
Hur man kan få unga att leva mer
hälsosamt

? ??

Docent Kristina Berg Kelly 

Göteborg

kristina@bob-kelly.se



Det är ett faktum att…

• Särskilt unga kvinnor ökar i vikt under ungdomsåren
och blir överviktiga

• Att de som varit feta som barn fortsätter att vara feta 
under ungdomsåren och ofta ökar sin fetma

• Att många unga minskar sin fysiska aktivitet

• Att många unga känner sig feta.. 
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Ungdomsåren är kritiska

• Då väljer man sin livsstil för vuxenlivet

• 90 % av dem som röker i vuxen ålder har börjat för
20 års dagen

• Samvariation (clustering) mellan alla ohälsostilar är
ett faktum

– Se upp för enfrågeinsatser
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Känner du dig frisk?
JA

84%

NEJ

16%

Självmords

funderingar

11% 37%
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Riskabla livsstilar hos flickor i åk 7 som röker (n= 86) 
respektive inte röker (n=486)

Äter godis/chips dagligen 48 22

Använder alltid säkerhetsbälte 23 71

Har haft samlag 29 1

Dricker alkohol >2 ggr/mån 38 5

Är berusad >1 gång/mån 34 0

Dricker alkohol ensam 4 1

Råkar i slagsmål 20 5

Trivsel med livet, VAS 0-10 6,6 7,7

Trivsel i skolan, VAS 0-10 5,5 7,3

Rökare Icke-rökare

% %
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Hjärnan byggs om under 
ungdomsåren , fungerar annorlunda

1. Grå substans minskar
Synaptisk pruning (beskärning)
Onödiga kopplingar försvinner
Effektiviteten ökar

“ “Use it or loose it”

2. Vissa centra i hjärnan påverkas starkt av
pubertetshormoner: “känslohjärnan”, den sociala hjärnan

3. Vit substans ökar
Myelinisering, frontalloben sist, “kontrolltornet”
“Motorvägar” i stället för små vindlande stigar
Snabbhet och effektivisering

4.   Hjärnans inneboende plasticitet unik för människan
gör oss anpassningsbara, kreativa

detta fönster stängs vid ca 25 års ålder
kristina@bob-kelly.se



2. Den sociala hjärnan: chans och risk!

• Allt starkare anknytning till jämnåriga och kamrater
– Med kompisar vågar man sånt man aldrig skulle göra

annars

– Detta kallar vi grupptryck

– Men: unga väljer aktivt vilka grupper man vill umgås
med

• Ökat experimenterande och risktagande

• Ökat behov av sensationer/ spänning
– Risktagande

– “Sensation-seeking” 

kristina@bob-

kelly.se
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3. Vit substans - Myelin

Myelin omsluter långa nervfibrer – axoner
ger snabbare signaler
pågår nästan hela livet
men mest under barndom och pubertet

10-25 år: myelinisering bakifrån och framåt
frontalloben sist
leder till motorvägar i hjärnan
förbättrad kognitiv funktion

kristina@bob-kelly.se
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3.Frontalhjärnan 15-23 år
Hjärnans kontrolltorn!

Reglerar och kontrollerar: 

Beslutsfattande
Planering, genomförande
Logistik
Konsekvenstänkande
Omdöme
Impulskontroll

kristina@bob-kelly.se
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Hälsofrämjande under ungdomsåren

• Först vid 23-25 års ålder är ungdomars exekutiva funktion, 
tidsplanering och emotionella kontroll på vuxen nivå

• Kritiska granskningar har visat att även de bästa
hälsofrämjande programmen saknar effekt 3-6 mån efter
avslutning

• Nu vet vi varför !

• Vissa program har direkt skadlig effekt
– Kyskhetslöftet

– Motiverande samtal på alltför unga och av oerfarna behandlare

kristina@bob-kelly.se 13



• Ungdomsmedicinare älskar FH

• WHO älskar FH

• Särskilt Internationellt så älskar dagens
ungdomsmedicinare folkhälsometoder

• I många länder har man aldrig tänkt på det
viset förr. Sjävklart för oss…
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Existerande folkhälsometoder:
som är hälsofrämjande för unga

• Politik: 
– Social determinats of health 

• Lagar som är direkt hälsofrämjande
– Körkortskrav och körkortsålder
– Reglerad tillgång till  alkohol, narkotika och tobak
– Giftasålder, samtyckeskrav på sex-området…

• Ekonomiska styrmedel
Priset på akohol och tobak
Gratis eller subventionerade P-piller

• Kunskap
• www.umo.se om sex- och samlevnadsfråor

• Tillgång till medicinsk service 
• Vaccination
• Ungdomsmottagningar
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Kan “nya”  folkhälsometoder
förebygga obesitas???

• Politik
– Stärka lokalt folkhälsoarbete

• Lagar
– Förbud mot läsk, godis , juice i skolor och skolkafeer, 
– Förbud mot smågodisförsäljning i matbutiker?
– Stänga godistemplen, yoghurtbarer och liknande

• Ekonomi
– Motionspeng för unga , jfr skolpeng, busskort
– Priset på sötsaker, söta bakverk, glass o dyl, chips ????

• Kunskap
• Adekvat hälsoinfo till unga på alla sociala medier
• Se över vad lär de sig i skolan?
• Vad lär sig föräldrar om kost och motion?

• Medicinsk service
– “hälsokliniker”
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Editor's Choice
Sugar tax and screening: listen to the evidence

Fiona Godlee, editor in chief

the BMJ1

• Cite this as: BMJ 2016;352:i33

• Online 2016 0108

• fgodlee@bmj.com
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www

• Unga har hög tilltro till vad som påstås på nätet
• Många myter florerar där
• Motstridiga och delvis helt absurda påståenden
• Unga vill ha tillgång 24/7
• Onlineservice

.teenagehealthfreak.com
– epokgörande

• .umo.se
- svenska ungdomsmottagningarna 
180 000 besökare första månaden
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Vad mer kan vi göra?

• Först vid 23-25 års ålder är ungdomars exekutiva
funktion, tidsplanering och emotionella kontroll på
vuxen nivå

• Kritiska granskningar har visat att även de bästa
hälsofrämjande programmen saknar effekt 3-6 mån
efter avslutning

kristina@bob-kelly.se 21



Hälsofrämjande arbetet specifikt 
för ungdomsåren

• Bronfenbrenners och Lerners ekologiska teorier

• Protecting Young People from Harm?

• PYD : Positive youth development
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Bronfenbrenner och Lerners
ekologiska teorier

• Mikrosystemet/Isosystemet viktigast
– VIP: föräldrar,en betydelsefull lärare, en granne

• Mesosystemet

– Samstämmiga budskap bland viktiga vuxna och i lokala nätverk

• Exosystemet
– Lokal policy i skolor om ANT, skolbudget, fritidssatsningar

– Satsningar på ett varierande fritidsutbud med delaktighet och bra 
rollmodeller

– efterlednaden av policies och lagar

• Macrosystemet
– Nationella och globala lagar och konventioner, 

– FNs barnkonvention och om mänskliga rättigheter WHO:s arbeten
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Viktiga salutogena faktorer i 
mikrosystemet, ex…

• Att folk vet vad man heter…

• Att man har ett gott förhållande till sin familj eller 
någon annan viktig person

• Att skolan (arbetet) är meningsfullt, begripligt, 
hanterbart (KASAM- ANTONOVSKI, och (school
connectedness) )

• Att känna sig kompetent, att få lyckas

• Att åldersadekvat utveckling befrämjas
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Mikrosystemet: De viktiga
föräldrarna…

• 15-åriga danska flickor som inte röker trots att båda
föräldrarna röker:

• “ För mina föräldrar har det alltid varit viktigt att jag 
inte skulle röka , för det är ohälsosamt”

• “De skulle bli väldigt ledsna om jag började röka”

• “De har sagt att jag klarar mig bra utan att behöva
röka…”

• Från Youth 
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Microsystemet och mesosystemet: Samtal 
med unga med diabetes som röker

• ”Om mina föräldrar åtminstone hade blivit arga..” 

• ”Jag skall absolut sluta röka för det vill min 
diabetesläkare…..”

• ”Alla mina kompisar röker..”

• ”Den bästa läraren rökte..”

• ”Jag hörde väl om det på något diabetesläger men 
jag var bara 11 år då…”

• ”Om de åtminstone begärde leg i butiken närmast 
skolan….”
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Exosystemet, gruppnivå: samhällets
erbjudanden som påverkar hälsan

• Adocacy – lobbying 
– Föräldrargrupper
– Ungdomar själva
– Ungdomsråd

• Ungdomsvänlig vård, YFHS med god tillgänglighet
• Samhällets erbjudanden : parker, lekplatser , bollplaner, gymnastiksalar , samlingslokalerav

alla slag, kafeer, fritidsgårdar, föreningar?
• Finns vuxna samtalspartners i dessa miljöer?

• Hur samhället ser ut rent fysiskt har visat sig påverka hälsan
– Nedslitet? Nedskräpat? Grönområden??
– Forskargrupper åker runt och räknar och ritar in på kartor

• Hur “andan”, kulturen är i lokalsamhället
– Satsar man på ungas hälsa?
– Finns engagerade lobbygrupper

• föräldrar? Politiker
– Ekonomiskt? Konkret?

kristina@bob-kelly.se 28
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Experimenterande med vuxenlivets vanor
åk 7 och 9,  drygt 300 /per kommun

Använder alltid säkerhetsbälte 59 47 48

Frukt och grönsaker dagligen 62 59 54

Röker dagligen 5 8 12

Dricker alkohol >2 ggr/mån 12 25 23

Aldrig prövat/prövat någon gång 66 49 44

Varit berusad >2 ggr/mån 5 19 10

Aldrig prövat narkotika 99 96 98

Haft samlag 13 18 22

Haft självmordstankar 15 23 25

Ja-svar i % av alla svar

Kommun

A B C
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Liknande viktiga teorier
eller kärt barn har många namn

• PYD:  positive youth development

• Antonovskis KASAM /SOC

– Hanterbart, begripligt, meningsfullt

• Risk and protective factors, resilience-begreppet

• Connectedness – samhörighet, delaktighet

• Elin Grothberg, WHO: att ha, att vara, att kunna

kristina@bob-kelly.se 30



Som skolläkare på gymnasiet

Har jag ofta frågat mig

kristina@bob-kelly.se

• I KASAM anda

• För denna elev: har skolan hittills varit

• BEGRIPLIG

• HANTERBAR

• MENINGSFULL ?
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PYD: Positive youth development

 Stärka ungdomar att använda sin kunskap och
kompetens för att förverkliga sina framtidsmål

 Se individen som aktör för sin egen hälsa i samklang
med meso- och exosystem

 Förse de  unga med akademiska , ekonomiska och
praktiska möjligheter i livet

• Men hur främja ungdomars bästa ???
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PYD: Individen som aktör 

• ”Jag tar bara med mig lite pengar för då kan jag inte 
köpa cigaretter…”

• ”När jag får barn skall jag sluta, det är olämpligt att 
röka då…”

• ”Jag röker inte hemma för då blir mina föräldrar så 
ledsna…”
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Hur lokalsamhället kan samverka
Involvera:

• Alla ungdomar i olika grupper
• Alla anställda i skolan
• Alla elever
• Deras föräldrar
• Socialtjänsten
• Fritidsverkdsamheter alla slag , inom sport , kultur, kafeer
• Närpolis
• Ungdomsmottagningar, annan medicinsk service
• Frivilligorganisationer
• Kommersiellt verksamhet typ kafeer, gym
• Lokalpolitiker
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Att grubbla vidare på …

• Vad vill ungdomar själva? 
– FRÅGA dem!!!

– Starta ungdomsråd!

• Hur hänger ohälsosamma matvanor ooh bristande
motionslust ihop med andra ohälsobeteenden? 

• Har neuropsykiatriska störningar betydelse för
livsstilen?

• Breda studier över hälsofrämjande metoder i själva
lokalsamhället

• Hur utnyttja sociala medier?
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Dagens nyckelord

• Clustering

• Den sociala hjärnan

• Hjärnans kontrolltorn

• Nya moderna folkhälsometoder

• Bronfenbrenners och Lerners ekologiska
teorier

– PYD; risk and protective factors. Kasam ..
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Och slutordet: Gräv där du står
Tack!!!
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