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AGENDA:

LoRDIA – ett	forskningprogramom	tonårsutveckling

STUDIER:
1. Droger,	alkohol	och	kriminalitet.	Vad	är	

kopplingen	under	tonåren?
2. Ungdomars	psykiska	hälsa	och	personlighet.	Vad	

kan	påverka	tidigt	alkoholbruk?
3. Föräldra-barn-relation	och	kommunikation.	Hur	

påverkar	det	barnets	riskbeteende?



• En	studie	som	följer	ungdomar	genom	tonåren	med	
fokus	på	psykisk	hälsa/ohälsa,	relationer	och	
alkohol/droganvändande.	Start	2013.

• Både	ungdomar,	föräldrar	och	lärare	deltar	– unikt!

• Tvärvetenskapligt	samarbete	mellan	Högskolan	i	
Jönköping	och	Göteborgs	universitet.	

• Forskningsfinansiärer:	
FORTE,	FORMAS,	VR	och	VINNOVA

Vad	är	det?



• Antal	inbjudna	deltagare	ca	2000	ungdomar	+	deras	
föräldrar	och	lärare

• Alla	12- och	13åringar	(6:an	och	7:an)	i	fyra	kommuner	följs	
upp	till	17-18års	ålder	(åk	2	på	gymn)

• Jämn	fördelning	flickor/pojkar	och	årskurs

• Bortfall	ca	25%	(föräldrarna	sa	nej	eller	eleven
ville	ej	vara	med)

Vilka	är	med?



Hur	då?

2013	
åk	
6+7

2014	
åk	
7+8

2015	
åk	
8+9

2016	
åk	9

2017	
åk 2

2018	
åk	2



Varför	då?



1.	Droger,	alkohol	och	kriminalitet	–
Vad	är	kopplingen	under	tonåren?

RUSSELL	TURNER
DEPARTMENT	OF	SOCIAL	WORK
UNIVERSITY	OF	GOTHENBURG

förebygg.nu 2017, Göteborg



Tre	relationer	mellan	substansbruk	
och	kriminalitet

Stabilitet	– beteendet	
fortsätter

Samtidslänkar	– beteenden	
sker	tillsammans

Orsakslänkar	– beteenden	
orsakar	varandra



Vad	gjorde	vi	i	studien?

Analyssätt	som	tar	hänsyn	till	
individuella	variationer



A	random-intercept cross-lagged panel	
model



Vad	visade	studien?

• Individuella	faktorer	spelar	en	större	roll	för	
kriminalitet	än	för	drogbruk	eller	
berusningsdryckande

• Kausala	länkar	mellan	dessa	beteenden	är	
väldigt	svaga	– främst	kriminalitet	som	leder	
till	berusningsdryckande	och	drogbruk

• Dessa	beteenden	utvecklas	olika	– och	rollen	
för	individuella	faktorer	ändras	snabbt



Vad	betyder	det	för	praktiken?

• Tre	olika	preventionsförhållnings	för	dessa	
tre	beteenden:

• Kriminalitet	börjar	först	och	verkar	viktigaste	att	
ingripa	i.

• Berusningsdryckande	ökar	mest	vid	åk	8/9	men	
då	spelar	sociala	faktorer

• Drogbruk	är	låg	(fram	till	åk	9)	och	av	mer	
sporadisk	natur.



2. Ungdomars psykiska hälsa och personlighet -
vad kan påverka tidigt alkoholbruk?

Karin	Boson
Leg.	Psykolog,	 PhLic,	doktorand
Psykologiska	 institutionen	Göteborgs	 universitet



• 1383 LoRDIA-ungdomar, 12-13 år (våg 1)
• Jämn fördelning kön och årskurs.
• Syfte: utforska mönster av självrapporterade
internaliserande och externaliserande
problemstilar, samt välbefinnade i relation till 
alkoholerfarenheter hos svenska flickor och pojkar
i tidig tonår. 

Studie 1



• Flickor rapporterar högre internaliserande problem
• Pojkar rapporterar högre externaliserande problem
• Pojkar rapporterar högre välmående

• Alkoholerfarenheter: 
• ca 12 % har druckit minst ett glas alkohol någon gång. 
• ca 3 % rapporerar att de varit berusade

• resten alcohol-naiva. 

Vad	fann	vi?



• 12-13 åringar mår generellt sett bra! 
= varken internaliserande eller externaliserande
problem + högt välmående.

• Externaliserade problem mer vanligt bland de med 
högt välbefinnade. (Fler pojkar)

• Flickor med internaliserade problem och lågt
välbefinnade är statistiskt överrepresenterade bland 
ungdomar med tidiga alkoholerfarenheter. 

Vad	fann	vi?



Vad	betyder	det?

• Vi behöver inkludera genusperspektiv och
välmående-perspektiv när vi beskriver, 
förklarar och möter psykisk ohälsa bland 
ungdomar.

• Särskilt ungdomar med tidiga
alkoholerfarenheter!



• Ca 800 LoRDIA-ungdomar, 14-15 år (våg 3)
• Någorlunda jämn fördelning kön (57% flickor) 

• Syfte: Utforska vad som är relaterat till tidigt
alkoholbruk. Närvaro av psykisk ohälsa eller
frånvaro av välmående? Hur påverkar
personlighetsfaktorer?

Studie 2



Internaliserande problem - ökade könsskillnader
Externaliserande problem - inga könsskillnader

Välmående - fortfarande högre bland killar
Nyhetssökande högre bland killar
Riskundvikande högre bland tjejer

Alkoholerfarenheter: 
• ca 26 % har druckit minst ett glas alkohol senaste året. 

• ca 14 % rapporerar att de varit berusade senaste året.
• resten alcohol-naiva. 

Vad	fann	vi?



Externaliserande problem ökade risken för tidigt alkoholdrickande (mer än 
ett glas + berusning) för både tjejer och killar.

Internaliserande problem minskade risken bland killar.
Välmående (närvaro/frånvaro) verkar inte kunna påverka tidigt 
alkoholdrickande.

Nyhetssökande och socialt belöningssökande ökade risken för både 
tjejer och killar. 
Riskundvikande minskade risken bland tjejer. 
Ökade samarbetsfunktioner minskade risken bland killar. 

Vad	fann	vi?



Vad	betyder	det?

• Det finns könsspecifika riskprofiler gällande tidigt 
alkoholdrickande och berusningsdrickande i yngre tonår.

• Kombinationen av externaliserande problem, högt 
nyhetssökande, högt socialt belöningssökande och lågt 
riskundvikande 

- riskprofil bland unga tjejer?
• Låg grad av internaliserande problem, hög grad av 

externaliserande problem och låga samarbetsfunktioner 
- riskprofil bland unga killar?



Föräldrar, tonåringar och 
tonåringars riskbeteende

Sabina Kapetanovic

School of Health and Welfare

Jönköping



VAD HÄNDER UNDER 
TONÅREN?

Sabina Kapetanovic



HUR KAN FÖRÄLDRAR 
SKYDDA SINA UNGDOMAR?

Sabina Kapetanovic 



RESULTAT
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RESULTAT 2
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IMPLIKATIONER FRÅN 
STUDIERNA

Sabina Kapetanovic

• Bevarande eller upprätthållande av nära
och öppna föräldrabarnrelationer av vikt
för framtida psykosociala utveckling

• Detta gäller i synnerhet “riskgrupper” av
ungdomar

• När föräldrar har tillit i sin egen
kompetens som föräldrar har de större
möjlighet att påverka



Tack	för	er	uppmärksamhet!	

LoRDIA www.lordia.se

Longitudinal Research on Development In Adolescence

Karin.Boson@psy.gu.se
Russell.Turner@soc.gu.se
Sabina.Kapetanovic@ju.se


