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genetisk; i tvillingstudier har man funnit en hög 
ärftlighet av aktivitetsnivå (Moore-Harrison och 
Lightfoot 2010).

Genetisk epidemiologi
Många psykiska sjukdomar har en hög ärftlighet 
men faktorer i omgivningen är också väsentliga. 
Den största riskfaktorn för schizofreni, bipolär 
sjukdom och autism är att ha en anförvant 
med sjukdomen; risken är upp till 80 procent 
(McGuffin m.fl. 2003, Sullivan m.fl. 2003, Gupta 
och State 2007, Kieseppa m.fl. 2004). Den gene-
tiska bakgrunden är komplex, det kan vara en 
interaktion med miljöfaktorer som ger den 
ökade risken att utveckla sjukdomen. Det kan 
också vara flera gener som är inblandade. Det 
bästa beviset för att miljöfaktorer är viktiga är att 
enäggstvillingar har en 50–70 procents konkor-
dans för ärftlighet av schizofreni (Crow 2007a,b). 
Orsaken till att den inte är 100 procent kan vara 
epigenetiska mekanismer. Dessa uppstår då 
miljöfaktorer påverkar den genetiska koden 
(nya mutationer) eller när förändringar uppstår 
i DNA-metyleringen och kromatinstrukturen. 
Djurstudier har visat att moderns beteende mot 
avkomman påverkar stresskänsligheten genom 
förändrad DNA-metylering (Weaver m.fl. 2004).

När det gäller genetisk sårbarhet diskuteras 
även begreppet plasticitet. Detta innebär att 
personer som har en genetisk sårbarhet men 
växer upp i en bra miljö, eller bara i en miljö fri 
från riskfaktorer, också är de som i högre grad 
tar tillvara på det positiva i sin miljö. Detta kan 
exemplifieras av studier som visat att familjer 
med schizofreni i släkten har en överrepresenta-
tion av kreativa personer (Kyaga m.fl. 2013). En 
av de stora genetiska databaserna i Sverige är 
tvillingregistret, se faktaruta 5.3.

FAK TARUTA 5.3

Det svenska tvillingregistret
Det svenska tvillingregistret omfattar cirka 
85 000 tvillingpar, både enäggs- och tvåäggs-
tvillingar. I registret finns omfattande data 
om levnadsvanor, somatiska och psykiska 
sjuk domar. Dessa är insamlade genom 
frågeformulär, intervjuer, hälsokontroller, 
provtagningar och provanalyser. I en biobank 
finns nedfryst DNA. Samarbete sker med 
tvillingregister i andra länder. Professor Paul 
Lichtenstein och Patrik Magnusson, forskare, 
Karolinska Institutet är ansvariga för registret. 
Figur 5.3 visar resultat från en av studierna. 
Den visar att ärftligheten för autismspekt-
rumstörningar är ungefär 80 procent (röd 
och blå del av staplarna), vilket är vad andra 
mindre studier har visat. Den röda delen av 
staplarna visar att en stor del av ärftligheten 
för autismspektrumstörningarna är gemensam 
med andra typer av neuropsykiatriska problem 
under barndomen. Samma gener som påverkar 
autismspektrumstörningar påverkar alltså till 
exempel ADHD (pleiotropi).   
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Figur 5.3 Bakgrunden till autismspektrumstörningar och 
neuropsykiatriska störningar, redovisad som unika och delade. 
Källa: Lichtenstein m.fl. American Journal of Psychiatry, 2010.


