (d.v.s. pälsegenskaper) har de fyra djuren? 

 

 
 

Djur Genotyp Fenotyp 

1   

2   

3   

4   

 

(Facit finns sist i presentationen, se uppgift 1). 
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KROMOSOMAVVIKELSER 

 

Ibland handlar det inte om sjuka gener utan om för mycket eller för lite gener. Det att 

människan har 46 kromosomer är väl avvägt i evolutionsutvecklingen. Avvikelser kan därför 

vara letala (dödliga, spontan abort) eller semiletala (dödliga efter födelsen). Befruktade celler 

som saknar en kromosom kallas monosomi (d.v.s. 45 kromosomer). Celler som har en 

kromosom förmycket kallas trisomi (d.v.s. 47 kromosomer). En befruktad cell har normalt 46 

kromosomer vilket kallas disomi. Monosomi är allvarligare än trisomi eftersom det då saknas 

gener.  

 

Det finns tre orsaker till kromosomavvikelser: 

 

1. Nondisjunction i meiosen uppstår i mannens testiklar eller kvinnans äggstockar.  Felet 

uppstår vanligtvis i anafas II. Centromeren släpper inte taget om kromatiderna som då dras åt 

var sin pol i cellen. Cellen delar sig i telofasen vilket resulterar i fyra celler (spermier eller 

äggceller) där vissa celler har för många kromosomer och vissa har för få kromosomer (se 

figuren nedan). 

 
2. Nondisjunction i mitosen (även kallas mosaikism) uppstår efter befruktningen. Vid 

befruktningen är cellen (embryot) normal (46 kromosomer) och felet uppstår senare i livet. 

Resultatet blir att vissa celler har för mycket eller för lite genetiskt material och att vissa celler 

är normala. 

 

3. Translokation i meiosen innebär att en bit av en kromosom går av och landar på en annan 

kromosom (se figuren nedan). Detta sker i mannens testiklar eller kvinnans äggstockar och 

kan resultera i spermier eller äggceller som har för mycket eller för lite genetiskt material. Om 

kromosombiten landar på en kromosom tillhörande samma gamet (spermie eller äggcell) är 

translokationen balanserad och ger inga fenotypiska avvikelser.  Om kromosombiten däremot 

landar på kromosom tillhörande annan gamet är translokationen obalanserad och kan resultera 

i fenotypiska avvikelser (cancer, utvecklingsstörning etc.).   
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Det finns ett 60-tal kromosomavvikelser. De flesta är letala vilket leder till spontan abort. 

Risken för att få barn med kromosomavvikelser ökar med föräldrarnas ålder. T.ex. 56 % av 

alla barn som föds med Down syndrom föds av mödrar över 35 år. Sambandet är dock inte 

starkt. En studie på 3012 gravida kvinnor 35+ som genomgått fosterdiagnostik visade att  

2,6 % bar på foster med kromosomavvikelser, vilket innebär att 97,4 % av äldre kvinnor bär 

på normala foster. Idag väntar många kvinnor med att skaffa barn och väljer först skaffa sig 

en utbildning och ett förvärvsarbete vilket är bra för jämställdheten i samhället. År 1970 var 

det bara 7 % som väntade till 35 med att skaffa första barnet, år 2007 var siffran  

22 % och 2014 var den 29 %.      

 

Nedan följer några icke-letala kromosomavvikelser: 

 

Autosomala kromosomavvikelser  

 

Cri du chat-5 beror på en obalanserad translokation på kromosom 5, vilket resulterar i en 

partiell monosomi, en bit av kromosom 5 saknas. Cri du chat är franska och betyder 

”kattskrik”. När barn med Cri du chat-5 gråter låter det som kattskrik. Den kognitiva 

förmågan påverkas och vanligtvis ligger IQ på mindre än 35 poäng och barnen har stort 

omvårdnadsbehov. Medelvärdet på intelligens i allmän population ligger på 100. 

 

Down syndrom (eller Trisomi-21) innebär en kromosom 21 förmycket. Vanligaste orsaken är 

nondisjunction i meiosen (95%) men kan också bero på obalanserad translokation (3%) eller 

mosaikism (2%). Avvikelsen resulterar både i medicinska och psykologiska problem.  

Ca 50 % har hjärtfel och många har försvagat immunförsvar. Hjärnan utvecklar färre 

dendriter och många utvecklar en presenil demens av Alzheimertyp. Den kognitiva förmågan 

påverkas. I gruppen Down syndrom orsakad av nondisjunction i meiosen ligger IQ på 55 

poäng, men variationsbredden är stor (20-80). Det innebär att vissa har stort 

omvårdnadsbehov medan andra går i vanlig skola och klarar sig bra på egen hand. Några 

ligger genomsnittligt under 70 poäng men kan ligga över 70 på enskilda IQ-skalor. I gruppen 

där mosaikism är orsaken (d.v.s. endast vissa celler är drabbade av trisomi-21) är IQ-

medelvärdet 100 poäng.         
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Könskromosomavvikelser  

 

Turner syndrom beror på nondisjuction i meiosen, hos mamman eller pappan, och leder till 

monosomi-X. Här handlar det om kvinnor med bara en X-kromosom i cellerna. Monosomi är 

allvarligare än trisomi och 98 % av Turnerfoster dör i fosterstadiet. Turnerkvinnor har normal 

generell intelligens men ligger lägre på skalor som mäter spatial förmåga. De är infertila och 

kortare än XX-kvinnor. 

 

Klinefelters syndrom beror på nondisjuction i meiosen, hos mamman eller pappan, och leder 

till en extra X-kromosom (XXy). De är infertila och drabbas bl.a. av kärlmissbildningar i 

buken (aneurysm). Ca 25 % har kognitiv funktionsnedsättning. 

 

Xyy-syndrome beror på nondisjuction i meiosen hos pappan och leder till en extra y-

kromosom (Xyy). Den största skillnaden mellan Xyy-män och Xy-män är kroppslängd. Xyy-

män är signifikant längre än Xy-män. Troligen finns additiva gener för kroppslängd på y-

kromosomen och ärver man två blir man längre.  

På 1900-talet trodde man att Xyy-mannen var mer våldsam än Xy-mannen eftersom de var 

överrepresenterade i fängelser, men den bilden bleknade när danska forskare gjorde en stor 

studie på 4139 långa män och fann att inga Xyy-män hade begått våldsbrott (mord, dråp och 

våldtäkter) utan istället stölder och andra förseelser. Vad man fann i den studien, och som 

bekräftats i andra studier, är att kriminella har lägre intelligens än icke-kriminella.  

 

Fragile-X-syndrome beror på att en arm på X-kromosomen är försvagad och går lätt av. Den 

kan innehålla patologiska gener, t.ex. en gen med 500 tripletter som kan vara relaterad till 

Autism. Fragile-X är vanligare hos pojkar eftersom den lilla y-kromosomen inte kan verka 

som motvikt. Många har någon form av kognitiv funktionsnedsättning. 

 

 

FOSTERDIAGNOSTIK OCH GENETISK RÅDGIVNING 

 

Alla kvinnor över 35 år erbjuds fosterdiagnostik. Fostret tappar hudceller och via en lång och 

fin nål (under övervakning med ultraljud) kan man samla in celler. Cellerna analyseras med 

karyotyp och kromsomantalet fastställs. Om karyotypen visar kromosomavvikelser 

informeras kvinnan som avgör om fostret skall aborteras.  Abortgränsen går vid 18:e 

graviditetsveckan men kan förlängas vid dispens av Socialstyrelsen fram t.o.m. 22:e 

graviditetsveckan. Att lägga gränsen där verkar klokt. Vid 23:e graviditetsveckan har det 

bildats neuronala nätverk mellan hjärnstammen och cortex och då kan fostret ha någon slags 

medvetande.  

Finns risker med fosterdiagnostik? I en stor studie från 2015 delades 42716 gravida kvinnor in 

i två grupper beroende på om man gjort fosterdiagnostik eller inte. Resultatet visade att 0,8 % 

av de som genomgått fosterdiagnostik fick missfall. I gruppen kvinnor som inte gjort 

fosterdiagnostik var siffran 0,7 %. Skillnaden är inte signifikant. I studien höll man missfall 

orsakad av kromosomavvikelser och gendefekter under statistisk kontroll vilket innebär att 

effekterna av själva ingreppet kunde fastställas som obetydliga.   

Man kan numera göra ett enkelt blodprov för att se om fostret bär på kromosomavvikelser. 

Proceduren kallas Non-invasive Prenatal Test (NIPT). I kvinnans blod finns celler från fostret 

som kan analyseras.   
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Om man vet att en eller båda föräldrarna bär på en sjuk gen kan man göra Preimplantorisk 

Genetisk Diagnostik (PGD). Kvinnan hormonbehandlas och då produceras fler äggceller än 

vanligt. Äggen befruktas av mannens spermier. Man tar sedan ut en cell från varje embryo 

och gör en PCR (Polemeras Chain Reaction eller gentest). Embryo som inte innehåller den 

sjuka genen implanteras i kvinnans livmoder.  

 

15 % av alla par som vill ha barn kan inte få det på det vanliga sättet. Här kan man erbjuda In 

Vitro Fertilisering (IVF) d.v.s. provrörsbefruktning. IVF är effektiv. Efter en behandling har 

45 % blivit gravida och efter fyra behandlingar har 80 % blivit gravida. 

 

Genetisk rådgivning ges på Klinisk genetik. Dit remitteras patienter via primärvården om det 

finns en känd genetisk defekt i släkten och om man vill veta om man bär på genen. Här utförs 

PCR-tester och information ges om sjukdomsförlopp. Gentestningen föregås av en 

psykologisk utredning ledd av en psykolog. Inte sällan handlar det om dödliga gendefekter. 

Vill man verkligen veta att man kommer dö i förtid? Hur hanterar man ett sådant besked?  

Psykologiskt stöd är viktig både före och efter testningen. Patienten måste vara mentalt 

förberedd ta emot ett negativt besked. Föreligger en depression skjuts gentestningen upp tills 

klienten genomgått behandling.  

 

På kvinnokliniker utförs aborter. Det görs ca 37000 aborter varje år. En abort kan upplevas 

som en lättnad men kan också vara förenad med känslor av skam, tvivel och sorg, speciellt 

om det föreligger psykiska problem före aborten. Socialstyrelsen rekommenderar även här att 

det finns tvärprofessionell kompetens (psykologer, kuratorer) som kan bidra med psykologiskt 

stöd. 

 

 

BETEENDEGENETIK 

 

Kognitiv förmåga, personlighet och psykopatologi kan oftast inte förklaras med kvalitativ 

nedärvning, d.v.s. en gens närvaro eller frånvaro. PKU-genen som påverkar den kognitiv 

förmågan är ett undantag, men när det gäller mer komplexa beteenden som intelligens och 

personlighet handlar det om flera geners additiva effekt eller om komplexa interaktioner 

mellan gener i olika loci. Man talar om kvantitativ nedärvning eller polygenisk nedärving. 

 

Hur kan gener påverka mänskligt beteende, t.ex. minne, problemlösning, äventyrslystnad, flit 

eller nedstämdhet?  

Gener kodar för olika aminosyror vilka bildar proteiner ("byggstenar") och enzymer 

("katalysatorer") som i sin tur påverkar hjärncellernas uppbyggnad och funktion. Man kan 

säga att gener påverkar beteende och psykiska processer genom biologiska processer. Med 

några undantag (t.ex. fenotyperna ögonfärg och blodgruppsegenskaperna ABO, MN och Rh) 

har miljö också inverkan på fenotypen. Fenotypen är egenskaper man kan observera och mäta.  

 

Som jag tidigare nämnde kan nedärvning ske genom additiv och/eller nonadditiv geneffekt. 

Vid additiv genetisk effekt (a) handlar det om summaeffekten av flera gener inom och mellan 

loci. Beträffande personlighet och intelligens kan det röra sig om 100-tals additiva gener. Vid 

nonadditiv genetisk effekt handlar det inte om additiva effekter utan om interaktioner inom 

locus (dominans - (d)) eller mellan loci (epistasi - (i)). Dominans, epistasi och polygenisk 

nedärvning är genetiska varianskällor som kan förklara fenotypiska skillnader mellan 

individer. Jag skall beskriva de tre varianskällorna och hur de kan påverka fenotypen. 
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Låt oss utgå ifrån blomfärg (fenotyp) som betingas av två allelpar (genotyp). Vi antar att 

blommorna växer upp i exakt samma miljö (t.ex. i ett växthus): 

 

Allelpar A a: 

A= Gen som betingar faktor 1 för röd blomfärg 

a= Gen som betingar vit blomfärg 

 

Allelpar B b:  

B= Gen som betingar faktor 2 för röd blomfärg 

b= Gen som betingar vit blomfärg 

  

Additiv genetisk effekt (A a): 

Genotyp   

aa 

Aa 

aA 

 

AA 

Fenotyp Vit Ljusröd Mörkröd 

 

Vi börjar för enkelhetens skull med ett allelpar (monohybrid klyvning). I tabellen ovan ser 

man att fenotypen blir rödare med antalet A-alleler. Allelerna förstärker varandras effekt och 

kallas därför additiva gener. Uträkning av alla tänkbara kombinationer Aa och Aa kan visar 

att avkommornas blomfärg normalfördelars (1:2:1). 

Beaktar vi båda allelparen (Aa,Bb - Aa,Bb hos föräldrarna) och alla tänkbara kombinationer 

får vi också en normalfördelningskurva men nu ökar den fenotypiska variationen (1: 4: 6: 4: 

1). Både A och B bidrar till rödare blomfärg. Ju fler gener man ärver för röd färg desto rödare 

blir blomfärgen: 

aa,BB 

aA,bB 

bB,aa - aA,Bb - BB,aA 

Bb,aa - Aa,bB - BB,Aa 

aA,bb - Aa,Bb - AA,bB 

aa,bb - Aa,bb - AA,bb - AA,Bb - AA,BB 

_________________________________________________ 

Färgskala: 

0.............1.............2...............3...............4 

Färg: vit..........rosa..........röd...........rödare.........rödast 

 

I frekvenstabellen ovan ser man tydligt att generna har additiv effekt - ju fler gener 

(A+A+B+B) desto mörkare blomfärg. De flesta blommorna intar en mellanposition på skalan. 

Sex av blommorna blir ljusröda (2 p på färgskalan), en blir vit (0 p) och en blir mörkröd (4 p). 

Sannolikheten för att ärva samtliga färgfaktorsgener (A+A+B+B) är blott 6 procent. Lika låg 

sannolikhet är det att man inte ärver någon färgfaktorsgen alls (a+a+b+b).  

 

På samma sätt kan miljö verka additivt på fenotypen. Vi utgår ifrån att blommorna är klonade 

och har exakt samma genotyp (tex Aa,Bb). Då visar det sig att blommor som har fått lagom 

med vatten (miljöfaktor 1) och sol (miljöfaktor 2) blir ljusröda. Får blommorna för lite 

sol/vatten blir de bleka och vita i färgen. Får de mer sol/vatten blir de mörkröda. Även här får 

man en normalfördelningskurva. 

Forskning visar att av de tre genetiska varianskällorna (additiv genetisk varians, dominans och 

epistasi) är det additiv genetisk varians som förklarar majoriteten av skillnader mellan 

individer på både intelligens och personlighet, men forskningen på senare år har visat att 
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nonadditiv genetisk varians (epistasi) kan förklara mer av personlighet än vad man tidigare 

trott. 

  

Utgå nu ifrån att generna inte är additiva utan nonadditiva. Vi laborerar med följande 

dominanta och recessiva gener: 

 

Allelpar A a: 

A= Dominant gen som betingar röd blomfärg 

a= Recessiv gen som betingar vit blomfärg 

 

Allelpar B b:  

B= Dominant gen som betingar gul blomfärg 

b= Recessiv gen som betingar vit blomfärg 

  

Först ett exempel med monohybrid klyvning (Aa): 

 

Nonadditiv genetisk effekt(Dominans): 

Genotyp  aa Aa AA 

Fenotyp Vit Mörkröd Mörkröd 

 

Vid dominans (Mendels ärftlighetslära) blir AA-blommor inte mörkare i färgen än Aa-

blommor därför den dominanta genen (A) dominerar över den recessiva (a). Endast blommor 

med två recessiva gener blir vita. Det handlar om interaktioner inom allelpar (s.k. intralocus-

interaktion). Vi kan nu se att fenotypen inte normalfördelars vid dominans. Frekvenstalen blir 

1:3 och inte 1:2:1 som i exemplet med additiv effekt.  

 

Nonadditiv genetisk effekt (Epistasi): 

Genotyp: Aa aa Aa AA AA Aa aa 

Genotyp: Bb bb Bb Bb BB bb Ba 

Fenotyp: 

Blomfärg 

Vit Gul Orange Gul Röd Gul 

Individ Nr 1 2 3 4 5 6 

 

Vid epistatisk verkan är det, till skillnad från dominans, tal om interaktion mellan flera 

allelpar (s.k. interlocus-interaktion). Närvaro av ett allelpar/allel utsläcker effekten av ett 

annat allelpar/allel. För blomma 2 i matrisen ser man hur närvaro av en dominant B-gen 

utsläcker effekten av en dominant gen (A). Blomman blir gul trots att den dominanta genen 

för röd blomfärg (A) finns närvarande i genotypen. Om däremot A-genen hamnar i 

homozygot upplaga (AA), som för blomma 3, kommer den röda färgen framträda i fenotypen. 

Blomman blir orange, d.v.s. ett mellanting mellan A och B (intermediär hereditet). En helt ny 

fenotyp har uppstått! Om däremot B-genen också finns i dubbel dos (se blomma 4) blir 

blomman gul eftersom B har epistatisk dominans över A.  
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Med hjälp av ett fenotyphistogram där alla tänkbara kombinationer kan ses ser man att 

majoriteten av blommorna blir gula och två blir orange. Orange finns inte hos föräldrarna, 

d.v.s. en helt ny fenotyp har uppstått genom epistasi: 

 

10  Aa,Bb   

9  BB,Aa   

8  Aa,bB   

7  BB,aA   

6  aA,Bb   

5  aA,bB   

4  Aa,BB   

3  AA,BB aA,bb  

2  Bb,aa AA,bb AA,bB 

1 aa,bb bB,aa Aa,bb AA,Bb 

Antal (N) Vita Gula Röda Orangea 

 

  

HERITABILITET (h²)  

 

Människor är olika och forskare försöker förstå varför (differentiell psykologi). Första steget 

är att identifiera skillnader och sedan förklara dem. Ett exempel: 

 

En forskare är intresserad av extraversion-introversion som är en av The Big Five-faktorerna. 

Forskaren rekryterar slumpvis ett antal testpersoner (ett sampel) ur allmän population och 

testar dem med Eysenck Personality Inventory (EPI) som mäter extraversion - introversion 

(E) utifrån en 24-gradig intervallskala. En extravert person, d.v.s. höga poäng på E, söker 

efter spänning och äventyr genom t.ex. bergsklättring, bungy jump, basejumping, forsränning 

och gillar livliga och folkrika fester. Den introverte som har låga E-poäng finner sådana 

aktiviteter obehagliga och vill istället sitta hemma i lugn och ro och läsa en god bok eller titta 

på TV. Testpoängen (fenotypen) summeras för varje individ och läggs i ett histogram där det 

kan konstateras att värdena normalfördelas. Därefter beräknar forskaren medelvärde (m=12 

poäng) och standardavvikelse (s=3,75 poäng). Standardavvikelsen är den genomsnittliga 

avvikelsen från medelvärdet. Variationsbredden är ett grovt mått på spridning och beräknas 

genom att subtrahera det lägsta värdet från det högsta (22-3=19 poäng). Variansen (s²=14,06) 

är emellertid ett bättre mått på spridning om man vill förklara varför individerna skiljer sig på 

fenotypen extraversion. Både variationsbredden och variansen visar att testpersonerna är olika 

varandra.  

 

Vilka paramertar (tänkbara orsaksfaktorer) kan förklara skillnaderna (variansen) på E-skalan. 

Varför blir vissa extraverta och andra introverta? Hur stor del av variansen (14,06) på 

fenotypen extraversion-introversion kan förklaras av att testpersonerna har olika gener och 

hur mycket kan förklaras av att de har upplevt olika miljöer? Den typen av frågeställningar 

kännetecknar beteendegenetisk forskning.   

 

Heritabilitet (h²) är ett centralt begrepp i beteendegenetisk forskning. Heritabilitet (h²-

koefficienten) anger andelen fenotypisk varians som kan förklaras av genetiska skillnader 

(genetisk varians). Vanligtvis omvandlas h²-koefficienten till procent (% förklarad varians) 

och blir då lite lättare att förstå.  
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Heritabilitet missförstås: 

 

1) om man utgår ifrån att h² är konstant över tid och rum. Förändras genetisk varians (t.ex. 

genom mutationer eller överkorsning) eller miljövariansen förändras (t.ex. ökad arbetslöshet) 

och det har betydelse för fenotypen då förändras också h². 

 

2) om man applicerar h² på individnivå. Ex. Heritabiliteten för kroppslängd är 0,90, d.v.s.  

90 % av variansen för kroppslängd kan förklaras av genetiska skillnader. Detta betyder att  

10 % av variansen inte kan förklaras av genetiska skillnader utan måste bero på skillnader i 

miljö (t.ex. diet, kost, motion o.s.v.), men man kan inte säga att 9 dm hos ett barn som är 1 

meter långt är genetiskt styrd och att 1 dm beror på miljö. Paradoxen är tydlig! 

 

3) om man tolkar h² som ett absolut/exakt värde. Man skattar genetiskt inflytande via 

fenotypen och tillförlitligheten beror på vilken studiedesign/metod som används. Man kan 

dock med molekylärgenetisk forskning (gentester) få mer exakta mått på genetiskt inflytande.  

 

Heritabilitet utgår ifrån jämförelse mellan fenotypisk korrelation och genetisk korrelation för 

olika släktskapskonstellationer (se tabellen nedan). Tabellen utgör kärnan i beteendegenetisk 

teori!  

 

Genetisk 

korrelation för 

olika typer av 

släktskap 

Förkortningar Additiv 

genetisk 

Korrelation (a) 

Genetisk 

korrelation för 

dominans (d) 

Genetisk 

korrelation för 

epistasi (i) 

Enäggstvillingar MZ 1,00 1,00 1,00 

Tvåäggatvillingar DZ 0,50 0,25 0,00 

Helsyskon FS 0,50 0,25 0,00 

Förälder-barn PO 0,50 0,00 0,00 

Halvsyskon HS 0,25 0,00 0,00 

Farbror-brorson UN 0,25 0,00 0,00 

Kusiner CO 0,125 0,00 0,00 

Nästkusiner NC 0,062 0,00 0,00 

Styvsyskon UR 0,00 0,00 0,00 
Förkortningarna refererar till de engelska uttrycken MZ-monozygotic twins; DZ-dizygotic twins; FS-full 

siblings; PO- parent-offspring; HS-half siblings; UN-uncle-nephew; CO-cousins och UR-unrelated siblings. 

 

Man kan läsa talen i procent istället för koefficienter. I så fall resonerar man på följande sätt. 

T.ex. helsyskon har i genomsnitt 50 % av den additiva gendosen gemensam, 25 % av den 

dominanta nonadditiva gendosen och 0 % av den epistatiska nonadditiva gendosen 

gemensam. Noll-korrelationerna för epistasi, som man ser för alla utom MZ tvillingar, 

förklaras av sannolikheten för t.ex helsyskon att ärver exakt samma genpar (100-tals) är så 

nära noll man kan komma. Sannolikheten för att ärva två genpar är 0,25x0,25, d.v.s. 6 %.  

Sannolikheten för att ärva tre genpar är 0,25x0,25x0,25, d.v.s. 1 %.  

MZ tvillingar är genetiskt identiska och därför har de exakt samma genpar och därför blir 

epistasi-korrelation 1,00.   

 

Ponera följande fenotypiska korrelationer (t.ex. för kroppslängd): MZ, R=0.90; DZ, R=0.45; 

HS, R=0.20 och UR, R=0.00. Om man jämför de fenotypiska korrelationerna med de 

genetiska korrelationerna ser man att resultaten passar bäst in i kolumnen som beskriver 

additiv genetisk varians. Vi kallar kolumnen en förklaringsmodell. Resultatet visar att 



 

 

19 

19 

genetiska faktorer i hög grad kan förklara fenotypen kroppslängd och att generna verkar 

additivt. Om R istället hade varit 0.50 i samtliga grupper skulle ingen av de genetiska 

modellerna kunna förklara utfallet. Ett sådant utfall skulle istället bero på delad miljö (även 

kallas shared environment). Om R hade varit 0 i samtliga grupper skulle icke-delad miljö 

(även kallas nonshared environment) vara den bästa förklaringsmodellen.  

 

 

OLIKA FÖRKLARINGSMODELLER 

 

Beteendegenetiker arbetar med olika parametrar/tänkbara förklaringsmodeller. En parameter 

är en latent variabel som kan förklara fenotypiska skillnader/likheter mellan individer: 
 

* Shared heredity (Gc) = Genetiska faktorer som syskon delar och som gör syskon lika 

varandra. 

 

* Nonshared heredity (Gw) = Genetiska faktorer som syskon inte delar och som gör syskon 

olika varandra. 
 

Gc och Gw inkluderas i heritabilitet (h²). Man kan, som jag nämnde ovan, testa tre olika 

genetiska parametrar vid skattning av h²: a, d och i, och därmed få mer information om vilken 

typ av genetiskt inflytande det handlar om. 

 

* Shared environment (Ec) = Delad miljö. Miljöfaktorer som syskon har delar och som gör 

syskon lika varandra. 

 

* Nonshared environment (Ew) = Icke-delad miljö. Miljöfaktorer som syskon inte delar och 

som gör syskon olika varandra. 

 

* Selective placement (SP) eller korrelerad miljö = Korrelerad miljö för frånseparerade 

tvillingar/syskon. Gör frånseparerade tvillingar/syskon lika varandra. T.ex. när 

adoptionsagenten placerar frånseparerade tvillingar i hem som är lika varandra, eller själva 

separationen som i sig är en gemensam miljöfaktor. 

 

* Prenatal shared environment (pEc) = Prenatal gemensam miljö. Miljö i fosterstadiet. 

 

* Error varians (e) också kallad felvarians = Bristande test-reliabilitet. Gör tvillingar/syskon 

olika varandra. 

 

* Genotype-Environment correlation (GE) = Korrelation mellan genotypisk varians och 

miljövarians. Gör MZ tvillingar mer lika än DZ tvillingar. 

 

Genotype-Environment correlation (GE) kan beskrivas med några statistiska exempel som 

visar hur parametern påverkar fenotypisk varians. För enkelhetens skull ska jag utgå ifrån 

rådata (poäng på ett test) och standardavvikelse (ett genomsnittsmått på variation) och 

varians: Vi utgår ifrån att aggressivitet är både genetiskt betingad och miljöbetingad. Låt säga 

att det finns 5 ”aggressivitetsgener” och 5 miljöfaktorer som inverkar på aggressivt beteende 

och att dessa faktorer är additiva. Varje enskild gen och miljöfaktor resulterar i 1 

aggressivitetspoäng på aggressivitetstestet (AGG).  
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EXEMPEL:  

GENOTYPE-ENVIRONMENT CORRELATION OCH GENETISK MEDIERING 

 

Genotype-Environment correlation (GE) och genetisk mediering (Gm) blev huvudintresset i 

min forskning. Huvudstudien publicerades i Twin Research and Human Genetics 2020: 

 

B. Persson. (2020). Genotype-Environment Correlation and Its Relation to Personality - A 

Twin and Family Study. Twin Research and Human Genetics, 23, 4, 228-234.                                              

DOI: https://doi.org/10.1017/thg.2020.63 

 

Nedan följer några exempel på GE och Gm: 

 

I matris 1 ser man hur aggressivitetsvariansen påverkas beroende på om GE existerar eller 

inte och om GE är positiv eller negativ. Varje rad representerar en testperson: 

 

Matris 1: 

Antal AGG - gener 

(G) 

Antal AGG - miljöfaktorer 

(E) 

Fenotyp: AGG  - poäng 

(F) 

5 3 8 

3 1 4 

1 3 4 

Matris 1 visar att G och E inte korrelerar (r=0.00). G samvarierar inte med E. Alltså inget 

samband. Däremot korrelerar G med F (r=0.87) och E med F (r=0.50). Slutsatsen blir därför 

att arv och miljö bidrar till aggressivt beteende oberoende av varandra. Standardavvikelsen (s) 

som är ett mått på genomsnittliga spridningen eller variationen bland testpersonernas AGG är 

2.3 poäng och variansen är 5.3. Håll detta i minnet! 

 

Matris 2: 

Antal AGG - gener 

(G) 

Antal AGG - miljöfaktorer 

(E) 

Fenotyp: AGG  - poäng 

(F) 

5 5 10 

3 3 6 

1 1 2 

 

Matris 2 visar att G och E samvarierar perfekt (r=1.00) och att korrelationen är positiv (högt 

värde på G = högt värde på E; lågt värde på G = lågt värde på E). 

Slutsatsen blir att arv och miljö bidrar till aggressivt beteende beroende av varandra. Notera 

nu att skillnaderna mellan testpersonernas AGG-poäng ökar. Standardavvikelsen (s) är nu 4.0 

poäng och variansen har ökat till 16.0. 

 

Matris 3: 

Antal AGG - gener 

(G) 

Antal AGG - miljöfaktorer 

(E) 

Fenotyp: AGG  - poäng 

(F) 

5 1 6 

1 5 6 

5 1 6 

 

 

 

https://doi.org/10.1017/thg.2020.63
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I matris 3 ser man också en perfekt korrelation mellan G och E, men nu är korrelationen 

negativ (r=-1,00) (högt värde på G = lågt värde på E; lågt värde på G = högt värde på E). 

Som i matris 2 bidrar arv och miljö till AGG-poäng beroende av varandra. Notera dock att 

skillnaderna mellan testpersonerna AGG-poäng blir noll! Både standardavvikelsen och 

variansen är 0. Alla blir lika aggressiva om GE-korrelationen är perfekt negativ. 

 

Det finns tre typer av Genotype-Environment correlation (GE): 

 

Passiv Genotype-Environment correlation (GE) inträffar när t.ex. intelligenta barn växer upp 

med intelligenta (biologiska) föräldrar. Föräldrarna bidrar med både gener och intellektuell 

miljö. Resultatet i matris 2 skulle kunna beskriva passiv GE-korrelation. 

 

Reaktiv eller Evocative Genotype-Environment correlation (GE) inträffar när individer 

behandlas olika p.g.a. att de är genetiskt olika. T.ex. individer med kognitiv 

funktionsnedsättning får stödundervisning och detta sker frekvent och systematiskt i 

populationen. Detta exempel beskriver negativ GE (se matris 3). Lärare och föräldrar reagerar 

på individers kognitiva svårigheter (d.v.s. lågt värde på G) genom stödundervisning (högt 

värde på E). Variansen för kognitiv förmåga reduceras i populationen, d.v.s. skillnaderna 

mellan de bästa och sämsta eleverna minskar. Om lärare och föräldrar istället bara 

responderar på duktiga elever som då stimuleras med ”överkurser” och man ignorerar mindre 

duktiga elever får man en positiv GE, d.v.s. högt värde på G också högt värde på E; låg värde 

på G också lågt värde på E (se matris 2). Skillnaderna mellan de bästa och sämsta eleverna 

ökar, d.v.s. variansen för kognitiv förmåga ökar i populationen. 

 

Aktiv Genotype-Environment correlation (GE) inträffar när genetiskt olika individer söker sig 

till miljöer som matchar deras genotyp. Individen skapar så att säga sin egen miljö. T.ex. när 

extraverta individer söker sig till höga berg och stormiga vatten och blir mer extraverta och 

introverta söker sig till lugna och trygga miljöer och blir mer introverta (positiv GE), eller när 

ångestridna personer undviker stressiga miljöer och blir mindre nervösa (negativ GE). 

 

Hur skattas GE-korrelation? Man låter t.ex. MZA och DZA (A=Apart, tvillingarna har vuxit 

upp i olika hem) skatta sin miljö med miljöskattningsformulär. Man vill veta hur mycket av 

variansen på miljöfaktorn som samvarierar (korrelerar) med genetisk varians. Om sambandet 

(R) blir signifikant högre för MZA jämfört med DZA tyder det på att miljön samvarierar med 

genetiska faktorer. Ju fler gener tvillingarna delar desto mer lika beskriver de sin miljö 

(passiv-, aktiv- och/eller reaktiv GE). 

 

Genetisk mediering (Gm) är ett begrepp som är nära relaterad till GE-korrelation. Gm innebär 

att genetiska faktorer förklara korrelationer mellan miljö och fenotyp eller mellan fenotyper 

och då måste det såklart också finns GE-korrelation.   

 

Några exempel på genetisk mediering (Gm):   

 

1. Korrelationer mellan miljö och fenotyp: Ponera att det finns en signifikant korrelation 

mellan fenotypen sociabilitet och social skolmiljö (skolan erbjuder sociala aktiviteter, t.ex. 

skolteater, elevråd, fotbollslag etc.). Hur kan man tolka resultatet? Är det så att variationer på 

miljöfaktorn (E) förklarar variationer på sociabilitet (F) eller är det variationer på sociabilitet 

som förklarar variationer på miljöfaktorn? Det kan vara så att sociala individer söker sig till 

sociala aktiviteter i skolan därför de har anlag för sociabilitet, liksom osociala individer 

undviker sociala aktiviteter därför de inte bär på anlagen för sociabilitet (se Aktiv GE-
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korrelation). Det kan också vara så att barn med anlag för sociabilitet rekryteras till sociala 

aktiviteter och barn som saknar anlag inte rekryteras (se Reaktiv/Evocative GE-korrelation). 

De som får delta i sociala aktiviteter utvecklas till mer sociala individer och får högre 

sociabilitetspoäng (F) än de som inte får delta. Vi kan därför laborera med två möjligheter: 

 

E ---> F 

 

eller 

 

F(G) ---> E. 

 

Om korrelationen (R) är signifikant högre för MZA jämfört med DZA, på både F och E, och 

man kan förutsäga den ena tvillingens F-värde utifrån den andra tvillingens E-värde och vice 

versa (en metod kallad Cross-Twin Cross Variable Correlation) finns genetisk mediering. 

Cross-Twin Cross Variable Correlation blir då signifikant högre för MZA än för DZA vilket 

innebär att personlighet och miljö samvarierar p.g.a. genetiska faktorer, d.v.s. korrelationen 

mellan E och F är medierad av genetiska faktorer (G). Ett sådant utfall backar upp  

F(G) ---> E. Om korrelationerna däremot är lika höga/låga för MZA och DZA är sambandet 

mellan E och F miljöinfluerad, vilket backar upp E---> F. 

Man kan alltså med hjälp av multivariata statistiska metoder (hur flera variabler samvarierar) 

avgöra huruvida samband mellan fenotyp och miljö kan förklaras av genetiska faktorer eller 

om sambandet kan förklaras av miljö.  

 

2. Korrelationer mellan fenotyper: Ponera att det finns ett samband mellan impulsivitet och 

sociabilitet (två fenotyper) och att båda uppvisar heritabilitet. Genom att testa sambandet 

mellan den ene tvillingens impulsivitetspoäng mot den andre tvillingens sociabilitetspoäng 

kan man se om sambandet har ett genetiskt underlag. En signifikant högre korrelation för 

MZA jämfört med DZA innebär att man kan predicera den ene tvillingens impulsivitet utifrån 

den andre tvillingens sociabilitet därför egenskaperna influeras av samma typ av gen/gener. 

Eftersom MZA delar fler gener blir sambandet således högre för dem än för DZA. 

 

* Genotype-Environment interaction (GxE) är ytterligare ett viktigt beteendegenetiskt 

begrepp. Skilj GxE interaktion från GE-korrelation! GE beskriver linjära samband. GxE 

beskriver icke-linjära samband. GxE innebär att en genotyp kommer till uttryck endast i 

kombination med viss miljö. 

Exempel: Fenylketonuri (PKU) som är en genetisk sjukdom resulterar i kognitiv 

funktionsnedsättning. Om PKU-genen (G) och fenylalaninhaltig mat/dryck (E) kombineras 

bryter sjukdomen ut, i annat fall inte (interaktion!). Ett annat exempel är alkoholism typ II. 

Genotypen för alkoholism kommer till uttryck i fenotypen endast i kombination med 

miljöfaktorn alkohol (tillgång till alkohol/alkoholkultur).  
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MILJÖPARAMETRARNA SHARED- OCH NONSHARED ENVIRONMENT 

 

Av miljöparametrarna är nonshared environment (Ew) av speciellt intresse. Fram till 1970-

talet visade man inget större intresse för varians som var kvar att förklara när heritabilitet (h²), 

shared environment (Ec) och felvarians (e) var beräknad. Intresset för nonshared environment 

ökade dock på 1980- och 1990-talet. Man såg att majoriteten av fenotypisk varians på 

personlighet och psykopatologi kunde förklaras av Ew. Ew är alla miljöfaktorer som syskon 

(eller tvillingar) inte delar och som gör dem olika varandra. Ew kan vara: 1. Systematisk, 2. 

Slumpmässig och 3. Prenatal. Nedan följer några exempel: 

 

1) Föräldrarnas särskiljande behandling. Utgå ifrån enäggstvillingar (MZ) som växer upp i 

samma familj och är fenotypiskt olika. Eftersom MZ är genetiskt identiska måste alla 

fenotypiska skillnader dem emellan bero på Ew. Kanske har en tvillingen fått mer beröm av 

sina föräldrar än sin tvillingbror/syster och därför blivit olika. Det kan också vara så att miljön 

utanför familjen varit olika, t.ex. den ene tvillingen var mer populär i skolan eller blev oftare 

mobbad.  

 

2) Ew kan också vara slumpmässig. T.ex. den ene tvillingen råkar bli attackerad av en ilsken 

hund. Av ren slump råkar den ene tvillingen vara på fel plats vid fel tidpunkt och utvecklar en 

hundfobi (fenotyp).   

 

3) Ew kan också existera före födelsen (prenatal miljö): T.ex. helsyskon som blivit 

fenotypiskt olika p.g.a. att deras mamma missbrukat alkohol vid ena men inte andra 

graviditeten. Ett exempel är fenotypen Fetal alkoholsyndrom som kännetecknas av kognitiv 

funktionsnedsättning.  

 

Shared environment (Ec) har visat sig vara mindre betydelsefull för flertalet psykologiska 

egenskaper. Forskning visar att Ec förklarar mindre del av fenotypisk varians än Ew. Det att 

syskon eller tvillingar behandlas lika av föräldrar och kamrater eller lever under samma 

socialekonomiska tak (föräldrarnas SES) gör inte syskon/tvillingar mycket mer lika varandra. 

Detta kan man undersöka genom att studera likheter (korrelation) hos tvillingar som vuxit upp 

tillsammans (MZT) och jämföra dessa med tvillingar som vuxit upp åtskilda (MZA). Är 

korrelationen lika hög för MZA som för MZT spelar gemensam miljö (Ec) ingen roll. Genom 

att studera styvsyskon (URT), som är genetiskt olika men som växer upp tillsammans, kan 

man få ett direkt mått på shared environment. Dessa studier visar dock att shared environment 

inte alltid är negligerbar. 

 

Tyvärr finns det forskare som misstolkar beteendegenetiska forskningsresultat och drar 

slutsatsen att uppväxtmiljö saknar betydelse eftersom shared environment (Ec) inte spelar stor 

roll. Hesslow, neurofysiolog, filosof och känd debattör, skrev i tidskriften Moderna Tider 

1992: "En fullständigt förkrossande vetenskaplig dokumentation har visat att 

barndomsupplevelser och familjemiljö spelar en helt underordnad, för att inte säga 

negligerbar, roll för människans personlighet". Hesslow drog slutsatsen att uppväxtmiljö 

(inkl. föräldrars beteende mot sina barn) inte spelar någon roll för personlighet och psykisk 

hälsa eftersom shared environment (Ec) spelar liten roll. Hesslow verkar utgå ifrån att 

föräldrar alltid behandlar sina barn lika. Hans resonemang är fundamentalt felaktig: 

 

1) Föräldrar behandlar sina barn ganska olika. År 1994 gjordes en stor studie av Reiss och 

Plomin. De testade föräldrar och syskon i 720 familjer med frågeformulär samt gjorde 

intervjuer och observationer med videoteknik för att skatta nonshared- och shared 
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environment. Resultatet visar att syskon tyckte att föräldrarna behandlade dem mycket olika. 

Korrelationen blev 0,25, vilket indikerar betydelsen av nonshared environment (Ew = 75 %). 

Sedan fick föräldrarna skatta i vilken grad de behandlat sina barn lika/olika. Korrelationen 

blev 0,70, vilket indikerar shared environment (Ec = 70 % och Ew = 30 %). Två helt olika 

resultat alltså. För att avgöra vilket resultat som stämde bäst gjordes en observationsstudie där 

föräldrar och barn videofilmades i konfliktsituationer. Den visade korrelationer mellan 0,20 - 

0,30. Resultatet stärker syskonens skattning, föräldrar behandlar sina barn olika. Resultaten 

ligger i linje med andra studier. 

 

2) Korrelationen för personlighet och psykopatologi hos MZ tvillingar är långt ifrån perfekt, 

ofta under 0,50. Alla skillnader mellan MZ tvillingar beror på nonshared environment, oavsett 

om tvillingarna har vuxit upp tillsammans eller åtskilda. MZ tvillingar har 100 % av gendosen 

gemensam. 

 

Om Ec kan förklara fenotypiska likheter mellan syskon eller tvillingar skall de alltså ha 

upplevt exakt samma miljöfaktorer. Inte ens MZ tvillingar gör det! Miljön individen växer 

upp i är mångfacetterad och därför är det inte sannolikt att syskon delar många specifika 

miljöfaktorer. Socialekonomisk status (SES) och fysisk boendemiljö brukar ges som exempel 

på Ec-faktorer. Tittar man närmare på hur syskon växer upp "tillsammans" förstår man lättare 

varför Ec spelar mindre roll än Ew. Helsyskon föds vanligtvis med flera års mellanrum. Detta 

medför att syskon hamnar i olika åldersklasser, olika skolklasser och får därmed olika lärare 

och skolkamrater. I vuxen ålder skils syskonen åt. De hamnar på olika arbetsplatser och får 

olika arbetskamrater.  

  

BETEENDEGENETISKA METODER 

 

Det finns olika beteendegenetiska metoder: Familjemetod, tvillingmetod och adoptionsmetod. 

Ibland kombineras metoderna i en och samma studie. Nedan följer en beskrivning av 

metoderna: 

 

Familjemetoden: Man jämför korrelationer för helsyskon (FST), halvsyskon (HST), 

styvsyskon (URT) och förälder-barn (POT) som delar miljö (T). Man kan också göra Family 

history studies. Den är vanlig vid studier av psykopatologi. Man söker t.ex. upp schizofreniker 

i ett psykiatriskt register och undersöker hur många av deras syskon som också fått 

schizofreni. Som kontroll rekryteras personer i allmän befolkning. Hur många av deras syskon 

har har diagnosen schizofreni? Är schizofreni vanligare i schizofrenigruppen än i 

kontrollgruppen indikerar detta genetiskt inflytande. Problemet med familjemetoden är att 

man inte kan urskilja shared heredity (Gc) från shared environment (Ec). Likheter mellan 

syskon kan ju också bero på gemensam miljö. Detta problem är speciellt uttalat när man nöjer 

sig med en enda släktskapskonstellation (t.ex. helsyskon). Om man har en genetisk 

”kontrollgrupp”, t.ex. halvsyskon vars genetiska korrelation skiljer sig från helsyskon, kan 

man få ett bättre underlag för arv- och miljöanalys, men inte ens då kan man fastställa 

heritabilitet. Används styvsyskon (URT) kan man däremot fastställa shared environment (Ec) 

eftersom de är genetiskt olika och alla fenotypiska likheter måste bero på delad miljö.  

 

Tvillingmetoden: Man jämför korrelationer mellan enäggstvillingar (MZT) och 

tvåäggstvillingar (DZT). T indikerar att de har vuxit upp tillsammans. Metoden utgår ifrån 

Lika-miljö-antagandet. Antagandet utgår ifrån att MZT och DZT behandlas lika lika av sin 

omgivning d.v.s. att shared environment inte är mer uttalad för MZT än för DZT. Om 

antagandet är korrekt blir en högre korrelation för MZT än för DZT otvetydigt genetisk. Om 
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MZT behandlas mer lika än DZT överskattas heritabilitet. Torgersen jämförde tvillingars 

closeness-scores. Höga poäng på closeness-score indikerar att tvillingarna har klätts lika, fått 

samma leksaker, gått i samma skolklass, haft samma kamrater o.s.v. Resultatet visade att 

MZT hade signifikant högre closeness-scores än DZT. Resultatet visar att antagandet inte är 

helt korrekt.  

I en meta-analys relaterad till personlighet kunde man konstatera att korrelationskvoten 

mellan MZT-DZT var 2,4 och mellan MZA-DZA 1,9. En korrelation för MZ bör inte vara 

mer än dubbelt så hög jämfört med DZ om additiva effekter föreligger. Beräkning av 

heritabilitet blir därför överskattad i tvillingstudier bestående av MZT och DZT. I 

adoptionsstudier på MZA och DZA får man mer tillförlitliga heritabilitetsvärden. Man såg i 

meta-analysen att korrelationsvärdet för MZT avvek markant från MZA medan 

korrelationsvärdet för DZT och DZA inte skiljde mycket. Detta tyder på en 

assimilationseffekt, d.v.s. att MZT behandlas mer lika p.g.a. att de är ”enäggstvillingar”. 

Slutsatsen blev att Lika-miljö-antagandet inte stämmer fullt ut. Men analysen visar också att 

adoptionsstudier på tvillingar där antagandet inte har relevans ger signifikanta heritabiliteter. 

Heritabiliteterna är dock lägre i adoptionsstudier jämfört med tvillingstudier.   

 

Adoptionsmetoden: Adoptionsmetoden inkluderar tvillingar och/eller syskon och är den bästa 

metoden för skattning av arv och miljö. Den allra bästa metoden inkluderar MZA, MZT och 

DZA. Här kan parametrarna (a, d, i, Ec, Ew, SP och e) testas på ett tillförlitligt sätt. Några 

problem finns dock. Ett problem är rekryteringen av frånseparerade tvillingar. I Sverige finns 

dock ett unikt tvillingregister (SATSA) där alla tvillingar är registrerade, även frånseparerade 

tvillingar. Ett annat problem är själva separationen som är en gemensam miljöfaktor för så väl 

MZA och DZA och kan göra frånseparerade tvillingar lika varandra utan att det har med 

genetiken att göra. Detta fenomen kallas Selective placement (SP). SP kan kontrolleras genom 

att jämföra korrelationerna för MZA och DZA. Är korrelationen lika hög för DZA som för 

MZA demonstrerar detta betydelsen av SP. Är däremot MZA mer lika än DZA kan 

betydelsen av SP tonas ner. Två adoptionsstudier på tvillingar (Shields 1962 och Pedersen 

m.fl. 1988) visar att frånseparerade tvillingar har högre Neuroticism än tvillingar som vuxit 

upp tillsammans. Detta visar att separationen i sig spelar roll, i alla fall för Neuroticism.  

 

Ingen av metoderna ovan kan skatta betydelsen av prenatal miljö (pEc). För detta krävs 

studier på halvsyskon. Halvsyskon med gemensam mamma (HSm) jämförs med halvsyskon 

med gemensam pappa (HSp). Eftersom HSm har legat i samma livmoder måste de vara mer 

lika fenotypiskt än HSp om gemensam prenatal miljö är betydelsefull. Skillnaden kan inte 

förklaras av genetiken eftersom den genetiska korrelationen är 0,25 i båda grupperna.  

Man kan också jämföra tvåäggstvillingar (DZ) och helsyskon (FS) eftersom de inte heller 

skiljer genetiskt. Större likheter för DZ jämfört med FS kan förklaras av prenatal miljö 

eftersom DZ delar prenatal miljö samtidigt, det gör inte FS. 
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HUR SKATTAS ARV OCH MILJÖ? 

 

I detta avsnitt skall jag beskriva hur fenotypiska korrelationer (R) kan jämföras med genetiska 

korrelationer och miljökorrelationer och hur man beräknar heritabilitet, shared environment, 

nonshared environment och övriga parametrar (förklaringsmodeller). Vi utgår ifrån fenotyp 

X. Jämför de fenotypiska korrelationerna (RX) i matrisen nedan med de förväntade värdena 

för respektive parameter. 

 

Par 
Rx a d i Ec Ew SP 

MZA 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

DZA 0,40 0,50 0,25 0,00 0,00 0,00 1,00 

MZT 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 - 

HSA 0,20 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

URT 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - 
R = Fenotypisk korrelation; a = Additiv geneffekt; d = Dominans; i = Epistasi; Ec = Shared environment; Ew = 

Nonshared environment; SP = Selective placement. 

 

Om man jämför de hypotetiska värdena i RX-kolumnen och de förväntade i a-kolumnen 

(additiv genetisk effekt) ser man att de inte är identiska men att skillnaden är relativt liten. 

Jämför man RX med de övriga parametrarna ser man att avvikelserna är stora. Vi drar därför 

slutsatsen att additiv genetisk varians är den bästa förklaringsmodellen för fenotyp X. Nu vill 

forskaren veta hur hög heritabiliteten är. Är R för MZA inte mer än dubbelt så hög jämfört 

med DZA skall h²-formeln för a användas: (RMZA - RDZA) 2. Vi multiplicerar R-skillnaden 

mellan MZA och DZA med siffran två: (0.80-0.40) x 2 blir 0.80. Detta innebär att 80 % av 

variansen för egenskapen X kan förklaras av additiv genetisk varians. Varför multiplicerade 

man skillnaden med 2? Skillnaden mellan R MZA och R DZA (0.40) utgör nonshared 

heredity (Gw), och R för MZA (0.80) och DZA (0.40) utgör shared heredity (Gc). Om man 

inte multiplicerar differensen med två får man inte med båda genetiska varianskällorna och 

heritabiliteten underskattas.  

 

Tänk Dig nu istället följande utfall i Rx-kolumnen: 

 

Par 
Rx a d i Ec Ew SP 

MZA 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

DZA 0,05 0,50 0,25 0,00 0,00 0,00 1,00 

MZT 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 - 

HSA 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

URT 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - 
R = Fenotypisk korrelation; a = Additiv geneffekt; d = Dominans; i = Epistasi; Ec = Shared environment; Ew = 

Nonshared environment; SP = Selective placement. 

 

Nu ser vi att additiva gener (a) inte passar som förklaringsmodell. Detta kan lätt demonstreras 

genom att applicera h²-formlen för additiv geneffekt. Multiplicerar man R-skillnaden mellan 

MZA och DZA med talet två blir heritabiliteten över 1.00 d.v.s. mer än 100 % (0.80-

0.05=0.75 x 2  = 1.50). Vi lämnar därför a-parametern. Betyder detta att genetiska faktorer är 

betydelselösa för fenotypen X? Nej! Vi ser att Rx-kolumnen inte skiljer sig mycket från i-

kolumnen (epistasi - nonadditiv genetisk effekt). Om RX är mer än dubbelt så hög för MZA 

än för DZA avläser man heritabilitet direkt utifrån R för MZA (h²=0.80). Då ser man att 

heritabiliteten är lika hög som i förra exemplet men att den bakomliggande genetiska verkan 

är en annan.  



 

 

27 

27 

 

Betrakta nu följande RX -utfall: 

 

Par 
Rx a d i Ec Ew SP 

MZA 0,10 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

DZA 0,05 0,50 0,25 0,00 0,00 0,00 1,00 

MZT 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 - 

HSA 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

URT 0,70 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - 
R = Fenotypisk korrelation; a = Additiv geneffekt; d = Dominans; i = Epistasi; Ec = Shared environment; Ew = 

Nonshared environment; SP = Selective placement. 

 

Nu ser man att Ec-parametern (shared environment) utgör den bästa förklaringsmodellen. RX 

för MZT, som delar miljö, är betydlig högre än för MZA som inte delar miljö. R för URT 

(genetiskt orelaterade styvsyskon som vuxit upp tillsammans) utgör ett tydligt mått på shared 

environment (0,70, eller 70 % förklarad varians). Resultatet ligger därmed i linje med högt R 

för MZT som vuxit upp i samma miljö och lågt R för MZA som vuxit upp åtskilda. Vill man 

skatta Ec utifrån MZT/MZA använder man följande formel: RMZT - RMZA (0.80-0.10=0.70).  

 

Matrisen nedan visar att nonshared environment är bästa förklaringsmodellen.  

 

Par 
Rx a d i Ec Ew SP 

MZA 0,10 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

DZA 0,05 0,50 0,25 0,00 0,00 0,00 1,00 

MZT 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 - 

HSA 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

URT 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - 
R = Fenotypisk korrelation; a = Additiv geneffekt; d = Dominans; i = Epistasi; Ec = Shared environment; Ew = 

Nonshared environment; SP = Selective placement. 

 

I matrisen ovan ser man att RX-korrelationerna är låga i samtliga grupper, vilket passar in i 

Ew-modellen (nonshared environment). Alla skillnader mellan MZ tvillingar beror på 

nonshared environment (och bristande testreliabilitet, felvarians (e) som vi i detta exempel 

antar är 0,10) eftersom MZ tvillingar är genetiskt identiska. Heritabiliteten är 0,10 och additiv 

(se formeln i första exemplet). Residualen 0.90 (d.v.s. olikheterna) är den andel av variansen 

på fenotypen X som inte samvarierar hos MZ tvillingarna. Nonshared environment (och lite 

felvarians) förklarar alltså 80 % av variansen på X. Detta får man fram med följande formel:  

1 – RMZT - e (d.v.s. 1 - 0.10 – 0,10 = 0.80). Om MZT inte ingår i studien används 1 – RMZA. 

 

Personlighetstester har en genomsnittlig reliabilitet på ca 80 % och intelligenstester ligger på 

90 %. Om reliabiliteten (rtt) för en faktor är 0,90 räknar man ut felvariansen genom 1- rtt som 

då blir 0,10 (10 % felvarians). Den komponenten måste alltid dras av från nonshared 

environment eftersom båda parametrarna förklarar skillnader. Om detta inte görs överskattas 

nonshared environment.  

 

Om korrelationen är lika hög eller ungefär lika hög för MZA som för DZA förklaras resultatet 

bäst av selective placement (SP), d.v.s. korrelerad miljö för frånseparerade tvillingar. Själva 

separationen är en miljöfaktor som jag nämnde tidigare. SP gör frånseparerade tvillingar lika 

varandra oberoende av zygositet. SP beräknar man med formeln: RMZA - h². När man 
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exkluderat likheter som beror på genetiska faktorer kvarstår likheter som bara kan förklaras av 

gemensam miljö för separerade tvillingar. 

 

Vid skattning av prenatal miljö (pEc) jämförs halvsyskon som har gemensam mamma (HSm) 

med halvsyskon som har gemensam pappa (HSp). Formeln: RHSm -  RHSp.  

T.ex. RHSm=0,25 och   RHSp=0,05 visar då att pEc förklarar 20 % av fenotypisk varians. Om 

korrelationerna hade varit 0,25 i båda grupperna hade pEc varit 0 %. 

 
Lite grundläggande statistik: En korrelation som inte är signifikant är noll tills motsatsen är 

bevisad. T.ex. RMZ=0,60 (p=0,50). Korrelationen (R) är inte signifikant. Slumprisken (p) är 

mer än 5 %. Slumprisken är 50 %! I varannan studie skulle forskaren få varierande 

korrelationer     , ibland -0,60, ibland 0,60 o.s.v., alltså som att kasta en tärning – ren slump! 

Därför blir RMZ=0. 
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FORSKNINGSRESULTAT 

 

I vilken grad kan genetiska faktorer och miljöfaktorer förklara personlighet, sexuell identitet, 

kognitiv förmåga, psykopatologi och demens? Finns det genotype-environment correlation 

(GE) och genotype-environment interaction (GxE)?  

  

KOGNITIV FÖRMÅGA 

 

Kognitiv förmåga testas vanligtvis med intelligenstester (t.ex. WISC och WAIS).  

 
Intelligenspoäng i en normalfördelningskurva 

 

Heritabiliteten för induktiv intelligens ligger generellt högt (h² =50 %). R för MZA är nästan 

lika hög som för MZT vilket indikerar genetiskt inflytande. Eftersom R är ungefär dubbelt så 

hög för MZ tvillingar som för DZ tvillingar tillskrivs h² additiv genetisk varians. Eftersom R 

är systematiskt högre för tvillingar/helsyskon som växer upp tillsammans jämfört med 

tvillingar/syskon som vuxit upp åtskilda måste även shared environment (Ec) vara 

betydelsefull. Detta bekräftas i studier på genetiskt orelaterade syskon som vuxit upp 

tillsammans (URT). R visar 0.32, d.v.s. 32 % av IQ-variansen kan förklaras av gemensam 

miljö (Ec). Betydelsen av Ec reduceras dock signifikant när vuxna URT testas (R = -0.03). Ec 

minskar från ca 30 % i barndomen till 0 % i vuxen ålder. Effekten av socialekonomisk 

standard i barndomen är inte längre mätbar hos vuxna. Heritabiliteten ökar däremot från  

ca 40 % i barndomen till 60 % i vuxen ålder. Hos riktigt gamla tvillingar har man uppmätt 

ännu högre heritabilitet (ca 70 %). 

Ungefär 25 % av IQ-variansen förklaras av nonshared environment både hos barn och vuxna. 

Man kan även testa specifika IQ-faktorer. Verbal förmåga och perceptuell förmåga visar 

högre heritabilitet (h²  = 0.58 ) än spatial förmåga ( h²  = 0.46) och minne ( h²  = 0.38). 

 

I molekylärgenetisk forskning söker man efter gener som kan förklara variationer i kognitiv 

förmåga. PKU-genen är ett exempel där forskarna funnit inverkan på kognitiv förmåga. Man 

har även funnit en genvariation som differentierar extremt intelligenta individer från 

normalbegåvade individer. I djurförsök på möss har forskarna manipulerat en gen som styr en 

viktig glutamatreceptor kallad NMDA som har med minnesinkodning i långtidsminne att 

göra. Forskarna fann att möss med två sådana gener klarade minnetester bättre än möss med 

en enda gen. 

 
Gentestning och PCR 
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Korrelerar arv och miljö för kognitiv förmåga (GE-korrelation) och finns det 

interaktionseffekter (GxE interaktion)? Resultaten varierar.  

GxE interaktion: I en studie fann man mellan 0 – 8 % förklarad varians på test som mäter 

induktiv intelligens (generell IQ), verbal förmåga och på ett dominotest. 

Andra forskare har varit mer framgångsrika och utgått från en teori kallad genetisk 

reaktionsvidd. Teorin utgår ifrån att genetiska faktorer sätter gränser för intelligens men att 

miljö avgör var inom gränserna individens intelligens hamnar. Först gjorde man studier på 

råttor och där kunde man tydlig se en GxE-effekt. Första studien på människor kom 1977 och 

gjordes av Scarr och Weinberg. 99 afro-amerikaner som adopterats till familjer med hög 

socialekonomisk standard (SES) jämfördes med afro-amerikanska barn som vuxit upp med 

sina biologiska föräldrar (låg SES). Barnen fick sedan göra ett IQ-test. Resultatet visar att de 

adopterade barnen fick 15 IQ-poäng högre än ”kontrollgruppen”. Detta motsvarar 1 

standardavvikelse vilket är en stor effekt. Resultatet visar att intelligens inte är gjuten i sten 

utan kan förändras med rätt stimulans. Man såg också att lågpresterande barn som 

adopterades vid unga år hade bättre förutsättningar att förbättra sin IQ. Detta demonstrerar 

ytterligare en interaktionsfaktor. 

  

 
 

PERSONLIGHET 

 

Heritabilitet för personlighet varierar mer än för kognitiv förmåga. 

Jag skall presentera resultat som baseras på svenska studier (se tabellerna nedan). Jämförs 

dessa med amerikanska studier ser man att heritabiliten är högre i de amerikanska. Varför 

skiljer resultaten och vilka resultat kan man lita på? Svaret är de svenska. Problemet med de 

amerikanska studierna är att man ofta rekryterar tvillingar via massmedia (risk för 

selektionsbias) och att det handlar om relativt små sampel. I de svenska adoptionsstudierna 

(SATSA) rekryteras tvillingar slumpmässigt från hela svenska tvillingpopulationen och antal 

tvillingar räknas i hundratal. 

I presentationen nedan har jag valt den elementära beräkningsmetoden vid parameterskattning 

eftersom model-fitting ibland visar ologiska resultat, vilket jag återkommer till senare.  

Den elementära beräkningsmetoden utgår strikt från tvillingarnas korrelationer (R's) och man 

gör parameterskattning med hjälp av formler redovisade ovan.  
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Eysenck’s personlighetsteori och personlighetstestning med självskattningsformulär 

 

 

 

Svenska adoptionsstudier på tvillingar (SATSA): 

 

Fenotyp R MZA R DZA R MZT h² Ec Ew SP 
Extraversion  

(E) 

0,30 0,04 0,54 30 % 

(i) 

24 % 46 % * 0 % 

Neuroticism  

(N) 

0,25 0,28 0,41 0 % 16 % 59 % * 25 % 

Agreeableness 

(A) 

0,19 0,10 0,47 18 % 

(a) 

28 % 53 % * 1 % 

Conscientiousness 

(C) 

0,15 -0,03 0,41 15 % 

(i) 

26 % 59 % * 0 % 

Openness  

(O) 

0,43 0,23 0,51 40 % 

(a) 

8 % 49 % * 3 % 

Stresstålighet  

(EAS) 

0,30 0,26 0,52 8 % 

(a) 

22 % 48 % * 22 % 

Typ-A-

personlighet  

0,26 0,13 0,37 26 % 

(a) 

11 % 63 % * 0 % 

* Inkluderar felvarians (e) 
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Sammanställning av familje- och adoptionsstudier på helsyskon och styvsyskon: 

 

Fenotyp R FST R URT h² Ec Ew 
Extraversion  

(E) 
0,20 -0,07 40 % ** 0 % 60 % * 

Neuroticism  

(N) 
0,09 0,11 0 % 11 % 89 % * 

* Inkluderar felvarians (e) 

** Additiv geneffekt (a). Heritabilitet är svårskattad i denna typ av studie. 

  

Nedan följer en närmare genomgång av resultaten: 

 

Extraversion - introversion (E) och Openness - conventional (O) har högst heritabilitet (30-

40%). Extraversion har jag beskrivit tidigare. Openness mäter kreativitet.  

 

Eftersom R för MZA är mer än dubbelt så hög jämfört med DZA passar resultaten för 

Extraversion bäst in i en modell som beskriver nonadditiv genetisk effekt (epistasi). Detta 

förklarar också varför helsyskon (FS) i familjestudier är mer lika varandra på extraversion än 

förälder-barn (PO).  

 

Det finns således gener som förklarar extraversionsrelaterad personlighet. Med hjälp av 

gentester har man lyckats hitta flera gener som bidrar till variansen. År 1996 lyckades 

Cloninger och hans forskarteam identifiera en genvariant på kromosom 11 som förklara 4-6 % 

av variansen på Novelty seeking, som är en extraversionsrelaterad personlighetsfaktor som 

innebär att man vill uppleva något nytt och spännande i livet. Genen är kopplad till 

dopaminreceptor 4 (D4). Den finns i hjärnans belöningscentrum (Nucleus accumbens). 

Extraverta har oftare den längre genvarianten. Den leder till lågresponsiva D4-receptorer och 

då krävs mer stimulans för att de skall aktiveras och frigöra dopamin. Introverta har oftare den 

kortare genvarianten, som leder till högresponsiva D4-receptorer. Hos dem behövs bara lite 

stimulans för frigörande av dopamin. Detta förklara varför extraverta individer trivs att göra 

spännande och utmanande saker – man vill inte bli uttråkad. Detta behöver inte den introverte 

i samma grad. Dopamin är en signalsubstans som är viktig för motivation. På kromosom 22 

hittade man en liknande gen.  

Det har gjorts ca tio molekylärgenetiska studier beträffande Novelty seeking. Hälften visade 

samband med D4. Eftersom geneffekten är blott 4–6 % måste man rekrytera stora sampel för 

att identifiera effekten. De mindre studierna lyckades inte identifiera effekten, vilket i 

forskning kallas för Typ II fel.  

 

 
Genetiska skillnader mellan extraverta och introverta. 
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Eftersom Extraversion - introversion till viss del är genetiskt styrd kan man tänka sig att 

egenskapen har haft substantiell betydelse i evolutionsutvecklingen. Gener för extraversion - 

introversion har förts vidare från generation till generation. De har sannolikt bidragit till 

artens överlevnad. Detta var säkert påtagligt hos våra förfäder som levde i ett rättslöst 

samhälle med många faror och utmaningar. Vissa vågade ta risker och utmana hoten 

(extraverta) medan andra var mer försiktiga och riskkalkylerande (introverta). Båda 

"strategierna" har varit framgångsrika och har bidragit till genernas/artens överlevnad. Detta 

fenomen kallas Strategisk pluralism i evolutionspsykologin. Idag spelar dessa gener säkert en 

annan roll eftersom miljön har förändrats. Den extraverte tar kanske på sig FN-uppdrag i 

krigshärjat land i syfte att upprätta lag och ordning och den introverte kanske sitter hemma i 

Sverige och administrerar deras löner. 

 

Conscientiousness - careless (C) och Agreeableness - antisocial (A) visar heritabiliteter på 15 

% respektive 18 %. A-faktorn kännetecknas av att man är vänlig och medgörlig. Personer som 

begår våldsbrott ligger ofta lågt på denna faktor. C-faktorn kännetecknas av självdisciplin, 

plikttrogenhet och noggrannhet. Shared environment (Ec) förklarar relativt mycket av 

variansen på C- och A-faktorn (26 – 28 %). Största delen av variansen förklaras emellertid av 

nonshared environment (Ew) (53 – 59 %). 

 

Neuroticism (N) kännetecknas av att man är nervös, känslig, skuldkänslobenägen och 

hypokondrisk. Heritabiliteten varierar avsevärt mellan tvilling- och adoptionsstudier (0 – 55 

%).  I den mest tillförlitliga adoptionsstudien hittills baserad på svenska tvillingregistret fann 

man ingen skillnad mellan MZA (R = 0.25) och DZA (R = 0.28) vilket innebär att 

heritabiliteten är noll och att nonshared environment är substantiell. 

En större sammanställning adoptionsstudier på tvillingar (amerikanska studier inkluderade) 

visar R = 0.38 för MZA och 0.23 för DZA. Eftersom R i MZA-gruppen inte är mer än dubbelt 

så hög jämfört med R i DZA-gruppen multipliceras skillnaden med 2 vilket ger en h² (additiv) 

på 30 %. Nonshared environment (Ew) förklarar emellertid mer än 50 % av variansen. 

 

Neuroticism är relaterad till anknytning (eng. attachment) som relaterar till individens 

trygghet- och tillitskänsla till andra människor (föräldrar eller partners). Man delar in 

anknytning i säker anknytning och tre varianter av osäker anknytning. Tre stora tvillingstudier 

som baseras på systematiska beteendeobservationer visar att heritabiliteten är negligerbar. 

Shared environment förklarar 52 % och nonshared environment 48 % av variansen. En studie 

baserad på frågeformulär visar heritabilitet men det är oklart varför den avviker från andra 

studier. Objektiva mått värderas dock högre än subjektiva mått. 

 

 
Otryggt och trygg anknytning. 
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Som jag nämnde tidigare får man ibland egendomliga resultat med model fitting, speciellt när 

man blandar metoder och inkluderar fler än två grupper, t.ex. både tvillingar och syskon i en 

och samma analys. Model-fitting kan liknas vid ett pussel där man studerar hur väl 

pusselbitarna passar i pusslet. Ibland passar inte pusselbitarna men det verkar som ”model-

fitting” trycker in pusselbitarna i pusslet med våld      Låt mig exemplifiera med två svenska 

adoptionsstudier baserade på tvillingar apart och together: 

 

År Fenotyp R MZA R DZA R MZT R DZT Model 

fitting 

 

h² 

Elementär 

skattning 

(apart) 

h² 

1988 Neuroticism 0,25 0,28 0,41 0,24 31 % 0 % 

1989 Pressure 0,20 0,19 0,42 0,23 28 % 2 % 

1989 Hostility 0,21 0,21 0,33 0,40 20 % 0 % 

 

Elementär heritabilitetsskattning baseras på jämförelser mellan R MZA/DZA, formel:  

(R MZA - R DZA) x 2. Dessa värden presenteras som jämförelse i sista kolumnen. I studierna 

testades bl.a. Neuroticism, Pressure (en komponent i A-personlighet som också korrelerar 

med Neuroticism) och Hostility (en komponent i cynism). Heritabilitetsvärdena skiljer 

avsevärt! 

Detta problemet har uppmärksammats av några beteendegenetiker. Plomin och hans 

medarbetare skrev 1997 i "Behavioral genetics": "Although model fitting is sophisticated and 

elegant, it has the disadvantage of being complex and sometimes seems to be a black box from 

which parameter estimates magically appear. We should not stand too much in awe of model 

fitting or allow it to obfuscate the basic simplicity of most behavioral genetic designs. If the 

identical twin correlation does not exceed the fraternal twin correlation for a particular trait, 

there is no genetic influence, and model-fitting approaches must come to that conclusion or 

there is something wrong with the model. Keeping an eye on the basic data of the family 

correlations helps to add a dose of common sense and to avoid misinterpretation". 

Det verkar som model fitting inte gör skillnad på bra och dålig metod. En familjemetod väger 

lika tungt som en adoptionsmetod och resultatet blir ett slags mellanting mellan metodernas 

resultat. Ibland finns emellertid ingen förklaring alls. "Hostility" i tabellen ovan är ett exempel 

på detta. Heritabiliteten måste vara 0 eftersom vare sig MZT eller MZA är mer lika än DZT 

och DZA, men model fitting visar en signifikant heritabilitet på 20 %. Det finns ingen 

genetisk teori i världen som kan förklara högre korrelation för DZ än för MZ. Sådana resultat 

påminner mer om magi än vetenskap. 

 

Pedersen såg i sin studie att heritabiliten blev lägre för Neuroticism när SP-parametern 

inkluderades i model fitting (h2 reducerades från 31 % till 13 %) och SP kunde förklara 16 % 

av variansen på Neuroticism. Det är forskaren själv som väljer vilken slutgiltig modell som 

skall publiceras. Exkluderas en parameter får man kanske en över- eller underskattning av en 

annan parameter. T.ex. när SP inte inkluderas blev heritabiliteten högre och när den 

inkluderas blev den lägre. Plomin och hans medarbetare skriver: "Just because a parameter 

does not significantly improve the fit of the model does not mean that it must be dropped from 

the model".  

 

Vid ett seminarium 1997 vid Psykologiska institutionen i Lund medgav Pedersen att misstag 

och feltolkningar gjorts och att lärdom och mod kan förebygga felaktiga slutsatser. 
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Nu till andra intressanta frågeställningar med relevans för personlighet: 

 

Korrelerar arv (via personlighet) och miljö (GE-korrelation)? Cattell kunde 1982 visa en serie 

forskningsresultat som indikerade GE-korrelation. Intresset för GE-korrelation ökade och 

sedan dess har det gjorts många studier. Två meta-analyser är publicerade. De visar att ca  

25 % av variansen på miljöfaktorer kan förklaras av genetiska faktorer. De flesta studierna 

baseras på klassiska tvillingmetoden men det finns några få adoptionsstudier. Den största 

adoptionsstudien kom 1988 och gjordes i Sverige. I den ingick 100-tals tvillingar (MZA, 

DZA, MZT och DZT). Tvillingarna skattade sin uppväxtmiljö med ett 

miljöskattningsformulär kallad Family Environmental Scale. Tre miljöfaktorer testades: 

Parental Warmth (t.ex. hur mycket kramar, pussar, beröm tvillingen fått), Control (t.ex. hur 

mycket regler och förbud som förekommit i hemmet) och Personal Growth (t.ex. hur ofta 

tvillingen fått läxhjälp). MZA skattade Parental Warmth och Personal Growth mer lika än 

DZA, d.v.s. MZA hade upplevt mer likartad uppväxtmiljö än DZA. GE-korrelationen var ca 

25 % (Reactive/evocative och/eller Active GE-korrelation). För Control såg man ingen GE-

korrelation då DZA var mer lika än MZA. Hur mycket regler och förbud som finns i en familj 

är således ingen respons på genetiskt betingad personlighet utan snarare ett resultat av en 

normkultur som råder inom familjer som verkar gälla för alla barnen i familjen oavsett 

genotyp.  

 

Finns genetisk mediering (Gm)? Eftersom det finns GE-korrelation måste det finnas genetisk 

mediering. Plomin och hans medarbetare kunde identifiera flera korrelationer mellan miljö 

(E) och personlighet (F) som delvis är genetiskt medierade. T.ex. fann forskarna en 

korrelation mellan Parental Warmth (E) och Sociabilitet (F) och den korrelationen var 

genetiskt medierad, d.v.s. gener som påverkar Sociabilitet påverkar också Parental Warmth. 

D.v.s. individer som p.g.a. genetiska faktorer är mer sociala får mer kramar och beröm av 

föräldrarna än osociala individer. Ca 25 % av E – F-sambanden kunde förklaras av genetiska 

faktorer. Det finns dock studier (t.ex. Verons studie 1997) som inte kunde finna genetisk 

mediering. I Vernons studie var alla samband mellan E och F medierad av nonshared 

environment. T.ex. skillnader på Neuroticism korrelerade signifikant med skillnader på 

miljöfaktorn Parental Acceptance - Rejection (hur mycket stöd barnet får av föräldrarna) men 

genetiken kunde inte förklara sambandet.  

 

Kan genetiska faktorer förklara sexuell identitet? Sexuell identitet varierar, alla är inte 

heterosexuella. Sexuell identitet skattas med Kinsey-skalan, en 7-gradig skala från 0 

(uteslutande heterosexuell) till 6 (uteslutande homosexuell). 

 

 
Hetero- och homosexuella par 

 

Bailey och hans medarbetare testade MZT, DZT och URT (genetiskt orelaterade styvsyskon 

som vuxit upp tillsammans) där minst en i respektive par identifierat sig som homosexuell. 

Frågeställningen var i vilken grad homosexuella tvillingar/adopterade individer har bröder 

och systrar som också identifierar sig som homosexuell. Man skattade likheten med 
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konkordansmetoden. Konkordans innebär att båda individerna i ett par identifierar sig som 

homosexuella och diskordans innebär att den ene identifierar sig som homosexuell och den 

andre som heterosexuell. Konkordansen var 50 % för MZT, 19 % för DZT och 8 % för URT. 

Som Du ser ligger resultatet i linje med genetisk teori och kan förklarar ca 40 % av variansen. 

Shared environment (Ec) förklarar 8 %, men olikheterna hos MZT (50 %) visar att nonshared 

environment (Ew) förklarar mer än genetiska faktorer. Någon adoptionsstudie på tvillingar 

har mig veterligen inte gjorts men däremot associationsstudier. Med gentester har man 

identifierat minst 9 gener som samvarierar med sexuell identitet. Ett loci sitter på X-

kromosomen (Xq28) och kan förklara varför homosexuella män har fler homosexuella 

släktingar på morssidan än på farssidan. Män får X-kromosomen från sin mamma och Y-

kromosomen från sin pappa. Fertilitet har också heritabilitet (47 %). Vissa kvinnor har lättare 

för att bli gravida. Kan gener som påverkar manlig homosexualitet även påverka fertilitet hos 

kvinnliga släktingar på morssidan? Detta fenomen kallas pleiotropisk verkan och kan relateras 

till genetisk mediering (Gm) där samband mellan två fenotyper (F) förklaras av genotypen 

(G). Fyra studier tyder på pleiotropisk verkan. Fertiliteten var signifikant högre hos kvinnliga 

släktingar till homosexuella män på morssidan (mostrar och mormödrar). Motsvarande såg 

man inte på farssidan eller hos individer som identifierat sig som heterosexuella. Resultaten 

tyder på att Xq28 har olika effekter på kvinnor och män. Resultaten förklarar hur anlag för 

manlig homosexuell kan föras vidare från generation till generation trots att homosexuella 

män inte skaffar barn frekvent. Genotypen för homosexualitet har således evolutionistiska 

fördelar. 

 

Många av de gener som identifierats förklarar var för sig liten del av variansen på sexuell 

identitet. Eftersom heritabiliteten ligger på 40 % måste det således finnas fler gener som ännu 

inte är identifierade. Detta fenomen kallas ”missing heritability”. Resultaten visar dock att 

nonshared environment (d.v.s. individuella miljöupplevelser) förklarar en klar majoritet av 

variansen på sexuell identitet.  

 

 

 

PSYKOPATOLOGI  

 

Psykopatologi handlar om psykiska sjukdomar, d.v.s. beteenden som skapar subjektivt 

lidande för individen och/eller objektivt lidande för andra. Psykiska sjukdomar diagnostiseras 

med internationellt erkända kriterier (t.ex. DSM eller ICD). 

 

PSYKOSER OCH DEPRESSION 

 

Schizofreni är en psykos. Studier visar att schizofrenikonkordansen är 48 % för MZT och  

17 % för DZT. Konkordans innebär att båda tvillingarna har schizofreni. Detta ger en 

heritabilitet på omkring 50 %. Adoptionsstudier visar att schizofrenikonkordansen för 

schizofrena föräldrar och deras bortadopterade barn (POA - Parent Offspring Apart) är 11 %, 

vilket är samma andel som för schizofrena föräldrar och deras icke-adopterade barn (POT - 

Parent Offspring Together). Heritabiliteten (ca 20 %) är väsentligt lägre jämfört med 

tvillingmetoden (ca 50 %). Miljö är med andra ord betydelsefull men det handlar inte om 

shared environment (Ec) utan nonshared environment (Ew). Att Ew är betydelsefull ser man i 

den relativt låga konkordansen hos förälder-barn som delat miljö. Att Ec spelar liten roll ser 

man i adoptionsstudien. Schizofrenikonkordansen är lika hög i gruppen förälder-barn som levt 

åtskilda (POA) som i gruppen förälder-barn som levt tillsammans (POT). Hade Ec varit 

betydelsefull skulle schizofrenikonkordansen vara högre i POT. Att viss genetisk påverkan 
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finns är tydlig men sökandet efter en dominanta gener misslyckades. På senare år har man 

gjort associationsstudier (gentester på genetiskt orelaterade individer) och funnit gener på 

kromosom 3 och 6 som relaterar till den prenatala neuronala utvecklingen hos individer med 

schizofreni. 

 

 
Depression 

 

Unipolär depression och Bipolär depression (ofta med psykotiska inslag) har fått sina 

benämningar p.g.a. variationer i stämningsläge. Den unipoläre befinner sig i djup nedstämdhet 

medan den bipoläre pendlar mellan extrem upprymdhet (eufori) och djup nedstämdhet. 

Heritabiliteten är högre för bipolär depression. Konkordansen för MZT är 72 % mot 40 % för 

DZT. Konkordansen för unipolär depression är lägre (46 % för MZT och 18 % för DZT). 

Betydelsen av nonshared environment (Ew) är substantiell, i alla fall för unipolär depression.  

Man har funnit signifikant GxE-interaktion för depression. Individer med hög genetisk risk 

för depression (t.ex. anlag för dysfunktionell synaptisk serotoninaktivitet) och som upplevt 

traumatiska separationer i barn- och ungdomsåren (skilsmässa, dödsfall etc.) löper signifikant 

större risk att drabbas av depression än individer med låg genetisk risk och som upplevt 

traumatiska separationer och individer med hög genetisk risk och som inte upplevt 

traumatiska separationer. Resultatet kunde bekräftas i en stor meta-analys publicerad 2014. 

 

ÅNGESTSJUKDOMAR 

 

Ångestsjukdom kan delas in i flera undergrupper. Gemensamt för dessa är låg heritabilitet, 

ibland inte mätbar. Ett undantag är dock panikångestsyndrom som kännetecknas av plötsliga 

ångestattacker med hjärtklappning, andnöd och svimningskänslor. Panikångestkonkordansen 

för MZT är nästan dubbelt så hög jämfört med DZT (60 % / 33 %). Även familjestudier visar 

signifikant heritabilitet. 

 

 
Ångest 
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Generaliserat ångestsyndrom (Generalized Anxiety Disorder - GAD) kännetecknas av att man 

är ständigt nervös och orolig och har hög Neuroticism. En tvillingstudie visade att 

konkordansen för MZT är 17 % mot 20 % för DZT. Eftersom konkordansen är högre i DZ 

kan genetiska faktorer inte förklara GAD. Konkordansen måste bero på shared environment 

(Ec) och diskordansen på nonshared environment (Ew).  

I en studie från 1995 kunde man dock se signifikant heritabilitet. Model-fitting visade en 

heritabilitet på 14 %. Betydelsen av nonshared environment (Ew) var substantiell även i den 

studien. 

  

 

DROGMISSBRUK 

 

Alkoholism (Typ I och II) innebär ett starkt beroende av alkohol. Alkoholismkonkordansen 

för MZT och DZT skiljer sig signifikant för män och kvinnor. Manliga tvillingar visar en 

konkordans på 77 % (MZT) och 27 % (DZT). Resultatet tyder på substantiell heritabilitet. 

Motsvarande konkordanstal för kvinnor (39 % för MZT och 42 % för DZT) tyder på att 

shared environment (Ec) och nonshared environment (Ew) är substantiell. Tyvärr gjorde man 

ingen skillnad på alkoholismtyp. 

I molekylärgenetik forskning (associationsstudier) har man upptäckt flera gener som kan bidra 

till utveckling av alkoholism typ II. T.ex. fann man en gen som relaterar till ett enzym som 

bryter ner giftsubstansen i alkoholen (acetaldehyde). Alkoholister har lägre enzymhalt, vilket 

innebär att de tål alkohol bättre än andra. Med andra ord, individer som tål sprit ligger i 

riskzonen. 

 

 
 

 

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR 

 

Antisocial Personality Disorder (APS) och kriminellt beteende är relaterade men helt 

överlappande. APS är en personlighetsstörning med dålig prognos. Tidigare kallade man 

dessa patienter "psykopater". Karaktäristiskt för APS är att patienten saknar skuldkänslor och 

är impulsiva och manipulativa och de ligger ofta lågt på personlighetsfaktorn Agreeableness 

(A).  

 
Kriminalitet och APD 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjCkaai2vfiAhVS26QKHdAPAJsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.hd.se%2F2009-10-01%2Ffaststallda-domar-mot-unga-bankranare&psig=AOvVaw1dEvUlyd89_WV0aYuQ5uIu&ust=1561107869422076
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En stor tvillingstudie på 216 MZT och 213 DZT visade att konkordansen för kriminellt 

beteende var dubbelt så hög för MZT (69 % / 33 %) vilket indikerar genetiskt inflytande. För 

APS-relaterade beteende var heritabilitet lägre - speciellt för kvinnor. Både arv och miljö kan 

påverka APS och kriminellt beteende. 

Två stora studier visar genotype-environment interaction (GxE). Risken för adopterade barn 

att utveckla kriminellt beteende är som störst om både biologisk förälder (G) och 

adoptivförälder (E) är kriminellt belastade.  

 

 

NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER 

 

Autism disorder har hög heritabilitet. Små tvillingstudier visar 90 %, men en stor studie från 

2014 visar att heritabiliteten ligger på ca 50 %. I studien såg man också att prenatal miljö var 

betydande. I tidigare studier har man sett att autismkonkordansen är 24 % för DZT och 8 % 

för FST (vanliga syskon) vilket tyder på att prenatal miljö är involverad. I studien från 2014 

jämförde man halvsyskon med gemensam mamma (HSTm) och halvsyskon med gemensam 

pappa (HSTm) och fann att autismkonkordansen var signifikant högre för HSTm som legat i 

samma livmoder. Prenatal miljö är betydelsefull. Infektioner och blodbrist under graviditeten 

är två tänkbara prenatala orsaksfaktorer som korrelerar med autism.  

 

ADHD har också hög heritabilitet. Tvillingstudier visar ca 80 % och adoptionsstudier ca  

40 %. I associationsstudier har man identifierat mer än 30 gener och de flesta relaterar till 

dopamin- och serotoninsystemen. Miljöfaktorer har också identifierats. Tre 

korrelationsstudier visar att inkonsekvent barnuppfostran relaterar till ADHD. Även prenatala 

miljöfaktorer, som intag av alkohol och nikotin under graviditeten, har identifierats. 

 

 

DEMENSER  

 

Alzheimers sjukdom är en demens som drabbar vissa delar av hjärnan - framför allt i 

parietalloben och hippocampus. Hjärncellerna skadas och dör. Alzheimer utgör 45 % av alla 

demenssjukdomar. 

 

 
Demens 

 

Det har inte gjort många tvillingstudier på området. En visar att Alzheimerkonkordansen för 

MZT är 70 % mot 30 % för DZT. Det finns dock flera typer av Alzheimers vilket inte 

beaktades i studien. Vissa typer debuterar tidigt andra senare i livet. I molekylärgenetisk 

forskning har man funnit en autosomal dominant gen på kromosom 14 som kan förklara 80 % 

av Familjär Alzheimer (en demensvariant som utgör 10 % av all Alzheimer). Kännetecknande 

för denna variant är tidig sjukdomsdebut (30-60 årsåldern) d.v.s. en presenil demens (för tidig 
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demens). Man har också funnit en genvariant på kromosom 21 som kan förklarar tidig 

Alzheimerdemens hos individer med Down syndrom. 

Senil Demens av Alzheimer Typ utgör den största gruppen Alzheimerdemens (50 %) och den 

drabbar gamla människor (50 % av alla 85-åringar och äldre är drabbade). Genetisk påverkan 

är inte lika tydlig. En gen på kromosom 19 kan ha viss effekt. Genen kan tillsammans med 

andra faktorer öka risken för insjuknande. Nonshared environment (Ew) är utan tvekan den 

viktigaste förklaringen till uppkomsten av Senil Demens av Alzheimer Typ. Det kan handla 

om olikheter i miljö: Utbildning (lågutbildade drabbas oftare), våld mot huvudet, 

virusangrepp, rökning, näringsbrist och lågt blodtryck nattetid hos äldre personer. 

 

 

EPIGENETIK - FORSKNINGSRESULTAT 

 

Mekanismerna bakom epigenetiska processer beskrevs i den inledande elementärgenetiken. 

Här skall jag fokusera på några intressanta forskningsresultat. T.ex. kan en otrygg 

uppväxtmiljö stänga av gener i HPA-systemet. HPA reglerar frigörandet av stresshormoner 

(t.ex. kortisol) vid stressupplevelser. En otrygg uppväxt med inslag av neglect och misshandel 

kan påverka gener i hippocampus och HPA som metyleras och kortisol sipprar ut konstant i 

blodomloppet.  Detta leder till konstant höga kortisolvärden, även när individen inte utsätts 

för stress. Höga kortisolvärden ökar risken för psykisk sjukdom (t.ex. depression och 

ångestsjukdom). I ett experiment på råttor lät man  råttungar växa upp med en ”Low nurturing 

mother” (LM) vilket innebär att råttmamman avvisar sina ungar som då inte får trygghet och 

omvårdnad (Neglect). Råttungarna i kontrollgruppen växte upp med en ”High nurturing 

mother” (HM) och blev väl omhändertagna.  

Resultatet visar metylering av gener kopplade till HPA och hippocampus. För att vara helt 

säkra gjorde forskarna en s.k. ”Cross-fostering manipulation”. Råttungar i kontrollgruppen 

(HM) adopterades in i experimentgruppen (LM) och råttungar i experimentgruppen (LM) 

adopterades in i kontrollgruppen (HM). Resultaten bekräftade kopplingen mellan otrygg 

uppväxt och metylering.  
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Studier på människor har av etiska skäl baserats på korrelation men sambanden är de samma 

som i experimenten. 

I en fascinerande ex-post facto studie delade forskare in avlidna personer i tre grupper: 

Grupp 1: Avlidna p.g.a. bilolyckor och hjärtinfarkt. 

Grupp 2: Avlidna p.g.a. självmord. Utsatta för barnmisshandel i uppväxten. 

Grupp 3: Avlidna p.g.a. självmord. Ingen barnmisshandel i uppväxten. 

Forskarna såg en klar koppling mellan grupp 2 och metylering i gener relaterade till 

hippocampus och HPA-systemet. 

 

Ett av de första epigenetiska fynden baseras på data från svältperioden i Holland vintern 

1944-45. Gravida kvinnor fick inte i sig tillräckligt med näring. Barn som föddes under 

svältperioden jämfördes med syskon som föddes efter svältperioden. En uppföljning visar att 

barn födda under svältperioden hade epigenetiska förändringar i en gen på kromosom 11 som 

ökar risken för obesitas (fetma) och diabetes. Effekten var som tydligast om svälten inträffade 

i början av graviditeten (1:a trimestern).    

 

Epigenetiska förändringar kan gå i arv om de påverkar könscellerna (spermier och äggceller). 

Detta fenomen kallas transgenerationell epigenetisk nedärvning. T.ex. en avstängd gen i 

HPA-systemet kan ärvas från förälder till barn. Avkomman har då förhöjda kortisolvärden 

redan vid födelsen och ett sämre utgångsläge redan vid livets start (större risk för psykisk 

ohälsa). Effekterna är reversibla men det kan ta flera generationer. Hur länge och vad som då 

sker är ännu oklart.  

 

Tack för visat intresse! 

 

 

 
 

FACIT 

 
 

UPPGIFT 1: FACIT GENETISK TRANSMISSION 

 

 

Djur Genotyp Fenotyp 

1 r r Vit 

2 r r Vit 

3 R R Randig 

4 R r Randig 

 

 

 


