
84	  procent	  blir	  utan	  resultat	  av	  sommarens	  Quick	  fix-‐dieter	  	  
	  
Inför	  sommaren	  lockas	  nästan	  varannan	  kvinna	  att	  testa	  en	  Quick	  fix-‐diet	  för	  att	  komma	  i	  form.	  En	  ny	  
undersökning	  från	  Blossom	  Magazine	  visar	  att	  kurerna	  leder	  till	  besvikelse	  för	  många	  då	  84	  procent	  uppger	  
att	  resultaten	  uteblir	  eller	  till	  och	  med	  upplevs	  som	  negativa.	  	  
	  
-‐	  Inför	  sommaren	  är	  det	  ofta	  många	  kvinnor	  som	  upplever	  stor	  press	  kring	  sin	  kropp	  och	  hälsa.	  Ofta	  är	  det	  
nästan	  omöjligt	  uppsatta	  mål	  som	  ska	  genomföras	  på	  kort	  tid.	  Det	  är	  viktigare	  att	  vi	  fokuserar	  på	  att	  se	  till	  
helheten	  inom	  kost,	  träning	  och	  attityd	  och	  att	  vi	  utgår	  från	  att	  alla	  har	  olika	  förutsättningar,	  säger	  Blossom	  
Tainton	  Lindquist,	  hälsocoach	  och	  chefredaktör	  för	  Blossom	  Magazine.	  
	  
Nio	  av	  tio	  vill	  leva	  hälsosammare	  
Undersökningen	  visar	  att	  nio	  av	  tio	  kvinnor	  (87	  %)	  vill	  leva	  sitt	  liv	  på	  ett	  hälsosammare	  vis.	  Trots	  det	  lockas	  
ungefär	  fyra	  av	  tio	  (41	  %)	  att	  komma	  i	  form	  med	  en	  så	  kallad	  Quick	  fix-‐diet	  inför	  sommaren.	  Det	  är	  framför	  allt	  
kvinnor	  som	  lockas	  till	  att	  testa	  Quick	  fix-‐dieter,	  dubbelt	  så	  många	  kvinnor	  (41	  %)	  som	  män	  (18	  %)	  uppger	  att	  
de	  provat.	  
	  
-‐	  Min	  vision	  är	  att	  vi	  måste	  släppa	  stressen	  och	  bli	  experter	  på	  oss	  själva,	  vilket	  är	  det	  synsätt	  jag	  kommer	  att	  
förmedla	  i	  mitt	  magasin,	  säger	  Blossom	  Tainton	  Lindquist,	  hälsocoach	  och	  chefredaktör	  för	  Blossom	  Magazine.	  
	  
Över	  80	  procents	  missnöje	  med	  Quick	  fix	  
Av	  de	  som	  testat	  en	  Quick	  fix-‐dieter	  (41%)	  för	  att	  komma	  i	  form	  inför	  sommaren	  uppger	  84	  procent	  att	  de	  inte	  
får	  något	  resultat.	  Av	  dem	  är	  det	  5	  procent	  som	  uppger	  att	  metoden	  till	  och	  med	  gett	  negativt	  resultat.	  
	  
-‐	  Det	  är	  tråkigt	  att	  1,5	  miljoner	  svenska	  kvinnor	  blir	  lurade	  på	  sina	  önskan	  att	  leva	  ett	  hälsosammare	  liv,	  säger	  
Blossom	  Tainton	  Lindquist,	  hälsocoach	  och	  chefredaktör	  för	  Blossom	  Magazine.	  
	  
3	  av	  10	  kvinnor	  ljuger	  om	  sin	  vikt	  
Undersökningen	  som	  ger	  svar	  på	  kvinnors	  inställning	  till	  hälsa	  visar	  även	  svenska	  kvinnor	  skäms	  över	  sina	  
kroppar	  och	  ljuger	  om	  att	  de	  tränar	  mer,	  äter	  nyttigare	  och	  väger	  mindre	  än	  de	  gör.	  	  
	  

• Tre	  av	  tio	  ljuger	  om	  sin	  vikt	  (28%)	  
• Var	  femte	  ljuger	  om	  att	  de	  tränar	  oftare	  (20%)	  och	  äter	  mer	  hälsosamt	  än	  de	  gör	  (17%)	  	  

	  
För	  ytterligare	  information	  vänligen	  kontakta	  
Blossom	  Tainton	  Lindquist,	  chefredaktör	  för	  Blossom	  Magazine	  
Telefon:	  0704-‐91	  16	  49	  
	  
För	  frågor	  kring	  undersökningen:	  	  
Fredrik	  Ekström,	  telefon:	  0763	  11	  02	  68	  
	  
Om	  Blossom	  	  
Blossom	  är	  48	  år	  och	  har	  under	  sin	  karriär	  som	  hälsoexpert	  hunnit	  pröva	  de	  flesta	  metoder.	  Hon	  har	  många	  
gånger	  pressat	  sig	  själv	  till	  bristningsgränsen	  och	  sett	  många	  andra	  personer	  hon	  mött	  under	  åren	  göra	  
detsamma.	  Till	  sist	  kom	  hon	  slutsatsen	  om	  att	  1)	  Det	  finns	  ingen	  universell	  metod	  som	  passar	  alla	  -‐	  alla	  
människor	  är	  olika	  och	  har	  olika	  förutsättningar	  att	  nå	  sina	  hälsomål	  2)	  Metoder	  som	  lovar	  snabba	  resultat	  
verkar	  kontraproduktivt	  på	  självkänslan	  eftersom	  resultaten	  mycket	  sällan	  är	  långsiktiga.	  	  
	  
Statistik	  från	  undersökningen	  
I	  undersökningen	  deltar	  1052	  personer	  som	  är	  jämt	  fördelade	  på	  kön	  och	  geografi.	  Undersökningen	  genomfördes	  i	  maj	  2010	  av	  Cint	  CPX	  
webbpaneler	  på	  uppdrag	  av	  Blossom	  Magazine.	  	  

	  
Skulle	  du	  vilja	  leva	  ett	  hälsosammare	  liv	  än	  vad	  du	  gör	  idag?	  (BAS	  1052)	  
Kvinnor:	  84	  procent	  
Män:	  81	  procent	  	  
	  
Har	  du	  någon	  gång	  testat	  en	  ”mirakelkur”	  eller	  diet	  för	  att	  komma	  igång	  inför	  sommaren?	  (BAS	  1052)	  
(med	  mirakelkur	  menar	  vi	  t.ex.	  sådana	  som	  lovar,	  gå	  ned	  fem	  kilo	  på	  fem	  veckor	  etc.	  



	  
Kvinnor:	  41	  procent	  
Män:	  18	  procent	  
	  
Vad	  har	  ”mirakelkuren”	  eller	  dieten	  gett	  för	  resultat?	  (BAS	  313)	  
Den	  gav	  snabbt	  men	  inget	  hållbart	  resultat:	  45	  procent	  (kvinnor)	  
Den	  gav	  inget	  märkbart	  resultat:	  35	  procent	  (kvinnor)	  
Den	  gav	  ett	  negativt	  resultat:	  5	  procent	  (kvinnor)	  
	  
Har	  du	  någon	  gång	  gjort	  något	  av	  följande?	  
Ljugit	  om	  din	  vikt:	  	  
Kvinnor:28	  procent	  	  
Män:	  16	  procent	  
Ljugit	  om	  att	  du	  tränar	  oftare	  än	  du	  gör:	  	  
Kvinnor:	  19	  procent	  
Män:	  20	  procent	  
Ljugit	  om	  att	  du	  äter	  mer	  hälsosamt	  än	  du	  gör:	  	  
Kvinnor:	  18	  procent	  
Män:	  16	  procent	  

	  
	  


