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BAKGRUND
Antisocialt beteende; biologiska och psykosociala markörer samt
psykiatrisk samsjuklighet
Avvikande eller antisocialt beteende har ofta en tidig debut under ungdomsåren. Barndoms- eller
tonårsantisocialitet har samband med livslånga mentala1, fysiska2, mellanmänskliga1 och
ekonomiska1 3 problem som skapar en enorm social samhällsbörda. Det finns många olika
förklaringsmodeller till avvikande beteende alltifrån sociala, psykologiska och biologiska
förklaringar, till de senaste årens modeller där man betonat interaktionen mellan arv och miljö4.
Social status

Våldsamhet kan förklaras med en överkänslighet för och som försvar av den personliga statusen
bland människor som har få statusresurser och låg självkänsla5 6. Vikten av social förskjutning i
mellanmänskliga möten har visat sig vara en vanlig faktor bakom många typer av aggressivt
beteende7. Många studier har visat samband mellan lågstatusområden och höga nivåer av
kriminalitet och andra sociala problem8-11 och relationen mellan våld och ojämlikhet är nu väl
etablerad12-14. I ojämlika samhällen har man lägre nivåer av socialt kapital, vilket innebär att
människor tenderar att lita mindre på varandra, vara mindre delaktiga i gemensamma
samhällsaktiviteter och att det finns högre nivåer av fientlighet mellan medborgarna13 15. Att leva i
ett lågstatusområde kan relateras till kroppsliga och känslomässiga förändringar som höga nivåer av
stress, vilket troligtvis beror på en förhöjd aktivitet i hypofys – binjurebarksaxeln14 16. I djurstudier
har man visat att social stress ger en negativ förändring i hypofys – binjurebarksaxeln, vilket kan
leda till depressivt beteende, men även i vissa fall uppvarvning av beteendet17 18.
Å andra sidan har teorier om social rang19 20 föreslagits, vilka menar att människor och andra arter
genom evolutionen har tillägnat sig beteendemässiga strategier för att tävla om och behålla resurser
som är viktiga för att reproducera sig. Konsekvenserna av dessa strategier har gett hierarkiska
mekanismer där hot från underordnade individer kan resultera i nedåtriktad aggressivitet för att
individer med hög rang skall kunna behålla sina resurser och privilegier. Dessutom finns dämpande
mekanismer för att undertrycka uppåtriktad aggressivitet. Denna dämpning av uppåtriktad
aggressivitet anses viktig för att reparera samarbetsallianser och reducera aggression. Liknande
hierarkiska beteendestrategier har identifierats både hos djur21 och hos människor22. De individer
som hade antingen låg eller hög status är mest aggressiva23.
Biologi

Serotonin är en av de neurotransmittorer som oftast kopplas samman med neurologiska
mekanismer som har med socialt och aggressivt beteende att göra24 25. Det finns en nyckelmolekyl
vilken reglerar nivåerna av serotonin i omkopplingsställena mellan våra nervceller. Molekylen kallas
serotonintransportören (5HTT) och är viktig för finjusteringen av vår serotonerga
neurotransmission26-28. Man har funnit att en reduktion av tillgängligheten av denna molekyl i
främre delen av hjärnan är kopplad till impulsiv aggressivitet vilket tyder på att
serotonintransportören är kopplad till aggressivt beteende29. Man har även visat att samma molekyl
har samband med aggressivt beteende hos möss30, vilket tyder på att denna molekyl har varit viktig
under lång tid av evolutionen.
Genen som ligger bakom serotonintransportören består av en sekvens av 20-23 baspar och någon
gång under evolutionen har genen muterat och finns nu i huvudsakligen två varianter bestående av
antingen 14 (Korta) eller 16 (Långa) repetitioner31-33. Den korta varianten har visat sig ha lägre
effektivitet när det gäller att transkribera sig31 32 34 35, vilket innebär att den borde ge mindre mängd
av serotonintransportörmolekylen. Det finns även andra varianter med 15, 18-20, eller 22
repetitioner, men de är mycket ovanliga36 37. Den korta varianten har kopplats till ångestrelaterade
personlighetsdrag31 38 39, att lättare få depression40, eller depressiva tillstånd41, och hyperaktivitet i
amygdala om man utsätts för obehagliga emotioner/känslor eller hot42-44, liksom hög amygdala
aktivering även i vila33. Man skulle kunna säga att amygdala är vår hjärnas vakthund, den del av
hjärnan som reagerar på olika stimuli innan vi bearbetar dem i våra medvetna tankar, vilket sker
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främst i främre delen av hjärnan. Negativa impulser eller känslor av ångest eller rädsla kommer ofta
plötsligt, stiger i styrka och påverkar aggressioner45.
Flera studier av olika arter har funnit samband mellan social status och serotoninnivåer46-48. Hos
människor har man funnit att låg socioekonomi minskar hjärnans serotoninrespons49 50. Dessutom
har man funnit att socioekonomi interagerar med den korta varianten av serotonintransportörgenen
och hjärnans serotoninrespons51. Mot bakgrund av detta är det troligt att neurologiska kopplingar
vilka påverkar emotioner som t. ex. det centrala serotonerga systemet även kan influera eller öka
risken för aggression45. Vidare kan man tänka sig att serotonintransportörgenen kan interagera med
upplevelser av social status i relation till antisocialt eller kriminellt beteende.
Psykiatrisk samsjuklighet

Funktionsnedsättande barn- och ungdomspsykiatriska sjukdomar har en medianprevalens på 12 %
(varierande mellan 8 % och 45 %) och övervägande andelen psykisk sjukdom hos vuxna debuterar
redan under barn och ungdomsåren52. Samhälleligt och kliniskt betyder detta att ett barn av åtta vid
varje given tidpunkt har en funktionsnedsättande psykisk sjukdom. Nio av de tio ledande orsakerna
till förlorade levnadsår på grund av handikapp är psykiatriska tillstånd (depression, schizofreni,
bipolär sjukdom, tvång) eller nära relaterat till psykiatri (alkoholbruk, trafikolyckor, självskador,
drogbruk och våld). Dessa nio tillstånd står för hälften av alla förlorade år på grund av handikapp,
räknat på alla typer av sjukdom53 och ärftlighet är en betydande bakgrundsfaktor. När det gäller
depression ligger ärftligheten på ca 40-50 % och något lägre för ångesttillstånd. Antisociala
störningar och missbruk har en ärftlighet på ca 50 % medan schizofrenispektrumstörningar varierar
mellan 50-80 %54.
Barn- och ungdomspsykiatrin har under de senaste 20 åren genomgått dramatiska förändringar, där
slutenvård övergått till öppenvård med ökad inriktning på beteendemodifiering samt
psykofarmakologisk behandling av de två vanligaste barn- och ungdomspsykiatriska tillstånden,
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och depression55. Idag finns effektiv behandling
för en rad barn- och ungdomspsykiatriska sjukdomar och studier visar att förbättrade
behandlingsmetoder minskar både grad av handikapp och samhälleliga kostnader56 57. Till exempel
kunde Foster visa att bättre psykiatrisk vård minskade risken för ungdomar att lagföras med 30 %
och effekten var tydligast när det gällde de mest allvarliga brotten58.
Psykiska sjukdomar hos barn och ungdomar kan indelas i grupper efter typisk debutålder. De som
debuterar tidigt, innan tonåren är i regel ADHD, autism/autismspektrumstörningar,
separationsångest, specifika fobier och trotssyndrom. Under tonåren debuterar i majoritet social
fobi, panikångest, drogmissbruk, depression, anorexia nervosa och bulimia nervosa. Av de tillstånd
som debuterar i barnaåren dominerar pojkarna medan det i tonåren är tvärt om59 60.
Uppförandestörning förefaller vara ett specialfall, åtminstone för pojkar, där tidiga symtom, dvs.
innan pubertet, utgör en allvarlig riskfaktor för livslångt fortsatt kriminellt beteende61 62 medan
uppförandestörning som debuterar under tonåren förefaller ha ett annat förlopp. Dessutom finns
studier där man kunnat belägga att 72 % av de ungdomar som uppfyllde kriterier för
uppförandestörning vid 17 års ålder hade sina första symtom innan de fyllde 10 år63.
Samsjuklighet hos barn och ungdomar med psykisk sjukdom är mycket vanlig. I populationsstudier
överstiger samsjukligheten vida den som hade förväntats utifrån tillståndens låga förekomster i
populationen64 65. Till exempel undersökte Anderson 11-åringar och hittade 1.8 % deprimerade, 7.5
% barn med något ångesttillstånd, 6.7 % ADHD och 9.2 % uppförandestörning/trotssyndrom64.
Bland de deprimerade, hade den övervägande majoriteten ytterligare en annan diagnos. Mer än
hälften av barnen med depression hade dessutom ångest och uppförandestörning/trotssyndrom
och ADHD. Det är värt att notera att resultaten av samsjuklighet inom samma grupp av tillstånd
inte presenterades, exempelvis samsjuklighet mellan olika ångesttillstånd eller olika
beteendestörningar. Den sanna samsjukligheten överstiger alltså vida den presenterade66. Hos barn
och ungdomar som remitterats till barn- och ungdomspsykiatrin är samsjuklighet regel67. Både i
klinisk verksamhet och i forskningen har samsjuklighet inte uppmärksammats i någon större
utsträckning, vilket kan bidra till felaktiga slutsatser. Kan man mäta effekten av
depressionsbehandling om samsjuklighet förbises? Eller, kan man mäta association mellan genetisk
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disposition för depression om samsjuklighet förbises66? Könstillhörighet och ålder vid kontakt med
BUP kan utgöra risk för att få en diagnos som är typisk för ålder och kön medan annan
samsjuklighet inte uppmärksammas. Ett exempel på detta är ADHD hos flickor. Majoritet av
flickorna är tonåringar när de aktualiseras på BUP och kontaktorsaken är mycket ofta depression
eller ångest60. Andelen flickor som uppfyller kriterier för ADHD men som inte diagnostiseras, eller
får diagnos men inte någon behandling, är högre i jämförelse med pojkar68 69. I socialstyrelsens
rapport ”ADHD hos flickor” uppgavs andelen pojkar som nybeviljats vårdbidrag på grund av
ADHD uppgå till 85 % eftersom så få flickor med ADHD upptäckts och ansökt om stödet70.
Studier har visat att det finns omfattande samsjuklighet mellan ADHD och depression71 72, att
flickor med ADHD blir deprimerade i högre utsträckning jämfört med flickor utan ADHD72 73 och
att flickor med ADHD generellt uppvisar högre grad av samsjuklighet jämfört med pojkar72.
Longitudinella studier visar att samsjuklighet i ADHD och depression är prognostiskt ogynnsamt
med fortsatt svår psykiatrisk problematik och hög frekvens av självmordsförsök74 75.
En uppföljning av 1420 BUP-patienter, 5-20 år efter avslutad kontakt gjord av Engqvist och
Rydelius år 2000 visade 2 % (25 patienter) dödlighet76. Den vanligaste dödsorsaken var självmord.
Det var ingen bland de avlidna som tidigare hade sökt till BUP på grund av självmordsförsök,
däremot fanns hos samtliga dokumenterade brister i hemmiljön, exempelvis föräldrar med missbruk
eller psykisk sjukdom, svåra relationsproblem och placering i familjehem, skolhem och tonårshem
76. Det fanns endast vaga samband mellan diagnos på BUP och den diagnos som patienterna fick i
vuxen ålder. Kvinnorna sökte oftare på nytt psykiatrisk vård, medan männen i högre utsträckning
blev kriminella. Kontinuiteten från BUP till Kriminalvården var högre än den till fortsatt psykiatrisk
vård i vuxen ålder76. Engqvist och Rydelius studie speglar komplexiteten som populationsstudierna
pekar på och behovet av ökad medvetenhet om, och bättre kartläggning av samsjuklighet samt
anpassade behandlingsmetoder. Vetenskapligt finns stöd för att ökade kunskaper gällande
samsjuklighet och förbättrade behandlingsmetoder minskar samsjuklighet, lidande och samhälleliga
kostnader58 77 78.
Sammanfattningsvis; ADHD och andra närbesläktade neuropsykiatriska tillstånd är bland de
vanligaste tillstånden bland barn och ungdomar, medan dessa tillstånd är mycket mindre undersökta
bland vuxna. Det finns många uppgifter om att dessa tillstånd skulle vara överrepresenterade bland
Kriminalvårdens klienter. Sådana fynd har även rapporterats från Sverige79. Vidare finns en mycket
hög samsjuklighet rapporterad mellan ADHD och andra tillstånd13 14. Likaså finns uppgifter om att
barn och ungdomar, främst pojkar, vilka varit i kontakt med BUP i stor utsträckning går vidare till
att bli klienter inom Kriminalvården som vuxna76.

Syfte
•

Att undersöka interaktionen mellan social status och serotonintransportörgenen i relation
till kriminalitet bland ungdomar.

•

Att undersöka förekomsten av samsjuklighet mellan ADHD och depression, samt att
undersöka hur dessa tillstånd är relaterade till olika typer av kriminalitet bland ungdomar.

Hypoteser
•

Att serotonintransportörgenen interagerar med upplevelser av social status i relation till
antisocialt, kriminellt beteende.

•

Att antisocialt, kriminellt beteende är relaterat till psykiatriska tillstånd som ADHD och
depression.
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METOD
Studiepopulation
Undersökningen Liv & Hälsa – ung (Survey of Adolecent Life in Vestmanland SALVe) är en
frågeformulärsundersökning som genomförs vart annat år i Västmanland. I denna undersökning
ingår samtliga elever i skolår 7 och 9 i grundskolan samt år 2 på gymnasiet som besvarar ett
frågeformulär på lektionstid i klassrummen. År 2006 samlades även saliv för DNA analys in bland
gymnasisterna. I den aktuella studien ingick eleverna i år 2 på gymnasiet. Det fanns sammanlagt
3652 ungdomar i denna åldersgrupp i länet. Av dessa var 3276 registrerade i Västmanländska
skolor, men 353 gick inte att nå pga. administrativa orsaker, vilket medförde att 2923 elever fanns
tillgängliga för studien. Ytterligare 660 elever föll bort på grund av frånvaro och därigenom
genomförde 2263 (77.4 %) undersökningen. Tjugofem av dessa lämnade inte uppgifter om kön.
Kvar fanns 1200 pojkar varav 1132 lämnade salivprov och 1038 flickor varav 985 lämnade
salivprov. Hos 788 pojkar och 750 flickor lyckades genotypningen vad det gäller
serotonintransportörgenen (5HTTLPR).

Statistiska analyser
För att studera skillnader mellan grupper har vi använt oss av ANOVA men även kontrollerat våra
resultat med komplementär ickeparametrisk statistik i form av Kruskal-Wallis test. För att studera
direkta effekter och interaktionseffekter har vi använt oss av generella linjära modeller (GLM) samt
binär logistisk regression.
Utfallsmåttet i den använda statistikmetoden kallas oddskvot (OR, odds ratio) och mäter i det här
sammanhanget risken för att ha utfört kriminella handlingar. Om oddskvoten är högre än 1 för en
viss grupp, så betyder det att risken för kriminalitet är förhöjd i den gruppen, jämfört med
kontrollgruppen.
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RESULTAT
Andelen pojkar och flickor som utfört antisociala, kriminella handlingar
Pojkarna uppvisade en större andel som utfört antisociala, kriminella handlingar, 1478 (56,2 %) i
jämförelse med flickorna, 1176 (46,7 %).

Social status och antisocialt, kriminellt beteende
Social status, både vad det gäller familjens ställning och familjens ekonomi påverkade ungdomarnas
kriminalitet. När det gäller familjens ställning var ungdomar ur medelgruppen minst kriminella
medan de med lägst ställning var mest kriminella. Men man bör notera att även de med högst
ekonomisk ställning var signifikant mer kriminella än medelgruppen (Figur 1). Man kan
åskådliggöra sambandet mellan social status och kriminalitet som om det vore U-format.

Figur 1.

I Figur 1 redovisas medelvärdet i antisocialt, kriminellt beteende uppdelat efter ungdomarnas socioekonomiska ställning.

Serotonintransportörgenen i interaktion med social status i relation till
antisocialt, kriminellt beteende
Det fanns en tydlig interaktionseffekt mellan serotonintransportörgenen och social status, främst
familjens ekonomiska status. Det var även tydliga skillnader mellan könen när det gäller vilken
genvariant som är mest relaterad till antisocialt beteende som kriminalitet, om man samtidigt
studerar vilken ekonomisk status individerna kommer ifrån. De mest kriminella pojkarna var de
som hade dubbel uppsättning av den långa genvarianten av serotonintransportörgenen i
kombination med dålig ekonomisk ställning hos familjen. Hos flickor var det precis tvärt om.
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Individer med dubbel uppsättning av den korta genvarianten i kombination med mycket bra
ekonomi var mest kriminella.

ADHD och depression i relation till antisocialt, kriminellt
Resultaten visar att ungdomar utan symtom på ADHD, depression eller samsjuklighet mellan
ADHD och depression, har betydligt lägre nivåer av stöldbeteenden, vandalismbeteenden,
våldsbeteenden och totalkriminalitet än ungdomar som uppvisar tecken på psykiatriska symtom.
Det är en signifikant skillnad i frekvens på samtliga kriminella beteenden och trenden är tydlig;
ungdomar utan symtom utför minst kriminella handlingar, följt av ungdomar med
depressionssymtom. Högst risk (OR) för att utföra antisociala, kriminella handlingar har ungdomar
med symtom på både ADHD och depression (Figur 2).

Figur 2.
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ADHD+Depression

I Figur 2 redovisas OR, dvs. den förhöjda risken för antisocialt, kriminellt beteende uppdelat efter ungdomarnas
psykiatriska symtom. Referensgruppen är gruppen ungdomar utan symtom på ADHD eller depression.
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DISKUSSION
Styrkor och begränsningar hos studien
Dessa fynd måste förstås mot bakgrund av flera begränsningar. För det första lyckades vi bara få
77.4 % av målgruppen för studien att fylla i formuläret och lämna salivprov. Det betyder att nära en
fjärdedel av skolungdomarna inte var i skolan vid tillfället för undersökningen. I och för sig skiljer
det sig inte från andra studier av svenska skolpopulationer i denna åldersgrupp, men det kan ändå
påverka resultaten. Vi hade 183 elever som inte var närvarande vid tillfället för ordinarie
datainsamlig men som lämnade in formulär i efterhand tillsammans med salivprov. Dessa
ungdomar är medräknade i denna studie men användes även för att göra en bortfallsanalys. Denna
analys visar att frånvarande elever låg något högre i antisocialt eller kriminellt beteende, men de
borde vara mer lika de som inte alls är med i studien80, vilket innebär att vi kanske skulle ha haft
något högre kriminalitetsfrekvens om alla frånvarande elever varit med.
För det andra är utformningen av studien baserad på tvärsnittsdata, vilket utgör ett problem
avseende ADHD och depressionssymtom i relation till kriminalitet. Det är omöjligt att ange
riktningen på orsak och verkan. Ungdomar med en rad svårigheter kan uppvisa tillfälligt höga
poäng på ADHD och depressionsskattningsskalorna. Likaså kan man kanske förvänta sig att vissa
ungdomar som utfört kriminella handlingar och sedan åkt fast för dessa handlingar och även
bestraffats, i en högre utsträckning än normalt skulle uppvisa tecken på depression. För det tredje är
symtomen vid ADHD och depression baserade på självrapporter i en screeningskala som i sin
ursprungliga form, har visat en god överensstämmelse med den kliniska diagnosen ADHD hos
vuxna. Huruvida detta är överförbart till ungdomar är dock okänt eftersom validering för denna
åldersgrupp saknas. För det fjärde är det viktigt att understryka att detta är en studie av symtom på
ADHD och depression, inte diagnoser. ADHD-skalan kan mäta minskade beteendemässig
inhibition, nedsatt självreglering, rastlöshet, eller hyperaktivitet, som är relaterad till ADHD
symptom81.

Studierna i ett större perspektiv
I studien har vi visat att social status var relaterat till kriminalitet. En möjlig förklaring till U-formen
i våra resultat kan vara kulturella skillnader mellan olika socioekonomiska klasser. Ungdomar från
olika klasser kanske skiljer sig i beteende beroende på olika uppfostran och olika värderingar.
Familjens socioekonomi kan exempelvis ställa olika krav på att lyckas respektive olika konsekvenser
för misslyckande, samt olika värderingar av vilka friheter man får ta sig. Dessutom kan man tänka
sig att socialisationsprocessen skiljer sig mellan pojkar och flickor inte bara genom kulturell
könstillhörighet82 utan även ”social klass”. Det är möjligt att barn från samhällets lägre
socioekonomiska skikt växer upp i en miljö som är mer påverkad av traditionella mönster av vad
pojkar respektive flickor får göra. I samhällets över socioekonomiska skikt är familjevärderingar
ofta mer jämlikhetsbaserade83 84. Det skulle innebära att pojkar med låg socioekonomisk bakgrund
kan vara mer styrda av traditionella värderingar och är de pojkar som har flest frihetsgrader. Flickor
med hög socioekonomisk bakgrund kan på grund av moderna jämlikhetsvärderingar vara de flickor
som har flest frihetsgrader och därigenom är båda dessa grupper mest kriminella, även om
orsakerna är socioekonomiskt och kulturellt helt skilda.
Serotonin är en av de neurotransmittorer som oftast kopplas samman med neurologiska
mekanismer som har med socialt och aggressivt beteende att göra24 25. Det fanns ingen skillnad
mellan de olika varianterna av serotonintransportörgenen i relation till kriminalitet om man bara
studerade genen. Men vi visar i denna studie att det finns en tydlig genmiljöinteraktion, dvs.
individer från olika socioekonomiska bakgrunder är olika mycket kriminella beroende på vilken
genvariant de besitter.
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Studiernas relevans för Kriminalvården
Studien ger bidrag till förståelsen av biologiska och psykosociala mekanismer bakom antisocialt,
kriminellt beteende. Likaså ger studien stöd för att antisocialt, kriminellt beteende har en mycket
hög samvariation med psykiatriska symtom som ADHD och depression.
Naturligtvis är det svårt att dra några paralleller mellan en undersökning av en normalpopulation
ungdomar och kriminalvårdens klienter. Men om man ändå skulle våga sig på något sådant kan man
tänka sig följande:
•

För det första; återspeglar sig de demografiska mönstren i normalpopulationen även inom
Kriminalvården? Om inte, vad är det för mekanismer som gör att de från vissa grupper,
t.ex. högstatusgrupper, inte kommer i klammeri med rättvisan? Kan dessa
skyddsmekanismer överföras på andra grupper?

•

För det andra; hur ser de unga klienternas sociala struktur ut inom Kriminalvården? Är det
så att dessa mönster även går att urskilja på anstalterna? Finns det en ökad risk för fortsatt
kriminalitet inom anstalten, stöld, hot, våld m.m. beroende på vilken status klienten
besitter? Kan man genom att studera den sociala strukturen på anstalten förutsäga och
därigenom förebygga fortsatt kriminalitet inom anstalten?

•

För det tredje; om man arbetar med återfallsprevention kan man tänka sig två viktiga
mekanismer utifrån föreliggande studie. Den första är att erkänna att det finns olika
biologiska faktorer som bidrar till kriminalitet. Men studien visar även att en ”normal”
status, inte för låg och inte för hög motverkar biologiska risker. Man bör alltså
”normalisera” klienternas möjligheter, i alla fall om man arbetar med ungdomar. Ligger
man långt ner på den sociala stegen är säkerligen risken för återfall mycket stor.

•

För det fjärde; ungdomar som vårdats inom barn och ungdomspsykiatrin har befunnits
kraftigt överrepresenterade inom Kriminalvården, speciellt bland de unga männen76. Denna
studie visar att även bland ungdomar i normalpopulationen finns detta samband; mellan
psykiatrisk samsjuklighet å ena sidan och kriminellt beteende å andra sidan. Resultaten visar
på vikten av att identifiera individer med psykisk sjuklighet i tidig ålder. Idag finns effektiv
behandling för både ADHD och depression och tidig upptäckt med efterföljande adekvat
psykiatrisk vårdinsats kan minska både grad av handikapp och risk för kriminalitet56 57 med
minskning av både samhälleliga kostnader och personligt lidande som följd77 78.

Förutom denna populärvetenskapliga rapport planeras två publikationer i vetenskapliga tidskrifter,
vilka förbereds för inskickande, samt ett delarbete i en avhandling som läggs fram för offentligt
försvar 2013.
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