Sittsjukan
– den nya hälsofaran
Vårt rörelsemönster och våra levnads
vanor förändras kontinuerligt. En
amerikansk forskargrupp visade
tydligt vid en genomgång av befintlig
statistik från 1960 till 2010 att våra
yrkesliv har förändrats kraftigt under
de senaste 50 åren. Andelen av befolk
ningen som har fysiskt tunga arbeten,
d.v.s. arbeten som ger både kondition
och muskelstyrka, har minskat kraftigt
och ersatts av yrken som är betydligt
mindre fysiskt krävande1.
De senaste åren har dessutom an
delen yrkesarbetande som utför sitt
arbete bakom en datorskärm ökat
kraftigt. Man fann att den minskade
energiförbrukningen under arbetstid
förklarar betydligt större andel av den
viktuppgång man ser i USA, än vad vi
tidigare förstått. Vi har varit ensidigt
fokuserade på kosten och våra mat
vanor1.
Samma forskargrupp har också
studerat kvinnors fysiska aktivitet
i hemmet (hushållsarbete) under
samma tidsperiod2. Hushållsarbetet
har minskat från 26 till 13 timmar i
veckan (p<0,001). Minskningen har
setts hos såväl yrkesarbetande kvin
nor som ”hemmafruar” och i alla
åldersgrupper. Det minskade antalet
timmar hushållsarbete motsvarade ca
2 500 kilokalorier per vecka (eller 360
kilokalorier per dag).
I samma undersökning fann man att
antalet motionstimmar hos amerikan
ska kvinnor hade ökat från 1,1 timmar
i veckan 1960 till 2,3 timmar i veckan
2010. Således en avsevärd förbättring
vad gäller motionsvanor. Den tid som
kvinnorna tillbringar sittande bakom
en skärm hade dock samtidigt ökat
från 8 timmar till 17 timmar i veckan
(p<0,001). De båda studierna har
en klar relevans även i Europa och
de illustrerar tydligt vårt moderna
rörelsemönster. Vi motionerar mer,
men sitter samtidigt mycket mer still.
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Lika farligt att vara
stillasittande som att röka
Vid en internationell genomgång av
olika befolkningars fysiska aktivitet
som publicerades i The Lancet 2012
kunde man konstatera att stilla
sittande orsakar var tionde fall av
förtida död och att det är lika farligt
att sitta still som att röka3. Man kon
staterade också att befolkningarna
i norra Europa motionerar mest i
världen, samtidigt som vi tillhör de
mest stillasittande grupperna. Se figur
1 över andelen vuxen befolkning som
sitter 4 timmar eller mer per dag4.

Livsfarligt att sitta stilla

Fynden bekräftas av den nyligen
publicerade Eurobarometern om
idrott, motionsvanor och stillasittande
i EU-länderna som visar att svenskar
motionerar mest, men tillhör samti
digt de befolkningar som sitter mest.
Samma tendens ser man i Danmark.
En oroande stor andel av den svenska
och danska befolkningen sitter mer än
8,5 timmar om dagen5.

Ett stort antal undersökningar, såväl
tvärsnittstudier som prospektiva
studier, visar nu att stillasittandet i
sig, d.v.s. oberoende av motionsvanor,
ökar risken för övervikt, bukfetma,
metabolt syndrom, insjuknande i typ
2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, lik
som för mortalitet i hjärt-kärlsjukdom
och total mortalitet7. I en prospektiv
australiensisk studie med 8 800 friska
vuxna över 25 års ålder fann man att
tv-tittande (att sitta och titta på TV)
mer än 4 timmar per dag var associe
rat med 46 % högre risk att avlida
inom 7 år och 80 % högre risk att av
lida i hjärt-kärlsjukdom inom samma
tidsperiod8. I analysen tog man
hänsyn till t.ex. rökvanor, matvanor,
alkohol, utbildning och motionsvanor.
Beräkningar utifrån australiensiska
data visar att varje timmes stilla
sittande framför en TV förkortar livet
med 22 minuter hos kvinnor och män
över 25 år9.

Hur ska det gå för barnen?

Stå upp för hälsan

Från ”The Avon Longitudinal Study
of Parents and Children” rapporteras
oroande siffror om barnens stilla
sittande6. Man har studerat förändrin
gar i fysisk aktivitet och stillasittande
hos 4 541 barn vid 12, 14 och 16 års
ålder.

Inom ramen för de nationella
NHANES-undersökningarna i USA
studerade man rörelsemönstret med
accelerometer hos 4 757 vuxna män
och kvinnor (50 % kvinnor) under
en veckas tid. Man fann att de som
regelbundet tog en bensträckare hade
signifikant mindre midjemått (4 cm),
finare blodfettsbild (högre HDL och

Barnen har haft en accelerometer på
sig i en vecka. Mellan 12 och 16 års
ålder ökade den stillasittande tiden
med 20 respektive 23 minuter per dag
och år hos pojkar och flickor. Totalt
under de fyra åren ökade stillasittan
det med 92 respektive 89 minuter per
dag. Samtidigt minskade tiden i lätt
aktivitet med 82 respektive 83 minuter
per dag. Kontinuerligt stillasittande
över 30 minuter ökade med 121 %.
Konsekvenserna av ett ökat stilla
sittande hos våra unga känner vi ännu
inte till, men siffrorna är oroväckande.

Figur 1. Andel vuxna som sitter 4
timmar el mer/dag – en internationell jämförelse
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