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Referensnr 
Publikationsår 
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Författare Titel Syftet var att Metod 
Urval 

Slutsats 

19 
2006 
USA 

Latner JD, 
Stunkard AJ, 
Wilson GT, 
Jackson ML. 

The Perceived 
Effectiveness of 
Continuing Care 
and Group Support 
in the Long-Term 
Self-Help 
Treatment of 
Obesity. 

Undersöka hur deltagarna 
upplevde effektiviteten av 
olika faktorer i en 
självhjälpsgrupp för 
överviktiga. 

Kvantitativ 
studie 
n=186 

Den mest effektiva faktorn var 
tillgången av kontinuerlig 
uppföljning, tätt följd av gruppstöd. 
De deltagare som nådde sin målvikt 
uppskattade beteendeterapin mer än 
de som inte nådde sina mål. 

20 
2005 
Italien 

Dalle Grave R, 
Calugi S, 
Molinari E, 
Petroni ML, 
Bondi M, 
Compare A, 
Marchesini G. 

Weight Loss 
Expectations in 
Obese Patients and 
Treatment Attrition: 
An Observational 
Multicenter Study. 

Undersöka hur förväntningar 
påverkar 
viktminskningsresultatet hos 
överviktiga.  

Kvantitativ 
studie 
n=1785 

Höga förväntningar ger ett 
högre/bättre resultat. Orealistiska 
förväntningar bör åtgärdas i början 
av viktminskningsbehandlingen.  

21 
2006 
Australien 

Butler P, Mellor 
D. 

Role of personal 
factors in women’s 
self-reported weight 
management 
behaviour. 

Undersöka betydelsen av 
motivation, oro och 
självförtroende vid 
viktminskning. 

Kvantitativ 
studie 
n=129 

Motivationen spelar en stor roll för 
viktminskning, medan oro och 
självförtroende inte har någon 
betydelse. 

22 
2002 
Sverige 

Adolfsson B, 
Carlsson A, 
Undén A-L, 
Rössner S. 

Treating obesity: A 
qualitative 
evaluation of a 
lifestyle 
intervention for 
weight reduction. 

Identifiera vilka faktorer som 
anses viktiga för matvanor och 
viktförändring hos överviktiga 
deltagare i ett viktreducerande 
program inom primärvården. 

Kvalitativ 
studie 
n=15  
 

Viktiga faktorer var att följa 
matrekommendationerna, det vill 
säga äta efter tallriksmodellen, att 
vara motiverad, få stöd och kunna ta 
sig tid. 
 
 



23 
2004 
USA 

Goldberg JH, 
Kiernan M. 

Innovative 
techniques to 
address retention in 
a behavioural 
weight-loss trial. 

Beskriva varför deltagare i 
viktminskningsgrupper med 
fokus på beteendeförändring 
inte kvarstannar programtiden 
ut. 

Kvantitativ 
studie 
n=162 

Ett sätt att få deltagarna att stanna 
kvar programtiden ut kan vara 
motiverande intervjuer. 

24 
2000 
USA 

Hare SW, Price 
JH, Flynn MG, 
King KA. 

Attitudes and 
perceptions of 
fitness 
professionals 
regarding obesity. 

Bedöma hur professionella 
träningsutövare uppfattar 
överviktiga.  

Kvantitativ 
studie 
n=500 

Professionella träningsutövare tror 
att normalvikt är mycket viktigt för 
att uppnå god hälsa. De bör vara 
förebilder för överviktiga.  

25 
1999 
USA 

Matterfeldt-
Beman MK, 
Corrigan SA, 
Stevens VJ, 
Sugars CP, 
Dalcin AT, Givi 
MJ, Copeland 
KC. 

Participant’s 
evaluation of a 
weight-loss 
program. 

Utvärdera deltagarnas 
uppfattning av ett 
viktminskningsprogram.  

Kvantitativ 
studie  
n=308 

Deltagarna ville att deras frustration 
skulle bli sedd, att de skulle få mer 
stöd under programmet och mer 
frekvent kontakt från programmets 
ledare.  

26 
2004 
England 

Tod AM, Lacey 
A. 

Overweight and 
obesity: helping 
clients to take 
action. 

Utforska faktorer som 
uppmuntrar eller inte 
uppmuntrar överviktiga 
låginkomsttagare att deltaga i 
viktminskningsgrupper.  

Kvalitativ 
studie 
n=16 

Det som uppmuntrade överviktiga 
var bland annat oro för sin egen 
hälsa, utseende och skamkänslor för 
övervikten. Det som inte 
uppmuntrade dem var bland annat 
för lite motivation eller för lite stöd 
utifrån. 

27 
2000 
USA 
 
 

Hayward LM, 
Nixon C, Jasper 
MP, Murphy 
KM, Harlan V, 
Swirda L, 
Hayward K. 

The Process of 
Restructuring and 
The Treatment of 
Obesity in Women.  

Beskriva processen som två 
överviktiga kvinnor gick 
igenom när de deltog i ett 
viktminskningsprogram.  

Kvalitativ 
studie 
n=2 

Under processens gång skapade 
kvinnorna struktur i sina kost och 
träningsvanor samt genomtänkta och 
skiftande nätverk för att stödja sina 
viktminskningsförsök.  
 
 



28 
2006 
USA 

Linde JA, 
Rothman AJ, 
Baldwin AS, 
Jeffery RW. 

The Impact of Self-
Efficacy on 
Behavior Change 
and Weight Change 
Among Overweight 
Participants in a 
Weight Loss Trial. 

Undersöka samband mellan 
självsäkerhet, viktbeteende och 
viktförändringar hos deltagare i 
ett viktminskningsprogram. 

Kvantitativ 
studie 
n=349 
 

Det fanns ett samband mellan 
självsäkerhet och viktbeteende samt 
att självsäkerhetens påverkan på 
viktförändringen har störst betydelse 
under det pågående 
viktminskningsprogrammet. 

29 
2003 
Sverige 

Eilert-Petersson 
E, Olsson H. 

Humour and 
slimming related to 
the Neuman 
Systems Model A 
study of slimming 
women in Sweden. 

Identifiera stressfaktorer enligt 
the Neuman Systems Model 
(NSM) bland kvinnor som 
bantar och att identifiera 
sambandet mellan 
stressfaktorer och humor som 
copingstrategi. 

Kvantitativ 
studie 
n=60 

 Det fanns ett samband mellan 
stressfaktorer, humor och coping. 
Att ändra sin livsstil tar tid och stöd 
från vänner och familj påverkar 
positivt till processen. 

30 
2004 
USA 

Nothwehr F.  Attitudes and 
behaviors related to 
weight control in 
two diverse 
populations.  

Jämföra attityder och beteende 
inom kost och motion hos 
amerikaner och 
afroamerikaner.  

Kvantitativ 
studie 
n=125 

Amerikanerna kände större socialt 
stöd för beteendeförändring och var 
mer personligt aktiva. 
 

31 
1998 
USA 
 
 

Brink PJ, 
Ferguson K. 

The Decision to 
Loose Weight. 

Beskriva orsakerna som 
deltagarna angav för att gå ner 
i vikt i förhållande till 
vikthistorik och kön. 

Kvantitativ 
och 
kvalitativ 
studie 
n=162 

Läkare påverkade många i sitt beslut 
att gå ner i vikt. Hälsa och 
självförtroende var också viktiga 
faktorer, men viktigast vara insikten 
om att man behövde gå ner i vikt.  

32 
2004 
USA 
 
 

Wee CC, Davis 
RB, Phillips RS.  

Stage of Readiness 
to Control Weight 
and Adapt Weight 
Control Behaviors 
in Primary Care. 

Undersöka faktorer som är 
förknippade med 
beteendeförändringar gällande 
viktminskning, diet och 
träning.  

Kvantitativ 
studie  
n=365 

Deltagare som insåg att vikten var en 
hälsorisk hade en högre motivation 
för att gå ner i vikt och att förändra 
mat- och träningsvanor. 
 
 
 
 



33 
2004 
USA 
 
 
 

Berry D. An Emerging 
Model of Behaviour 
Change in Women 
Maintaining Weight 
Loss. 

Undersöka kvinnors 
erfarenheter av viktminskning 
och att sedan kunna bibehålla 
vikten. 

Kvalitativ 
studie 
n=20 

Kvinnor som bibehöll sin vikt 
genomgick en rad förändringar, inte 
bara viktminskningen utan även 
andra livsstilsfärändringar. 

34 
2004 
USA 

Reicks M, Mills 
J, Henry H.  

Qualitative Study of 
Spirituality in a 
Weight Loss 
Program: 
Contribution to 
Self-Efficacy and 
Locus of Control. 

Undersöka hur andlighet 
påverkar deltagarna i ett 
viktminskningsprogram. 

Kvalitativ 
studie 
n=32 

Andlighet hjälper kvinnorna att öka 
självförtroendet, något som 
underlättar viktminskningen. 

35 
1998 
Finland 
 
 

Sarlio-
Lähteenkorva S. 

Relapse stories in 
obesity. 

Öka förståelsen för övervikt 
genom att analysera varför 
bestående viktminskning är 
svår att uppnå. 

Kvalitativ 
studie 
n=90 

Att gå ner i vikt permanent är svårt 
och kräver stöd från omgivningen, 
förändringar i livsstilen likväl som 
att förändra viktrelaterade 
värderingar och attityder.    

36 
2005 
USA 

Davis EM, Clark 
JM, Carrese JA, 
Gary TL, 
Cooper LA. 

Racial and 
Socioeconomic 
Differences in the 
Weight-Loss 
Experiences of 
Obese Women. 

Utforska huruvida 
rastillhörighet och 
socialekonomiska faktorer 
påverkar överviktiga kvinnors 
viktminskningsförsök. 

Kvalitativ 
studie 
n=27 

Kulturella och ekonomiska faktorer 
kunde komplicera 
viktminskningsprocessen för 
kvinnorna som deltog i studien. 
 

37 
2004 
USA 

Linde JA, 
Jeffery RW, 
Finch EA,  
Debbie M, 
Rothman AJ. 

Are Unrealistic 
Wight Loss Goals 
Associated with 
Outcomes for 
Overweight 
Women? 

Undersöka hur målsättning kan 
komma att påverka resultatet 
vid viktminskning. 

Kvantitativ 
studie 
n=302 

Höga viktminskningsmål innebar 
större viktminskning, även om 
målen ofta var orealistiska. 
 
 
 
 
 



38 
2001 
USA 

Foster GD, 
Wadden TA, 
Phelan S, Sarwer 
BD, Swain 
Sanderson R. 

Obese Patient’s 
Perceptions of 
Treatment 
Outcomes and the 
Factors That 
Influence Them. 

Öka förståelsen kring 
överviktiga patienters 
förväntningar vid behandling. 
 

Kvantitativ 
studie 
n=397 

Den vikt patienten hade innan 
behandlingen, styrde till stor del de 
förväntningar patienten hade på 
resultatet. Desto högre vikt patienten 
hade desto mer orealistiska var 
förväntningarna. 

39 
2003 
Australien 
 

Byrne S, Cooper 
Z, Fairburn C. 

Weight 
maintenance and 
relapse in obesity: a 
qualitative study. 

Undersöka de psykologiska 
faktorer som förknippas med 
att behålla en ny lägre vikt.  

Kvalitativ 
studie  
n=76 

Kognitiva och affektiva faktorer kan 
påverka både positivt och negativt 
för de personer som försöker 
bibehålla en ny lägre vikt. 

40 
2006 
USA 

Carels RA, 
Cacciapaglia 
HM, Rydin S, 
Douglass OM, 
Harper J. 

Can social 
desirability 
interfere with 
success in a 
behavioral weight 
loss program? 

Undersöka sambandet mellan 
önskan att passa in och 
viktminskning i procent hos 36 
överviktiga patienter som 
fullbordar ett beteende 
viktminskningsprogram. 

Kvantitativ 
studie 
n=36 

Högre önskan att passa in var tydligt 
förknippat med en mindre 
viktminskning.  
 

41 
2004 
Danmark 

Hannerz H, 
Albertsen K, 
Lindhardt 
Nielsen M, 
Tüchsen F, Burr 
H. 

Occupational 
Factors and 5-Year 
Weight Change 
Among Men in 
Danish National 
Cohort. 

Undersöka om arbetsrelaterade 
faktorer kunde förutsäga 
förändringar av BMI och om 
effekten av psykosociala 
faktorer var beroende av 
utgångs BMI. 

Kvantitativ 
studie 
n=1990 

Långvariga arbetsrelaterade 
stressfaktorer kan leda till 
viktökning.  

 


