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Pekade på att barns och ungas psykiska hälsa och
utveckling var dåligt studerad i Sverige



Ledde till särskild gemensam satsning av fyra
forskningsråd:



•

Vetenskapsrådet

•

FORTE

•

VINOVA

•

FORMAS

Ett av de större forskningsprogrammen i denna
satsning är LoRDIA
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Tack till finansiärerna


Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova
(2012)



Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond (2014)



Stiftelsen Sävstaholm (2014)



Futurum (2014)



Forte (2015 och 2019)



Jönköping University (2017, 2019)
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Stor ungdomsstudie om
tonårsutveckling
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Följer ett stort antal (1886) ungdomar under hela
tonårsutvecklingen



Longitudinell – dvs följer samma individer under många år



Prospektiv – dvs följer dem i realtid, ej tillbakablickande



Epidemiologisk – populationen ur allmän befolkning, ej klinisk
studie



Följer brett – med frågor på ett mycket stort antal områden



Förutsättningar för att studera utvecklingsförlopp och
orsakssamband som inte kan studeras genom tvärsnittsstudier

Tvärvetenskapligt
samarbete
Mellan två lärosäten:
Hälsohögskolan i Jönköping (HHJ) och
Göteborgs universitet (GU)

Och flera läroämnen:
Socialt arbete, Psykologi och Handikappvetenskap och det
tvärvetenskapliga ämnet Välfärd och socialvetenskap var med
från början.
Senare har Psykiatri och Sociologi tillkommit.

Delar av projektgruppen
vid starten 2013

Thorbjörn Birgitta
Kristina
Mats
Sabina
Karin

Arne Inga
Anette
Frida

Johan
Claudia
Carina

Forskningsteamet
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Ledningsgrupp

Doktorander (disputerat)

Övriga deltagande forskare

Arne Gerdner, HHJ
(proj.led.)

Birgitta Ander, HHJ (2018)

Eleonor Fransson, HHJ

Mats Granlund, HHJ

Frida Lygnegård, HHJ
(2018)

Karina Huus, HHJ

Claudia Fahlke, GU

Karin Boson, GU (2018)

Anette Skårner, GU

Sabina Kapitanovic, HHJ
(2019) + HV Trollhättan

Thorbjörn Ahlgren, HHJ
Disa Bergnehr, HHJ +
Borås HS
Administration
Helena Engkvist, HHJ

Lilly Augustine, HHJ
Kristina Berglund, GU
Inga Tidefors, GU

Johan Hagborg, GU

Therese Skoog, GU

Russell Turner, GU

Margareta Bohlin, GU

Olov Aronson, HHJ

Kristian Daneback, GU

Torbjörn Kalin, HHJ

Sofia Enell, HHJ + Linné

Timo Liffner, HHJ

Därtill kommer c:a 25 intervjuare och c:a 40
timanställda som bidragit i datainsamling och
scanning

Peter Wennberg, SU
Anders Håkansson, LU
Bo Vinnerljung, SU

Fokusområden i LoRDIA
– ett urval
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Religiös förankring &
engagemang



Mobbning – som offer och
förövare – inkl. etnisk, sexuell
och annan personlig



Psykisk hälsa och ohälsa



Personlighet – temperament
och karaktär



Funktionsvariationer – fysiskt,
neuropsykiatriskt, kognitivt m.m.



Pubertet och
kroppsuppfattning



Bruk/missbruk av alkohol och
droger





Familjerelationer, föräldrar och
syskon, kommunikation, normer,
samhörighet, stöd & konflikt

Sexualitet – orientering,
erfarenheter, positivt och
negativt





Kamratrelationer – nätverk,
bästis, pojk- och flickvän

Erfarenheter av övergrepp
och försummelse under
barndom



Erfarenhet av kriminalitet



Skolfungerande, trivsel och
klassrumsklimat



Hederskulturella normer
(oavsett religion)



Fritidsaktiviteter – art och
omfattning



Socialt respektive biologiskt
arv för psykisk ohälsa, missbruk
och våld

Nätverksanalys


Varje enkät frågar om vilka som är de (upp till 8
närmaste kompisarna)



C:a 80 % av dessa ingår i LoRDIA



Ger förutsättning för sociogrambaserad
nätverksanalys över tid (t.ex. med
programpaketen Pajek och R-Siena)



Förutsättning för att t.ex. kunna undersöka
popularitet och utanförskap, samt selektion och
imitation
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Genomförs i fyra små och
medelstora kommuner


Värnamo, Gnosjö, Härryda och Vårgårda



Väl valda, dels pga gott samarbete med
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skolförvaltningarna,


Dels pga att föräldrarnas utbildning har samma spridning
som i riket

Population och urval


Samtliga 2150 ungdomar som 2013 gick i åk 6 eller 7
inbjöds att delta



Även de i särskola (saknas ofta i andra studier)



1886 ungdomar kvarstod med föräldrars och eget
samtycke (88 %)



Ingen skillnad mellan dessa och övriga inbjudna i kön,
etnicitet, skolfrånvaro eller skolmeriter
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Datainsamlingar
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Årliga datainsamlingar med omfattande elevenkäter
(350-450 frågor per gång) insamlas i klassrum av
teamet i fem vågor



Årliga lärarskattningar i grundskolan



Föräldraenkäter vid två tillfällen (våg 1 och 2)



Register över frånvaro, betyg och meritpoäng varje år.



Vid 19 års ålder epidemiologisk telefonintervju med
strukturerade diagnosinstrument om psykisk ohälsa,
missbruk, spelproblem (gambling och gaming)



Därefter fortsatta register och aktstudier till 25 år i nytt
projekt – LoRDYA

Omfattande information
muntligt (m) och skriftligt (s)


Till skolförvaltning inför projektet (m+s)



Till föräldrar inför första datainsamling (s)



Till elever inför varje datainsamling (m+s)



Till lärare och skolledning inför varje
datainsamling (s)



Till elevhälsan inför varje datainsamling (s)
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Information till utländska föräldrar
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270 barn har utländsk påbrå
med föräldrar som ibland har
bristfällig svenska



Informationsbreven översattes till
32 olika språk



Till en kostnad av 200 000 kr

Inkludering av unga med kognitiva
problem
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Alla enkäter har anpassats till enkelt och konkret
språk.



Skalor har anpassats. Färre svarsalternativ.



Vid datainsamling erbjöds barn med kognitiva
svårigheter hjälp, i form av läsning av frågor vid
behov.

Känsliga frågor ställs – på
respektfullt sätt

16



Mycket känsliga frågor om bl a psykisk ohälsa,
missbruk, brottsliga aktiviteter, sexuella vanor,
preferenser och problem, mobbning och trakasserier,
övergrepp och försummelse under barndom,
hederskultur etc.



Inledningsvis upprepas att det är frivilligt att svara, och
att man har rätt att hoppa över obehagliga frågor
(vilket i stort sett inte sker).



Enkäterna avslutas med frågor om hur det känts att
besvara enkäten. Genomgående positiv respons.
Återkommande hög svarsandel.



Om någon har obehagliga upplevelser hänvisas till
kontakt med elevhälsan, som informerats om frågorna

Varje datainsamling
föregicks av 4 pilotstudier
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Två s.k. ”read loud” med 4-5 elever i
motsvarande ålder för att kontrollera frågornas
begriplighet



Två i helklass för att kontrollera
mätinstrumentens egenskaper (faktorstruktur
och reliabilitet)



Dels med särskoleelever, dels med elever i
normalklass

Stränga rutiner för att säkra
konfidentialitet
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Efter första datainsamlingen förekommer inte namn
eller personnummer på enkäter eller i databas – endast
en fyrsiffrig kod.



Kodlistan ej tillgänglig för forskarna, endast för central
administration.



Intervjuarna förvarar kontaktuppgifter separat från
intervjuformulär, som ej heller innehåller namn eller
personnummer.

Etikprövningar


Varje datainsamling har godkänts i
etikprövning i Regional etikprövningsnämnd



Och senast i den nya samlade
Etikprövningsmyndigheten.
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Form för samtycke
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Före 15 år krävs att föräldrar accepterar att deras
ungdomar deltar



Om vi skulle krävt dessas aktiva samtycke (brevledes), så
skulle många barn från kaotiska familjer ha fallit bort



Etikprövningsnämnden beslöt därför godkänna s.k. ”passivt
samtycke”, dvs föräldrarna hade rätt att säga nej, genom
att skicka in frankerat svarsbrev, ringa eller e-posta



Om föräldrarna inte sagt nej så har ungdomarna själva rätt
att säga nej och lämna studien.



Båda föräldrarna fick information – till separata adresser



Två påminnelser gick sedan ut i samband med
föräldraenkäter

Få valde bort att ingå


88% kvarstår i studiepopulationen



De som utträdde skiljer ej från studiepopulationen
i kön, utländskt påbrå, frånvaro eller studiemeriter



Inga utträden skedde efter våg 1, men 64
ändrade sina tidigare nej och begärde att få
vara med från våg 2 (9 tidigare föräldra-nej, 55
tidigare elev-nej)



Vi tolkar det som gott förtroende



95% i gymnasiet var villiga att ge kontaktuppgifter
för intervju
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Högt deltagande i
respektive datainsamling


85-70% av studiepopulationen har deltagit per
gång under tiden de gick i grundskolan.



Något lägre i gymnasiet



Alla kan inte delta varje gång



Bl a har c:a 150 personer i studiepopulationen
flyttat från kommunen under grundskoletiden



96% har deltagit minst en gång.
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Har etiken hindrat?
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Omfattande etiska reflektioner har fortlöpande påverkat
LoRDIA i design och genomförande.



Eftersom det är en multicenterstudie så kostar
etikprövningarna mer.



Vår bedömning är att:

Etiken har stärkt rättssäkerheten
förtroendet hos deltagarna
stoltheten hos medarbetarna
och forskningens kvalitet

C:a 100 publikationer hittills
Fyra doktorsavhandlingar
Två licentiatavhandlingar
25 vetenskapliga artiklar
C:a 50 presentationer på vetenskapliga
konferenser
C:a 15 uppsatser på magister/master- eller
kandidatnivå
Tre populärvetenskapliga artiklar

Styrkor för fortsatt forskning


Många deltagare



Intensitet i datainsamlingar



Högt deltagande



Täcker tid från preadolescens till vuxna år



Inkludering av särskolebarn



Rik databas



God metrisk kvalitet



Flera informationskällor



Möjlighet till nätverksanalyser

Goda förutsättningar för fortsatt forskning om risk- och
skyddsfaktorer och utvecklingsprocesser.
Vi välkomnar externa forskare att använda våra data.

