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SAMMANFATTNING
Barn som utsätts för fysiska, emotionella och sexuella övergrepp löper högre risk att själva begå sex- och
våldsbrott senare i livet. Det är dock oklart om utsatthet för övergrepp orsakar senare sex- och
våldsbrottslighet, exempelvis genom social inlärning, eller om det handlar om s.k. familjär confounding som
uppkommer då genetiska och tidiga miljöfaktorer (t.ex. dålig konflikthantering) varit kopplade till utsatthet
och dessutom ökat risken för sex- och våldsbrott i vuxen ålder. Syftet med detta projekt var att klargöra
om utsatthet för övergrepp i barndomen orsakar senare sexuellt och icke-sexuellt våldsamt beteende eller
om sambanden beror på gemensamma genetiska och tidiga miljöfaktorer.
Det aktuella projektet omfattas av två delstudier. Den första studien (Studie 1) baseras på ett urval av drygt
18 000 svenska tvillingar som ingick i studien Study of Twin Adults: Genes and Environment (STAGE) och den
andra (Studie 2) av drygt 6 000 finska tvillingar i Genetics of Sex and Aggression (GSA). Information angående
exponeringarna (d.v.s. utsatthet för övergrepp) inhämtades genom självrapporter medan utfallen (d.v.s.
sexuellt våld och icke-sexuellt våld) inhämtades både genom länkning till det svenska lagfördaregistret
(Studie 1) och via självrapporter (Studie 2). Vi jämförde risken för brottslighet för dem som utsatts för
övergrepp med gruppen utan sådana erfarenheter. För att studera eventuell kausalitet mellan övergrepp
och utfallen gjorde vi samma jämförelse inom tvillingpar (genom den s.k. cotwin control-metoden) där ena
tvillingen utsatts för övergrepp, men den andra inte. Vi använde oss av logistisk regression och oddskvoter
(Odds ratio; OR) med 95%-iga konfidensinterval (95% Confidence interval; CI) som presenterades för alla
samband.
Resultaten visade att utsatthet för övergrepp i barndomen, kontrollerat för ålder, kön och utbildningsnivå,
fördubblade risken (OR = 2.31; CI = 1.75-3.05) för att vara sexuellt våldsam mot annan person (Studie 2)
och förhöjde risken 2-4 gånger för icke-sexuellt våld (Studie 1; OR = 1.98; CI = 1.52-2.57; Studie 2; OR =
3.76, 95% CI= 2.87-4.92). För sambandet mellan utsatthet och sexuellt våld kvarstod effekten på samma
nivå i cotwin control-analyserna (Studie 2, OR = 2.82, 95% CI = 1.42-5.61), vilket tyder på ett
orsakssamband mellan utsatthet för övergrepp och eget utövande av sexuellt våld. För sambandet mellan
utsatthet och icke-sexuellt våld försvagades dock effekten markant i cotwin control-analyserna (Studie 1;
OR = 1.18; CI = 0.62-2.25; Studie 2; OR = 2.30, 95% CI = 1.10-4.83), vilket tyder på att genetiska
och/eller tidiga miljöfaktorer kopplade både till utsatthet och icke-sexuellt våld också har betydelse för
sambandet.
Sammantaget visar projektets resultat att utsatthet för övergrepp i barndomen verkar vara en orsaksfaktor
för senare våldsamt beteende, speciellt sexuellt våld. Detta innebär att identifiering och riktade insatser för
utsatta barn och förövare bör vara fortsatt prioriterade för att, utöver att minska barnens lidande, reducera
risken för framtida sexuellt utagerande hos dem som utsatts. Resultaten tyder också på att
brottsförebyggande insatser bör identifiera och beakta familjära sårbarhetsfaktorer (genetiska och
miljömässiga) som förklarar en stor del av sambandet mellan utsatthet för övergrepp och icke-sexuellt våld
samt generell kriminalitet.

INTRODUKTION
Barn som utsätts för fysiska, emotionella och sexuella övergrepp löper högre risk för olika negativa
konsekvenser senare i livet, såsom somatisk sjukdom och smärta (Paras et al., 2009; Wegman &
Stetler, 2009) och psykisk ohälsa, missbruk och självskadebeteende (Afifi et al., 2011; Cutajar et al.,
2010; Jonas et al.. 2011; Kessler et al., 2010; McLaughlin et al., 2010; Nelson et al., 2002; 2006;
Widom et al., 2007, Teicher et al., 2010; för sammanfattningar se: Gilbert et al., 2009; Klonsky &
Moyer, 2008; Maniglio, 2009; 2010). Tidigare forskning har också genomgående visat att utsatta
barn har en ökad risk för att själva blir sex- och våldsförövare senare i livet (Jespersen et al., 2009;
Maxfield & Widom, 1996; Seto et al., 2010; Seto & Lalumière, 2010; Widom & Ames, 1994).
Utifrån dessa fynd har man utvecklat olika teorier som skulle kunna förklara detta samband varav
”cycle of violence” (Widom, 1989) och ”sexually abused-sexual abuser” (Jespersen et al., 2009)
hypoteserna har varit särskilt dominerande. ”Cycle of violence” hypotesen avser att barn som blir
slagna själva kommer att utveckla våldsamt beteende senare i livet och i ”sexually abused-sexual
abuser” hypotesen menas att barn som blir sexuellt utsatta själva kommer att uppvisa sexuellt
brottsligt beteende som vuxna. Båda dessa hypoteser gör antaganden om kausala samband mellan
utsatthet och senare våldsproblematik. Man menar att det utsatta barnet genom observation och
inlärning, över tid, själv kommer att använda våld mot andra människor.
Oavsett hur oacceptabelt och olagligt det är att utsätta barn för övergrepp, är det viktigt att öka
kunskapen om, genom vilka mekanismer, som utsatthet är relaterat till senare sex- och
våldsbrottslighet. Tidigare forskning i området har tyvärr varit metodologiskt svag och resultaten
ofta baserade på små kliniska urval utan kontrollgrupper (Maxfield & Widom, 1996). Dessutom har
slutsatser om kausalitet varit förhastade eftersom man inte använt lämpliga designer för att studera
eventuella orsakssamband mellan utsatthet och senare sex- och våldsbrottslighet.
Om det finns ett orsakssamband mellan utsatthet för övergrepp och senare sex- och
våldsbrottslighet, så kan prevention av övergrepp också minska risken för att utsatta barn själva
utvecklar brottsligt beteende senare i livet. Däremot, om det istället är andra genetiska och/eller
tidiga miljöfaktorer som förklarar sambandet, så räcker det mer stor sannolikhet inte att fokusera på
utsattheten i sig i preventions- och behandlingsarbetet. Kunskap om detta är viktigt för att brottsförebyggande insatser och behandling av lagöverträdare ska kunna riktas mot sanna riskfaktorer,
inte mot sådant som inte har någon orsakseffekt på brottslighet.
På senare år har det dykt upp ett fåtal studier som med lämpliga forskningsdesigner (tvilling- och
familjedesign) haft bättre förutsättningar att undersöka eventuella orsak-verkansamband mellan
utsatthet för övergrepp och senare antisocialt/aggressivt beteende. Jaffee et al (2004) fann att
utsatthet för fysisk misshandel i 5 års ålder hade en hög förklaringseffekt på barnens antisociala
beteenden i 7 års ålder (Cohen’s d = .80) och att styrkan på sambandet reducerades till hälften när
man kontrollerade för genetiska faktorer, vilket delvis stödjer ett kausalt samband. På liknande vis
fann Nelson et al (2002), att självrapporterade erfarenheter av sexuella övergrepp var relaterat till
DSM IV-definierad uppförandestörning, också när man kontrollerat för familjära riskfaktorer.
Johnson-Reid et al (2010) visade att officiell registrerad utsatthet för övergrepp hos barn ökade
risken 4-faldigt för barn att bedömas som antisociala av föräldrarna och att risken bara minskade
litet när man kontrollerade för genetisk risk för antisocialitet. Sammantaget stödjer dessa studier att
det finns ett orsakssamband mellan utsatthet för övergrepp och senare antisocialt beteende men att
familjära, här främst genetiska, störfaktorer också spelar in.
Dock finns ett antal begränsningar i dessa studier och andra frågor som ännu inte besvarats. Man
har inte haft möjligheten att sammankoppla utsatthet för övergrepp i barndomen till sex-och
våldbrottslighet i vuxen ålder. Därför vet vi inte om de observerade kausala sambanden sträcker sig
till vuxenlivet eller om de är begränsade till kortsiktiga effekter under barndomen. Vi vet inte heller
om utsatthet har en kausal effekt på att faktiskt bli dömd för ett brott givet att man i barndomen
blivit utsatt för övergrepp eftersom tidigare tvilling och familjestudier aldrig använt sig av lagförd
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brottslighet som utfall. Slutligen, vi har överhuvudtaget ingen kunskap om utsatthet för övergrepp
har en kausal effekt på sexuellt våld eftersom tidigare studier endast fokuserat på icke-sexuellt våld.
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Det övergripande syftet i detta projekt, som omfattades av två delstudier, var att undersöka om
utsatthet för övergrepp i barndomen har en kausal effekt på brottsligt beteende i vuxen ålder.
Huvudsakliga frågeställningar var:
1) Finns det ett samband mellan utsatthet för övergrepp i barndomen och senare
lagförd våldsbrottslighet (Studie 1) och självrapporterad (Studie 2) sex- och
våldsbrottslighet?
2) Är sambanden kausala eller snarare orsakade av att genetiska och tidiga
miljöfaktorer är kopplade till utsatthet för övergrepp och dessutom ökar risken för
sex- och våldsbrott (Studie 1 och 2)
De huvudsakliga frågeställningarna följdes upp med s.k. sensitivitetsanalyser som avsåg besvara
följande bifrågeställningar: Finns det skillnader i hur utsatthet för fysisk misshandel respektive sexuella
övergrepp är relaterade till egna sex- och våldsbrott? (Studie 2), Finns det skillnader i hur utsatthet för övergrepp är
relaterat till olika typer av brottslighet i vuxen ålder – d.v.s. sexuell, icke-sexuell och generell brottslighet? (Studie 1
och 2), Finns det könsskillnader i hur utsatthet för övergrepp är relaterat till senare våldsbrott? (Studie 1).
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METOD
Deltagare
Studie 1

I Studie 1 använde vi data från den primärt webbaserade tvillingstudien Study of Twin Adults: Genes
and Environment (STAGE; Lichtenstein et al., 2006) som utfördes år 2005. Alla tvillingar i Sverige
(N=42,224), identifierade genom det svenska tvillingregistret, och som då var 20-47 år gamla
inbjöds att delta i STAGE om båda tvillingarna i paret var vid liv och bodde i Sverige. Deltagarna
kunde också välja att svara på frågorna i en telefonintervju kompletterat med en enkät för känsliga
frågor. Sammanlagt bestod STAGE-studien av ca 1300 frågor om bland annat sociodemografiska
förhållanden, fysisk och psykisk hälsa, tobak- och alkoholvanor, drogmissbruk och erfarenheter av
fysiska, emotionella och sexuella övergrepp. Påminnelsebrev skickades till icke-respondenter upp till
tre gånger och sammanlagt deltog 60.1% (n=25,381) av den ursprungliga studiepopulationen i
studien. Utöver detta, fanns ett internt bortfall för vissa känsliga frågor. Sammantaget hade vi
tillgång till data angående utsatthet för övergrepp och våldsbrottslighet för 18,083 individer.
Studie 2

Studie 2 baserade sig på uppgifter från det finska projektet Genetics of Sex and Aggression (GSA; se
Santtila et al., 2007 för detaljerad information om studien) som utfördes 2006 och riktade sig till
tvillingar i 18-33 års ålder och deras syskon (i åldern 18-49 år). Tvillingarna och deras syskon
identifierades genom det finska populationsregistret och totalt inbjöds 23,577 individer att fylla i en
webb- eller pappersenkät. Enkäten bestod av frågor om bland annat erfarenheter av övergrepp i
barndomen, sexuellt beteende och funktion, antisocialt/aggressivt beteende och alkoholvanor.
Påminnelsebrev skickades till icke-respondenter och sammanlagt inkom enkätsvar från 9,534
individer (varav 6,255 var tvillingar) av de som kontaktades, d.v.s. den över gripande
svarsfrekvensen var 40 %.

Instrument och registeruppföljning
Studie 1

Utsatthet för övergrepp i barndomen. I denna studie användes Life Stressor Checklist-Revised (LSC-R; Wolfe
& Kimerling, 1997) för att mäta utsatthet för övergrepp i barndomen. Detta mått består av frågor
om emotionell försummelse, fysisk försummelse, våld mellan familjemedlemmar, fysisk våld, och
sexuella övergrepp (se Tabell 1). För varje fråga var svarsalternativen ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet
inte/Vill ej svara”. Uppföljningsfrågor handlade om i vilken ålder som deltagaren för första gången
varit med om övergreppet i fråga; 0-6 år, 7-12 år, 13-15 år, 16-18 år eller efter 18-års ålder.
Deltagarna klassificerades som utsatta för övergrepp i barndomen om de svarade ”Ja” på någon av
frågorna och att det hade hänt innan personen fyllt 19 år.
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Tabell 1. Frågor om utsatthet för försummelse och övergrepp i LSC-R
Emotionell försummelse
Har du någonsin blivit känslomässigt misshandlad eller
försummad? Till exempel ofta blivit utskälld, gjorts generad, blivit
ignorerad eller ofta blivit tillsagd att du inte duger.
Fysisk försummelse
Har du någonsin blivit fysiskt försummad? Till exempel inte fått
mat, inte fått ordentliga kläder eller lämnats att ta hand om dig själv
när du kände att du var för ung eller för dålig för det.
Våld mellan familjemedlemmar
När du var ung, före 18 års ålder, fick du någonsin uppleva fysiskt
våld mellan familjemedlemmar? Till exempel slag, sparkar eller
hårda smällar.
Fysiskt våld
Har du någonsin blivit fysiskt misshandlad? Till exempel slagen,
nästan kvävd, bränd, eller allvarligt bestraffad, av någon som du
kände väl såsom en förälder, syskon, pojk- eller flickvän.
Sexuella övergrepp
Har du någonsin blivit rörd vid eller tvingats röra vid någon på ett
sexuellt sätt därför att du kände dig tvingad på något sätt eller
kände att du eller någon annan hotades?
Har du någonsin haft sex därför att du kände dig tvingad på något
sätt eller kände att du eller någon annan hotades? Med sex menas
till exempel oralt, analt och/eller genitalt.

Våldsbrott i vuxen ålder. Vi använde Lagfördaregistret (BRÅ) för att inhämta information angående
alla brott begångna i Sverige mellan åren 1973-2009. I enlighet med tidigare studier (Fazel et al.
2009; Frisell et al. 2011), definierades våldsbrott som dödligt våld, misshandel, olaga hot, grov
kvinnofridskränkning, rån, mordbrand, människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång,
ofredande och hot och våld mot tjänsteman. Alla våldsbrottsdomar from 19 års ålder inkluderades i
studien. I en uppföljande analys, där sambandet mellan utsatthet för övergrepp och generell
brottslighet analyserades, inkluderades alla brott from 19 års ålder (inklusive våldsbrott).
Studie 2

Utsatthet för övergrepp i barndomen. I Studie 2 användes en finsk översättning av Childhood Trauma
Questionnaire Short Form (CTQ-SF; Bernstein et al., 2003). CTQ-SF består av fem subskalor: fysisk
misshandel, emotionell misshandel, sexuellt övergrepp, emotionell försummelse och fysisk
försummelse. Varje subskala består av fem frågor som besvaras på en femgradig skala (1 = aldrig, 2
= sällan, 3 = ibland, 4 = ofta, 5 = väldigt ofta). Deltagarna ombads att svara om de blev utsatta för
övergrepp ”under barndomen” utan närmare specifikation på ålder. CTQ-SF består också av fyra
gränsvärden som mäter allvarlighetsgraden av utsatthet (ingen-låg, låg-moderat, moderat-allvarlig
och allvarlig-extremt allvarlig). Tidigare studier har visat att CTQ-SF har god reliabilitet och validitet
och att nämnda gränsvärden uppvisar god specificitet och sensitivitet i klassificerandet av barn som
blivit utsatta för övergrepp (Bernstein et al., 2003). I denna studie krävdes att deltagarna åtminstone
uppnådde gränsvärdet för ”moderat-allvarlig” grad av utsatthet för minst en typ av de fem olika
formerna av utsatthet: fysisk misshandel (> 10), emotionell misshandel (> 13), sexuellt övergrepp
(> 8), emotionell försummelse (> 15), eller fysisk försummelse (> 13). I en sensitivitetsanalys
undersökte vi särskilt de deltagare som blivit utsatta för fysisk misshandel eller sexuella övergrepp.
Sexuellt och icke-sexuellt våld i vuxen ålder
Här används två olika mått för sexuellt våld. Deltagarna svarade på frågan ”Jag har haft eller försökt
ha sex med någon mot dennes vilja” från Hare Self-Report Psychopathy Scale (Hare SRP; Paulhus
et al., i press) på en femgradig skala (1 = håller inte alls med, 2 = håller inte med, 3 = neutral, 4 =
håller med, 5 = håller helt med). Sexuellt våld mättes också med Sexual Coercion Scale (SCS), som
är ett frågeformulär baserad på Sexual Experiences Survey (ursprungligen skapad av Koss & Oro,
1982 och reviderad av Forbes & Adam-Curtis, 2001). Deltagarna fick svara ”Ja” eller ”Nej” på sex
olika frågor: Har du haft sex (oralt, vaginalt eller analt) med någon trots att personen inte ville genom att du 1)
sa saker som du inte menade?; 2) pressade henne/honom genom att ställa återkommande krav?; 3)
hotade att bryta förhållandet?; 4) utnyttjade att hon/han inte kunde göra motstånd? (t ex personen
hade druckit för mycket alkohol); 5) hotade att använda fysiskt våld?; 6) använde fysiskt våld?
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Deltagare som svarade ”håller med” eller ”håller helt med” på frågan i Hare SRP och/eller svarade
jakande på någon av de sex olika frågorna i SCS definierades som att ha varit sexuellt våldsamma.
Icke-sexuellt våld mättes med en fråga från Hare SRP: ”Jag har angripit någon person i syfte att
skada denne allvarligt”. Frågan besvarades på en femgradig skala (1 = håller inte alls med, 2 = håller
inte med, 3 = neutral, 4 = håller med, 5 = håller helt med) och deltagare som svarade ”håller med”
eller ”håller helt med” definierades som icke-sexuellt våldsamma.

Statistiska metoder
Studie 1 och 2 använde samma statistiska metod. Sambandet mellan utsatthet för övergrepp i
barndomen och sexuellt och icke-sexuellt våld i vuxen ålder modellerades med logistisk regression
(Oddskvoter = OR med tillhörande 95% konfidensintervall = 95% CI presenteras för alla
samband). Detta gjordes i två steg. I det första steget använde vi hela urvalet och jämförde risken
för utfallet (t ex våldsbrott i vuxen ålder) bland deltagare som blivit utsatta för övergrepp i
barndomen med risken bland orelaterade icke-utsatta individer (alltså ingen jämförelse inom tvillingpar
i detta steg). I detta steg gjordes även kontroll för eventuell effekt av ålder, kön och utbildningsnivå.
I det andra steget användes den s.k. cotwin control-metoden (Frisell et al., 2012; McGue et al.,
2010), där risken för utfallet bland deltagare som blivit utsatta för övergrepp jämfördes med
utfallsrisken bland dess icke-utsatta tvillingsyskon. Detta gjordes för att kontrollera för eventuell
familjär confounding, som uppkommer då genetiska och tidiga miljöfaktorer (t.ex. dålig
konflikthantering i familjen) varit kopplade till utsatthet för övergrepp i barndomen och dessutom
ökat risken för t ex sexuellt våld i vuxen ålder. Det finns ett stöd för kausala samband mellan
utsatthet för övergrepp i barndomen och senare brottslighet om det finns ett samband i det första
steget och sambandet kvarstår i det andra steget. Om sambandet däremot huvudsakligen försvinner
i det andra steget, så beror sambandet på familjär confounding (givet vissa antaganden, se Frisell et
al., 2012). Slutligen, om sambandet i det andra steget inte försvinner helt, men försvagas i
jämförelse med det första steget, så finns det stöd för både ett kausalt samband och familjär
confounding.
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RESULTAT
I Tabell 2 återfinns köns- och åldersfördelning och förekomst av utsatthet för övergrepp i
barndomen och brottslighet i vuxen ålder för de båda studierna. Notera att utsatthet för övergrepp
var mer vanligt i Studie 1 än Studie 2. Detta har mer stor sannolikhet att göra med skillnad i hur
exponeringen definierades i de båda studierna snarare än en faktisk skillnad. I Tabell 2 ser man, som
förväntat, också att lagförd våldsbrottslighet är mindre vanligt än självrapporterat våldsamt
beteende.
Tabell 2. Köns- och åldersfördelning, försummelse eller utsatthet för
övergrepp i barndomen och brottslighet i vuxen ålder
Studie 1
Studie 2
(n=18 083)
(n=6 255)
Ålder (medelvärde)
34.7
25.0
Män/kvinnor %
40.0/60.0
35.6/64.4
Utsatthet för övergrepp som barn %
40.0
23.4
Lagförd våldsbrottslighet %
1.8
Lagförd generell brottslighet %
13.7
Självrapporterat icke-sexuellt våld %
3.7
Självrapporterat sexuellt våld %
3.8

Studie 1
I Tabell 3 anges oddskvoter (OR) för sambandet mellan självrapporterad utsatthet för övergrepp i
barndomen och lagförd våldsbrottslighet i vuxen ålder. Resultaten visar att det finns ett måttligt och
statistiskt signifikant samband mellan utsatthet för övergrepp och våldsbrottslighet (OR = 1.88) och
att detta samband inte påverkades nämnvärt när vi kontrollerade för kön, ålder och utbildningsnivå
(OR = 1.98). Sambandet försvagades dock rejält i cotwin control-analysen (OR = 1.18) vilket tyder
på att det finns en svag kausal effekt men att framförallt familjära störfaktorer har betydelse för
sambandet mellan övergrepp i barndomen och lagförd våldsbrottslighet i vuxen ålder.
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Tabell 3. Samband mellan självrapporterad utsatthet för övergrepp i barndomen och lagförd
brottslighet i vuxen ålder
Brottsyp
OR
(95% CI)

Våldsbrott

Utsatthet för övergrepp
%, (n)

Nej
(n=17754)

Ja
(n=289)

Ojusterat

Justerat

39.8%
(7073)

56.4%
(163)

1.88
(1.49-2.34)

1.98
(1.52-2.57)

Generell brottslighet
(inklusive våldsbrott)

Utsatthet för övergrepp
%, (n)

a

Justerat,
cotwin
b
control
1.18
(0.62-2.25)

OR
(95% CI)

Nej
(n=15614)

Ja
(n=1916)

Ojusterat

Justerat

39.1%
(6100)

45.6%
(874)

1.28
(1.17-1.41)

1.44
(1.28-1.61)

a

Justerat,
cotwin
b
control

0.84
(0.65-1.08)

Not. OR = Oddskvot; OR är ett effektmått för sambandet mellan utsatthet för övergrepp i barndomen och senare
brottslighet. 95% CI = 95% konfidensintervall; 95% CI som inte innefattar 1.0 betyder att OR är statistiskt signifikant (p <
.05) a) OR för sambandet mellan utsatthet för övergrepp och senare brottslighet justerat för ålder, kön och
utbildningsnivå. b) OR för sambandet är justerat för eventuell familjär confounding (d.v.s. genetiska och tidiga
familjemiljö variabler som är relaterade till utsatthet för övergrepp och också ökar risken för framtida brottsutfall).

I en sensitivitetsanalys undersökte vi sambandet mellan utsatthet för övergrepp i barndomen och
generell brottslighet (d.v.s. all brottslighet inklusive våldsbrottslighet) i vuxen ålder. Tabell 3 visar
att sambandet var svagare jämfört med för våldsbrottslighet och att det inte fanns något stöd för ett
kausalt samband eftersom OR försvagades till 0.84 i cotwin control-analysen.
Vi undersökte även om det fanns könsskillnader i sambanden mellan utsatthet för övergrepp och
senare brottslighet. Resultaten visade att sambanden var något starkare bland kvinnor än bland män
(dock ej statistiskt signifikanta skillnader). OR för sambandet mellan utsatthet för övergrepp i
barndomen och våldsbrottslighet i vuxen ålder var 2.90 (95% CI = 1.62-5.21) för kvinnor och 1.95
(95% CI = 1.51-2.52) för män. Motsvarande OR för generell brottslighet var 1.55 (95% CI = 1.311.82) för kvinnor och 1.34 (95% CI = 1.19-1.51) för män. I linje med huvudanalyserna fann vi inget
stöd för kausala effekter bland män eller kvinnor eftersom sambanden försvagades kraftigt (Män;
våldsbrottslighet; OR = 1.25 [95% CI = 0.49-3.17]; Kvinnor; våldsbrottslighet; OR = ej möjlig att
räkna ut p.g.a. få observationer; Män; generell brottslighet; OR = 1.14 [95% CI = 0.76-1.73];
Kvinnor; generell brottslighet; OR = 1.00 [95% CI = 0.60-1.63]).

Studie 2
Tabell 4 visar huvudresultaten från Studie 2. I denna studie var sambandet mellan självrapporterad
utsatthet för försummelse eller övergrepp och icke-sexuellt våldsamt beteende starkt och statistiskt
signifikant (OR = 3.50) samt påverkades inte nämnvärt av att vi kontrollerade för kön och ålder
(OR = 3.76). Likt Studie 1, försvagades sambandet i cotwin control-analysen (OR = 2.30), vilket
tyder på att det finns en kausal effekt av utsatthet för övergrepp i barndomen på självrapporterat
icke-sexuellt våldsamt beteende i vuxen ålder, men också att familjär confounding har stor
betydelse.
Tabell 4 visar vidare att utsatthet för övergrepp var måttligt relaterat till sexuellt våld (OR = 2.10),
även när vi kontrollerade för kön och ålder (OR = 2.31). Sambandet försvagades inte i cotwin
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control-analysen (OR = 2.82), vilket ger stöd för att utsatthet för övergrepp i barndomen har en
orsaksinverkan på sexuellt våldsamt beteende i vuxen ålder.
I en uppföljande frågeställning undersökte vi också om det fanns skillnader i risker för utfallen
bland individer som blivit utsatta för sexuella övergrepp respektive fysisk misshandel. Resultaten
visade ett måttligt samband mellan sexuella övergrepp i barndomen och våldsamt beteende (OR =
1.76; 95% CI = 1.08-2.84) och sexuellt våld (OR = 2.39; 95% CI = 1.53-3.72) i vuxen ålder. Vi fann
här stöd för kausala samband eftersom associationerna kvarstod ungefär på samma nivå i cotwin
control-analysen, för både våldsamt beteende (OR = 1.60; 95% CI = 0.50-4.90) och sexuellt våld
(OR = 2.40; 95% CI = 0.85-6.81). Vi fann ytterligare stöd för kausala effekter då fysisk misshandel
var måttligt relaterat till sexuellt våld (OR = 2.39; 95% CI = 1.53-3.72) och sambandet kvarstod på
samma nivå i cotwin control-analysen (OR = 2.40; 95% CI = 0.85-6.81). Däremot fanns ett starkt
samband mellan utsatthet för fysisk misshandel och våldsamt beteende (OR = 5.20; 95% CI =
3.86-7.02), som försvagades kraftigt i cotwin-control analysen (OR = 2.25; 95% CI = 0.98-5.18),
vilket ger stöd för en kausal effekt, men också betydande familjär confounding.
Tabell 4. Samband mellan självrapporterad utsatthet för övergrepp i barndomen och sexuellt och
icke-sexuellt våldsamt beteende i vuxen ålder
Våldstyp
OR
(95% CI)

Sexuellt våld

Utsatthet för övergrepp
%, (n)

Nej
(n=5674)

Ja
(n=235)

Ojusterat

Justerat

1286
(22.8%)

90
(38.3%)

2.10
(1.60-2.76)

2.31
(1.75-3.05)

2.82
(1.42-5.61)

OR
(95% CI)

Icke-sexuellt våld

Utsatthet för övergrepp
%, (n)

a

Justerat,
cotwin
b
control

Nej
(n=5716)

Ja
(n=227)

Ojusterat

Justerat

1279
(22.4%)

117
(51.5%)

3.50
(2.64-4.52)

3.76
(2.87-4.92)

a

Justerat,
cotwin
b
control
2.30
(1.10-4.83)

Not. OR=Oddskvot; OR är ett effektmått för sambandet mellan utsatthet för övergrepp i barndomen och senare
våldsamt beteende. 95% CI=95% konfidensintervall; 95% CI som inte innefattar 1.0 betyder att OR är statistiskt
signifikant (p < .05) a) OR för sambandet mellan utsatthet för övergrepp och senare våldsamt beteende justerat för ålder
och kön. b) OR för sambandet justerat för eventuell familjär confounding (d.v.s. genetiska och tidiga familjemiljö
variabler som är relaterade till utsatthet för övergrepp och också ökar risken för utfallen).
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DISKUSSION
Vi undersökte bakomliggande orsaker till sambandet mellan utsatthet för övergrepp i barndomen
och olika typer av brottsligt beteende i vuxen ålder. För detta använde vi två stora, av varandra
oberoende, populationsbaserade urval från Sverige (ca 18,000 individer) och Finland (ca 6000
individer). Resultaten tyder på att det finns kausala samband mellan utsatthet för övergrepp i
barndomen och senare brottslighet, framförallt sexuellt våld. Men resultaten visade också att
familjära riskfaktorer (genetiska och tidiga miljöfaktorer) kopplade till både utsatthet och senare risk
för brottslighet har stor betydelse för icke-sexuellt våld och generell brottslighet.

Kausala samband
I linje med tidigare forskning (t ex Jespersen et al., 2009; Maxfield & Widom, 1996; Seto &
Lalumière, 2010; Widom & Ames, 1994) fann vi att barn som blir utsatta för övergrepp i
barndomen har en fördubblad risk för att själva begå sexuella och 2-4 gånger högre risk att begå
icke-sexuella våldshandlingar mot andra personer när de blir vuxna jämfört med icke-utsatta barn.
Vår studiedesign gjorde också att vi bättre än tidigare undersökningar kunde närma oss svaret på
om dessa samband också var kausala, d.v.s. av orsak-verkantyp. Till skillnad från tidigare
tvillingstudier (Jaffee et al., 2004; Nelson et al., 2002; Johnson-Reid et al., 2010), som har haft
begränsade uppföljningstider, fann vi dessutom att det finns ett orsakssamband, om än svagt till
måttligt, mellan utsatthet för övergrepp i barndomen och senare lagförd våldsbrottslighet,
självrapporterat icke-sexuellt våld och framför allt självrapporterat sexuellt våld i vuxen ålder. Mer
forskning behövs för att klargöra om kausala samband, mellan t ex utsatthet för övergrepp och
senare sexuellt våld mot andra är direkta; genom social inlärning och imitation (Burton, 2003) eller
mer indirekta; t ex genom negativ inverkan på den drabbade personens psykosexuella utveckling
(Brown et al., 2004; Cortoni & Marshall, 2001; Smallbone & McCabe, 2003); försämrad bearbetning
av social information (t ex fientligt attributionsmönster) (Crick & Dodge, 1994; Dodge, 1993;
Shahinfar et al., 2001; Weiss et al., 1992); eller kortisolutsöndring vid stressande stimuli (OulletMorin et al., 2012). Framtida studier bör inkludera sådana möjliga medierande variabler, så deras
roll för sambandet mellan utsatthet för övergrepp och senare brottslighet kan undersökas.

Familjär confounding
Utöver att vi fann stöd för kausala effekter mellan utsatthet för övergrepp och senare vålds- och
sexualbrottslighet, fann vi också att genetiska och/eller tidiga miljöfaktorer kopplade både till
utsatthet för övergrepp och brottslighet i vuxen ålder är av betydelse. Detta var mest markant för
sambandet mellan utsatthet för fysisk misshandel och icke-sexuellt våldsamt beteende samt generell
brottslighet. Hur ska man då förstå det som studierna tycks visa? Vad betyder det att det finns
genetiska faktorer som är kopplade både till utsatthet för övergrepp i barndomen och ökar risken
för brottslighet i vuxen ålder? Dessa resultat överensstämmer med vad man inom
beteendegenetiken kallar gen-miljö korrelation (Plomin et al., 1977; Scarr & McCartney, 1983).
Gen-miljö korrelation finns i tre olika varianter - passiv, evokativ och aktiv. Passiv gen-miljö
korrelation innebär att föräldrar kan tillhandahålla både genetik och miljö av betydelse för barnets
våldsamma beteende. Hypotetiskt sett skulle därför barnmisshandel kunna vara en markör för
barnets genetiska risk att själv bli våldsam snarare än en kausal riskfaktor för våldsamt beteende.
Evokativ gen-miljö korrelation betyder att genetiskt influerade egenskaper hos barnet (t.ex. tidiga
beteendeproblem) kan bidra till, men självklart aldrig ursäkta vissa reaktioner (t.ex. fysisk
misshandel) i barnets omgivning, som i sin tur kan öka risken för negativa utfall (t.ex. brottslighet i
vuxen ålder). Aktiv gen-miljö korrelation innebär att individer söker sig till miljöer som är i
samklang med deras genetiska predisposition (troligen inte aktuellt för sambanden i detta projekt).
Tyvärr kunde vi i detta projekt inte undersöka eventuell gen-miljö korrelation eftersom det krävs att
man gör separata cotwin control-analyser bland enäggs- och tvåäggstvillingar, vilket inte var möjligt
på grund av för få observationer. Tidigare studier har dock visat att både passiv (Jaffee et al., 2004)
och evokativ (Jay Schulz-Heik et al., 2010; Wade & Kendler, 2000) gen-miljö korrelation är av
betydelse för sambandet mellan utsatthet för övergrepp och senare antisocialt beteende.
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Nyanser
Till skillnad från tidigare studier (Borowsky et al., 1997; Jespersen et al., 2009) fann vi inget stöd för
att barn som specifikt utsatts för sexuella övergrepp har förhöjd risk för att själva utföra sexuellt våld
i vuxen ålder jämfört med barn som utsatts för icke-sexuella övergrepp (den s.k. Sexually abusedsexual abuser-hypotesen). I en av våra uppföljande sensitivitetsanalyser fann vi nämligen att
individer som utsatts för fysisk misshandel i barndomen uppvisade liknande riskökning för sexuellt
våld i vuxen ålder som de individer som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten, vilket
stämmer väl överens med en uppmärksammad longitudinell studie i USA (Widom & Ames 1994).
Som föreslagits tidigare kan det dock vara så att sexually abused-sexual abuser-sambandet är
specifikt för utfallet sexuellt övergreppsbeteende mot barn (Borowsky et al., 1997; Jespersen et al.,
2009). I den andra sensitivitetsanalys undersökte vi om utsatthet för övergrepp uppvisar olika
sambandsmönster beroende på vilken brottstyp man analyserar. Vi fann att utsatthet för övergrepp
var tydligast kausalt relaterat till senare sexuellt våld och att kausaliteten är svagare för icke-sexuellt
våld och obefintlig för generell brottslighet. Utöver detta fann vi, i en tredje och sista
sensitivitetsanalys, inga större könsskillnader i hur utsatthet för övergrepp är relaterat till senare
icke-sexuell våldsbrottslighet och generell kriminalitet.

Styrkor och svagheter
Tidigare forskning på området består till stor del av små kliniska urval av utsatta barn utan
kontrollgrupper, vilket begränsat kunskapen om betydelsen av utsatthet för övergrepp för senare
brottslighet. Detta projekt bygger på två mycket stora populationsbaserade tvillingstudier med
individer som blivit utsatta för övergrepp i barndomen och andra utan sådan erfarenhet. Detta
gjorde det möjligt att, med tillräcklig statistisk styrka, studera sambandet mellan utsatthet för
övergrepp och risk för senare brottslighet. Men den största styrkan i projektet är givetvis att vi med
hjälp av tvillingdesignen inte bara kunde studera associationer utan också eventuella kausala
samband mellan utsatthet för övergrepp och senare brottslighet. Det finns bara ett fåtal studier som
gjort detta tidigare, men ingen av dessa har kunnat koppla utsatthet för övergrepp i barndomen och
brottslighet i vuxen ålder, vilket gör detta projekt unikt i sitt slag.
Det finns också ett antal svagheter i projektet som bör nämnas. För det första har tidigare
systematiska kunskapsöversikter påvisat svaga effekter av egen övergreppserfarenhet på återfallsrisk i
brott bland ungdomar (Cottle et al., 2001), samt ingen riskökande effekt för brottsåterfall bland
sexualbrottsdömda (Hanson et al., 1998). Den eventuella kausala betydelsen av
övergreppserfarenheter för återfall i brott kunde vi inte studera p.g.a. för få observationer. För det
andra, trots att båda delprojekten omfattade väldigt många deltagare, så hade vi begränsad möjlighet
att säkerställa statistisk signifikans för sambanden mellan specifika former av utsatthet och senare
brottslighet. För det tredje, validiteten av retrospektiv självrapportering av utsatthet för övergrepp i
barndomen har ifrågasatts. Tidigare forskning har visat att man tenderar att underrapportera
erfarenheter av utsatthet (Hardt & Rutter, 1994). Om brottsliga individer underrapporterade
utsatthet för övergrepp i större utsträckning än icke-brottsliga individer i det aktuella projektet, så är
de observerade sambanden lägre än vad de borde vara. Dock har tidigare studier visat att
retrospektiv och prospektiv rapportering av utsatthet för övergrepp resulterar i stort sett lika starka
riskökningar för senare våldsamt beteende (Smith et al., 2008; Tajima et al., 2004). Vi har ingen
anledning att tro att det ser annorlunda ut för sexuellt våldsamt beteende.
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KRIMINALVÅRDSRELEVANS
En stor andel av Kriminalvårdens klienter har övergreppserfarenheter av fysisk, emotionell och
sexuell karaktär från både barndom och vuxenliv. Våra projektresultat tyder på att utsatthet för
övergrepp i barndomen har en svag till måttlig kausal inverkan för eget framtida sexuellt och ickesexuellt övergreppsbeteende. En systematisk kunskapsöversikt visade nyligen att deprimerade
individer med erfarenheter av utsatthet i barndomen är svårare att behandla jämfört med
deprimerade individer utan sådan erfarenhet (Nanni & Danese 2012), vilket möjligtvis stämmer
också bland Kriminalvårdens klienter. Liknande effekter skulle kunna gälla även beträffande
klienternas mottaglighet för återfallsförebyggande behandlingsprogram samt specifika insatser mot
ADHD och substansanvändningssyndrom som bidrar till återfallsrisken. Sammantaget finns det
stöd för att man i vården av Kriminalvårdens klienter bör uppmärksamma och reflektera över om
övergreppserfarenheter bör leda till individuella anpassningar av de insatser som ges.
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