
LORDIA
LONGITUDINAL RESEARCH ON DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE

VAD ÄR LORDIA?

LoRDIA är ett prospektivt longitudinellt forskningsprogram om ungdomars  sociala nätverk, 
missbruk, psykiska hälsa och skolanpassning, med avsikt att följa alla elever i aktuella 
årskurser i valda kommuner, inklusive särskola. Följande centrala forskningsteman behandlas:

•Ungdomar och substansmissbruk – kartläggning av epidemiologi och utvecklingsförlopp. 

•Diagnostiska kriterier för missbruk/beroende/addiktion hos ungdomar – nosologi och 
prediktionsförmåga.

•Olika manliga & kvinnliga förlopp i missbruksutveckling av alkohol respektive droger

•Förhållandet mellan personlighet, ohälsa och droger

•Personer med funktionshinder och missbruk

•Föräldra- och kamratrelationer: olika sociala influenser

•Skolfungerande  i relation till trivsel, hälsa och substansbruk

SYFTE OCH METOD

Syftet är att beskriva och förklara utvecklingsförlopp av alkohol- och 
drogbruk, byten av droger, följder för anpassning socialt och i skolan, 
och för utveckling av relaterade hälsoproblem, personlighet och 
psykisk hälsa, relation till familjefaktorer, samt att kunna ge prognos 
för missbruk och beroende utifrån ärftliga, sociala, interpersonella och 
psykologiska faktorer. 

Designen är av longitudinell karaktär, där studier bedrivs genom årlig 
enkätinsamling under en period av 5 år. En sådan design bedrivs för 
att på bästa möjliga sätt följa naturliga och komplicerade 
utvecklingsförlopp. Olika avancerade statistiska redskap och metoder 
används för att påvisa samband och kausala effekter i ungdomars 
utveckling. 

NÅGRA STUDIER
•Föräldrabarnkommunikation och tweenisars riskbeteende (Sabina 
Kapetanovic, doktorand, JU)

•Relation mellan föräldrars självtillit och närhet till barnet, och 
barnets upplevda riskbeteende (Sabina Kapetanovic, doktorand, 
JU)

•Tidig debut i substansbruk (Birgitta Ander, doktorand, JU)

•Platsens betydelse för ungdomars substansbruk (Birgitta Ander, 
doktorand, JU)

•Psykiskt välmående,  ohälsa och tidiga alkoholerfarenheter bland de 
yngsta ungdomarna (tweenisar). Barnets personlighet ur ett själv-
och föräldraperspektiv (Karin Boson, doktorand, GU)

•Utveckling av droganvändning och kriminellt beteende under 
tonåren: utvecklingsmönstren och kausala faktorer (Russell Turner, 
doktorand, GU)

•Utveckling av vänskapsnätverk under tonåren och dess betydelse för 
droganvändning och kriminalitet (Russell Turner, doktorand, GU)

•Individ-och miljöfaktorers påverkan på självrapporterad delaktighet 
I olika livsmiljöer för ungdomar med funktionsnedsättningar eller 
långvariga hälsotillstånd (Frida Lygnegård, doktorand, JU)

•Påverkan av psykisk misshandel och känslomässig försummelseJ på 
psykisk ohälsa och hälsa (Johan Hagborg, doktorand, GU)

•Samband mellan sexuella, fysiska och psykiska övergrepp och 
utvecklandet avsjälvskadebeteende och missbruk (Johan Hagborg, 
doktorand, GU)

•Barn som far illa – vilka är de och hur uppmärksammas de av 
samhället (Thorbjörn Ahlgren, Fil.dr, JU)

•1860 ungdomar som följs från 12-13 års ålder (åk 6 respektive 7) och senare upp 

till myndighetsåldern (år 2 gymnasiet).

•Föräldrar ombedes besvara en postenkät vid baslinjemätningen i åk 6/7 och en 

postenkät vid mätningen i åk 7/8.

•Lärarna ombedes göra skattningar av elevers skolbeteende och registeruppgifter om 

skolprestation inhämtas samma år som eleverna följs (totalt 4 ggr: åk 6/7, åk 7/8 

, åk 8/9 + gymn. åk 2)
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