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Almost half of the population in Sweden suffers from obesity and the cases of eating 

disorders are increasing. We are exposed daily to the belief that losing weight will 

make us happier and it will just be through this particular diet. Even if it has been 

proven that short dieting plans like “lose 20 pounds in one month” doesn’t give a 

long-term result, society continues to buy into the idea that they do.  

Every day 16000 placards are placed around us in Sweden with loud yellow colors 

and big black letters which make them almost impossible to avoid. Their main 

purpose is to attract and get as many people as possible to buy single copies. 

This essay deals with several questions: How diet tips figures on placards and how 

this has developed through years. Also which consequences the result has on the 

society and our body ideals. The theories and concepts are derived from five areas of 

research: commercialism, media influence, source criticism, body issues and dietary. 

Our aim is to map, analyze and problematize how diet tips are presented 

quantitatively on placard. The method is quantitative research and the study is 

limited to the media content on placards for evening papers (Aftonbladet and 

Expressen) 2009, and a comparison between four years; 1979, 1989, 1999 and 2009.  

An important conclusion from this study is that dieting has an important place in the 

media agenda. The number of placard about dieting increase after Christmas and 

before the summer and in April 2009 could you every two days read one. This 

shows that the newspaper plays on our self-esteems and diet tips on placard are 

commercially viable. Media has engrained in our minds that "thin is in", and "stout 

is most definitely out" and they use celebrities and “the ordinary person” to convince 

us to buy the newspaper. Another conclusion is that diet tips as a phenomenon is 

here to stay, a matter of fact it has gone from 3 placards about dieting 1979 to 97 

placards 2009, and nothing indicates that it will decrease. The diet tips are 

confusing, misleading and have no credibility, which deeply impacts society in a 

negative way. Overweight people who need to lose weight get incorrect information, 

and thinness standout as healthy. 

 

Keywords: Media and communication science, commercialism, diet tips, dieting, 

placards, evening papers, body ideals, eating disorders, obesity, overweight. 

Nyckelord: Medie- och kommunikationsvetenskap, kommersialisering, 

mediepåverkan, kost, diet, bantning, löpsedel, kvällstidningarna, kroppsideal, 

ätstörningar, fetma, övervikt. 
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1. Inledning 

 

Informationen som står på Aftonbladets och Expressens löpsedlar når nästan alla människor 

eftersom det är svårt att undvika dem. Lysande gula planscher, med svarta slagkraftiga ord, 

gjorda för att träffa dig rakt i magen. Du kan stänga av teven, stänga av radion, välja att inte 

öppna en viss tidning, men löpsedlarna sätts upp i 16000 exemplar, varje dag, i ögonhöjd, där 

folk tvingas att passera.  

 

Det står på löpsedeln att du kan tappa tio kilo, på bara en månad, med nya V-dieten. Det står 

att det är en ny enkel metod och att du inte ens behöver träna. Dietister och experter tipsar och 

ger dig sina bästa V-dietrecept och vägen till smalhet blir din om du köper tidningen. 

 

Detta påverkar alla slags människor eftersom det både göder det rådande västerländska idealet 

om kvinnlig slankhet, samt att de ger missvisande information till de som verkligen behöver 

gå ner i vikt för sin hälsas skull. Och målgruppen för viktnedgång är stor. Enligt social-

styrelsens folkhälsorapport 2009 så är det vanligt att vilja gå ner i vikt. Drygt hälften av den 

vuxna befolkningen har någon gång försökt gå ner i vikt eller har planer på att göra det. 

 

Efter några dagar står det på löpsedeln om fruktbantning, dagen efter det om fettmetoden. Sen 

om de nya bantarpillerna, hur du ska gå dig smal, hur du inte behöver träna för att bli smal, 

hur du ska hoppa över fettet i maten, hur du ska hoppa över kolhydraterna i maten.  

 

Kändisar tipsar med sina bästa bantningstips ”Om vi lyckas så kan du”. Anna, 33, har gått ner 

35 kilo och delar med sig av sina bästa bantartips ”Om jag lyckas så kan du”. Du behöver 

bara köpa tidningen. 

 

Maten som rekommenderas är ofta extremdieter som inte följer livsmedelsverkets 

rekommendationer. Trots det publiceras dessa som ren fakta. Är det inte mediernas skyldighet 

att inte förvirra läsarna med dieter från självutnämnda hälsocoacher? Är det inte mediernas 

skyldighet att inte framställa ett forskningsrön som ett faktum?  

 

Medier sätter agendan och har makten att påverka hur vi ska vara och hur vi ska se ut. De 

spelar på vår självkänsla för att sälja lösnummer. Därför tycker vi att det är viktigt att under-

söka hur ofta och vilka bantningstips löpsedlarna ger oss, och utifrån vårt resultat diskutera 

vad det kan ha för konsekvenser på vårt samhälle. 

 

 

 

 

 



 

  6 (55) 
 

1.2 Problemformulering 

 

 

Hur ofta förekommer ett viktminskningstips på löpsedeln? Hur många olika tips finns det, 

varför är det så och hur påverkar det samhället? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa och undersöka hur löpsedlar skriver om bantning och vad 

detta innebär för samhället. Vår undersökning utgår ifrån 2009, men jämför även med tidigare 

år för att se hur förändringen ser ut.  

 

Det finns en ökad press för hälsa och utseende i samhället. Därför är det viktigt att granska 

bidragande komponenter till denna press. Medierna är en av dessa då medier både speglar och 

påverkar hur samhället ser ut.  

 

Vi vill att uppsatsen ska bidra till att fler reflekterar kring hur löpsedlarna skriver om bantning 

och hur vi kan påverkas av det. Vi vill skapa debatt så att fler människor tänker kritisk till vad 

som står och också göra journalister uppmärksamma och få dem att reflektera kring de etiska 

regler när det gäller att skriva om snabbdieter som en sanning. 

 

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Hur ofta handlar en löpsedel om viktminskning 2009? 

 Vilka viktminskningstips informerar löpsedlarna om 2009? 

 Vilken viktminskningsmetod figurerar mest på löpsedlarna 2009? 

 Vilken månad skrivs det mest om viktnedgång 2009? 

 Hur har viktminskningsmetoderna förändrats, i typ och antal, under åren; 1979, 1989, 

1999 och 2009? 

 Vilka skillnader finns mellan Aftonbladet och Expressens löpsedlar angående hur 

viktminskningsmetoderna figurerar? 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Löpsedeln 

 

En löpsedel är en affisch som en tidning har till hjälp för att locka lösnummerköpare 

(National Encyclopedia, 2010). En bra löpsedel består därför inte av det högsta nyhetsvärdet, 

utan den som säljer flest tidningar är den bästa. Språket på en löpsedel består ofta av korta, 

slagkraftiga ord som kan ge associationer. Rätt tonträff kan nämligen höja upplagan med flera 

tiotusentals exemplar (Frigyes, 2005). 

 

Löpsedlarna i Sverige är unika, det är bara i Finland som det finns likadana löpsedlar som i 

Sverige. I resten av Europa och i Amerika så använder man sig istället av muntliga utrop eller 

så annonseras tidningen med hjälp av sin första sida (Rosén, 2005). 

 

Sedan 1979 har löpsedlarna levererats regelbundet till Kungliga biblioteket. Det året började 

även mikrofilmningen av de svenska tidningarna, dit hör löpsedlar, bilagor och editioner till 

(Kungliga biblioteket, 2010). Den äldsta bevarade löpsedeln är Aftonbladets från 1892 

(National Encyclopedia, 2010). 

 

 

2.2 Kvällstidningarna 

 

Aftonbladets upplaga är på vardagar 350 000 exemplar och på söndagar 410 000 exemplar 

(National Encyclopedia, 2010). Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning som grund-

ades 1830. Den nuvarande chefredaktören heter Jan Helin och tidningen har sitt huvudkontor i 

Stockholm. Sedan 1996 ägs Aftonbladet av den norska mediekoncernen Schibstedt och LO, 

Arbetsrörelsen (Rosén, 2005). 

 

Expressens upplaga, inklusive GT och Kvällsposten, är på vardagar 280 000 exemplar och på 

söndagar 360 000 exemplar. Expressen är en liberal kvällstidning som grundades 1944. Den 

nuvarande chefredaktören heter Thomas Mattsson och tidningen har sitt huvudkontor i 

Stockholm. Expressen ägs av Bonniers AB och har efter 1997 ett samarbete med Göteborgs-

Tidningen och Kvällsposten.  

 

Expressen var Sveriges största kvällstidning i 44 år, men efter 1996 är Aftonbladet Sveriges 

största kvällstidning (National Encyclopedia, 2010). 

 

 

2.3 Näringsrekommendationer 

 

Näringsrekommendationerna idag som livsmedelverket utser är i stora drag tallriksmodellen. 

Men de ger även rekommendationer kring mineraler, vitaminer, motion, alkohol och fysisk 

aktivitet. Dessa rekommendationer styr maten i förskolorna och i skolorna, men även under-
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visningen i exempelvis biologi och hemkunskap. De är till för att främja hälsosamma mat-

vanor (Livsmedelsverket, 2010). Det finns en stor diskussion kring livsmedelsverkets kost-

rekommendationer. Vissa anser att rekommendationerna bör förändras till en kolhydratsfatti-

gare kost. Diskussionerna och förespråkarna från de olika sidorna är många, och kan följas 

lättast på lakartidningen.se där vetenskapliga artiklar publiceras. Tidningen är ägd av Sveriges 

läkarförbund. Trots att kostdiskussionerna de senaste åren har varit stora så har livsmedels-

verket inte ändrat sina näringsrekommendationer utan står fast vid vad som gäller.  

 

 

2.4 Dieter 

 

Idag är några av de största dieterna bland annat GI (Glykemiskt index), LCHF (Low Carb, 

High Fat), Atkins, Viktväktarna och lågkalorikost. De tre första dieterna; GI, LCHF och 

Atkins går ut på att i olika grader undvika snabba kolhydrater och i vissa fall helt utesluta 

kolhydrater. Medan de två senare dieterna; Viktväktarna och lågkalorikost går ut på att 

minska intaget av energi/kalorier (National Encyclopedia, 2010). 

 

Bantning är en benämning på en överviktig persons försök att gå ner vikt. Ordet kommer ifrån 

begravningsentreprenören William Banting, som vid mitten av 1800-talet behandlade sin 

fetma med en kost bestående av magert kött, bröd, ägg, ost, grönsaker och frukt (National 

Encyclopedia, 2010). 1996 fanns det över 17 000 olika dietvarianter, produkter och program 

(Hesse-Biber, 1996).  

 

 

2.5 Viktminskningssproblematik  

 

Thurfjell skriver i boken Varför flickor? att kroppsidealen för kvinnor och män har förändrats 

i media de senaste 40 åren. För kvinnor har idealet förändrats från ett kurvigt ideal till ett 

längre och smalare ideal. För männen har idealet förändrats till ett mer muskulöst ideal men 

även med en minskning av kroppsfettet (Thurfjell, 2004). 

 

I Folkhälsorapporten (2009) om svenska matvanor, gjord på Socialstyrelsens begäran, står det 

att det smala kroppsideal som råder, samtidigt som befolkningen ökar i vikt, leder till att 

många inte upplever sig som normalviktiga och vill gå ner i vikt. Drygt hälften av den vuxna 

befolkningen har försökt gå ner i vikt eller ska försöka gå ner i vikt. Och var fjärde person har 

inspirerats av speciella kostråd och dieter som de aktivt försöker följa. Däremot klarar inte 

många av att gå ner i vikt utan att gå upp allt igen, eller mer. Dessa viktminskningsförsök, s.k. 

jo-jo-bantning, är problematiska eftersom de leder till kaotiska matvanor, att muskler byts ut 

mot fett och större och större viktproblem.  

 

Journalisten och författaren Frigyes skriver i boken Nyhetsflås & tidsanda, baserad på Afton-

bladets och Expressens löpsedlar, att många av de bantningskurer som löpsedlarna tar upp får 

trovärdighet då tidningarna ofta visar konkreta exempel på vanliga personer eller kändisar 

som lyckats gå ner i vikt. Ibland står det om specialdieter som att äta bara frukt, kex eller att 
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dricka vatten. Ibland har forskarrön lett fram till mirakelpiller som både göra oss yngre och 

smalare och ibland serveras metoder för en helt ny kropp på en månad. Ibland kan dessa diet-

metoder till och med vara så sensationellt enkla som: TÄNK DIG SMAL (Frigyes, 2005). 

 

I Carlssons bok Fettpaniken (2007) beskriver hon hur snabbdieterna inte leder till något annat 

än viktuppgång och jojobantning. Hon tar även fasta på den amerikanska medicinska forsk-

ningen The great diet deception (Smith, 2006) som visar att det är färre än fem procent av alla 

bantare som lyckas med en väsentlig viktminskning och att sedan bibehålla den viktminsk-

ningen i fem år. 90 procent av alla bantare går upp en del av det de har gått ner eller allt-

sammans, och minst en tredjedel går upp mer än vad de gick ner (Carlsson, 2007). 

 

Föreningen Start Marketing All Looks (SMAL), som arbetar emot det västerländska 

skönhetsidealet, har i en faktasammanställning bland annat förklarat riskerna med bantning. 

De rekommenderar ingen till att banta, inte ens om man lider av övervikt. Har man problem 

med vikten så ska man istället ändra sina mat- och motionsvanor på ett långsiktigt och 

hälsosamt sätt. Annars mår kroppen inte bra, och det man tappar med hjälp av bantning är ofta 

inget annat än vatten och muskler. De skriver även i sin faktasammanställning att den allra 

farligaste typen av bantning är den som ger minst energi och näring. Alltså dessa så kallade 

”mirakeldieterna” som flygvärdinnedieten eller liknande. Om en person har bantat under en 

lång tid så utvecklar den energi- och näringsbrister vilket ger en lägre ämnesomsättning, 

magproblem, yrsel och koncentrationssvårigheter. Detta kan leda så långt som till döden 

(SMAL, 2009).  

 

 

2.6 Fetma 

 

45 procent av Sveriges befolkning lever idag med fetma eller en övervikt (Folkhälsoinstitutet, 

2009). Detta kan leda till många fysiska besvär hos de drabbade så som högt blodtryck, dia-

betes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i gallvägarna, ledbesvär, problem med luft-

vägar, sömnbesvär, cancer och oförmåga att få barn (Vårdguiden, 2009). 

 

När en person söker vård för fetma eller övervikt så undersöks personens blodtryck, sköld-

körtelfunktioner, ämnesomsättning och hur höga halter av fett och kolesterol personen har. 

Utifrån det finns det sen olika sätt att behandla övervikten. Förutom att förändra personens 

mat- och motionsvanorna efter näringsverkets rekommendationer så är det även viktigt att 

förändra personens beteende kring mat och ätande. Detta gör man med beteendemodifikation, 

en slags kognitionsterapi, som är en långsiktig behandling av fetma (Vårdguiden, 2009). 

Melin (1996) skriver i artikeln Kost och motion väger alltjämt tyngst att behandlings-

programmet för detta bör omfatta sociala färdigheter (så som att sätta gränser och kunna säga 

nej), kognitiv omprogrammering (förändra negativa tankemönster), stimuluskontroll (före-

bygga återfall genom att öva in nya beteendetekniker), återfallsprevention, (strategier vid risk-

situationer), ätbeteendeförändring (beteendetekniker när det gäller hunger och sug), positiv 

förstärkning (aktiviteter som ger livsglädje, mål och delmål), dietetik (näringslära), fysiologi 

(hur kroppen fungerar) och läran av fysisk aktivitet.  
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2.7 Ätstörningar 

 

National Institute of Metal health (2010) beskriver att konsekvenserna av att ha en ätstörning 

ofta är undernäring och/eller en ensidig kost som kan leda till hormonrubbningar. Detta kan 

resultera i utesluten menstruation och ägglossning vilket orsakar svårigheter att bli gravid 

samt benskörhet. Hormonrubbningarna kan också leda till magsmärtor och håravfall, i vissa 

fall även lever och hjärtsjukdomar vilket kan leda till döden (National Institute of Mental 

Health, 2010).  

 

Det är ofta flera faktorer som gör att en person drabbas av en ätstörning. Depression, problem 

inom relationer eller bantning och kroppsfixering är några av dessa faktorer. Det är lättast att 

drabbas av en ätstörning i tonåren eftersom man ofta har lägre självkänsla då och därmed blir 

mer mottaglig (Riksföreningen mot ätstörningar, 2008). Thurfjell (2004) menar att ätstörning 

är en allvarlig sjukdom som har som har ett långt förlopp och i 10 procent av fallen blir den 

livslång. 

 

I Sverige, idag, har ungefär 100 000 personer någon form av ätstörning. Men siffran är osäker 

eftersom det finns många som inte har någon diagnos. Av de drabbade är 90 procent kvinnor 

och 10 procent män (SMAL, 2009). 

 

Det finns flera olika typer av ätstörningar. 

  

Anorexi Nervosa  

En anorektiker har en stark viktfobi och bygger sin identitet genom sin svält. Hennes själv-

känsla sitter i direktkontakt med sin magra kropp, hon är stolt över den, och utan den skulle 

hon vara värdelös. Några av symtomen av Anorexi Nervosa är undervikt, menstrationsbortfall 

för kvinnor eller lägre spermaproduktion för män, låg puls, sänkt kroppstemperatur, ben-

skörhet, muskelsvaghet, ökad kroppsbehåring, depression, dålig självkänsla, tvångssyntom 

och störd kroppsuppfattning (Riksföreningen mot ätstörningar, 2008). 

 

Bulimia Nervosa 

En bulimiker vill gå ner i vikt och äter periodvis därför alldeles för lite. Men hungern tar över 

och hon tappar kontrollen över sitt ätande och hetsäter. Som kompensation för hetsätning 

används laxeringsmedel, överdriven träning och sträng diet. Bulimiker är ofta mer sociala än 

anorektiker, men skäms fruktansvärt för sitt hetsätande och tänker hela tiden på att hon ska 

sluta hetsäta utan att det går. En person som lider av bulimi kan ha hållit sitt missbruk hemligt 

i många år. Några av symptomen av Bulimi Nervosa är frätskador på tänderna, svullnad, mag- 

och tarmproblem, depression, självförakt och humörsvängningar (Riksföreningen mot ät-

störningar, 2008). 
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Ätstörning UNS  

Ätstörningen UNS är den vanligaste formen av ätstörningar och kan se ut på väldigt många 

olika sätt. En person som har fått denna diagnos har ett stört ätbeetende och tänker ständigt på 

mat och vikt. Minsta lilla viktminskning ger ångest. Ätstörningen UNS kan ofta leda till mer 

svårbehandlade ätstörningar som anorexi eller bulimi (Riksföreningen mot ätstörningar, 

2008).  

 

Hetsätningsstörning 

En person som lider av hetsätningsstörning hetsäter mat utan att kompensera för det 

(kräkning, träning med mera), och är därför överviktig. Hon tänker ofta på att sluta hetsäta 

och mår dåligt över detta, men kan inte sluta. Ofta finner en person som lider av hetsätnings-

störning tröst i maten.  Förutom övervikt leder detta bland annat till depression, självförakt 

och trötthet (Riksföreningen mot ätstörningar, 2008). 

 

Ortorexi Nervosa 

En person som lider av Ortorexi, eller träningsnarkomani som det också kallas, är extremt 

sund och hälsosam. Så sund att det blir osunt.  Hon ägnar sig åt överdriven träning och strikt 

kosthållning (Riksföreningen mot ätstörningar, 2008).  

  

 

2.8 Spelregler för press, radio och TV 

 

Eftersom det är tryck- och yttrandefrihet i Sverige finns det vissa etiska spelregler som 

journalister bör förhålla sig efter. En av dessa spelregler är att ge korrekta nyheter. Det inne-

bär att vara kritisk mot nyhetskällorna och att kontrollera sakuppgifterna noggrant, även om 

det tidigare har publicerats. Läsaren ska också få möjlighet att skilja mellan faktaredovisning 

och kommentarer (Spelregler för press, radio och TV, 2002). 

 

 

2.9 Begrepp  

 

Löpsedel: Vi ser Aftonbladets och Expressens löpsedlar som en enhet. Detta betyder att vi 

inte gör någon skillnad på löpsedlarna utifrån vilken tidning de kommer ifrån. De sitter bred-

vid varandra i blickfånget, i samma färg och är drivna av samma samhällsfaktorer. Ser man 

en, ser man den andra. Däremot kommer vi senare i analysen att jämföra de med varandra.  

 

Viktnedgång: All form av diet, motion eller annat aktivt val med syfte att reducera fett 

och/eller forma kroppen på ett smalnande sätt.  

 

Fast: När det står på en löpsedel hur man ska bli fast så ser vi det som en sorts fettreducering 

eftersom fett utbytes mot muskler.   

 

Trimma: Enligt akademiska ordboken så betyder trimma att ”göra fast”. Därför ser vi även 

detta som fettreducering 
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Forma: Att forma kroppen är att både reducera och expandera vissa ställen på kroppen. Så på 

grund av reduceringen ser vi även detta som en sorts viktnedgång. 

 

Skönhetsideal: I alla tider har olika skönhetsideal funnit. Men när vi diskuterar kring 

skönhetsideal menar vi det västerländska skönhetsidealet som innebär det slankhetsideal som 

föddes på 60-talet och som fortfarande finns kvar idag.  

 

Hon: Vi använder väldigt ofta ordet hon, istället för han, men självklart kan även män lida av 

det slanka idealet. Men eftersom 90 procent av de som har en ätstörning är kvinnor och efter-

som det slanka idealet riktar sig mer mot kvinnor än män så har vi valt att använda oss av 

ordet hon, men menar båda könen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  13 (55) 
 

3. Teori och tidigare forskning 

 

3.1 Kommersialisering  

 

Det finns ett överskott av information i vårt samhälle samtidigt som det finns ett underskott av 

uppmärksamhet. Under de senaste 20 åren har vårt medielandskap förändrats och utvecklats 

avsevärt. Man har avskaffat monopolet inom etermedierna och internet har blivit en vardag i 

människors mediekonsumtion. Prenumererade dagstidningar har lagts ner, köpts upp eller 

ingått i samarbete med varandra samt att gratis tidningarna har blivit ett vanligt fenomen. 

Medierna tävlar mer eller mindre om att både fånga publikens uppmärksamhet samtidigt som 

de försöker behålla kvar vårt intresse för dem. I denna situation måste medierna utveckla 

strategier för att skapa rutinmässiga förväntningar hos publiken. Detta kallas medielogik. Det 

innebär att det som blir nyheter passar mediernas organisation, så som arbetsvillkor och dess 

behov av uppmärksamhet (Hadenius & Weibull, 2003). 

 

Mediernas allmänna kommersialisering och marknadsanpassning omtalas ofta som ett hot i 

det demokratiska samhället, då bland annat vinstintresse går före publicistisk kvalitet. Medie-

forskaren McQuail menar att det övergripande innehållet i dagens press är kommersialiserade 

nyheter. De är gjorda för att locka så stor publik som möjligt, samtidigt som tidningen ska 

vara så kostnadseffektiv och locka så många annonsörer som möjligt. I och med det tvingas 

medierna att ge allmänheten ett mer kommersiellt utbud och i form av det blir innehållet mer 

ytligt, standardiserat och efterapat (McQuail, 2005). 

 

Tidningar som är beroende av lösnummerförsäljning påverkas mycket hårt av kommer-

sialiseringen när de varje dag måste övertyga till köp. Löpsedlarna och förstasidorna måste 

vara lockande (Hadenius & Weibull, 2003). 

 

Johansson (2004) beskriver olika tekniker som medier använder för att skapa uppmärksamhet 

och hur journalisterna bearbetar en viss nyhet för att få uppmärksamhet:  

 

• Personifiering; lyfter fram enskilda personer. Elitpersoner, kända personer eller vanliga. 

• Konkretisering, lyfter fram det konkreta eller gör det abstrakta konkret. 

• Tillspetsning, lyfter fram en händelse eller ett uttalande som är tillspetsat. 

• Förenkling, ser till att det inte är för komplext utan förenklar nyheten. 

• Polarisering, man vet att konflikter fångar uppmärksamhet och väcker känslor 

• Intensifiering, skapar en levande berättelse genom att uppmärksamma häftiga utbrott, våld 

och annat dramatiskt (Johansson, 2004). 

 

Sensationsjournalistiken är där man i medier utnyttjar människors intresse för skandaler och 

sensationella berättelser genom att man använder ett språk och form som dramatiserar. Stora 

svarta rubriker och vinjetter som ”extra” eller ”Aftonbladet avslöjar” är exempel på hur man 

använder en speciell journalistisk form för att väcka intresse, beröra och underhålla 

(Ghersetti, 2004). 
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Tidningarnas löpsedlar har aldrig tidigare haft så feta rubriker med tillspetsade ord som de har 

idag. Noggrant väljs ett dygns händelser ut efter vad som påverkar köpare mest. Medie-

producenterna är väl medvetna om vilka rubriker som säljer och vad har bäst effekt på oss 

människor (Edfeldt, 1992). 

 

Löpsedlarna använder sig även av personifiering som ett grepp för att fånga läsaren. I den 

svenska medieforskaren Hvitfelts studie av förstasidor framkom det att kvällspressens första-

sidor innehåller betydligt fler personifierade artiklar än morgontidningarna (Hvitfelt, 1985). 

 

Journalisten och författaren Frigey (2005:11) skriver i boken Nyhetsflås & tidsanda att en 

framgångsrik löpsedelsmakare inte siktar mot hjärnan, utan mot magen. ”Några få ord ska 

med full kraft beröra så många människor som möjligt.”  

 

Mediernas behov av förenkling, personifiering och tillspetsning kan ha förödande konse-

kvenser inom hälsoområdet, och befolkningens riskuppfattningar och förståelse kan bli miss-

visande (Jarlbro, 2004). 

 

 

3.2 Mediepåverkan 

 

Lazarsfeld, som var en av de ledande inom sociologin på 1900-talet, visade med en tvåstegs-

hypotes hur massmediers påverkan sker genom att opinionsbildare förmedlar massmediernas 

budskap till stora mottagargrupper. Vi får våra attityder och värdering framförallt genom 

interaktion med andra människor och huvudkällan för att dessa är medier. Enligt tvåstegs-

hypotesen sker mediepåverkan genom opinionsbildare, som exempelvis lärare, vänner och 

bekanta i vår närhet som förmedlar massmediernas budskap till stora mottagargrupper.  De är 

insatta i nyhetsflödet och snappar upp ett meddelande och sprider det vidare till mottagarna. 

Men detta meddelande tas emot mindre kritiskt i jämförelse med direkta meddelanden från 

medier eftersom mottagaren känner ett högre förtroende för opinionsbildaren.  Detta leder till 

att man tar till sig det som medierna sänder ut utan att kritiskt granska det (Katz & Lazarsfeld, 

2005). 

 

Massmedier skriver vad människor bör göra men sedan ger de sällan instruktioner om hur 

detta ska göras, då blir tillvägagångssättet istället utformat i den sociala gruppen, som vänner 

och familj. Budskapen som massmedierna riktar till allmänheten är opersonliga och är riktade 

till alla som kommer i kontakt med medier. De är vaga och utslätade för att kunna påverka så 

många som möjligt (Edfeldt, 1992). 
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3.3 Missvisande kostråd 

 

Volgsten (2005) hänvisar till journalisten Lazuli (1994) som anser att löpsedelsmakarna bort-

ser från alla journalistiska plikter när de medvetet förvränger fakta eller rent av ljuger. Till 

exempel så finns det studier som visar att maten som rekommenderas i medier sällan är så 

hälsosam som den framstår att vara, då den oftast inte följer livsmedelsverkets närings-

rekommendationer (Volgsten, 2005). 

 

Goldberg (2000) amerikansk professor i näringslära, skriver att nya preliminära och tvivel-

aktiga forskningsresultat många gånger presenteras som rena fakta, trots att de aktuella kost-

råden inte har förändrats avsevärt. Hon menar att massmedierna har fått allmänheten att tro att 

det är svårt att äta en bra och hälsosam kost och att ständig rapportering av ny forskning 

skapar förvirring.  

 

Strachal (2009) skriver om att forskare sällan presenterar enkla sanningar utan det är ofta 

journalisterna själva som publicerar egna. För journalisterna är forskarna viktiga källor, som 

de näst intill är beroende av för att ge en tyngd till deras material. Dock generaliserar ofta 

medierna studierna och journalister har en tendens att överdriva (Strachal, 2009).  

 

Rössner skriver i artikeln Kost och motion väger alltjämt tyngst (1996) att de flesta över-

viktiga kan gå ner i vikt med snabbdieter under en kort period men att det är svårt att sedan 

behålla vikten nere. Han anser att dietmetoderna som lanseras i medier som vetenskapliga 

genombrott bara är kommersiella modejippon och att det inte finns några vetenskapliga argu-

ment för att dessa dieter ska fungera. Han menar att en bestående viktnedgång kräver lång-

tidsstrategier.  

 

Sandberg (2004) skriver i sin avhandling Medier och fetma att massmedier rapporterar om det 

som individen är intresserad av. För att ytterligare öka antalet tittare eller sålda lösnummer 

ska det gärna handla om något dramatiskt eller sensationellt som ger mycket uppmärksamhet. 

Detta eftersom de drivs av vinstintressen. Hälsa ur ett generellt perspektiv uppfyller alla dessa 

kriterier och har visat sig vara kommersiellt gångbart. Av den anledningen är hälsa, och 

kanske framför allt kostinformation, ett område som massmedia gärna rapporterar om. 

Journalister har även en tendens att betrakta nya vetenskapliga rön i termer av nyhetsvärde. 

Jacobsson skriver med utgångspunkt från detta i boken Allt är möjligt: en handbok i medie-

kritik (2004:39) att ”Kvällspressen lyfter fram superbantarna som vår tids hjältar på löp-

sedlarna. Underkurserna har två saker gemensamt. Ett: De tjänar pengar på människors 

drömmar om ett smalare liv. Två: De hjälper inte på sikt.” 

 

Fetmans underliggande orsaker är sällan helt klara, behandlingen är svår och varje misslyckad 

viktnedgång sänker personens självkänsla. Därför kräver behandling av fetma stor förståelse 

och ihållighet (Ciliska, 1998). 
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3.4 Mediernas kroppsideal bidrar till ätstörningar  

 

Missnöjet med sin kropp, strävan efter att bli smalare och missvisande dietmetoder ökar i sin 

omfattning. Den vetenskapliga artikeln Eating Disorders and the Role of the Media förklarar 

att medier bidrar till utveckling och underhåll av ätstörningar. Det är inte bara massmediernas 

orealistiska slankhetsideal som kan leda till ätstörningar eller en skev kroppsuppfattning utan 

också hur massmedierna betonar vikten av skönhet och utseende. Att medier har en 

betydelsefull roll i ätstörningsproblemetiken har bevisats, ett exempel på detta är när man 

under ett experiment på Fiji i Stilla havet lät befolkningen ta del av massmedier som var 

influerad av västvärlden. Man såg tydliga förändringar i ungdomars kroppsuppfattning och 

efter experimentet ökade störda ätattityder och ätbeteende bland tonårsflickor markant. Flera 

andra studier har kommit fram till att det finns ett samband mellan medieexponering och 

negativ påverkan i form av sjukligt ätbeteende och en negativ inställning till sin kroppsvikt 

(Spettigue & Henderson, 2004). 

 

 

3.5 Källkritik  

 

Man behöver källor för att bedriva journalistik och källornas kvalité påverkar journalistikens 

kvalité. ”Journalistikens trovärdighet kan i detta sammanhang alltså kopplas till källans tro-

värdighet” (Strachal:2009:180). 

Källorna är nödvändiga för journalisten då de granskas och citeras och inom forskningen 

fungerar källorna även som ett hjälpmedel för att tolka olika forskningsstudier. Dock måste 

man bedöma om den information man möter är sann eller falsk, vilket leder till att man kri-

tiskt värderar källorna (Thurén, 2005). 

Thurén (2005) beskriver i sin bok Källkritik en rad källkritiska kriterier. Den första principen 

är källans äkthet, om källan är korrekt, och är vad den utger sig att vara. Källan skall även 

vara opartisk och inte ha intresse av att förvränga information. Dessutom höjs källans 

trovärdighet om den är förstahands källa, jämfört med om källan gått i flera led. (Thurén, 

2005). 
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4. Metod 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Vårt primära syfte är inte att fånga det unika utan vi vill se de stora dragen över hur löp-

sedlarna skriver om viktnedgång. Vi använder oss därför av en kvantitativ innehållsanalys 

vilket går ut på att samla data genom att mäta förekomsten på ett sätt som gör det möjligt att 

presentera i traditionell naturvetenskaplig form, som statistik. Vi tar, i enlighet med vad 

vetenskapsanalytikern Nilsson (2010) förespråkar gällande kvantitativa innehållsanalyser, 

sikte på det generella. 

 

Målet är att på ett neutralt sätt beskriva innehållet, obefläckat av tolkningar och värderingar. 

Vi använder oss av siffror så att snedvridning av materialet undviks.  

 

Nilsson (2010) skriver om den biografiska och den akademiska profilen Berelsons grund-

läggande begrepp för den kvantitativa innehållsanalysen; objektivitet, systematik, manifest 

och kvantitet. Dessa är grundläggande i vår undersökning.  

 

• Objektivitet: Analysen av innehållet ska vara oberoende av forskaren som gör den. En annan 

forskare ska kunna göra om analysen och få fram samma resultat.  

• Systematik: Analysen ska vara så bra definierat att det som är det relevanta i innehållet ska 

kunna mätas och inte kunna missas av analysen. 

• Kvantitet: Variablerna ska kunna beskrivas kvantitativt. De ska kunna bestämmas i form av 

frekvens eller omfång.  

• Manifest: Det som analyseras är endast sådant som går att läsa ur texten, det som alla ser. 

 

Observationer kvantifieras och bearbetas med hjälp av statistiska metoder (Nilsson, 2010). 

 

 

4.2 Varför löpsedlarna? 

 

Artiklar om viktminskning finns överallt, speciellt i hälsomagasin och i olika tjej- och dam-

tidningar. Men skälet till att vi studerar löpsedlarna beror på att vi ser en löpsedel varken vi 

vill det eller inte. Vi kan välja att inte bläddra i ett hälsomagasin, välja att inte exponeras av 

sådant vi inte vill bli exponerade av men löpsedlarna är svåra att inte se och därför påverkas vi 

av dem på ett eller annat sätt. Vi räknar Aftonbladet och Expressens löpsedlar som en enhet, 

dock kommer vi att jämföra de emot varandra i analysen.  
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4.3 Val av tidning 

 

Vi väljer att undersöka Aftonbladets och Expressens löpsedlar eftersom de är synligast och 

eftersom de är helt beroende av lösnummerförsäljning. Detta gör att de blir påverkade av 

kommersialiseringen, vilket är vår teori till varför bantningstips är så vanligt. Kvällspostens 

löpsedlar har vi valt att inte använda oss av eftersom de inte finns i Stockholm, vilket är vårt 

undersökningsområde.  

 

 

4.4 Val av stad 

 

Löpsedlarna kan se annorlunda ut beroende på vilken region tidningen säljs i. Skälet till detta 

är att tidningarna vill locka med lokala nyheter. Här har vi utgått ifrån urvalsmetoden effekt-

orientering, vilket innebär att vi använder oss av de medier som så många som möjligt kan ta 

del av eller exponeras av. Vi har valt att undersöka de löpsedlar som befunnit sig i Stockholm 

eftersom vi tror att flest människor passerar Stockholms löpsedlar. 

 

I de fall vi har fått välja mellan olika områden i Stockholm, så som Täby eller Kista med 

mera, så har vi valt den löpsedeln som det står ordinarie på. 

 

 

4.5 Val av tidsperiod 

 

Vi studerar Expressens och Aftonbladets löpsedlar under fyra år; 1979, 1989, 1999 och 2009. 

Anledningen till att vi inte går längre tillbaka i tiden är att det var först 1979 som svenska 

tidningstryckerier började skicka in sina löpsedlar till Kungliga biblioteket. Vi jämför de fyra 

olika åren för att se hur förändringarna mellan årtiondena ser ut. Vi kan dock inte vara säkra 

på hur löpsedlarna skriver om bantning under hela decenniet, men vi kan dra slutsatser och 

jämföra hur de har förändrats mellan just de åren.  

 

Vi har valt att studera alla dagar i veckan för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Afton-

bladet och Expressen har under åren haft olika sorts hälsobilagor på speciella dagar i veckan, 

och därför kan slumpen ge ett missvisande resultat. 

 

 

4.6 Insamlingsmetod 

 

Löpsedlarna som vi studerar finns sparade på Kungliga biblioteket i Stockholm, både i 

nationalexemplar och på mikrofilm. Där har vi gått igenom de löpsedlar vi valt att studera och 

markerat varje gång en löpsedel handlat om viktnedgång, både i form av mat, motion, piller 

eller någon annan form som har som syfte att forma kroppen på ett smalnande sätt. Även tips 

på kläder som ger ett smalnande intryck tas med eller andra sätt som hjälper hur man ska 

framstå som smalare.  
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En löpsedel innehåller många olika nyheter i olika storlekar, men vi har valt att se alla tips på 

samma sätt oansett om de tar upp halva löpsedeln eller dess högra hörn. Står det ett 

viktminskningstips på löpsedeln räknas den som ett tips.  

 

De olika tipsen har fått olika koder. Koderna är en förenkling av löpsedelns innehåll, detta för 

att få en övergriplig bild av vårt empiriska material (Nilson, 2010). 

 

 

4.7 Kodschema 

 

Vi har kategoriserat viktminskningstipsen i nio stora huvudkategorier beroende på vad som 

uppmanas att förändra för att gå ner i vikt. Det kan exempelvis vara antingen förändra sin 

kost, sin motion, äta vissa piller eller besöka en klinik. Under de nio stora huvudkategorierna 

finns det underkategorier som mer specifik berättar hur du exempelvis ska förändra din kost.  

 

Exempel: Under huvudkategori 1 hamnar dieter som uppmanar ett minskat intag av kol-

hydrater. Där är underkategorierna GI-metoden (1.1) och LCHF-metoden (1.2).  

 

Se hela kodschemat i bilaga 1.  

 

 

4.8Avgränsningar 

 

Vi har inte tagit med de formuleringar som syftar på att få en sund kropp, eller att få bättre 

kondition om det inte finns ett viktnedgångssyfte. På samma sätt har vi inte heller valt att ta 

med cellulitbehandlingar, även fast cellulitbehandlingar är lite slimmande så är det mer ett 

skönhetsingrepp så som rynkbehandlingar och bröstförstoringar.  

 

Vi har inte heller valt att ta med de rubriker som nämner en viktminskningsmetod men som 

skriver något annat om den. Aftonbladet 30/8-09 har ett exempel på det: MIN DIET 

SKYDDAR MOT SVININFLUENSA, Fettdoktorn: Annika Dahlqvist 

 

Rubriker som ”Bli BIKINI-SNYGG på tre veckor” eller ”Så fixade Malena kroppen” har vi 

inte heller tagit med. Det kan mycket väl röra sig om viktnedgång, men det kan också inne-

bära snygg bränna, vaxning, cellulitbehandling med mera. Eftersom det är en tolkningsfråga 

räknar vi inte med de rubrikerna till vårt empiriska material. Om det däremot skulle stå ”Så 

fixade Malena kroppen – så gick hon ner 10 kilo”, då räknar vi det till vårt empiriska material.  
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4.9 Metodkritik 

 

Hur vi har valt att räkna vårt resultat och varför 

När vi har räknat vårt resultat så har vi använt antalet löpsedlar som handlar om 

viktminskning och delat det med antal dagar som löpsedlarna visats på. Under april 2009 så 

handlade 14 löpsedlar om att gå ner i vikt och april har 30 dagar. 

 

14/30= 0,4666  

 

Alltså 46,67 procent av dagarna i april handlade en löpsedel om viktminskning. 

 

Det skulle däremot bli ett annorlunda resultat om vi hade tagit antal löpsedlar som handlar om 

viktminskning och delade det med antal löpsedlar vi gått igenom under den månaden.  

 

14/60 = 0,2333 

 

Alltså 23,33 procent av alla löpsedlarna som vi räknade under april handlade om viktnedgång.  

 

Resultatet blir så annorlunda eftersom i det översta räknesättet så ser vi Aftonbladets och 

Expressens löpsedlar som en enhet, trots att det egentligen är två löpsedlar. Detta därför att vi 

anser att ser man den ena löpsedeln så ser man den andra. Handlar den ena löpsedeln om 

bantning och den andra löpsedeln om något annat så har det ändå stått något om bantning 

under den dagen.  

 

Vi har valt den metod vi nämnde först eftersom vi inte har som syfte att jämföra hur stor plats 

bantning tar jämfört med andra rubriker, utan vårt syfte är att se hur ofta vi utsetts för 

viktminskningstips.  

 

 

Löpsedlarna ser inte likadana ut i hela Sverige 

Löpsedlarna ser annorlunda ut beroende på var i Sverige man befinner sig. Detta för att locka 

lösnummerköpare med nyheter aktuella för just din ort/stad. Löpsedlarna kan även uppdateras 

under dagen för att göra de så aktuella som möjligt. Vi har utgått ifrån Stockholms löpsedlar, 

därför kan vårt resultat vara något missvisande för resten av landet.  

 

 

Olika stort utrymme på löpsedeln 

Alla viktnedgångstips har inte varit lika stora. En del täcker hela löpsedeln medan en del är 

reklam till en bilaga. Vi har struntat i utrymmet viktnedgångstipset får och bara fokuserat på 

att det faktiskt finns med. Däremot finns utrymmet nedskrivet i bilagan med vårt empiriska 

material. 
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5. Resultat 

 

5.1 Löpsedlar om viktminskningstips 2009 

 

I genomsnitt kunde du läsa om viktminskning på en löpsedel lite mer än var fjärde dag. Under 

2009 så handlade 97 löpsedlar om viktnedgång, vilket motsvarar 27 procent av dagarna. 

 

Löpsedlarna skrev om 54 olika sätt att gå ner i vikt:  

 

 Hur du går ner med GI-metoden 

 Varnar dig för sockerfällorna som du ska se upp för 

 Hur du ska kickstarta din ämnesomsättning  

 Hur du går ner i vikt med Turbomaten 

 Hur du går ner med smör och grädde, LCHF 

 Hur du ökar din fettförbränning utan träning 

 Hur du hittar din lyckovikt 

 Hur du går ner i vikt med den nya superdieten 

 Hur du fixar tvättbrädan snabbt 

 Hur du får Laila Bagges fasta rumpa 

 Varnar dig för smygämnena i vanlig mat som gör dig fet 

 Hur din superfrukost kan få dig att gå ner i vikt 

 Tipsar om stjärnornas bästa bantningsmetoder 

 Hur du kan få Charlotte Perrellis drömkropp 

 Vilket fikabröd du ska byta till för att gå ner i vikt 

 Hur du ska trolla fram formen med kläder 

 Hur ”Idolkocken” gick ner 16 kilo 

 Hur du kan njuta av maten men ändå gå ner i vikt 

 Hur du kan äta och dricka hur mycket du vill utan att bli tjock 

 Hur du kan gå dig smal 

 Varnar dig för matvaror som är dolda viktkällor 

 Hur du kan få Let´s dance Annikas bikinikropp 

 Vilket supervitamin som gör dig frisk och smal 

 Hur du får fast kropp 

 Hur du blir yngre och smalare 

 Vilken lunchmat som bränner mest 

 Vilka bantningspiller som är receptfria 

 Hur proteinkosten får dig att rasa i vikt 

 Hur du kan trimma magen med Robinson Angela 

 Hur du blir smal till midsommar 

 Hur Sven Melander gick ner 25 kilo 

 Hur Anna Book gick ner 33,5 kilo 
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 Om hur man snabbökar sin fettförbränning 

 Metoden som löser upp fett och valkar 

 Om sommartipsen som får dig att gå ner i vikt 

 Om nya KI-metoden som får dig att gå ner i vikt 

 Om den goda sommarmaten som får dig rasa i vikt 

 Om den nya Proffsmetoden som får ditt midjemått att minska 

 Hur du tappar dina semesterkilon 

 Hur du slipper fettet vart du vill på kroppen 

 Hur du går ner i vikt med kickstart-metoden 

 Hur du går ner i vikt med hormonmetoden 

 Hur du klär dig smalt 

 Hur du blir smal snabbt med KBT-metoden 

 Hur du går ner i vikt med V-dieten 

 Hur en latte kan få dig att gå upp 13 kilo på ett år 

 Hur kändiskvinnorna håller vikten 

 Hur en halvtimme om dagen får dig att bli 5 kilo smalare 

 Om stjärnornas nya super diet 

 Hur du går ner snabbt till nyår 

 Hur du håller formen med mammastripp 

 Hur du kan frossa i julmat och ändå hålla vikten 

 Om naturmetoden som får dig att rasa i vikt 

 Om ISO-metoden som får kilona att rasa 
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Figur 5.1: 1 visar att i 41 procent av löpsedlarna 2009 som handlade om viktnedgång fick vi 

inte veta hur vi skulle göra för att gå ner i vikt utan vi var tvungna att läsa tidningen för att ta 

reda på detta. I de fall man såg vilken viktminskningsmetoden så var rekommendation om att 

dra ner på kolhydraterna vanligast. 

 

 
Figur 5.1: 1 Vilka viktminskningsmetoder som löpsedlarna tipsar om under 2009.  
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Figur 5.1: 2 visar att april var den månad  under 2009 som  hade flest dagar där löpsedlarna 

handlade om viktminskning, 45 procent. Januari var den månad som hade näst flest dagar med 

löpsedlar som handlade om viktminskning (Se figur 2).  

 

 

Figur 5.1: 2 Hur ofta löpsedlarna 2009 skriver om viktminskningstips månadsvis.  
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5.2 Förändring genom året 1979, 1989,1999, 2009 

 

Från 1979 till 1999 har antalet dagar där löpsedlar handlar om viktminskning ökat. Dock 

stiger frekvensen kraftigt 2009, och går från 9 procent av dagarna under 1999 till 27 procent. 

Se figur 5.2: 3. 

 

 
Figur 5.2: 3 Hur ofta löpsedlarna skriver om viktnedgång1979, 1989, 1999, 2009. 
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Figur 5.2: 4 visar att ospecificerat viktnedgångstips, där man måste köpa tidningen för att 

kunna ta del av vikminskningsmetoden, har varit den vanligaste viktminskningsmetoden 

sedan 1979. Viktnedgångstips på löpsedeln som handlar om minskat intag av kolhydrater har 

figurerat sedan 1989 och är den kategorin som ökade mest mellan 1999 och 2009.  

 

 

 
 

Figur 5.2: 4 Olika viktnedgångsmetoder på löpsedeln 1979, 1989, 1999 och 2009. 
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5.3  Skillnaderna mellan Expressen och Aftonbladet 

 

Aftonbladet har från 1979 till 1999 flest antal dagar där deras löpsedlar handlar om vikt-

minskning. Dock finns det en brytningspunkt 1999 där Expressen löpsedlar om viktminskning 

ökar kraftigt och 2009 har Expressen flest antal. Se figur 5.3: 5. 

 
 

Figur 5.3: 5 Hur ofta Aftonbladet och Expressens löpsedlar handlar om viktnedgångstips 

under 1979, 1989, 1999 och 2009 .  
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Eftersom Expressen har fler viktminskningstips generellt under 2009 (se figur 5.3: 5) så har 

Expressen en högre frekvens än Aftonbladet av olika viktminskningsmetoder. Figur 5.3: 6 

visar att det som däremot skiljer tidningarna åt är när de tipsar om Annorlunda diet, där 

Aftonbladet endast har en löpsedel jämfört med Expressens som har 12 löpsedlar inom det 

ämnet. Annorlunda dieter är dieter som inte är så kända. Exempelvis hormondieten och V-

dieten. Det som också syns tydligt är avsaknaden av motionstips för Expressen jämfört med 

Aftonbladet. 

 

 
Figur 5.3: 6 Olika viktminskningsmetoder Aftonbladet och Expressens löpsedlar skriver om 

2009. 
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6. Analys 

 

6.1 Kommersialiseringen 

 

Under 2009 kunde man nästan var fjärde dag läsa en löpsedel om viktminskning, 27 procent 

av dagarna 2009 handlade om detta. Mediernas allmänna kommersialisering och marknads-

anpassning gör att bland annat vinstintresse går före publicistiskt kvalitet, där tyngre ämnen 

som bland annat politik, får ge plats åt mer lättsammare nyheter. De flesta nyheter i dagens 

press är kommersialiserade nyheter, detta på grund av konkurrensen och i vårt fall kvälls-

tidningarnas behov av att sälja lösnummer (McQual, 2005). 

Journalister har en tendens att betrakta nya vetenskapliga rön i termer av nyhetsvärde 

(Sandberg, 2004). Detta kan förklara varför löpsedlarna 2009 tipsade om så många vikt-

minsknings metoder och skrev om 54 olika sätt att gå ner i vikt. 

Johansson (2004) beskriver olika tekniker för att skapa uppmärksamhet: personifiering, 

konkretisering, tillspetsning, förenkling, intensifiering, polarisering. De flesta av dessa krite-

rier hittades även i vår i studie. 

 

Personifiering 

Personifiering innebär att man lyfter fram enskilda personer, som elitpersoner, kända personer 

eller en ”vanlig människa” (Johansson 2004).  

I medieforskaren Hvitfelt studie av tidningars förstasidor framkom det att kvällstidningars 

förstasidor är betydligt mer personifierade än morgontidningarnas (Hvitfelt, 1985).  

22 procent av löpsedlarna som handlade om viktminskning var det kändisar eller vanliga 

privatpersoner som fick utrymme på löpsedeln. 

Exempelvis ”SVEN Melander: SÅ GICK JAG NER 25 KILO, Rasade i vikt- på tre månader” 

(Aftonbladet, 050609)  

 

Konkretisering 

Konkretisering innebär att du lyfter fram det konkreta, gör det konkreta abstrakt eller lyfter 

fram något påtagligt i vardagen (Johansson, 2004).  I vår studie fann vi även många fall på 

konkretisering, exempelvis: ”SMYGÄMNEN i vanlig mat SOM GÖR DIG FET, Ny lista” 

(Expressen, 210209). 

 

Tillspetsning 

Tillspetsning är en teknik där man lyfter fram en händelse eller ett uttalande som är tillspetsat, 

man använder sig av slagkraftiga och vässade ord (Johansson, 2004). Ett exempel på till-

spetsning som vi fann i vår studie var ”RASA I VIKT SNABBT” (Expressen, 040109).  
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Förenkling 

Texten får inte vara för komplex för att locka den breda massan, därför förenklar man det.  

Exempel från vår studie på förenkling är ”ÄT VAD DU VILL” (Expressen, 110109). 

 

Som journalisten och författaren Frigey (2005:11) skriver i boken Nyhetsflås & tidsanda 

siktar en framgångsrik löpsedelsmakare inte mot hjärnan, utan mot magen. ”Några få ord ska 

med full kraft beröra så många människor som möjligt.” Dock kan dessa metoder i form av 

förenkling, personifiering och tillspetsning ha förödande konsekvenser inom hälsoområdet 

och befolkningens riskuppfattningar och förståelse kan bli missvisande (Jarlbro, 2004). 

 

På 41 procent av löpsedlarna som handlade om viktnedgång 2009 fick man inte veta hur man 

skulle göra för att gå ner i vikt utan var tvungen att köpa tidningen (se figur 5.1: 1 ). Även 

1979, 1989 och 1999 var det vanligast att tidningen inte berättade på löpsedeln hur man skulle 

göra. Exempelvis ”GÅ NER 5 KILO PÅ 5 SÄTT” (Aftonbladet 110609) och ”SLIPP 

FETTET – VAR DU VILL PÅ KROPPEN” (Expressen 020809).  

 

Tidningarna är beroende av lösnummerförsäljning och är hårt påverkad av kommer-

sialiseringen, detta gör att de vet hur de ska bära sig åt för att locka läsare. Tidningarnas löp-

sedlar har aldrig tidigare haft så feta rubriker med tillspetsade ord som de har idag. Noggrant 

väljs ett dygns händelser ut efter vad som påverkar köpare mest och medieproducenterna är 

väl medvetna vilka rubriker som säljer och vad har ger bäst effekt på oss (Edfeldt, 1992).  

 

Sensationsjournalistiken innebär att man i medier utnyttjar människors intresse för skandaler 

och sensationella berättelser genom att man använder ett språk och en form som dramatiserar. 

Stora svarta rubriker och vinjetter som ”Extra” eller ”Aftonbladet avslöjar” är exempel på hur 

man använder en specifik journalistisk form för att väcka intresse, beröra eller underhålla 

(Ghersetti, 2004). Detta såg vi även i vår studie, exempelvis ”Endast i Aftonbladet” 

(Aftonbladet 130299), ”Bara i Aftonbladet” (Aftonbladet 081189) och ”Expressen har testat” 

(Expressen 130299).  

 

Kroppsidealen för kvinnor och män har förändrats de senaste 40 åren. Förr skulle kvinnor 

vara kurviga medan idag råder ett smalare ideal. Männen ska enligt det nuvarande idealet 

både minska i kroppsfett samtidigt som de ökar i muskelmassa. (Thurfjell, 2003).  

Detta kan förklara varför april var den månad under 2009 som hade högst frekvens av 

löpsedlar om viktminskning. 45 procent av dagar den månaden handlade om detta (se figur 

5.1.2). Vilket motsvarar att nästan varannan dag kunde du under april läsa en löpsedel som 

handlade om viktnegång. Löpsedlarna under april såg bland annat ut så här: ”Gå ner 8 kilo till 

midsommar, Fettdoktorn Annika Dahlqvists bästa tips” (Aftonbladet 270409) och 

”FÅ EN BIKINIKROPP som Let´s Dance- Annika Sjöö: BRÄNN FETT SNABBT” 

(Expressen 190409). 

 

Antalet löpsedlar om viktminskning har ökat kraftigt genom åren, från 1979 där endast tre 

löpsedlar förekom inom ämnet till 96 stycken 2009, vilket motsvarar att man gått från mindre 
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än en procent till 27 procent av dagarna (se figur 5.2.3). Den största ökningen var mellan 

1999 och 2009 då ökade man med 65 löpsedlar, från 32 löpsedlar till 97 löpsedlar.  

 

Enligt Hadenius & Weibull (2003)  så har vårt medielanskap under de senaste 15-20 åren för-

ändrats och expanderat avsevärt. Prenumererade dagstidningar har lagts ner, köpts upp eller 

ingått i samarbete med varandra samt att gratis tidningarna har blivit ett vanligt fenomen. 

Varför vissa ämnen får en större plats än andra i medierna är för att det finns ett underskott av 

uppmärksamhet och överskott av information Medierna tävlar med varandra om publikens 

uppmärksamhet samt utvecklar strategier för att skapa rutinmässiga förväntningar hos publi-

ken– även kallat medielogik. Det som blir nyheter passar mediernas pressade organisation, 

arbetsvillkor och uppmärksamheten (Hadenius & Weibull, 2003).   

Precis som Sandberg skriver i sin avhandling Medier och fetma (2004) så rapporterar medier-

na det allmänheten är intresserad av. För att locka till fler sålda lösnummer ska gärna handla 

om något sensationellt och dramatiskt för mer uppmärksamhet. Hälsa uppfyller alla dessa 

krav och därför visat sig vara kommersiellt gångbart. Våra massmedier rapporterar om vad 

allmänheten är intresserad av och hälsa, framför allt kostråd, är ett område som ofta får stor 

plats i medier (Sandberg, 2004).   

 

Enligt Sandberg (2004) så är hälsa och kostråd ämnen som leder till uppmärksamhet, vilket 

kan förklara varför vår studie kommit fram till att så många löpsedlar handlar om viktnedgång 

och varför detta även har ökat från 1979. 

 

 

6.2 Mediepåverkan 

 

Medierna har en stor påverkan på oss och vi får våra värderingar och ideal framförallt genom 

interaktion med andra människor. Dessa, även kallade opinionsbildare får ett stort förtroende 

hos allmänheten. Om de använder medier som huvudkälla, och sänder ut det till andra, så tar 

människor till sig det utan att kritiskt granska det (Katz & Lazarsfeld, 2005).  

Här är exempel på några rubriker som genom interaktion med andra kan komma undan kritisk 

granskning: 

”ÄT OCH DRICK SÅ MYCKET DU VILL i påsk utan att bli tjock” (Expressen 100409) 

”ÄT SOM VANLIG och slipp träna – GÅ NER I VIKT” (Expressen 120709) 

”Tänk rätt – Banta med hjärnan” (Expressen 291089) 

”SLIPP FETTET – VAR DU VILL PÅ KROPPEN” (Expressen 020809) 

  

Massmedier skriver vad människor bör göra men sedan ger de sällan instruktioner om hur 

detta ska göras, då blir tillvägagångssättet istället utformat i den sociala gruppen, som vänner 

och familj. Budskapen som massmedierna riktar till allmänheten är opersonliga och är riktade 

till alla som kommer i kontakt med medier. De är vaga och utslätade för att kunna påverka så 

många som möjligt (Edfeldt, 1992). Studier visar att medierna har orealistiska slankideal och 

att det finns ett samband mellan medieexponering och negativ påverkan i form av sjukligt 

ätbeteende och negativ inställning till sin kroppsvikt. Detta stärktes när man gjorde ett experi-

ment på Fiji i Stillahavet, där man lät befolkningen ta del av massmedier som var influerat av 
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västvärlden.  Man såg tydliga förändringar kring ungdomars kroppsuppfattning och experi-

mentet ledde till att störda ätattityder och ätbeteende ökande markant bland tonårsflickor 

(Spettigue & Henderson, 2004). 

 

 

6.3 Missvisande kostråd 

 

Vår studie visar att man rekommenderar olika metoder på löpsedeln. Under sju dagar i okto-

ber 2009 såg det exempelvis ut så här:  

”GI, ISO, LCHF, Vilken metod funkar bäst? Stora VIKTkampen” (Expressen 060909) 

”Gå ner i vikt med nya V-dieten, Så funkar de, Kosttabeller” (Aftonbladet 060909) 

”Åt fet mat- RASADE 5 KILO, FÖRE, EFTER” (Expressen 130909) 

”En latte = en hel cheeseburgare. Du kan gå upp 13 kilo på ett år, säger dietisten Josefine 

Jonasson” (Aftonbladet 140909) 

”RASA I VIKT med 24 nya GI-RECEPT” (Expressen 150909).  

 

Volgsten (2005) hänvisar till journalisten Lazuli (1984) som anser att löpsedelsmakarna bort-

ser från alla journalistiska plikter när de medvetet förvränger fakta eller rent av ljuger. Till 

exempel så finns det studier som visar att maten som rekommenderas i medier, och därmed 

även på löpsedlar, sällan är så hälsosam som den framstår att vara. Då den oftast inte följer 

livsmedelsverkets näringsrekommendationer (Volgsten, 2005). 

Rössner, professor, skriver i sin artikel Kost och motion väger alltjämt tyngst (1996) att de 

flesta överviktiga kan gå ner i vikt med snabbdieter under en kort period men att det är svårt 

att sedan behålla vikten nere. Han anser att dietmetoderna som lanseras i medier som veten-

skapliga genombrott bara är kommersiella modejippon och att det inte finns några vetenskap-

liga argument för att dessa dieter ska fungera. Exempel på detta som vi hittat i vår studie är: 

”Kickstartmetoden” (Expressen 090809)  

”RASA I VIKT MED NATURMETODEN” (Expressen 131209)  

”GÅ NER I VIKT med nya PROFFSMETODEN” (Expressen 230709)  

”Gå ner i vikt med nya V-dieten” (Aftonbladet 060909). 

 

Goldberg (2000) skriver att nya preliminära och tvivelaktiga forskningsresultat många gånger 

presenteras som rena fakta, trots att de aktuella kostråden inte har förändrats avsevärt. Ett 

exempel på en löpsedel i vår studie där man fokuserar på nya forskningsresultat: ”ÄT RÄTT 

FETT-GÅ NER I VIKT. Nya forskarrön” (Expressen 220799). 

 

Man behöver källor för att bedriva journalistik och källornas kvalité påverkar journalistikens 

kvalité. ”Journalistikens trovärdighet kan i detta sammanhang alltså kopplas till källans tro-

värdighet” (Strachal:2009:180).  

Källorna är nödvändiga för journalisten då de granskas, citeras och berättas och inom forsk-

ningen fungerar källorna även som ett hjälpmedel för att tolka olika forskningsstudier. Dock 

måste man bedöma om den information man möter är sann eller falsk, vilket leder till att man 

kritiskt värderar källorna (Thurén, 2005).  
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Man ska enligt Spelregler för press, radio och TV (2002) ge korrekta nyheter, där sak-

uppgifter ska kontrolleras och källor vara opartiska och inte ha något vinstintresse. Man ska 

också ge läsaren en möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.  (Spel-

regler för press, radio och TV, 2002)  

 

Vår studie visar att orden experter, doktorer och professorer i samband med viktminskning 

fanns med i 17 procent av de löpsedlar som handlar om viktminskning, totalt handlade 24 

löpsedlar om en expert, doktor eller ett proffs i samband med viktnedgångstips 2009. Exem-

pel på detta i vår studie:  

”Proffsens bästa tips” (Aftonbladet 150599)  

”BANTNINGSEXPERTERNAS 18 BÄSTA TIPS” (Aftonbladet 081189) 

”Experten Paulun – Alla kan lyckas” (Aftonbladet 140599)  

”Doktorns bästa tips att bli smal” (Aftonbladet 071189)  

”EXPERTENS BÄSTA TIPS” (Expressen lösningar, för att fler människor ska bli intres-

serade 080209)  

”Experternas succémetod” (Aftonbladet 060109)  

”Professorns nya ENKLA KNEP” (Expressen 060499)  

”Professorns bästa tips som fungerar” (Expressen 230809). 

 

Strachal (2009) skriver om att forskare sällan presenterar enkla sanningar utan att det ofta är 

journalisterna själva som publicerar egna. För journalisterna är forskarna viktiga källor, som 

de näst intill är beroende av för att ge en tyngd till deras material. Dock generaliserar ofta 

medierna studierna och journalister har en tendens att överdriva (Strachal, 2009). Exempel på 

detta från vårt resultat är bland annat ”GÅ NER 3 KILO på 10 DAGAR ” (Expressen 181009) 

och ”RASA 10 KILO på 8 veckor” (Expressen 090809).  

 

Men som Ciliska (1998) skriver så kan inte viktnedgång lösas kortskiktigt utan kräver lång-

strategier. Fetmans underliggande orsaker är sällan helt klara, behandlingen är svår och varje 

misslyckad viktnedgång sänker personens självkänsla. Därför kräver behandling av fetma stor 

förståelse och ihållighet (Ciliska, 1998). Att behandla fetma är en lång process. Först under-

söks blodtryck, sköldkörtelfunktioner, ämnesomsättningar och hur höga halter av fett och 

kolesterol personen har. Sedan förändrar man mat- och motionsvanor efter näringsverkets 

rekommendationer, men även personens beteende kring mat och ätande. Sedan gör man 

strategier för att inte falla tillbaka och att man blir mer positiv till sin självbild och förändrar 

negativa tankemönster (Vårdguiden, 2009).  

 

”Kvällspressen lyfter fram superbantarna som vår tids hjältar på löpsedlarna. Underkurserna 

har två saker gemensamt. Ett: De tjänar pengar på människors drömmar om ett smalare liv. 

Två: De hjälper inte på sikt.” är ett citat taget från Maria Jacobssons bok, Allt är möjligt: en 

handbok i mediekritik (2004:39) Att lyfta fram superbantarna var även ett vanligt fenomen i 

vår studie: 

”SÅ GICK JAG NER 55 KILO- Rekordbantarens BÄSTA RÅD” (Aftonbladet 200989) 

”REKORDBANTARNA I VÄSTMANLAND Och i övriga Sverige” (250109 Expressen).  
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6.4 Mediernas kroppsideal bidrar till ätstörningar 

 

Den vetenskapliga artikeln Eating Disorders and the Role of the Media förklarar att medier 

bidrar till utveckling och underhåll av ätstörningar. Det är inte bara massmediernas orealis-

tiska slankhetsideal som kan leda till ätstörningar eller en skev kroppsuppfattning utan också 

hur massmedierna betonar vikten av skönhet och utseende (Spettigue & Henderson, 2004). Ett 

exempel på detta från vår studie är bland annat ”Hitta din lyckovikt” (Aftonbladet 090209).  

 

Ingen rekommenderas till att banta med snabba mirakelmetoder, inte ens om man lider av 

övervikt. Har man problem med vikten så ska man istället ändra sina mat- och motionsvanor 

på ett långsiktigt och hälsosamt sätt. Annars mår kroppen inte bra, och det man tappar med 

hjälp av bantning är ofta inget annat än vatten och muskler. Om en person har bantat under en 

lång tid så utvecklar den energi- och näringsbrister vilket ger en lägre ämnesomsättning, mag-

problem, yrsel och koncentrationssvårigheter. Detta kan leda så långt som till döden (SMAL, 

2009).  

Bantning är en av de faktorer som gör att en person drabbas av en ätstörning. Det är vanligast 

att drabbas i tonåren eftersom man ofta har lägra självkänsla då och är som mer mottaglig 

(AB-kontakt, 2010). Idag har cirka 100 000 personer i Sverige någon form av ätstörning, 

varav 90 procent är kvinnor (SMAL, 2009). 

Vår studie visar att löpsedlarna använder sig av ordet SMAL i stor utsträckning. 18 procent av 

löpsedlarna i vår undersökning innehöll ordet SMAL. Exempelvis ”KLÄ DIG SMALT” 

(Aftonbladet 230809), ” (Aftonbladet 130409), ”BLI SMAL SNABBT, (Expressen 30809) 

och ”ÄT FETT- BLI SMAL” (Aftonbladet 140899).  

 

Thurfjell (2004) menar att ätstörningar är allvarliga sjukdomar som har ett långt förlopp och i 

10 procent av fallen blir de livslånga. Att lida av en ätstörning ger både fysiska och sociala 

konsekvenser. National Institute of Metal health (2010) beskriver att konsekvenserna av att ha 

en ätstörning ofta är undernäring och/eller en ensidig kost som kan leda till 

hormonrubbningar. Detta kan resultera i utesluten menstruation och ägglossning vilket 

orsakar svårigheter att bli gravid samt benskörhet. Hormonrubbningarna kan också leda till 

magsmärtor och håravfall, i vissa fall även lever och hjärtsjukdomar vilket kan leda till döden 

(National Institute of Mental Health, 2010).  

Även om man inte har en diagnostiserad ätstörning kan överdriven sundhet vara en form av 

ätstörning.  Man kan bli sjuk av att äta nyttigt på grund av att man själv gör tolkningar av 

olika rekommendationer för vad som är nyttigt. Man kan utesluta hela livsmedelsgrupper och 

få näringsbrist (Bratman, 2000).  

Ortorexi heter den ätstörning där den drabbade lider av tvångsmässig sundhet. Personen har 

ofta en strikt kost och tränar överdrivet mycket. Förutom att personens sociala liv blir lidande 

kan denna form av ätstörning leda in till en mer svårbehandlad form av ätstörning som ano-

rexi eller bulimi (Riksföreningen mot ätstörningar, 2008). 

 

Exempel från vårt empiriska material där vi fann orden FRISK/HÄLSA/SUND i samband 

med SMAL:  ”FRISK OCH SMAL med nya supervitaminet, Så får du i dig rätt dos” 
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(Expressen 190409) ”MATEN SOM RÄDDAR HÄLSAN, Nya GI-metoden, gör dig smal” 

(Expressen 040999) ”SMAL OCH SUND, Så gör du – steg för steg med kändisarnas 30-

dagarsplan” (Expressen 171099). 

 

 

6.5 Skillnader mellan Aftonbladet och Expressen 

 

Expressen hade flest löpsedlar om viktminskning 2009, 15,7 procent av dagarna kunde du 

läsa en löpsedel från Expressen som handlade om detta, respektive 11,0 procent för 

Aftonbladet (se figur 5.3.5). Aftonbladet har haft flest löpsedlar om viktminskning 1979 och 

1989. Dock hade de båda tidningarna samma frekvens av löpsedlar 1999. 

Expressens ökning av löpsedlar om viktminskning skedde under samma årtionde som 

Aftonbladet gick om Expressen i antal sålda exemplar.  

1996 gick Aftonbladet om Expressen i antal upplagor för första gången på 44 år. Aftonbladet 

blev då utsedd och är än idag Sveriges största kvällstidning (NE, 2010). 
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7. Diskussion  

 

7.1 Hur figurerar viktminskning på löpsedlarna och varför ser det ut så? 

 

Viktnedgångstips har visat sig vara kommersiellt gångbart nu när det västerländska slanka 

skönhetsidealet råder och detta har löpsedlarna hakat på. Löpsedlarnas enda syfte är sälja och 

nu kan de, genom att spela på vår självkänsla, erbjuda succémetod efter succémetod. Det för-

sta vi ville ta reda på genom vår studie var hur ofta löpsedlarna använde sig av ett viktned-

gångstips för att locka till sig köpare. Svaret blev mycket oftare än vi hade trott. Vår studie 

visar att lite mer än var fjärde dag så handlade en löpsedel om viktnedgång under 2009. Efter 

att ha fått en så stor siffra över hur omfattande viktnedgångstipsen är så anser vi att vår studie 

är viktigare än vi tidigare beräknat. Viktnedgångstipsen på löpsedlarna är ett fenomen som 

bör granskas eftersom löpsedlarnas budskap når så många människor. 

 

På frågeställningen om hur många viktminskningstips löpsedlarna rekommenderade under 

2009 blev svaret på 54 olika sätt. Denna variation av viktminskningsmetoder gör att det blir 

väldigt komplicerat att äta eller träna rätt. Ibland rekommenderades fettsnålmat, ibland fettrik. 

Ibland behövde man inte träna, ibland behövde man. Den vanligaste viktnedgångs-

rekommendationen var dock hemlig på löpsedeln, så att köpare ska lockas till att köpa tid-

ningen för att få veta hur de ska göra för att exempelvis få Laila Bagges rumpa eller hur de 

ska göra för att rasa tio kilo på åtta veckor. Att sälja lösnummer verkar ha blivit viktigare än 

att ge korrekt information. Att få Laila Bagges rumpa, som det står att man kan få genom fyra 

enkla övningar om man köper tidningen är i vissa fall helt omöjligt då det kräver vissa förut-

sättningar.  Och att rasa 10 kilo i vikt på åtta veckor är direkt skadligt. Vi tror att löp-

sedelsmakarna väljer att göra på detta sätt eftersom korrekt information om viktminskning 

inte skulle sälja lika bra som en löpsedel som erbjuder snabba lösningar. Här går alltså vinst-

intresse före publicistiska krav.  

 

Att löpsedlarna spelar på vår självkänsla blev också tydligt när vi besvarade frågan om vilken 

månad som det skrevs mest om viktnedgång under 2009; april. Inför bikinisäsongen var 

viktminskningsmetoderna så pass frekventa som varannan dag, med rubriker som: Bli smal 

till midsommar, BIKINIKROPP och få fast kropp snabbt. De månaderna som vikt-

minskningsmetoderna var näst mest frekventa var i januari och februari; efter nyårslöftena 

och julmaten.  

 

Vi var även nyfikna på att jämföra löpsedlarna med tidigare år för att se hur mycket vikt-

minskningstipsen har ökat, om de har ökat. Och det hade de, drastiskt. För 30 år sen skrev 

man nästan aldrig om viktnedgång på löpsedeln och idag tillhör det vanligheten. Löpsedlarna 

har alltid varit påverkade av kommersialiseringen och löpsedlarna har alltid funnits för att 

locka läsare. Men i takt med att samhället förändras så förändras även medierna eftersom 

medierna speglar samhället. Det som sålde bra då, kanske inte säljer bra nu och tvärtom. 
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Vår sista frågeställning var vilka skillnader som fanns mellan Expressen och Aftonbladet. Det 

som framkom av studien var att efter att Aftonbladet gått om Expressen i försäljning, 1996, så 

förändras Expressens löpsedlar. De börjar handla mer om viktnedgång än tidigare och går om 

Aftonbladet i antal löpsedlar om viktnedgång. Kan dessa bantningstips vara en nödlösning för 

försäljning för att komma ikapp Aftonbladet igen? 

 

Vi har som utgångspunkt att kommersialiseringens gör att löpsedlarna skriver om vikt-

minskningstips för att dem säljer, men de måste även skriva om viktminskning på ett sådant 

sätt att de når ut till oss. För att få uppmärksamhet, i en värld av oändlig information, finns 

flera olika tekniker att tillgå. Bland annat genom att använda sig av polarisering, förenkling 

eller tillspetsning. Detta gör att viktminskningsmetoderna som rekommenderas blir miss-

visande när de ständigt blir bearbetade av dessa tekniker. ”Ät vad du vill” är ett exempel på en 

sådan rubrik som tvingats förenklas.   

 

Även källkritiken tar skada av kommersialiseringen då journalister skriver om varje ny 

snabbdiet som en sanning, eftersom denna nya diet kommer att sälja. Enligt Spelregler för 

press, radio och TV så ska journalister ge korrekt information, granska information och vara 

kritisk emot den, trots att informationen har publicerats tidigare. Dock känns det som att 

många journalister har tittat åt ett annat håll när 53 olika viktminskningsmetoder har rekom-

menderats under 2009.  

 

 

7.2 Hur påverkar detta samhället? 

 

Samtidigt som löpsedlarna endast vill sälja så har de förmågan att påverka samhället, vilket 

gör att de gynnar det rådande, sjukligt smala, ideal som finns. De påverkar genom att skriva 

om viktnedgång så pass ofta som de gör men också genom det sätt som de skriver om vikt-

nedgång.  Löpsedlarna kopplar ihop ordet smal med förskönande ord som lycklig, sund, frisk 

och ung. Allt för att hitta en öm punkt hos oss alla.  

 

Löpsedlarna romantiserar bantning genom att skriva att det går snabbt och lätt, använder ord 

som rasa, precis som om fettet bara skulle rinna bort. Men enligt forskning ser inte bantning 

ut så i verkligheten, enligt forskning så är det direkt skadligt att banta med snabbdieter och 

enligt forskning så fungerar det inte i längden. Men hur ska allmänheten veta det, när ingen 

tjänar på att tala om det för dem? 

 

Bantning kan leda till kaotiska matvanor, till att muskler byts ut mot fett, till viktuppgång och 

större viktproblem. Och i värsta fall kan bantning leda till ätstörningar.  

 

Förutom att viktminskningstipsen skadar samhället genom att gynna det slanka västerländska 

skönhetsidealet så skadar de även dem som av medicinska skäl behöver gå ner i vikt, eftersom 

dem inte får rätt information till hur man går ner i vikt. På en löpsedel under 2009 kunde du 

läsa rubriken ”ALDRIG MER FET”, den lovade snabba lösningar om hur man bränner fett 

utan att ha i åtanke hur man behandlar fetma. De vanligaste bakomliggande problemen med 
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fetma kräver beteendebehandling för att förändra personens tankemönster och inte snabba 

fettförbränningstips.  

 

Eftersom medier har den kraft att påverka samhället så anser vi att de borde ta sitt etiska 

ansvar och hjälpa samhället rätt väg. 

 

 

7.3 Sammanfattning 

 

Vår undersökning/uppsats visar att viktminskningstipsen på löpsedlarna är ett utbrett fenomen 

som ständigt ökar i sin omfattning. Viktminskningstipsen är paradoxala och förvirrande och 

saknar källkritiskt tänkande, vilket påverkar samhället i negativ form. De smala skönhets-

idealen gynnas, missvisande kostråd leder till misslyckanden och jojobantning och de som 

behöver gå ner i vikt för sin hälsas skull får inte rätt information. 

 

 

7.4 Fortsatt forskning 

 

Detta är ett ämne som kräver mer forskning, bland annat över hur journalister som skriver om 

dessa viktminskningsmetoder tänker kring detta fenomen och hur de ser på sitt källkritiska 

ansvar och etiska överväganden. Det krävs också mer forskning hur viktminskning figurerar i 

andra typer av medier samt kvalitativa studier om viktminskningsmetoder om hur de är ut-

formade och till vem de är riktade.  

 

Det kan även vara intressant att om ett par år göra en uppföljningsstudie för att se om det fort-

farande ökar i samma takt som nu. 
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Bilaga 1   Kodschema 
 

1. Dieter, med minskat intag av kolhydrater 

1.1 G1 (exempel: GÅ NER ÅTTA KILO, På en månad med SNABB-GI) 

1.2 LCHF (exempel: GÅ NER 2 KILO I VECKAN MED SMÖR OCH GRÄDDE) 

 

2. Dieter, med minskat intag av kalorier (exempel: Sex sätt att SNABB BANTA med 

kaloritabell)  

 

3. Dieter, övriga 

3.1 V-dieten (exempel: Gå ner i vikt med nya V-dieten) 

3.2  Ki-metoden (exempel: Gå ner i vikt med nya Ki-metoden)  

3.3 ISO-dieten (exempel: Ät vad du vill – rasa i vikt – med nya enkla isodieten) 

3.4 Turbomaten (exempel: Turbomaten – metoden där du går ner och håller vikten) 

3.5 Ät på vissa tider (exempel: Ät var tredje timme och fixa tvättbrädan snabbt) 

3.6 KBT-metoden (exempel: Bli smal snabbt med nya KBT-metoden)  

3.7 Proteinkosten (exempel: Doktorns nya proteinmetod, lista på den tillåtna maten)  

3.8 Proffsmetoden (exempel: Gå ner i vikt med nya PROFFSMETODEN) 

3.9 Naturmetoden (exempel: Rasa i vikt med naturmetoden – passar för alla)  

3.10 Databanta (exempel: Databanta – det nya sättet att bli av med övervikt) 

3.11 Hormonmetoden (exempel: Nya hormonmetoden – slipp fettet var du vill på 

kroppen)  

 

4. Motion, för att gå ner i vikt 

4.1 Gå dig smal (exempel: gå dig smal med powerwalk 4 kilo lättare – på en månad) 

4.2 Träna dig smal (exempel: Så får du fast kropp med Martins enkla övningar)  

4.3 Annorlunda motionsform rekommenderas. (exempel: Hanna Hedlund: Jag håller 

formen med mamma stripp) 

 

5. Piller, för att gå ner i vikt (exempel: bantningspiller receptfritt)  

 

6. På klinik 

6.1 Muskelstimulator (exempel: Minska 6 cm med muskelstimulator) 

6.2 Käklåsning (Ny metod att banta – käkarna låstes)  

6.3 Akupunktur (exempel: Banta med akupunktur)  

6.4 Maskin (exempel: Smal med maskin) 

 

7. Kläder som gör dig slankare (exempel: Klä dig smalt) 

 

8. Ospecificerat viktnedgångstips, vi måste köpa tidningen för att få reda på hur. (exem-

pel: Gå ner 4 kilo på 4 veckor, Drömvikt 2009) 

 

9. Varning, för någon som kan göra dig tjock eller förhindra viktnedgång (exempel: En 

latte = en hel cheeseburgare – du kan gå upp 13 kilo på ett år)  

 

      K.   Kändis, en kändis tipsar eller står bakom en diet (exempel: Stjärnornas nya superdiet)  
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Bilaga 2  Vårt empiriska material 

 

Aftonbladets och Expressens löpsedlar, som handlar om någon 

form av viktnedgång under åren 2009, 1999, 1989 och 1979.  
 

 

 

Kodförklaringar: 

Datum, S/H/L (Stor, halv, liten), A/E (Vilken tidning), Kod för vilken variabel, Rubrik, 

Underrubrik, Resterande text, (eventuell bilaga).  

 

 

 

2009  
4/1 L/E 8 RASA I VIKT SNABBT 

Menyer – dag för dag  

(Söndagsbilaga) 

 

6/1 H/E 1.1 GÅ NER 5 KILO PÅ EN MÅNAD 

BILAGA I DAG 

Recept för 30 dagar  

(GI-bilagan) 

 

6/1 S/A 8K Gå ner 4 kilo på 4 veckor 

Drömvikt 2009 

Experternas succémetod  

Så tappande jag 20 kilo 

Läckra och enkla menyer 

Hanna Hedlunds bästa smaltips  

(Hälsobilagan) 

 

7/1 L/E 1.1 GÅ NER 5 KILO PÅ EN MÅNAD 

(GI-bilagan) 

 

9/1 H/E 8 PLATT MAGE snabbt med RÄTT MAT 

Recept 

Enkla kostråd 

FÖRE: MIDJA: 102 CM 

EFTER: MIDJA: 67 CM 

 

11/1 S/E 3.3 ÄT VAD DU VILL – RASA I VIKT 

Nya enkla isodieten  

Experten: Optimala metoden 
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FÖRE EFTER 

12/1 S/A 1.1 GI-GURUN Fredrik Pauluns nya SUPERMETOD  

Tappa 1 kilo i veckan med dieten 

 

18/1 S/E 9 Nio myter om GI 

Experten Fredrik Paulún ger svaren 

 

19/1 H/E 9 MATEN SOM ÄR FULL AV SOCKER 

Livsmedelsverkets nya lista: 

 

25/1 S/E 8 REKORDBANTARNA I VÄSTMANLAND 

Och i övriga Sverige  

 

12/3 S/E 8 SÅ GICK JAG NER 47 KILO 

Tre enkla metoder: 

-4 månaden! 

Paula, 28: ”Jag äter ofta och är aldrig vrålhungrig” 

Så lyckades vi 

Dina, 33 -25kg 

Niklas, 19 -64kg 

 

25/1 L/E 8 BRÄNN FETT 

Kickstarta din ämnesomsättning 

- utan att banta 

 

25/1 L/A 8 GÅ NER 1 KILO I VECKAN  

(Söndagsbilaga) 

 

27/1 S/A 1.2 GÅ NER 2 KILO I VECKAN MED SMÖR OCH GRÄDDE  

Fettdoktorn: 

Menyer: frukost, lunch och middag 

 

1/2 L/A 1.2 ÄT FETT – GÅ NER I VIKT 

 

1/2 S/E 3.4 TURBOMATEN – metoden där du GÅR NER & HÅLLER VIKTEN 

 

4/2 S/E 8 ÖKA DIN FETTFÖRBRÄNNING 

– slipp hård träning 

FÖRE 

EFTER 

 

8/2 L/E 1.1 BILLIGASTE GI-MATEN 

EXPERTENS BÄSTA TIPS  

(Söndagsbilaga) 

 

9/2 L/A 8 Hitta din lyckovikt 

(Sofis mode) 

  

10/2 H/A 8 GÅ NER 8 KILO PÅ 8 VECKOR  

NYA SUPERDIETEN:  
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(Hälsobilaga) 

 

10/2 H/E 3.5 Ät var tredje timme och FIXA TVÄTTBRÄDAN SNABBT 

 

14/2 4.2  S/E SÅ FÅR DU Laila BAGGES FASTA RUMPA 

4 enkla övningar 

 

16/2 H/E 1.1 Experternas BÄSTA GI-TIPS 

Fredrik PAULÚN Catherine SCHUC Ewa Söderström SKIÖLDEBRAND Ola 

LAURITZSON Mita MAGNUSSON 

Gå ner två kilo i veckan 

Undvik fällorna enkelt 

 

21/2 S/E 9 SMYGÄMNEN i vanlig mat SOM GÖR DIG FET 

Ny lista – riv ur och spara 

 

22/2 L/E 1.1 ÄT SUPERFRUKOST  

– TAPPA KILON  

(Söndagsbilaga) 

 

23/2 L/A 8K Bränn fett snabbt  

stjärnornas bästa blixtmetoder  

(Sofis modebilaga) 

 

2/3 4.2K Så får du fast kropp fort 

MARTIN LIDBERGS 5 ENKLA ÖVNINGAR 

 

3/3 H/A 8K RASA 3 KILO PÅ EN VECKA  

Charlotte Perrelli: Så fick jag min drömkropp  

(Hälsobilaga) 

 

6/3 H/E 9 BYT FIKABRÖD – GÅ NED I VIKT 

Dietistens enkla råd 

Lista: Värsta fällorna 

 

8/3 L/E 3.3 KILONA RASAR med nya ISO-METODEN 

8KG PÅ 2 MÅNADER 

Så fungerar den 

Härliga recept 

(Söndagsbilaga) 

 

12/3 S/E 8 SÅ GICK JAG NER 47 KILO 

Tre enkla metoder: 

- 4 kilo månaden! 

Paula, 28: ”Jag äter ofta och är aldrig vrålhungrig” 

 

16/3 H/A 7 TROLLA FRAM FORMEN  

20 magiska figurfixare (Sofis mode) 

 

22/3 S/A 1.2 Jonas, 35: Jag gick ner 
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2 KILO I VECKAN MED FETT DIETEN 

 

 

 

 

22/3 S/E 8 ÄT DIG MÄTT – TAPPA ETT KILO I VECKAN 

Nya succémetoden: 

Recept 

Expertråd 

FÖRE 

EFTER 

 

29/3 L/E 8 SÅ GICK JAG NED 65 KILO!  

Britt-Inger, 38: 

FÖRE 

EFTER 

”Det förändrade mitt liv” 

(Söndagsbilaga) 

 

29/3 L/A 8K SÅ GICK JAG NER 16 KG 

Idol-kocken Alexander:  

(Söndagsbilaga) 

 

2/4 S/E 8 GÅ NED I VIKT – UTAN ATT TRÄNA 

Nya enkla metoden 

FÖRE 

EFTER 

 

5/4 L/E 8 NJUT AV MATEN – RASA I VIKT 

Äter du på rätt sätt? 

Testa dig själv 

(Söndagsbilaga) 

 

10/4 S/E 8 ÄT OCH DRICK SÅ MYCKET DU VILL i påsk utan att bli tjock  

 

13/4 S/A 4.1 GÅ DIG SMAL   

Med ny powerwalk  

4 kilo lättare – på en månad  

(Hälsobilaga) 

 

14/4 L/E 1.1 RASA 5 KILO PÅ TVÅ VECKOR 

EXTRA BILAGA OM HÄLSA 

40 NYA LÄCKRA GI-RECEPT 

 

15/4 H/E 9 166 MATVAROR som är dolda VIKTFÄLLOR 

Kolla själv: 

 

19/4 S/E 8K BIKINIKROPP som Let´s Dance- Annika Sjöö: BRÄNN FETT SNABBT 

 

19/4 L/E 5 FRISK & SMAL med supervitaminet 
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Så får du i dig rätt dos 

(Söndagsbilaga) 

20/4 H/A 4.2 FAST KROPP PÅ 4 VECKOR  

7 SUPERENKLA ÖVNINGAR 

 

26/4 L/E 8 BLI YNGRE & SMALARE 

Med rätt mat 

Läckra recept! 

 

27/4 S/E 8 Betyg på LUNCHMATEN som snabbt BRÄNNER FETT 

FÖRE 

EFTER 

 

27/4 S/A1.2 Gå ner 8 kilo till midsommar  

Fettdoktorn Annika Dahlqvists bästa tips 

 

28/4 L/A 8 BIKINIKROPP 

(SOFIS MODE) 

 

30/4 S/A 5 BANTNINGSPILLER RECEPTFRITT 

Nu på apoteket:  

Sofia, 34: Jag gick ner 70 kilo 

FÖRE 

EFTER 

 

8/5 S/E 3.7 RASA I VIKT MED PROTEINKOSTEN 

FÖRE 

EFTER 

”Jag kan äta hur mycket jag vill” 

 

10/5 L/E 1.1 BLI SMAL med GI-expertens 10 BUDORD 

 

12/5 H/E 1.1 GÅ NER 5 KILO  

Till midsommar 

Nya läckra GI-recept   

(Hälsobilaga) 

 

14/5 H/A 1.1 RASA 5 KILO MED GI till midsommar 

Experten Paulún: ”Alla kan lyckas”  

(Hälsobilagan) 

 

14/5 L/A 4.2K Trimma magen med Robinson Angela  

(Hälsobilagan) 

 

17/5 L/A 8K Gå ner 5 kilo på 5 veckor 

Christel Bergman, 38, gick ner 17 kilo 

(Söndagsbilaga) 

 

26/5 S/E 1.1 GÅ NER ÅTTA KILO  

På en månad med SNABB- GI 
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Genväg till fettförbränning: 

FÖRE 

EFTER 

 

 

30/5 S/A 1.2 FETTBANTA med grädde & biff – gå ner TVÅ KILO I VECKAN 

Mat du får äta 

Mat du ska undvika 

Doktorns 12 budord 

 

31/5 L/A 8 Smal till midsommar  

(Söndagsbilagan)  

 

5/6 H/A 8K SVEN Melander: SÅ GICK JAG NER 25 KILO 

Rasade i vikt- på tre månader  

FÖR 

EFTER 

 

11/6 L/A 8 GÅ NER 5 KILO PÅ 5 SÄTT 

 

15/6 H/A 1.2 SÅ GICK JAG NER 18 KILO med min egen metod 

Fettdoktorn: Annika Dahlqvist 

 

18/6 H/A 8K ANNA BOOKS otroliga viktras! 

Berättar själv: Så gick jag ner 33,5 kg  

(Klickbilaga) 

 

21/6 S/E 8 SNABBÖKA DIN FETTFÖRBRÄNNING 

Smarta metoderna: 

Anna, 28: jag gick ned 27 kilo 

 

23/6 S/E 8 Metoden som LÖSER UPP FETT OCH VALKAR 

FÖRE 

EFTER  

 

12/7 H/A 8 EXPERTERNAS SOMMARTIPS 

Så går du ner 1 kilo i veckan 

 

12/7 S/E 3.2 ÄT SOM VANLIGT och slipp träna – GÅ NER I VIKT 

Nya KI-METODEN 

Tessi gick ned 8 kilo 

FÖRE 

 EFTER 

 

16/7 S/E 8 ÄT GOD SOMMAR MAT- RASA I VIKT 

Lista: Allt som funkar 

 

23/7 S/E 3.8 GÅ NER I VIKT med nya PROFFSMETODEN 

Elina minskade midjemåttet med 18cm 

Maten Motionen Motivationen  
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FÖRE! 

EFTER! 

 

 

 

27/7 H/A 1.2 SÅ LÄTT TAPPAR DU DINA semester-KILON  

Fettdoktorns succémetod 

FÖRE 

EFTER 

 

2/8 H/E 3.11 SLIPP FETTET – VAR DU VILL PÅ KROPPEN 

Nya hormonmetoden: 

 

9/8 S/E 8 Efter semestern: KICKSTARTMETODEN 

- RASA 10 KILO på 8 veckor 

FÖRE EFTER 

 

16/8 L/E 3.4 TURBOBANTA 

(Söndagsbilaga) 

 

18/8 H/E 1.1 TAPPA 4 KILO på två veckor med nya GI-RECEPT  

(Hälsobilagan) 

 

18/8 L/E 4.1 GÅ DIG I FORM 

PÅ 4 VECKOR! 

SCHEMA DAG FÖR DAG 

(Hälsobilaga) 

 

20/8 L/A 4.1K GÅ DIG SMAL  

Laila Bagge: Så formar jag min SUPERKROPP 

UNIKT PROGRAM för hela hösten  

(Hälsobilaga) 

 

23/8 H/A 7 Klä dig smalt  

(Söndagsbilagan) 

 

23/8 L/E 1.2  ÄT GOD OCH FET MAT – RASA I VIKT 

Professorns bästa tips som fungerar   

(Söndagsbilaga) 

 

30/8 S/E 3.6  BLI SMAL SNABBT med nya KBT-metoden 

”Bästa jag gjort i mitt liv”  

8 kg på 10 veckor 

 

6/9 L/E 8 GI, ISO, LCHF,  

Vilken metod funkar bäst??  

Stora VIKTkampen  

(Söndagsbilagan) 

 

6/9 L/A 3.1 Gå ner i vikt med nya V-dieten 
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Så funkar det 

Kosttabeller 

 

 

 

13/9 L/E 1.2 Åt fet mat- RASADE 5 KILO 

FÖRE 

EFTER  

(Söndagsbilagan)  

 

14/9 S/A 9 En latte = en hel cheeseburgare 

”du kan gå upp 13 kilo på ett år”, säger dietisten Josefine Jonasson.  

 

15/9 S/E 1.1 RASA I VIKT med 24 nya GI-RECEPT  

(Hälsobilagan) 

 

27/9 L/E 8 Malin gick ner 9 KILO på 12 VECKOR  

Härliga recept 

 Så gör du 

 Före 

 Efter 

 (Söndagsbilagan) 

 

1/10 S/E 8K SÅ HÅLLER VI VIKTEN – Kändiskvinnornas egna RECEPT 

KJERTSTIN DELLERT KIM ANDERZON CAMILLA THULIN 

 

4/10 L/A 1.2 Anna, 33: Jag rasade i vikt med fett 

 (Söndagsbilaga) 

 

11/10 L/E 8 BLI 5 KILO SMALARE 

- En halvtimme om dagen räcker  

(Söndagsbilagan) 

 

15/10 L/A 8K Stjärnornas nya SUPERDIET 

Bli smal med maten du älskar 

Dr Åsa svarar på frågor  

(Hälsobilaga) 

 

18/10 L/E 8 GÅ NER 3 KILO PÅ 10 DAGAR 

Kickstarta ditt nya liv 

Recept dag för dag 

 

8/11 H/E 1.2 Fettbanta med LCHF 

Härliga recept för hela veckan: 

49 GODA SAKER SOM DU FÅR ÄTA 

FÖRE EFTER 

(Söndagsbilaga) 

 

12/11 L/A 8 SÅ GÅR DU NER 7 KILO TILL NYÅR 

Recepten 
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Träningen 

Experternas tips  

(Hälsobilaga) 

 

 

12/11 S/A 4.3K Hanna Hedlund: Jag håller formen med mamma stripp 

 

3/12 H/A 8 FROSSA I JULMAT – och håll vikten! 

39 smala recept  

(Hälsobilaga) 

 

6/12 L/A 1.2 Fettdoktorns LCHF-JULMAT 

Nya recept från doktor Dahlqvist 

(Söndagsbilaga) 

 

7/12 L/E 3.3 KILONA RASER MED ISO-METODEN 

FÖRE 

EFTER 

 

13/12 L/A 1.1 GI-julbord  

(Söndagsbilaga) 

 

13/12 L/E 3.9 RASA I VIKT MED NATURMETODEN 

PASSAR FÖR ALLA!  

(Söndagsbilaga) 

 

 

 

 

1999 
2/1 S/A 2K GÅ NER I VIKT PÅ FYRA VECKOR 

Följ Aftonbladets smalmatsskola 

Matsedel- dag för dag 

Titanicstjärnans bästa tips 

FÖRE: 103 KILO  

EFTER: 64 KILO  

(Hälsobilaga) 

 

5/1 S/E 8 EXTRA TIDNING om hälsa med bästa tipsen till DITT NYA LIV 

Kom i form på bara 5 minuter 

Lär dig stressa av 

 Enkla smalrecept 

 

22/1 S/A 5 BANTARPILLRET som stoppar din HUNGER GODKÄNT 

Så fungerar det 

Till Sverige i vår 
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8/2 S/E 5 SÅ FÅR DU TAG I NYA BANTARPILLRET 

Idag finns det att köpa 

 

 

13/2 L/E 2.1 NYA SMALMATEN  

Expressen har testat – nu kommer den  

 

13/2 S/A 8K SÅ GICK JAG NER 25 KILO 

FERGIE berättar – endast i AFTONBLADET: 

– hennes egna recept för en hel vecka  

Sarah Ferguson 

 

9/3 S/E 8 NY SVENSK METOD  

Lars, 45, berättar, SÅ GICK JAG NER 48 KILO 

 

27/3 S/A 8 VÅR BANTA  

Så gick jag ner 20 kilo 

NY EFFEKTIV METOD 

Matsedel för hela veckan 

Bli smal till sommaren  

FÖRE: DIANA 73 KILO  

EFTER: DIANA 53 KILO  

(Hälsobilaga) 

 

6/4 S/E 8 Så lyckas du GÅ NER I VIKT 

Professorns nya ENKLA KNEP 

 

1/5 H/A 8 BIKINISMAL PÅ FYRA VECKOR 

Tio sidor med bästa tipsen och menyerna  

(Hälsobilaga) 

 

15/5 H/A 8 PERFEKT MAGE TILL SOMMAREN 

Proffsens bästa tips  

(Hälsobilaga) 

 

16/5 S/E 5 SÅ GICK JAG NER 14 KILO med det nya BANTARPILLRET  

Expressens reporter: 

 

12/6 S/A 8 JAG GICK NER 30 KILO  

med Aftonbladets sommarmenyer  

NYA RECEPT IDAG  

(Hälsobilaga) 

 

8/6 L/A 2 FRUKTBANTA - GÅ NER FEM KILO SNABBT  

(Hälsobilaga) 

 

 

28/6 S/E 5 JAG GICK NER 21 KILO på tre månader MED NYA BANTARMEDICINEN 

Expressens reporter: 
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22/7 S/E 8 ÄT RÄTT FETT – GÅ NER I VIKT 

Den sunda maten som håller dig frisk 

 Lista: 

Nya forskarrön: 

1/8 L/E 4.1 GÅ DIG I FORM 

5 enkla metoder som passar alla 

 

14/8 L/A 1.2 ÄT FETT – BLI SMAL  

(Hälsobilaga)  

 

22/8 S/E 8 TÄNK, TRÄNA OCH ÄT 

Så går du ner i vikt på ditt sätt 

(Eva&Adam bilaga) 

 

28/8 L/A 8 SMAL SNABBT  

Ny ENKEL metod  

(Hälsobilaga) 

 

4/9 H/A 8 SÅ BLIR DU SMAL EFTER 30   

(Hälsobilaga) 

 

4/9 S/E 1.1 MATEN SOM RÄDDAR HÄLSAN 

Nya GI-metoden med 

Och gör dig smal 

 

11/9 S/A 5 NYTT receptfritt BANTARPILLER TILL SVERIGE 

Kari, 37: Jag gick ner 16 KILO 

FÖRE 

EFTER  

(Hälsobilaga) 

 

23/9 S/E 3.7 ÄT FET MAT OCH GÅ NER I VIKT 

Doktorns nya proteinmetod: 

Lista på den ”tillåtna” maten 

 

26/9 L/E 8 BANTADE 40 KILO PÅ ETT ÅR 

 

4/10 S/E 8 BÄSTA SNABBMATEN som håller dig SMAL  

- 17 rätter i stort test 

 

17/10 S/E 8K SMAL OCH SUND 

Så gör du – steg för steg 

Med kändisarnas 30-dagarsplan 

Jennifer Aniston 

Neve Cambell 

(Eva&aAdam bilaga) 

23/10 H/A 8 START I DAG SMAL TILL NYÅR  

Helena gick ner 20 kilo 

Menyer 
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Experttips 

Ring och fråga 

FÖRE: 75 KILO 

EFTER: 55 KILO 

 

27/11 L/A 8 ALDRIG MER FET 

Så bränner du mest  

(Hälsobilaga) 

 

11/12 L/A 9 HÄR ÄR FETTFÄLLORNA PÅ DITT JULBORD 

(Hälsobilaga) 

 

21/12 L/E 8 GÅ NER 10 KILO 

- behåll din nya vikt 

 

24/12 L/A 8 SÅ GICK MALIN NER 10 KILO PÅ ÅTTA VECKOR 

FÖRE 

EFTER 

(Hälsobilaga) 

 

 

 

 

1989 
8/1 L/A 6.1 Minska 6 cm med muskelstimulator  

KROPPEN 

(Söndagsbladet) 

 

2/4 H/A 8 BLI SMAL - Utan att banta 

Ny metod! 

Stort test!  

(Söndagsbladet) 

 

11/6 L/A 2 Sex sätt att SNABB BANTA 

Med kaloritabell  

(Söndagsbladet) 

 

22/7 S/A 6.4 SMAL MED MASKIN 

Kan man BANTA utan att röra sig?  

(Söndagsbladet) 

 

16/9 L/A 8 BANTA efter 40  

(Söndagsbladet) 

 

20/9 S/A 8 SÅ GICK JAG NER 55 KILO 

Rekordbantarens BÄSTA RÅD  
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(Två bildtexter) november 1988. Idag – 10 månader senare 

 

 

 

 

20/9 L/E 8 SMAL FEST MAT 

MENY 

– en extra tidning 

(Söndagsbilagan) 

 

23/10 S/A 8 SÅ GICK JAG NER 41 KILO på sju månader 

Karinas 20 bästa råd 

DÅ – 105 kilo 

NU – 64 kilo 

 

29/10 S/E 8 TÄNK RÄTT 

- banta med hjärnan 

(Söndagsbilagan) 

 

7/11 L/A 8 BANTNING  

Doktorns bästa tips att bli smal  

Ring i kväll till vår expert-panel  

 

8/11 H/A 8 BANTNINGSEXPERTERNAS 18 BÄSTA TIPS  

Bara i Aftonbladet 

 

19/11 L/E 7.3 BANTA MED AKUPUNKTUR 

(Söndagsbilagan) 

 

16/ 12 S/A 8 ÄT, NJUT och bli SMAL i jul 

 

 

 

 

1979 
29/4 S/A 8 Gå ner i vikt 

Idag startar Aftonbladets och Korpens bantningsgrupper i hela landet 

 

17/6 S/E 3.10 DATABANTA 

Det nya sättet att bli av med övervikt: 

- Så går det till  

 

25/11 L/A 7.2 Ny metod att banta KÄKARNA LÅSTES 

hon gick ner 25 kg 

 


