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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 
Övervikt och fetma är stora globala folkhälsoproblem som ökar risken för att drabbas av ett 
flertal välfärdssjukdomar. Övervikt är därmed en av de främsta orsakerna till förlorade friska 
levnadsår. Många kallar det för en fetmaepidemi som sprider sig över världen och år 2018 var 
över 50 procent av den svenska befolkningen överviktiga. En så liten viktminskning som fem 
procent av den ursprungliga kroppsvikten har visat sig ge betydande hälsofördelar hos 
överviktiga individer. Dock är det endast ungefär 20 procent av tidigare överviktiga individer 
som lyckas med en bestående viktminskning.  

Syfte 
Syftet var att identifiera vad vuxna människor mellan 18 - 65 år med tidigare övervikt eller 
fetma beskriver fungerar för att lyckas bibehålla vikten efter frivillig viktminskning.  

Metod 
Syftet besvarades genom en systematisk litteraturöversikt som granskade 16 vetenskapliga 
artiklar. Databaserna PubMed och CINAHL användes för identifiera artiklarna, som därefter 
kvalitetsgranskades. Nio randomiserade kontrollerade studier, fem icke-randomiserade studier, 
en kvalitativ studie och en kliniskt kontrollerad studie inkluderades. Artiklarna har vidare 
analyserats genom metoden integrerad analys. 

Resultat 
Tre kategorier identifierades i resultatet i denna litteraturstudie; strategier, social support samt 
motivation och inre kraft. Resultatet belyser bland annat vikten av motivation, self-efficacy och 
kroppsbild. Även regler, rutiner och planering samt självreglering och självövervakning visade 
sig betydande. Detsamma gäller medvetna livsmedelsval och kostvariation. Det visade sig 
viktigt att introducera fysisk aktivitet tidigt i en viktminskningsintervention. Även deltagande 
i tävlingar eller i sport var viktigt samt att minska hinder för träning. Slutligen visade det sig 
att rådgivning och stödprogram för viktminskning var betydelsefullt men att intensiteten av 
dessa inte påverkade utfallet signifikant.  

Slutsats 
En livsstilsförändring som består även efter viktminskningsperioden visade sig vara viktigt för 
att lyckas med en bestående viktminskning. Denna förändring handlar främst om strukturer i 
livet vad gäller kost och fysisk aktivitet. För att lyckas med detta visade sig motivation och inre 
kraft vara mycket viktigt. Även rådgivning och stöd visade sig underlätta för att bevara 
förändringen långsiktigt. 

Nyckelord: Bestående viktminskning, Viktkontroll, Viktminskning, Övervikt, Fetma 
 



ABSTRACT  

Background 
Overweight and obesity are major global public health problems that increases the risk of a 
number of welfare disorders. Overweight is therefore one of the leading causes of lost healthy 
years of life. Many call it an obesity epidemic that is spreading throughout the world, and in 
2018 over 50 percent of the Swedish population was overweight. As little weight loss as five 
percent of the original body weight has been shown to give significant health benefits in 
overweight individuals. However, only about 20 percent of previously overweight individuals 
succeed in sustained weight loss. 

Aim 
The objective was to identify what adults between the ages of 18 - 65 with previous overweight 
or obesity describes work to successfully maintain weight after voluntary weight loss. 

Method 
The objective was answered through a systematic literature review that examined 16 scientific 
articles identified through PubMed and CINAHL, which were then quality assessed. Nine 
randomized controlled trials, five non-randomized trials, one qualitative trial, and one clinically 
controlled trial were included. Integrated analysis has been used as analysis method. 

Results 
Three categories were identified in the results of this literature study; strategies, social support 
and motivation and inner power. The result highlights the importance of rules, routines and 
planning as well as self-regulation and self-monitoring. Also the importance of making 
conscious food choices and dietary variation. It was important to introduce physical activity 
early in a weight loss intervention. Participation in competitions or sports was also important 
as well as reducing barriers of physical activity. In terms of inner power, self-efficacy, 
motivation and body image were important. Finally, it was found that counseling and support 
programs for weight loss were important but that their intensity not significantly affected the 
outcome. 

Conclusions 
A lifestyle change that persists even after the weight loss period proved to be important in order 
to succeed with a permanent weight loss. This change are about the structure of life, diet and 
physical activity. To succeed, inner power including motivation, proved to be important. Also 
counseling and support proved to be helpful in preserving the change in the long term. 

Keywords: Body weight maintenance, Weight Control, Weight loss, Overweight, 
Obesity 
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1. Inledning        
Övervikt och fetma är ett av vår tids stora folkhälsoproblem, inte minst i Sverige. Enligt 
Folkhälsomyndigheten (2020a) var över 50 procent av den svenska befolkningen överviktiga 
år 2018. Eftersom övervikt är en riskfaktor för ett flertal välfärdssjukdomar och därmed en av 
de främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår är det en ytterst viktig fråga att behandla 
(Folkhälsomyndigheten, 2020a). Övervikt har även visat sig öka risken för allvarlig sjukdom 
vid covid-19 (Folkhälsomyndigheten, 2020b). 
 
Det finns vetenskapligt stöd för att en så liten viktminskning som fem procent av den 
ursprungliga kroppsvikten kan ha gynnsamma effekter på hälsan hos överviktiga individer 
(Magkos m.fl., 2016; Larsson & Rössner, 2016). Det kvarstår dock att lyckas bibehålla den nya 
vikten för att de vunna hälsoeffekterna inte ska gå förlorade. Efter de första sex månaderna är 
det många som börjar gå upp i vikt igen enligt Ulen, Huizinga, Beech och Elasy (2008). Enligt 
Wing och Phelan (2005) lyckas ungefär 20 procent av tidigare överviktiga individer med att 
bibehålla sin nya vikt långsiktigt.  
 
Wing och Phelan (2005) nämner i sin studie några faktorer associerade till bestående 
viktminskning. Dessa innefattade att ägna sig åt en timmes fysisk aktivitet per dag, att äta en 
kalorifattig och fettsnål diet, att äta frukost regelbundet, att väga sig samt att upprätthålla ett 
konsekvent ätmönster över vardagar och helger. Cooper och Fairburn (2001) beskriver i sin 
studie tre behandlingsmetoder för övervikt och fetma; kirurgi, läkemedel samt 
beteendebehandling. De huvudsakliga beteendeförändringarna bland deltagarna som bibehöll 
sin viktminskning var enligt Cooper och Fairburn (2001) att bibehålla en hög nivå av fysisk 
aktivitet, att fortsatt äta en fettsnål diet samt att regelbundet väga sig. Även en ökad 
medvetenhet om mat, portionskontroll, socialt stöd, bekräftelse, beslutsamhet, implementering 
av nya vanor samt ökat självförtroende och självkontroll noterades av Berry (2004) som 
faktorer förknippade med bestående viktminskning.  
 
Det huvudsakliga syftet i många funna artiklar handlar om den faktiska viktminskningen och 
inte om bibehållandet av den nya vikten. Denna litteraturstudie kommer därför undersöka vilka 
faktorer associerade till bibehållen viktminskning studierna identifierar.  
 

1.1 Övervikt och fetma 
WHO (2020a) definierar övervikt och fetma som “...abnormal or excessive fat accumulation 

that may impair health.” (citat från WHO, 2020a). Fetma har nästan tredubblats i världen 
mellan år 1975 och 2016. År 2016 var 1,9 miljarder eller 39 procent av alla vuxna över 18 år 
världen över överviktiga, 650 miljoner eller 13 procent hade fetma (WHO, 2020a). I Sverige 
har var femte barn, hälften av alla vuxna män samt över en tredjedel av alla vuxna kvinnor 
övervikt eller fetma (Livsmedelsverket, 2019a).  Totalt var cirka 51 procent av Sveriges 
befolkning överviktiga år 2018 (Folkhälsomyndigheten, 2020a). Fetma är en av de största 
förebyggbara orsakerna till sjuklighet och dödlighet i hela världen enligt Haslam och James 
(2005), och orsakade år 2010 mellan 3 och 4 miljoner dödsfall (Lim m.fl., 2013). Fetma drabbar 
i högre utsträckning människor med lägre socioekonomisk status, invandrare och människor 
på glesbygden. Sannolikheten att utveckla fetma varierar även beroende på genetiska 
variationer mellan populationer och mellan nationer. En del av variationen kan kopplas till 
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FTO-genen (fat mass and obesity associated gene) men det kan även bero på att man upplever 
övervikt och fetma på olika sätt i olika delar av världen och i olika kulturer (Larsson & Rössner, 
2016). Vi lever även i en, vad Folkhälsomyndigheten (2020c) kallar för, obesogen miljö. En 
livsmiljö som uppmuntrar till överkonsumtion av mat och till lite rörelse, och som därmed 
främjar viktuppgång. Det handlar om tillgången till mat, utbudet av restauranger, naturmiljöer 
samt prissättning, marknadsföring och normer. Enligt Larsson och Rössner (2016) har 
samhällets ökade mekanisering lett till ett samhälle där fysisk aktivitet praktiskt taget inte 
behövs. Ökningen av användandet av internet hos barn sammanfaller även med ökningen i 
statistiken av fetma i samma åldersgrupp (Folkhälsomyndigheten, 2020c). 
 

1.2 Konsekvenser av övervikt och fetma 
Överskott av kroppsvikt är förknippat med minskad livslängd och livskvalitet samt ett flertal 
olika patologiska tillstånd (Meldrum, Morris & Gambone, 2017), däribland många av 
välfärdssjukdomarna. Man kan bland annat koppla det metabola syndromet, hjärt- och 
kärlsjukdomar, typ 2-diabetes samt vissa typer av cancer till övervikt och fetma (Risérus, 
Andersson, Hambraeus & Johansson, 2014), exempelvis bröstcancer och prostatacancer 
(Livsmedelsverket, 2019a). Övervikt har även visat sig öka risken för allvarlig sjukdom vid 
covid-19 (Folkhälsomyndigheten, 2020b). Risken för att utveckla dessa sjukdomar ökar i takt 
med att BMI (Body Mass Index) ökar (WHO, 2020b). Övervikt och fetma ökar även risken för 
artros (WHO, 2020b), sömnapné (Larsson & Rössner, 2016), ledförslitning och 
urininkontinens (Livsmedelsverket, 2019a). Metabola syndromet har i sin tur även starka 
kopplingar till demens. En vanlig blodfettsrubbning vid metabola syndromet och typ 2-diabetes 
är förhöjda triglycerider i blodet i kombination med lågt HDL-kolesterol, även så kallat 
förhöjda blodfetter. Detta leder till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och 
kärlsjukdomar är den i särklass största folksjukdomen både i Sverige och i världen (WHO, 
2020c; WHO, 2018) och överviktiga personer har därför en förhöjd risk för död, framförallt 
till följd av hjärt- och kärlsjukdomar (Flegal, Graubard, Williamson & Gail, 2007). Hjärt- och 
kärlsjukdomar minskar i Sverige, men en oro är att denna negativa kurva kommer brytas i och 
med den ökande mängden människor med övervikt och fetma. Antalet fall av typ 2-diabetes 
förväntas också höjas till följd av den ökande övervikten (Risérus m.fl., 2014). År 2019 hade 
9,3 procent av vuxna mellan 20 – 79 år diabetes, 463 miljoner människor i världen 
(International Diabetes Federation, 2019). Av dessa har 90 procent typ 2-diabetes 
(Diabetesportalen, 2019). Antalet personer med diabetes ökade från 153 miljoner år 1980 till 
347 miljoner år 2008 (Danaei m.fl., 2011). Denna ökning tror forskare beror delvis på 
stillasittande livsstil, energiöverskott från mat och dryck samt dålig kostkvalitet. Övervikt och 
fetma är den enskilt viktigaste riskfaktorn för typ 2-diabetes (Risérus m.fl., 2014). För hög 
kroppsvikt kan även, precis som för låg kroppsvikt, kopplas till nedsatt fertilitet (Larsson & 
Rössner, 2016; Livsmedelsverket, 2019a) och impotens (Larsson & Rössner, 2016). Barnfetma 
kan man koppla till ett flertal risker i framtiden, såsom funktionshinder och förtidig död. Redan 
hos barn kan man koppla övervikt till bland annat insulinresistens, hypertoni samt psykologiska 
besvär (WHO, 2020a). Yasdani m.fl. (2018) drog slutsatserna från sin studie att en negativ 
kroppsbild orsakad av fetma påverkar det psykologiska välbefinnandet negativt. Det finns 
alltså ett signifikant samband mellan positiv kroppsbild och psykologiskt välbefinnande.  
 
Att minska i vikt ger flera hälsovinster. Redan en liten viktminskning kan förbättra blodtryck, 
blodfettsmönster och insulinkänslighet och därmed minska risken för hjärtinfarkt, stroke och 
diabetes (Lundgren, O'Neil, Martin & Binks, 2006). Förutom att minska risken för ett flertal 
sjukdomar ökar även livskvalitén. Bättre självkänsla, bättre arbetsförmåga, bättre fysisk 
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funktion, bättre sexliv och bättre psykisk hälsa är några faktorer som framkommit i tidigare 
forskning (Pearl m.fl., 2018). 
 

1.3 Strategier för viktminskning 
För att gå ner i vikt måste kroppen förbränna fler kilokalorier än man intar. Det finns främst 
två olika strategier för att lyckas med detta; fysisk aktivitet och kostförändring. Det som krävs 
är att man lägger om sina vanor under lång tid, och bäst resultat ges av en kombination av de 
båda strategierna. Oavsett var dina kilokalorier kommer ifrån, så måste det totala intaget vara 
mindre än förbränningen för att gå ner i vikt (Larsson & Rössner, 2016). Under dessa två 
övergripande strategier återfinns sedan olika varianter på tillvägagångssätt. Fysisk aktivitet kan 
innefatta flera olika typer av aktiviteter - från promenader till mer ansträngande träningspass 
som löpning eller cykling. Dessa benämns aerob träning. Även anaerob träning finns, då i form 
av styrketräning (Fyss, 2016). Fysisk aktivitet kan man mäta med hjälp av MET-värden 
(metabolic equivalent). MET-värden beskriver energiomsättningen för en aktivitet i 
förhållande till BMR (basalmetabolismen) (Andersson & Löf, 2014). Kostförändring innebär 
antingen ett förändrat energiintag eller en förändring i val av livsmedel. Att minska sitt totala 
energiintag innebär i praktiken att äta färre kilokalorier. Förändring i val av livsmedel kan 
innefatta att äta mer frukt och grönt, välja mer fleromättade fetter, byta till lightprodukter och 
äta mer fullkorn (Larsson & Rössner, 2016). Under denna kategori hamnar även alla former av 
dieter. En diet kan innebära att äta mindre kolhydrater, så kallad lågkolhydratskost, och istället 
då äta mer av en annan makronutrient. LCHF (Low Carb High Fat) och atkinsdieten är två 
exempel på denna typ av diet. GI(glykemiskt index)-dieter innebär  i praktiken att välja 
livsmedel med ett lågt glykemiskt index. Periodiskt fasta är en metod som innebär att man 
under vissa timmar på dygnet eller vissa dagar begränsar sitt energiintag. Exempel på detta är 
5:2-metoden. Ytterligare en form av diet är att äta och dricka ersättningsprodukter istället för 
vanliga livsmedel (Livsmedelsverket, 2019b). 
 
En gemensam aspekt att ta hänsyn till är den psykologiska aspekten som exempelvis kan handla 
om viljan att skapa en förändring. Detta är viktigt både för viktminskningen i sig men även för 
en bestående viktminskning. Därför anser Wing och Phelan (2005) att alla strategier bör 
betraktas som ett komplement till den psykologiska aspekten. Self-efficacy är ett begrepp för 
att beskriva en individs tilltro till sig själv och sin egen förmåga utifrån olika förutsättningar. I 
detta sammanhang kan det handla om ifall individen tror sig klara av ett träningspass eller följa 
ett kostprogram (Josefsson & Lindwall, 2010). 
 

1.4 Bestående viktminskning  
När det gått sex månader sedan uppnådd viktminskning är det många som åter börjar gå upp i 
vikt igen (Ulen m.fl., 2008). Endast ungefär 20 procent av tidigare överviktiga individer lyckas 
behålla viktminskningen långsiktigt (Wing & Phelan, 2005). Dessa siffror varierar en aning, 
Kraschnewski m.fl. (2010) kom i sin studie fram till att en av sex (cirka 17 procent) tidigare 
överviktiga amerikaner lyckas bibehålla sin viktminskning.  
 
Individer som efter viktminskningen åter ökar i vikt riskerar att öka till en vikt som är högre än 
ingångsvikten. Även viktpendling ökar risken för att gå upp mer i vikt i framtiden (Mackie, 
Samocha-Bonet & Charmaine, 2016) och det gör därmed att det kommer vara svårare för dessa 
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individer att nå sin idealvikt. När man pendlar snabbt i vikt löper man större risk att drabbas av 
olika inflammatoriska besvär som kan förhindra viktnedgången och även möjligheterna att 
bibehålla redan nedgången vikt (Strohacker, Carpenter & Mcfarlin, 2009). En studie har även 
funnit att upprepad viktpendling ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt ökar risken för 
att drabbas av ätstörningar (Rhee, 2017). Förutom de uppenbara nackdelarna med att gå upp i 
vikt igen så påverkar det även den psykiska hälsan (Mackie m.fl., 2016). 
 
Det finns ett flertal faktorer associerade med bestående viktminskning. The National Weight 
Control Registry (NWCR) har gjort en undersökning på amerikaner som tidigare gått ner i vikt 
och sedan lyckats bibehålla vikten under minst ett år. En stor andel av deltagarna rapporterade 
att någon typ av utlösande faktor ofta var anledningen till deras viktminskning. Exempelvis 
beskrevs medicinska skäl eller ett nytaget fotografi som utlösande faktorer (Klem, Wing, Mc 
Guire, Seagle & Hill, 1997). För att framgångsrikt lyckas med viktminskningen och vidare 
även behålla den nya vikten nämns i NWCR-studien sju faktorer. För viktminskningen är de 
mest omnämnda faktorerna minskat energiintag, minskat fettintag och fysisk aktivitet. Väga 
sig själv regelbundet, äta regelbundna måltider, äta frukost samt föra matdagbok har visat sig 
bidra till både viktminskningen och förmågan att behålla viktminskningen (Klem m.fl., 1997). 
 
Nordiska Näringsrekommendationer (NNR 2012) granskade i en litteraturöversikt forskning 
som beskriver hur man kan förebygga övervikt och fetma och även hur man kan behålla vikten 
efter viktminskning. Det som beskrivs är att personer som äter mycket fullkorn, baljväxter, 
grönsaker, frukt, bär och nötter - med andra ord fiberrika livsmedel - lättare kan bibehålla sin 
vikt. Livsmedelsverket (2012) beskriver att detta skulle kunna bero på att denna typ av 
livsmedel innehåller mindre energi än exempelvis en kost bestående av kött, mycket fett och 
socker. 
 
Fortsättningsvis bör den psykologiska aspekten nämnas även här. Det handlar bland annat om 
beteendeförändring, självförtroende och vilja. Att man ska lyckas både med viktminskningen 
och att behålla den nya vikten förutsätter att man har viljan att fortsätta med den nya livsstilen 
(Teixeira, Going, Sardinha & Lohman, 2005). Teixeira m.fl. (2005) poängterar även vikten av 
autonom motivation som kan beskrivas som en inre motivation som drivs av en stark egen vilja. 
Ng m.fl. (2012) har i en metaanalys studerat vikten av just denna autonoma motivation relaterat 
till hälsofrämjande beteendeförändringar. Studien tyder på att en beteendeförändring är mer 
effektiv och varaktig när individerna är autonomt motiverade.  
 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) har använts som både behandlingsmetod vid övervikt men även 
som efterbehandling med uppföljningssyftet att hjälpa individer fortsätta hålla vikten och/eller 
fortsätta att minska i vikt. Genom att applicera KBT lyckades man i en studie från Portugal 
förbättra resultaten under en treårsperiod för de som genomgått en viktminskning. Författarna 
kommer fram till att varje KBT-behandling måste anpassas för varje enskild individ eftersom 
det inte finns något ramverk att luta sig mot. Alla har olika orsaker till sin övervikt, vilket gör 
att det inte finns någon enskild psykologisk teori som fungerar för alla (Teixeira m.fl., 2005). 
Även mindfulness har studerats i samband med viktminskning. Dunn m.fl. (2018) studerade 
mindfulness i relation till ätande, så kallad mindful eating, och hur det påverkar 
viktminskningsprocessen samt bibehållandet av vikten. Resultatet tyder på att mindful eating 
med fördel kan inkluderas i program för bestående viktminskning och användas vid behandling 
av övervikt och fetma. 
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1.5 Problemformulering 
Det finns ett flertal metoder att vidta för viktminskning för att på så vis ta del av relaterade 
hälsofördelar vid tidigare övervikt, dock kvarstår att bibehålla den nya vikten vilket bevisligen 
är en stor utmaning då endast cirka 20 procent lyckas. Det presenteras i ett flertal studier olika 
faktorer kopplade till bibehållen vikt efter viktminskning. Genom att urskilja och identifiera de 
faktorer som är vanligast förekommande i studierna är förhoppningen att det ska bidra till en 
bättre förståelse både för vad enskilda personer kan göra för att lyckas bibehålla vikten samt 
vad vården bör fokusera på för att ge dessa människor stöd på ett bra sätt.  
 

1.5.1 Syfte 
Syftet är att genom en systematisk litteraturöversikt identifiera vad vuxna människor mellan 
18 - 65 år med tidigare övervikt eller fetma beskriver fungerar för att lyckas bibehålla vikten 
efter frivillig viktminskning.  
 

2. Metod  
Valet att utföra en litteraturöversikt baseras på att denna studiedesign gör det möjligt att granska 
den forskning som finns på området. En systematisk litteraturöversikt är transparent, 
vetenskaplig och replikerbar. Höga krav ställs, och genom tydliga principer blir översikten 
tillförlitlig. Läsaren ges möjlighet att kontrollera om viktig litteratur uteslutits och kan därmed 
även själv bedöma tillförlitligheten (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 
2017). Detta arbete gjordes mellan mars - juni 2020, under coronapandemin. Se 
arbetsfördelningen i Bilaga 1. 
 

2.1 Datainsamling 
Litteratursökningen inleddes i enlighet med Wallengren & Henricson (2012) tillsammans med 
en bibliotekarie för att bestämma adekvata koncept och sökord samt göra en inledande sökning 
i databaserna. De koncept som bestämdes i enlighet med syftet var viktminskningen, vuxna 
över 18 år, framgångsfaktorer samt övervikt. Under dessa koncept bestämdes därefter relevanta 
sökord, MeSH-termer och Subject Headings. Använda databaser är Public Medline (PubMed), 
då de artiklar som publiceras där främst är inom de medicinska vetenskaperna (SBU, 2017) 
samt Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) med artiklar inom 
vårdvetenskapen (SBU, 2017). I enlighet med SBU:s handbok (2017) var första sökningen en 
testsökning för att undersöka om frågeställningen är tillräckligt väldefinierad samt för att få en 
uppfattning av hur många antal träffar sökningen kommer ge. Sökningen i PubMed 
genomfördes med indexeringsord hämtade från en så kallad tesaurus som i PubMed fått namnet 
MeSH. I CINAHL användes Subject Heading List som är motsvarigheten till Pubmeds 
tesaurus. Dessa termer inkluderar flertalet synonymer med liknande innebörd för att underlätta 
sökningen. I kombination med termerna användes booleska operatorerna “AND” för att få 
specifika sökresultat (SBU, 2017) och “OR” för att få en större bredd och generalitet (SBU, 
2017). Databearbetningen delades upp i två sektioner i enlighet med Rosén (2012); först en 
grovsållning av titel och abstrakt för att utesluta artiklar utan relevans för syftet. Steg två var 
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en sållning genom genomgång av fulltextartiklar, som utgick från de bestämda inklusions- och 
exklusionskriterierna. Inklusions- och exklusionskriterierna var: 
 
Inklusionskriterier 

● Ålder 18 - 65 år 
● BMI >25 
● Frivillig viktminskning 
● Viktminskning med minst 5%, som efter interventionens slut ska bestå i minst 1 år. 

Exklusionskriterier 

● Tidigare magsäcksoperation eller andra ingrepp som syftar till att bidra till 
viktminskning 

● Cancer 
 
Åldersgruppen i litteraturstudien har varit 18 - 65 år för att få en bred population utan de 
potentiella variationer som kan förekomma i särskilt unga åldrar eller hos äldre. I vissa fall har 
studier inkluderats där huvuddelen av deltagarna i studien funnits inom ramen för 
ålderskriterierna men där det kan finnas enskilda deltagare som är äldre än 65 år. Enligt WHO 
(2020a) definieras man som överviktig vid ett BMI över 25, och fetma definieras som att man 
har ett BMI över 30. Därför har människor med ett BMI över 25 inkluderats för att på så sätt 
inkludera människor med både övervikt och fetma. Studien syftar till att undersöka hur 
människor som lyckas bibehålla sin viktminskning långsiktigt gör. Därför har ett 
inklusionskriterie varit att viktminskningen ska vara frivillig. I och med det har alla 
cancersjukdomar uteslutits då de kan bidra till viktminskning som inte är frivillig 
(Socialstyrelsen, 2017). Varför just cancersjukdomar har uteslutits och inte andra sjukdomar 
som kan orsaka ofrivillig viktnedgång beror på att det är en så stor sjukdomsgrupp 
(Socialstyrelsen, 2018). Även kirurgi i form av magsäcksoperation samt andra former av 
ingrepp som syftar till att bidra till viktminskning har uteslutits då litteraturstudien syftar till 
att undersöka faktorer och livsstilsförändringar personer själv kan förändra/göra i sin vardag. 
För att kunna bedöma långsiktig bestående viktminskning har kriterierna definierats som att 
studiedeltagarna ska ha minskat sin vikt med minst fem procent, i och med att man redan vid 
en sådan viktminskning har funnit betydande hälsofördelar (Magkos m.fl., 2016; Larsson & 
Rössner, 2016). Eftersom det är vanligt att man sex månader efter en viktminskning åter börjar 
gå upp i vikt (Ulen m.fl., 2008) är ett inklusionskriterie att viktminskningen ska bestå i minst 
ett år.  
 
Avgränsningar i denna litteraturstudie har gjorts till artiklar publicerade mellan år 2010 - 2020 
för att generera aktuella vetenskapliga artiklar i enlighet med Polit och Beck (2017). Enligt 
Wallengren och Henricson (2012) ska de inkluderade artiklarna vara av orginalproduktion eller 
primärkällor då det ökar den vetenskapliga trovärdigheten. Därför har urvalet avgränsats till 
förstahandskällor samt artiklar som genomgått “peer-review”, och därmed har meta-analyser 
och översikter uteslutits. Urvalet har vidare avgränsats till artiklar publicerade på engelska då 
engelska är ett allmänt accepterat språk inom vetenskaplig publikation (Henricson, 2012). 
Artiklarna som inkluderats har även fått tillstånd från en etiskt kommitté, detta för att ytterligare 
öka det vetenskapliga värdet (Wallengren & Henricson, 2012). I och med rådande 
omständigheter kring covid-19 och rekommendationer från myndigheter om att avstå från 
onödiga resor i kollektivtrafiken (Folkhälsomyndigheten, 2020d) har artiklar som inte varit 
tillgängliga via databaserna och därmed behöver beställas och hämtas på biblioteket uteslutits.  
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MeSH-termer som användes i sökning i PubMed var "Body Weight Maintenance", "Weight 
Loss", "Obesity" samt "Overweight", och därmed inkluderade synonymer. I sökningen valdes 
även åldersgrupperna adult 19 - 44 år samt middle aged 45 - 64 år. Man kryssar i boxar med 
olika åldersspann i databasen och därmed kunde inte den precisa åldern 18 – 65 år väljas, men 
författarna ansåg att 19 – 64 var tillfredställande nog. Sökningen begränsades till de senaste 10 
åren. Denna sökning resulterade i 71 träffar. I CINAHL användes headings-termerna "Weight 
Control", "Weight Loss", "Obesity" med dess inkluderade synonymer. Termen “Obesity” 
inkluderade exempelvis övervikt. I sökningen valdes även åldersgrupperna adult 19 - 44 år 
samt middle aged 45 - 64 år. Sökningen begränsades till de senaste 10 åren. Denna sökning 
resulterade i 67 träffar. För redogörelse av databassökningen, se Tabell 1. Observera att denna 
tabell visar litteratursökningen som resulterade i 14 artiklar, därefter inkluderades även två 
artiklar via fritextsökning. Arbetet fram till de slutgiltigt inkluderade artiklarna redogörs i Figur 

1. 
 
Tabell 1. Redogörelse för databassökning i PubMed och CINAHL 

Datum 
Databas 

Sökord Identifierad
e artiklar 

Granskade 
titel/abstrakt  

Granskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

CINAHL 
 
8 april 
 
Senaste 10 
åren 
 
Adult: 19 - 
44 
 
Middle aged: 
45 - 64 
 
Publicerade 
på engelska  

(MH 
"Weight 
Control") 
AND (MH 
"Weight 
Loss") AND 
(MH 
"Obesity") 

 

67 67 23 2 

Pubmed  
 
8 april 
 
Senaste 10 
åren 
 
Adult: 19 - 
44 years 
 
Middle aged: 
45-64 years 

("Body 
Weight 
Maintenance
"[mesh 
terms]) AND 
("weight 
loss"[mesh 
terms]) AND 
(("obesity"[
mesh terms]) 
OR 
("overweight
"[mesh 
terms])) 

71  70 
(- dubbletter 
från 
föregående 
sökning) 

34 12 
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Figur 1. Flow chart 

 

2.2 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna inkluderade i förevarande litteraturstudie kvalitetgranskades sedan i enlighet med 
Polit och Beck (2017) av båda författarna för att värdera dess styrkor och svagheter samt 
kvalitet. Artiklarna valdes utifrån de förutbestämda inklusions- och exklusionskriterierna samt 
utifrån syftet. Författarna använde sig av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 
vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats (se Bilaga 2) för att granska 16 valda artiklar. Bedömningsunderlaget är 
modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och 
Sandstöm (2016). Genom denna mall klassificerades artiklarna till hög, medelhög eller låg 
kvalitet utifrån hur väl de stämde överens med mallens kategorisering av innehåll för respektive 

Artiklar identifierade genom 
databassökningen 
(Pubmed n =71) 
(CINAHL n = 67) 

Artiklar efter borttagna dubbletter  
(n = 139) 

Artiklar sorterade 
baserad på titel/abstrakt 

(n = 139) 

Fulltextartiklar bedömda 
efter lämplighet 

(n = 61) Fulltextartiklar exkluderade, på grund 
av 

(n = 45) 
- Ej >5% viktminskning (10) 

- Ej relevant ålder (15) 
- För kort ”maintenance”-period (16) 

- Artikeln hittades ej (2) 
- Otillräckligt beskriven (2) 

 

Studier inkluderade i 
översikten 

(n =16) 

Exkluderade artiklar 
(n = 78) 

- Ej relevant syfte (25) 
- Ej relevant ålder (8) 

- Ej relevant design (10) 
- Ej >5% viktminskning (5) 

- Sekundärkälla (10) 
- Bariatrisk kirurgi (8) 

- För kort ”maintenance”-period (8) 
- Article not found (4) 

- 
 
 
 
 

Ytterligare artiklar identifierade 
genom andra källor  

(n = 2) 
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studietyp och därefter kraven för de olika nivåerna av kvalitet. Endast de artiklar som i enlighet 
med denna mall uppnådde hög eller medelhög kvalitet inkluderades. I enlighet med Polit och 
Beck (2017) granskades artiklarna på ett opartiskt vis av de båda författarna för att sedan 
organiseras i en artikelmatris för att presentera informationen på ett tydligt sätt (se Bilaga 3).  
 

2.3 Dataanalys  
Artiklar har vidare analyserats i enlighet med integrerad analys (Kristensson, 2017). Integrerad 
analys är en analysmetod som kan användas för att sammanställa resultat. Metodens fokus är 
utvärdering och förståelse av resultat, och metoden bidrar till en logisk följd vid redovisning 
av resultaten samt en ökad struktur. Integrerad analys utförs i tre steg; (1) Initialt läses utvalda 
artiklar av båda författarna för att identifiera likheter och skillnader i resultatet. (2) Därefter 
skapas kategorier som sammanfattar resultaten från artiklarna. Kategorierna sammanfattar 
artiklarnas huvudsakliga resultat och bör baseras på de resultat i artiklarna som relaterar till 
varandra. Se exempel över analysen i Tabell 2. Likheterna mellan de två textmassorna från 
resultatet från de två beskrivna artiklarna i tabellen var att båda funnit att socialt stöd var 
gynnsamt för bestående viktminskning, men skillnader var att man i den ena artikeln fann att 
olika typer av socialt stöd har olika inverkan och i den andra fann man att socialt stöd för 
hälsosamma ätbeteenden associerades med bestående viktminskning. Identifierade kategorier 
var; strategier, social support samt motivation och inre kraft (3). Slutligen sammanställds 
resultaten i de olika kategorierna och presenteras som underrubriker i resultatet.  
 
 

Tabell 2. Exempel från den integrerade analysen. 

Artikel Textmassa från artikelns resultat Likheter Skillnader Kategori 
Karfopoulou, 
Anastasiou, 
Avgeraki, 
Kosmidis & 
Yannakouli 
(2016)  

Regainers got verbal reminders, 

encouragements or offers, but no 

participation or compliments. Maintainers 

more frequently reported that their family 

‘‘complimented me on my eating habits’’ 

and ‘‘ate healthy or low-fat foods with me’’, 

and that their friends ‘‘complimented me on 

my eating habits’’. 

 

Socialt stöd 
har positiv 
inverkan på 
bestående 
viktminskning 
 

Olika typer av 
socialt stöd har 
olika inverkan 
 

Social support 

Seguin, Folta, 
Nelson, Hanson 
& LaCroix 
(2017) 

Social support for healthy eating behaviors 

were associated with BMI maintenance or 

additional weight loss. 

  

Socialt stöd 
har positiv 
inverkan på 
bestående 
viktminskning 

Socialt stöd för 
hälsosamma 
ätbeteenden 
visade sig 
gynnsamt 

Social support 
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2.4 Forskningsetiska överväganden 

Det är viktigt att inom forskning ta hänsyn till etik. Etik handlar enligt Vetenskapsrådet (2019) 
om att skapa och bevara en medvetenhet och diskussion kring hur man bör handla. Frågor som 
berörs inom forskningsetik är hur forskarna bedriver sin forskning samt riktlinjer och 
värderingar som är styrande för forskningen (Helgesson, 2015). Inom svensk forskning finns 
etiska principer som ska följas för att skydda deltagarnas integritet. Informationskravet innebär 
att deltagarna ska vara väl informerade om syftet med studien, veta vilka moment som ingår 
samt vara medvetna om att de när som helst kan välja att inte längre delta, det vill säga att 
deltagandet är frivilligt. Det är samtyckeskravet som berättigar deltagarna att själva bestämma 
över sin medverkan. Personuppgifter och annan data som samlas in får endast användas till det 
som deltagarna informerats om enligt nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär enligt 
Bryman (2008) att uppgifter om studiedeltagarna ska behandlas med största möjliga 
konfidentialitet, vilket innebär att ingen enskild person ska kunna identifieras och att 
uppgifterna om deltagarna ska förvaras på så sätt att obehöriga inte kommer åt dem. 
Helsingforsdeklarationen har utformat etiska riktlinjer inom medicinsk forskning för att värna 
om studiedeltagarna. Liv, hälsa, värdighet, konfidentialitet och personlig integritet berörs och 
stor vikt läggs på informerat samtycke. Även riktlinjer gällande publicering och 
forskningsnytta föreligger (WMA, 2019). Artiklarna i denna litteraturöversikt var etiskt 
granskade och godkända och uppnår därmed ovanstående krav. Har det angetts i studien att 
den blivit etiskt granskad har författarna därmed antagit att ovanstående krav uppfyllts och 
studierna har vidare inkluderats. Att selektivt redovisa resultat är något som kan leda till ett 
missvisande resultat och i enlighet med Helgesson (2015) fick därför fördärvande av data inte 
förekomma i denna litteraturstudie. Källor redovisas i denna studie i enlighet med American 
Psychological Association [APA].  
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3. Resultat 
Studierna i förevarande litteraturstudie bestod av totalt 2 814 deltagare, varav 78% kvinnor och 
22% män. Medelåldern hade ett spann på 31 - 60 år med en majoritet som var över 45 år. 
Hälften av studierna har redovisat utbildningsnivå på deltagarna som visar att cirka 65% av 
deltagarna hade eftergymnasial utbildning. I majoriteten av studierna hade deltagarna ett BMI 
över 30. Deltagarna från två av studierna1 rekryterades från den grekiska MedWeight-studien 
(Karfopoulou, Anastasiou, Hill & Yannakoulia, 2014), där deltagarna avsiktligt förlorade 
≥10% av sin vikt och antingen upprätthöll viktförlusten i mer än ett år eller åter gick upp i vikt. 
I studierna har deltagarna i vissa fall redan innan studiens start gått ner i vikt. I vissa fall har 
studierna varit tvådelade och bestått av en del med fokus på viktminskning följt av en del med 
fokus på bibehållning av viktminskning. Kriterierna för viktminskning har i vissa fall varit en 
viktminskning på minst 5% av sin kroppsvikt2. I övriga studier har kriteriet varit en 
viktminskning på minst 10% av sin vikt3. Sju av studierna var gjorda i USA4, två i Australien5 
och sju i Europa6, varav två i norden7. Ytterligare deltagarkarakteristika beskrivs i Tabell 3. 
För en mer utförlig beskrivning av studierna se Bilaga 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 (Brikou, Zannidi, Karfopoulou, Anastasiou & Yannakoulia, 2016; Karfopoulou, Anastasiou, 
Avgeraki, Kosmidis & Yannakouli, 2016) 
2 (Hageman m.fl., 2017; Kaikkone m.fl., 2019; Annesi, Unruh-Rewkowski & Mareno, 2016; 
Vadiveloo, Sacks, Champagne, Bray & Mattei, 2016; Zwickert m.fl., 2016; Mai m.fl., 2018; 
Dutton m.fl., 2017; Laitner, Minski & Perri, 2016; Santos, Mata, Silva, Sardinha & Teixeira, 
2015; Cleo, Glasziou, Beller, Isenring & Thomas, 2019) 
3 (Wadden m.fl., 2011; Brikou m.fl., 2016; Natvik, Råheim, Andersen & Moltu, 2018; 
Karfopoulou m.fl., 2016; Kruseman, Schmutz & Carrard, 2017; Seguin, Folta, Nelson, 
Hanson & LaCroix, 2017) 
4 (Hageman m.fl., 2017; Wadden m.fl., 2011; Annesi m.fl., 2016; Vadiveloo m.fl., 2016; 
Dutton m.fl., 2017; Laitner m.fl., 2016; Seguin m.fl., 2017) 
5 (Zwickert m.fl., 2016; Cleo m.fl., 2019) 
6 (Birkou m.fl., 2016; Kaikkone m.fl., 2019; Natvik m.fl., 2018; Karfopoulou m.fl., 2016; 
Mai m.fl., 2018; Kruseman m.fl., 2017; Santos m.fl., 2015) 
7 (Kaikkone m.fl., 2019; Natvik m.fl., 2018) 
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Tabell 3. Deltagarkarakteristika 

Artikel1 Plats Kön2 Ålder  
(år) 

BMI  
(vid start)  

Utbildningsnivå Ytterligare information 

Hageman m.fl. 
(2017) 

USA K: 301 st 
M: 0 st 

49 - 69  28 - 45 Eftergymnasial 
utbildning 70% 

Deltagarna skulle uppfylla “rural status” (enligt 
definitionen i RUCA). 

Wadden m.fl. 
(2011) 

USA K: 271 st 
M: 68 st 

21+  30 - 50 Eftergymnasial 
utbildning 70% 

Deltagarna skulle uppfylla minst 2 av 5 
komponenter för metabolt syndrom. 

Brikou m.fl. 
(2016) 

Grekland K: 216 st 
M: 138 st 

18 - 65  ≥25. Redovisas ej  

Kaikkone 
m.fl. (2019) 

Finland K: 64 st 
M: 21 st 

18 - 65  
 

>30 Redovisas ej  

Natvik m.fl. 
(2018) 

Norge  K: 8 st 
M: 2 st 

20 - 60  <40 Redovisas ej Tidigare grav fetma men vid tillfället för studien 
kroppsvikt under grav fetma. viktnedgång minst 5 
år innan studien, bibehållit en viktminskning på 
minst 10% av sin ursprungliga kroppsvikt under 
dessa år. 

Annesi m.fl. 
(2016) 

USA K: 74 st 
M: 0 st 

21 - 65  30 - 40 Eftergymnasial 
utbildning 70% 

Deltagarna skulle träna mindre än i genomsnitt 20 
min/vecka under det senaste året. 

Vadiveloo 
m.fl. (2016) 

USA K: 104 st 
M: 82 st 

30 - 70  25 - 40 Redovisas ej Deltagarna skulle ha hög viktminskningsmotivation 
vid baslinjen. 

Zwickert m.fl. 
(2016) 

Australien K: 43 st 
M: 17 st 

18 - 65  >30 Redovisas ej  

Karfopoulou 
m.fl. (2016) 

Grekland K: 242 st 
M: 169 st 

18 - 65  ≥25 Redovisas ej  

Mai m.fl. 
(2018) 

Tyskland K: 87 st 
M: 25 st 

18+  ≥27 Redovisas ej  

Kruseman 
m.fl. (2017) 

Schweiz K: 20 st 
M: 12 st 

Medelåldern 
var 39,4 ± 
10,0. 

≥25, Eftergymnasial 
utbildning 50% 

 

Dutton m.fl. 
(2017) 

USA K: 103 st 
M: 5 st 

21+  28 - 45 Eftergymnasial 
utbildning 62% 

Deltagarna skulle innan start ha deltagit i ett 16-
veckors viktminskningsprogram och tappat ≥5% av 
sin ursprungliga kroppsvikt efter månad 4 i 
programmet. 

Laitner m.fl. 
(2016) 

USA K: 145 st 
M: 0 st 

50 - 75  >30 Eftergymnasial 
utbildning 60% 

Deltagarna skulle ha en kroppsvikt mindre än 159,1 
kg. Deltagarna var kvinnor som bodde i medicinskt 
otillräckliga områden på landsbygden i norra 
centrala Florida. 

Seguin m.fl. 
(2017) 

USA K: 154 st 
M: 0 st 

40+  >24 Eftergymnasial 
utbildning 60% 

Boende själv, stillasittande. 

Santos m.fl. 
(2015) 

Portugal K: 154 st 
M: 0 st 

25 - 50  25 - 40 Redovisas ej  

Cleo m.fl. 
(2019) 

Australien K: 75 st 
M: 0 st 

18 - 75  ≥25 Eftergymnasial 
utbildning 40% 

 

1
För en mer utförlig beskrivning av studierna se Bilaga 3. 

2
K = kvinnor, M = Män.  
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Efter den integrerade analysen kunde tre kategorier associerade till bibehållen vikt efter 
viktminskning identifieras för denna litteraturöversikt; strategier, social support samt 
motivation och inre kraft. 

 

3.1 Strategier 

Åtta av 16 artiklar identifierade olika typer av strategier som viktigt för bestående 
viktminskning (Natvik m.fl., 2018; Kruseman m.fl., 2017; Cleo m.fl., 2019; Annesi m.fl., 2016; 
Laitner m.fl., 2016; Brikou m.fl., 2016; Kaikkone m.fl., 2019; Vadiveloo m.fl., 2016). Olika 
aspekter av vanor och regler eller rutiner beskrivs samt vikten av genomtänkt planering, 
självregleringsprocesser (övers.: self-regulation processes), fortsatt självövervakning (övers.: 
self-monitoring) efter viktminskning och personlig struktur för mat och träning. Därmed 
innefattas att bygga en struktur i vardagen kring att bland annat väga sig själv, mäta 
portionsstorlekarna och övervaka kostintaget. Även betydelsen av aktivitetsnivån, att 
introducera fysisk aktivitet tidigt i viktminskningsperioden, deltagandet i tävlingar och sport 
samt att minska hinder för träning beskrevs. Dessutom identifieras vikten av frukost, 
kostvariation samt att göra medvetna livsmedelsval.  
 
Att långsiktigt behålla en viktminskning visade sig vara ett arbete utan något slut, enligt Natvik 
m.fl. (2008). Det kräver en ständig vakenhet och struktur då det visade sig vara lätt att falla ur 
rutinerna och därmed bryta framgången. Därmed visade det sig viktigt att förbinda sig. 
Deltagare i studien av Natvik m.fl. (2018) beskrev hur högtider kan vara oroväckande då de 
lätt gjorde att man föll ur sina rutiner och då snabbt började gå upp i vikt igen. I dessa fall 
krävdes mycket arbete för att återgå till sina rutiner igen. Gamla vanor beskrivs som någonting 
som kan störa viktminskningen, även känslor, krav och frestelser. De nya vanorna handlar i 
studien främst om mat- och träningsrutiner. Även genomtänkt planering nämns av deltagare i 
studien som en viktig del av en lyckad bestående viktminskning. Det innebar att personerna 
planerade sitt liv på ett sätt som gjorde att de var mycket mindre flexibla för att njuta av livet 
på oreflekterade och spontana sätt. Även i studien av Kruseman m.fl. (2017) presenteras vanor 
och regler som faktorer associerade till bestående viktminskning. De i interventionsgruppen i 
studien tillhandahöll bilder via e-post eller sociala medier för att fastställa självrapporterad 
viktförändring. De deltog också i möten och semistrukturerade intervjuer samt fyllde i 
frågeformulär som de fick tillbaka individuell återkoppling på. I denna studie presenteras vanor 
och regler främst i relation till matval och handlar om hur deltagarna i interventionsgruppen 
och kontrollgruppen ser på matval på olika sätt. Deltagarna tillhörande interventionsgruppen 
var mer strikta och såg matval som precisa regler jämfört med kontrollgruppen som hänvisade 
till sina matval som hälsosamma vanor eller personliga preferenser. I en studie av Cleo m.fl. 
(2019) visade sig att bryta gamla vanor och skapa nya vanor som kliniskt viktigt för att lyckas 
med en bestående viktminskning vid 12 månaders uppföljning.  
 
Annesi m.fl. (2016) belyser i sin artikel vikten av en intensiv uppföljning fokuserad på 
självregleringsprocesser (övers.: self-regulation processes) för bestående viktminskning. 
Självreglering kopplades i studien bland annat till målsättning, identifiering av hinder, 
självreglering av beteenden, återkoppling om utförandet, granskning av beteendemål och 
förebyggande av återfall. Även deltagare i studien av Natvik m.fl. (2018) poängterade vikten 
av att vara alert, stanna på rätt spår och att skydda sig mot störningar i omgivningen.  I artikeln 
av Laitner m.fl. (2016) framkom ett samband mellan hur ofta deltagarna fyllde i 
självrapporterings-loggar med intag av mat och dryck och bibehållandet av viktminskningen. 
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De deltagare som fyllde i flest självrapporterings-loggar lyckades även behålla sin vikt bättre, 
följt av den måttliga gruppen. Gruppen med lägst antal självrapporterings-loggar hade sämre 
framgång med att behålla viktminskningen. Slutsatsen som Laitner m.fl. (2016) drar utifrån 
detta är att fortsatt självövervakning (övers.: self-monitoring) efter viktminskningen är viktigt 
för att lyckas med en bestående viktminskning. Deltagare i studien utförd av Kruseman m.fl. 
(2017) hänvisade till bland annat kvantiteter och portionskontroll som viktiga faktorer för 
bestående viktminskning. Även deltagare i studien av Natvik m.fl. (2018) hänvisade till 
portionskontroll, som en viktig faktor för bestående viktminskning. Deltagare i studien tar även 
upp vikten av personlig struktur för mat och träning. Det handlar om att bygga en struktur att 
luta sig mot med regler att förhålla sig till såsom att väga sig själv, mäta portionsstorlekarna, 
övervaka intaget av olika makronutrienter samt och övervaka energiintaget. 
 
I studien av Brikou m.fl. (2016) kunde man se skillnader i nivåer av fysisk aktivitet mellan 
maintainers och regainers hos män, där gruppen maintainers hade ett större antal MET-minuter 
i veckan. Denna skillnad kunde inte ses mellan kvinnliga maintainers och regainers. Studien 
av Kaikkone m.fl. (2019) resulterade i en slutsats att det effektivaste sättet att uppnå 
viktminskning är genom att introducera fysisk aktivitet tidigt i viktminskningsperioden, detta i 
kombination med intensiv beteendemodifiering (övers.: intensified behavioral modification). 
Annesi m.fl. (2016) belyste i sin studie vikten av måttlig fysisk aktivitet för bestående 
viktminskning. I studien av Natvik m.fl. (2018) beskrev författarna deltagare som ansåg att 
fysisk aktivitet var viktigt för att upprättahålla sin viktminskning. En deltagare beskriver hur 
deltagande i tävlingar var viktigt som motivation till träning. Majoriteten av deltagarna (94% i 
interventionsgruppen och 81% i kontrollgruppen) i studien av Kruseman m.fl. (2017) nämner 
fysisk aktivitet eller sport som en strategi för viktunderhåll.  
 
Enligt artikeln av Brikou m.fl. (2016) kan frukost, när den definieras som dagens första 
ätepisod som konsumeras hemma, skydda mot att åter gå upp i vikt efter viktminskning. I 
studien användes elva definitioner på frukost. Frukostkonsumtion var förknippad med 
viktminskningsunderhåll endast hos män när man använda fyra frukostdefinitioner. Dessa 
gällde; allt som konsumeras mellan 05.00 och 10.00 på vardagar eller 05.00 och 11.00 på helger 
exklusive koffeinhaltiga drycker, allt som konsumeras hemma, allt som konsumerades hemma 
exklusive koffeinhaltiga drycker samt självrapporterad frukostkonsumtion. Frukost visade sig 
gynna viktunderhåll även hos kvinnor, vid en av frukostdefinitionerna. Det gällde då allt som 
konsumerades innan man börjar med sina dagliga aktiviteter. Deltagare i studien utförd av 
Kruseman m.fl. (2017) hänvisade bland annat till medvetna livsmedelsval som en viktig faktor 
för bestående viktminskning. Medvetna livsmedelsval innefattade bland annat att försöka äta 
mycket frukt och grönsaker, att äta mindre fett och snacks, att undvika kolhydrater och att välja 
livsmedel rika på protein. Resultaten från en studie av Vadiveloo m.fl. (2016) tyder på att 
kostvariation kan underlätta både kort- och långsiktigt underhåll av viktminskning. Den grupp 
i studien med högst kostvariation fortsatte äta samma antal livsmedel och samma matvolym 
per dag jämfört med de två grupper med lägre kostvariation som antingen minskade eller 
fortsatte äta samma antal livsmedel och som generellt minskade sin matvolym per dag. Vid 
både 6 månader och 2 år såg man hur vikt, midjeomkrets, total kroppsfettprocent och 
bukfettsprocent minskade i takt med att kostvariationen ökade. 
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3.2 Social support 

Åtta av 16 artiklar identifierade att olika typer av social support är viktigt för att bibehålla 
viktminskningen (Natvik m.fl., 2018; Hageman m.fl., 2017; Zwickert m.fl., 2016; Wadden 
m.fl., 2011; Kaikkone m.fl., 2019; Dutton m.fl. 2017; Seguin m.fl., 2017; Karfopoulou m.fl., 
2016). De beskrev betydelsen av stödprogram, livsstilsinterventioner, beteendemodifiering, 
rådgivning, socialt stöd, uppmuntran från vänner, kollegor och vårdpersonal samt 
omgivningens påverkan. 

Deltagare i Natvik m.fl. (2018) nämnde att stöd från vårdpersonal var viktigt för att lyckas med 
en bestående viktminskning. I en studie av Hageman m.fl. (2017), där man studerade 
viktminskning och bestående viktminskning hos kvinnor från landsbygden, kom man fram till 
att webbaserade interventioner underlättar för viktminskning och bestående viktminskning. 
Hälften av kvinnorna hade åter gått upp i vikt efter 30 månader. Man såg inga skillnader mellan 
de som endast genomgått en webbaserad intervention, de som genomgått en webbaserad 
intervention kompletterad med en peer-ledd diskussion och de som endast fått professionell e-
postrådgivning. Inte heller Zwickert m.fl. (2016) fann att mer intensiva stödprogram skulle 
vara fördelaktigt för viktminskning framför mer lågintensiva stödprogram. Deltagarna i studien 
randomiserades till två KBT-program där de även fick stöd via textmeddelanden och e-post. 
Den ena gruppen fick mer stöd via textmeddelanden och e-post än den andra gruppen. Dock 
fann de att internetbaserade stödprogram generellt underlättade bibehållandet av 
viktminskningen hos personer, men att intensiteten av stödet inte påverkade utfallet signifikant. 
I en studie av Wadden m.fl. (2011) kom man fram till att personer som får rådgivning lyckas 
uppnå en större viktminskning än personer i andra primärvårdsstudier. Utökad 
livsstilsrådgivning om viktminskning hjälpte ungefär en tredjedel av de överviktiga patienterna 
att uppnå en långsiktig, kliniskt meningsfull viktminskning (vilket i studien definierades som 
5% eller mer av initialvikten). Även gruppen som endast fick lättare livsstilsrådgivning (övers.: 
brief lifestyle counseling) lyckades uppnå en större viktminskning än personer i andra 
primärvårdsstudier.  
 
Som tidigare nämnts uppnåddes i en studie av Kaikkone m.fl. (2019) den effektivaste 
viktminskningen genom en kombination av intensiv beteendemodifiering (övers.: intensified 

behavioral modification) i kombination med tidigt i interventionen introducerad fysisk 
aktivitet. Denna beteendemodifiering var baserad på en kognitiv teori och innefattade 
individuell rådgivning för beteendeförändringar gällande viktunderhåll, såsom rådgivning 
kring fysisk aktivitet, hälsosam kost och information om risker att beakta för att undvika att 
åter gå upp i vikt. Vidare kom Dutton m.fl. (2017) i en studie fram till att viktunderhåll efter 
en intensiv livsstilsintervention var signifikant bättre när man ställde det i relation till deltagare 
som självständigt skulle sträva efter att bibehålla vikten. Deltagarna randomiserades till ett 12-
månaders klusterprogram som innefattade en intensiv livsstilsintervention. Den intensiva 
livsstilsinterventionen innefattade deltagande i vårdgruppsessioner med fokus på kostmetoder, 
fysisk aktivitet, beteende- och motivationsstrategier samt återfallsprevention. De som ingick i 
den intensiva livsstilsinterventionen återfick betydligt mindre vikt än deltagarna som på egen 
hand skulle bibehålla viktminskningen. 
 
I en studie av Seguin m.fl. (2017) var socialt stöd för hälsosamma ätbeteenden associerade med 
bibehållande av BMI eller ytterligare viktnedgång. Författarna fann även statistiskt signifikanta 
korrelationer mellan uppmuntran från vänner till hälsosamma ätbeteenden och bibehållande av 
BMI. Natvik m.fl. (2018) beskriver i sin studie att deltagarna nämnt bland annat socialt stöd 
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och uppmuntran som betydande för deras viktunderhåll. Författarna beskriver även hur 
deltagare i studien nämner att det hjälper dem att hitta andra personer eller grupper som delar 
och värderar livsstilsåtaganden på liknande sätt som de själva. En deltagare beskriver i studien 
hur hon slutat umgås med sina tidigare vänner och istället funnit nya som lever på ett sätt som 
fungerar bättre för henne för att lyckas bibehålla sin viktminskning. I studien tas även vikten 
av fortsatt socialt stöd samt uppmuntran både från vårdpersonal och kollegor upp för bestående 
viktminskning. Precis som Natvik m.fl. (2018) så beskriver även Karfopoulou m.fl. (2016) 
socialt stöd som en faktor som kan vara bra att beakta vid viktunderhåll. Utifrån studien kunde 
man se att deltagarna som kategoriserats som maintainers och som fick socialt stöd förbättrade 
sitt matintag. Deltagarna som kategoriserats som regainers påverkades inte av den typ av 
socialt stöd som de fick. Slutsatserna var att det skiljer sig mellan olika typer av stöd för att 
främja viktunderhåll. Positivt stöd visade sig gynnsamt vid viktminskning till skillnad från 
instruktivt stöd. Positivt stöd var uppmuntrande medan instruktivt stöd var mer likt 
påminnelser. 
 

3.3 Motivation och inre kraft 
Fyra av 16 artiklar identifierade olika inre aspekter och dess påverkan på bestående 
viktminskning (Seguin m.fl., 2017; Santos m.fl., 2015; Natvik m.fl., 2018; Kruseman, m.fl., 
2017). De beskrev vikten av motivation, self-efficacy och kroppsbild.  
 
I en studie av Seguin m.fl. (2017) var self-efficacy för hälsosamma ätbeteenden associerade 
med bibehållande av BMI eller ytterligare viktnedgång. Santos m.fl. (2015) identifierade i sin 
studie att förbättring av kroppsbilden och ökning av den autonoma och inre motivationen för 
träning var kliniskt betydande för underhåll av viktminskning på lång sikt hos överviktiga 
kvinnor. Natvik m.fl. (2018) beskriver i sin studie att deltagarna nämnt bland annat motivation 
samt ett åtagande att göra förändringar som betydande för deras viktunderhåll. Även vikten av 
att vara alert och vaksam samt att tänka och agera för att övervinna utmaningar. Motivationen 
deltagarna kände till att bibehålla viktminskningen kom i vissa fall från hur mycket livet 
förändrats i positiv riktning sedan viktminskningen. En deltagare nämner hur hon efter 
viktminskningen igen vågar hoppas på pojkvän, barn och familj i framtiden. Kvinnan nämner 
även att hon är mer vaken och närvarande som person och att även detta bidrar till en motivation 
att fortsätta.  
 
Enligt Natvik m.fl. (2008) visade det sig även viktigt att förbinda sig för att klara av att 
långsiktigt behålla sin viktminskning. Deltagare i en studie av Kruseman, m.fl. (2017) 
beskriver vidare att det innebar en extra börda att arbeta för att bevara en viktminskning, 
jämfört med deltagare som endast arbetar för att hålla en stabil normalvikt över tid. För att 
kunna hålla sig till sina strategier krävs självkontroll och medvetna val för de som försöker 
bibehålla viktminskningen i jämförelse med personerna med normalvikt som verkar kunna 
agera mer intuitivt. 
 
Santos m.fl. (2015) identifierar i sin studie hur det kan vara ett viktigt mål i en intervention för 
att främja bestående långsiktig viktminskning att minska upplevda hinder för träning. Dessa 
hinder för träning beskrivs i studien handla om exempelvis tid eller ansträngning. Det visade 
sig i studien att bland kvinnor med lägre autonom motivation (som också identifierades som 
en viktig faktor för bestående viktminskning) var att uppleva färre hinder för träning 
kompensatoriskt. Dessa kvinnor var mer benägna att bibehålla viktminskningen än kvinnor 
med lägre autonom motivation, men med fler upplevda hinder för träning.  
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4. Diskussion 
Resultatet tyder på att en beteendeförändring är nödvändig för att lyckas med en bestående 
viktminskning. En livsstilsförändring som består även efter viktminskningsperioden, helst livet 
ut då arbetet med att bevara viktminskningen för många inte verkar ha ett slut. Ett ständigt 
arbete med att följa rutiner, samt en vakenhet och vaksamhet krävs även efter mycket lång tid. 
För att lyckas med att bryta gamla vanor och skapa nya, och därmed skapa en bestående ny 
livsstil har inre krafter såsom motivation och förbättrad självbild visat sig viktigt såväl som 
social support genom uppmuntran, socialt stöd samt rådgivning. Detta har visat sig vara 
betydande för att lyckas hålla sig till strategier för att få struktur och kontroll i livet, bland annat 
vad gäller kost och fysisk aktivitet.  
 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet tyder på att psykologiska aspekter såsom inre kraft och motivation är betydande för 
att lyckas med en långsiktigt bestående viktminskning. Ett flertal av studierna tar upp vikten 
av motivation. Bland annat vikten av autonom och inre motivation för träning. Ytterligare 
forskning stödjer detta, bland annat anser Ng m.fl. (2012) att autonom motivation är en aspekt 
som har betydelse för beteendeförändring inom hälsofrämjande sammanhang och att 
beteendeförändringar hos individer som är autonomt motiverade både blir mer effektiv och 
varaktig. Även Herriot, Thomas, Hart, Warren & Truby (2008) anser att en hållbar viktnedgång 
bygger på en inre process där individen måste ändra sin attityd, och att det är av stor vikt att 
fokus och själva utgångspunkten hos individen bör ligga på den inre motivation. Herriot m.fl. 
(2008) fann att dåligt självförtroende på grund av sin vikt var vanligt bland deltagarna. Att delta 
i ett viktminskningsprogram förbättrade självförtroendet och bidrog i sin tur till en ökad 
motivation till en fortsatt ihållande viktminskning. Detta styrker resultatet i förevarande 
litteraturstudie där förbättrandet av kroppsbilden visade sig vara viktigt för att lyckas med en 
bestående viktminskning. Detta är viktigt även av andra orsaker då negativ kroppsbild orsakad 
av fetma visat sig påverka det psykologiska välbefinnandet negativt (Yasdani m.fl., 2018).  

Self Determination Theory (STD) är en motivationsteori som kan implementeras för att öka 
motivationen hos människor, med grundtanken att motiverade människor presterar bättre. Inom 
teorin skiljer man på inre och yttre motivationsfaktorer, men största fokus ligger på de inre 
faktorerna. Dessa drivs av den egna fria viljan och av det egna intresset vilket exempelvis kan 
handla om personlig utveckling (Deci & Ryan, 2012). Man kan tänka sig att den inre 
motivationen hos en del individer med tidigare övervikt kan drivas av det faktum att, som 
framkom i denna litteraturstudie, de i och med viktminskningen fick hopp om en annorlunda 
framtid. Kanske en framtid med partner och familj. Viktminskningen visade sig alltså göra att 
personer vågade börja hoppas på saker i livet igen som de inte trodde de skulle få uppleva, och 
att det leder till en inre motivation att fortsätta kämpa. För att främja de positiva inre 
processerna belyser STD tre essentiella behov hos människan; kompetens, autonomi och 
tillhörighet (Deci & Ryan, 2012). Dessa behov kan på flera sätt relateras till resultat funna i 
förevarande litteraturstudie. Vikten av att känna tillhörighet och en gemenskap har framkommit 
som betydande i ett flertal av de granskade studierna. Kompetens kan relateras till self-efficacy, 
och därmed att man har en tilltro till den egna kompetensen. Genom att implementera denna 
modell är teorin att man ökar människors motivation och därmed deras möjligheter att lyckas 
med utmaningar (Deci & Ryan, 2012). Genom att öka överviktiga individers motivation, 
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framförallt den inre motivationen, ökas därmed chanserna att lyckas med viktminskningen och 
även det fortsatta arbetet med att behålla den nya vikten.  

Vidare har ytterligare forskare undersökt motivation till fysisk aktivitet, däribland Silva m.fl. 
(2010) som undersökte vilka faktorer som ligger till grund för att överviktiga kvinnor ska finna 
motivation till ökad fysisk aktivitet. Silva m.fl. (2010) fann att stöd, självständighet, frivillighet 
samt känslan av att man har förmågan att lyckas var avgörande. Känslan av att man har en 
tilltro till förmågan att lyckas kan igen härledas till begreppet self-efficacy, och styrker därmed 
resultatet om att self-efficacy för hälsosamma ätbeteenden i denna litteraturstudie visade sig 
betydande för att lyckas med en bestående viktminskning. Studiens resultat kan även sättas i 
relation till motivationens betydelse samt vikten av att förbättra sin kroppsbild som 
framkommit i denna litteraturstudie. Den teoretiska modellen Exercise and Self-Esteem Model 
(EXSEM) handlar om sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrad självkänsla (Sonstroem, 
Harlow & Josephs, 1994). Modellens utgångspunkt är att människor tenderar att gilla sig själv 
bättre då de upplever framgång. Översatt till fysisk aktivitet och självkänsla kan man beskriva 
det som att träning leder till ökad tilltro till den egna fysiska förmågan som därmed leder till 
ökat välbefinnande. Kompetens, fysisk styrka, kondition eller en förändrad kropp i positiv 
bemärkelse ökar enligt Sonstroem m.fl. (1994) det fysiska självvärdet som i sin tur ökar 
självkänslan. 

Författarna fann att olika typer av stöd är bidragande faktorer till en lyckad bibehållning av 
viktnedgången. Socialt stöd har visat sig viktigt vid ett flertal behandlingar, bland annat ges 
stöd vid cancerbehandling (Cancerfonden, 2018) och vid beroendeproblematik (Stockholms 
stad, 2020). Detta torde vara viktigt just i stunder då motivationen svajar. Ett exempel på hur 
detta används i andra sammanhang är att nya medlemmar i Anonyma Alkoholister (AA) (2020) 
tilldelas en sponsor som kan liknas vid en stödperson som ska underlätta och vägleda personen. 
Medlemmarna ges även möjlighet att närvara på så kallade AA-möten som beskrivs som hjärtat 
i AA tillsammans med AA-grupperna. Stort fokus i organisationen ligger på att stötta varandra 
genom att ingå i en speciell gemenskap där man delar erfarenheter, styrkor och förhoppningar 
med varandra. Vid viktminskning kom denna litteraturstudie fram till att stöd från 
vårdpersonal, stöd via stödprogram samt socialt stöd från omgivningen var viktigt. Dessutom 
beskrivs vikten av en gemenskap och vänner som delar samma syn på livsstil som en själv, och 
en liknelse kan här dras till gemenskapen inom AA. Enligt Herriot m.fl. (2008) kan stödet i 
viktminskningsprocessen, och tiden därefter, kopplas samman med den dåliga självkänslan 
som föreligger hos en stor del av individerna. Att inte känna att man kan eller att man har 
tillräckligt med motivation gör enligt Herriot m.fl. (2008) det svårt att genomgå förändringen 
på egen hand och då är stödet en viktig faktor för att lyckas.  

Strategier för fysisk aktivitet visade sig enligt denna litteraturstudie vara mycket viktigt för att 
lyckas med en bestående viktminskning. Resultatet tyder bland annat på att fysisk aktivitet i 
kombination med en intensiv beteendemodifiering är ett effektivt sätt för att lyckas med en 
viktminskning. Fysisk aktivitet har som känt många hälsofördelar och risken för att utveckla 
ett flertal sjukdomar minskar med ökad fysisk aktivitet (Vårdguiden, 2020). Det har visat sig 
att fysisk aktivitet även har positiva effekter på den psykologiska hälsan och genom att man 
rör sig regelbundet minskar man bland annat risken att bli sjuk i psykisk ohälsa såsom 
exempelvis depression eller demens (Vårdguiden, 2020). Som nämnt leder fysisk aktivitet 
enligt modellen EXSEM (Sonstroem m.fl., 1994) till ökat välbefinnande och högre självkänsla. 
Genom KBT-behandling, som omnämns i en av artiklarna i denna litteraturstudie, som är en 
omtalad metod för att komma till bukt med hälsoproblem, kan man få hjälp att förändra 
beteenden, tankar och känslor som hindrar en i livet (Vårdguiden, 2019). Denna typ av 
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behandling syftar till att förändra vardagen (Vårdguiden, 2019). På så sätt kan man genom 
behandlingen få hjälp med att lyckas skapa nya vanor och därmed en långsiktig bestående 
viktminskning.  

Ur en samhällssynpunkt skulle resultaten i förevarande litteraturstudie, med avseende på 
intensiteten i olika stöd- och viktminskningsprogram, kunna vara betydande. Då resultaten 
tyder på att stöd- och viktminskningsprogram underlättar för bestående viktminskning men att 
intensiteten av dessa, vad gäller hur mycket stöd eller hur ofta man får påminnelser via 
textmeddelanden eller gruppsessioner med rådgivning etcetera, inte signifikant förbättrade 
utfallet skulle resurser i samhället kunna besparas. Faktumet att även internetbaserade program 
visade sig underlätta för bestående viktminskning skulle kunna förändra upplägget av 
programmen som tillhandahålls. I resultatet nämns en webbaserad interventionen där hälften 
av kvinnorna åter gått upp i vikt efter 30 månader. Detta kan låta som ett misslyckande men 
om man sätter det i relation till att det vanligtvis endast är 20 procent som lyckas behålla 
viktminskningen torde detta i stället ses som en vinst och något som styrker att webbaserade 
interventioner kan underlätta för bestående viktminskning. Då självregleringsprocesser (övers.: 
self-regulation processes) och självövervakning (över.: self-monitoring) även visade sig viktigt 
skulle man kunna implementera detta i större utsträckning i viktminskningsprogram eller att 
applikationer som används för att rapportera sitt energi- och näringsintag samt sin nivå av 
fysisk aktivitet skulle kunna rekommenderas inom vården som något personer kan använda 
själva hemma. Kanske även någonting som skulle kunna skrivas ut på recept likt motion. En 
sådan applikation är exempelvis Lifesum (2020). Lifesum är en mobilapplikation som bland 
annat tillhandahåller kostscheman med olika fokus beroende på syftet med användningen. 
Applikationen tillhandahåller exempelvis program för att minska i vikt, behålla sin vikt samt 
anpassade program för en hälsosam livsstil utformad efter individuella mål. Lifesum har även 
någonting som kallas rutinregistrering, vilket gör det till en applikation som skulle kunna 
användas med avseendet att få en överblick över rutinerna och för att förbättra rutinerna, vilket 
framkommit i litteraturstudien vara en viktig del av att lyckas behålla viktminskningen. 
Funktionen ska underlätta kontrollen av exempelvis hur mycket vatten, frukt och grönt, fisk 
och kött man äter. På sin hemsida hänvisar Lifesum till forskning som visat att man har fyra 
gånger så stor chans att nå sina hälsomål om man håller koll på sina dagliga vanor. Det skulle 
även kunna underlätta för människor att göra medvetna livsmedelsval och för personer att öka 
variationen i sin kost, faktorer som enligt denna litteraturstudie framkommit som betydande 
vad gäller kost. Man kan även synkronisera applikationen till aktivitetsklockor och 
aktivitetsarmband för att även få en överblick över sin fysiska aktivitet. Då ett flertal 
inkluderade studier i förevarande litteraturstudie hänvisar till vikten av fysisk aktivitet för att 
lyckas med en bestående viktminskning, skulle denna typ av applikationer möjligtvis även 
kunna underlätta och motivera vad gäller det avseendet.  

78 procent av deltagarna i de undersökta studierna är kvinnor. Det framkom i en studie av 
Klaczynski, Goold & Mudry (2004) att kvinnor i högre utsträckningen än män påverkas av 
skönhetsideal samt att kvinnor upplevde sämre självförtroende än män när det gällde förmågan 
att kunna gå ner i vikt. Vidare finns det studier som antyder att kvinnor är det 
överrepresenterade könet vad gäller att söka hjälp för viktnedgång (O’Brien m.fl., 2006). Detta 
kan då vara en förklaring till varför kvinnor är överrepresenterade i studierna och forskning om 
detta ämne generellt, och skulle kunna betyda att det finns en brist på denna typ av forskning 
vad gäller män. 
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4.2 Metoddiskussion 
Valet av design till denna litteraturstudie baserades på att en litteraturstudie sammanställer 
evidens inom ett befintligt kunskapsområde (Polit & Beck, 2017). Då förevarande 
litteraturstudie undersöker ämnet bestående viktminskning, som är ett relativt välutforskat 
område, kan den valda metoden ge en översikt över kunskapsläget just nu.  
 
Sökstrategin i denna litteraturstudie gav upphov till ett brett urval av artiklar. Därmed har 
artiklar från olika delar av världen inkluderats. Detta gör resultatet relativt generaliserbart över 
olika kontexter. Det har även givit ett helhetsperspektiv då det belyser vad individer i olika 
delar av världen gjort för att lyckas bibehålla sin viktminskning. Dock kan skillnader mellan 
länderna ha påverkat resultaten i vissa studier som inte är representativa för andra delar av 
världen, och vidare att resultatet i förevarande litteraturstudie påverkats av dessa skillnader. 
Artiklarna som inkluderats i förevarande litteraturstudie är; sju från USA, två från Australien 
och sju från Europa, varav två från norden. Inga artiklar med studier utförda i Asien har 
inkluderats, vilket i enlighet med Henricsons (2012) gör det svårt att diskutera principer 
gällande generaliserbarhet över olika kontexter och att resultatet i förevarande litteraturöversikt 
därför kan vara svåra att applicera i en asiatisk kontext. Faktumet att inga artiklar med studier 
utförda i Asien som besvarade förevarande litteraturstudies syfte hittades skulle kunna tyda på 
att det är en brist på denna typ av forskning i Asien. Alternativt att övervikt inte är ett lika 
utbrett problem i den delen av världen eller att forskningsanslag till den typen av forskning inte 
ges i samma utsträckning.  
 
En styrka med förevarande litteraturstudie är att studier med olika studiedesign inkluderats då 
detta bidrar till en bredd och därmed en djupare förståelse. Att artiklar med olika studiedesign 
påträffats skulle kunna tyda på att syftet formulerats på ett sätt som kan besvaras genom studier 
med olika studiedesign. De 16 inkluderade artiklarna bestod av nio randomiserade 
kontrollerade studier, fem icke-randomiserade studier, en kvalitativ studie och en kliniskt 
kontrollerad studie. Då majoriteten av studierna är randomiserade kontrollerade studier, vilket 
är den studiedesign som anses ha mest tillförlitlighet (Billhult & Gunnarsson, 2012), anser 
författarna att även det ger styrka till resultaten. Studierna har vidare även använt skilda 
mätinstrument. Dessa metodologiska skillnader i systematiska litteraturstudier diskuteras av 
Polit och Beck (2017) som försvårande, och skulle därför kunna göra det svårt att jämföra de 
olika studiernas resultat med varandra.  
 
För att öka innehållsvaliditeten och bekräftelsebarheten utfördes, i enlighet med Wallengren 
och Henricson (2012), först en inledande litteratursökning och sedan en egentlig 
litteratursökning i två databaser. Enligt Henricson (2012) ökar en bred sökning i flera databaser 
chansen att identifiera relevanta artiklar och därmed stärker en sådan sökning arbetets 
trovärdighet. Databassökningen för denna litteraturstudie gav upphov till en dubblett. 
Överlappning av artiklar anses av Henricson (2012) vara ett gott tecken på att relevanta sökord 
identifierats. Därmed skulle detta få antal dubbletter kunna tyda på att den valda sökstrategin 
inte gav tillräckligt god sensitivitet. Valet att använda CINAHL som en av de två databaserna 
för sökningen skulle kunna vara en orsak till detta då CINAHL är en databas som används 
främst inom vårdvetenskapen och möjligtvis inte innehöll den typ av artiklar som bäst svarade 
på syftet i denna litteraturstudie. En svårighet var även att identifiera relevanta sökord och 
kombinationer med relevanta booleska operatorer för att få en hanterbar mängd artiklar då den 
inledande litteratursökningen i PubMed resulterade i över 2000 träffar. Målet med sökorden är 
enligt Kristensson (2017) att de ska vara så sensitiva som möjligt, det vill säga vara så känsliga 
att de kan identifiera relevant litteratur. Sökorden ska även vara så specifika som möjligt, det 
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vill säga så tydliga så att de kan sortera bort litteratur som är irrelevant. Det stora antalet träffar 
skulle kunna bero på att många studier utförts inom detta område eller att författarnas sökord 
inte varit lämpliga för att besvara litteraturstudiens syfte. I och med det, samt för att en 
begränsad sökperiod ger vetenskapliga studier grundade på den senaste forskningen (Polit & 
Beck, 2017), avgränsades sökningen till 10 år. 
 
Åldersspannet i sökningarna avgränsades i de båda databaserna PubMed och CINAHL till 19 
- 64 år då huvuddelen av studiedeltagarna då skulle hamna inom ramen för det valda 
inklusionskriteriet i studien som är 18 - 65 år. Trots detta inkluderades sex artiklar med 
deltagare i en ålder som avvek från urvalskriterierna efter bedömning av kvalitet och relevans 
hos dessa studier. Majoriteten av deltagarna i dessa studier fanns inom ramen för 
inklusionskriterierna och ansågs därmed relevanta för att svara på litteraturstudiens syfte, dock 
kan inte uteslutas att det haft en på påverkan på resultatet och kan därmed ses som en svaghet 
i förevarande litteraturstudie. Vidare exkluderades artiklar som inte var peer-reviewed för att 
öka den vetenskapliga trovärdigheten i enlighet med Polit och Beck (2019). Då 
förstahandskällor bidrar med den viktigaste informationen (Polit & Beck, 2017) inkluderades 
inte heller några sekundärkällor i litteraturstudien. Urvalskriterierna för denna litteraturstudie 
definierades av författarna innan databassökningarna påbörjades i enlighet med Polit och Beck 
(2017). Bedömningen om artiklarna föll inom ramen för kriterierna och därmed skulle 
inkluderas gjordes av båda författarna. 
 
Integrerad analys har tillämpats i enlighet med Kristensson (2017) som analysmetod i 
förevarande litteraturstudie. Det innebar att artiklarna grundligt lästes separat av de två 
författarna, och skillnader samt likheter i resultaten kodades och fördes in i varsin tabell för att 
sedan kategoriseras. Fördelarna med vald analysmetod är att en tydlig överblick ges över 
resultaten i vardera artikel. Analysmetoden, samt det faktum att författarna varit två, har 
bidragit till en större förståelse för artiklarnas resultat och har givit en möjlighet att diskutera 
och ge klarhet i eventuella oklarheter. I resultatet har sedan de mest framträdande fynden 
redovisats under respektive kategori för att bidra till förståelse genom struktur och tydlighet. 
Detta betyder dock att en del fynd inte redovisats i resultatet vilket kan ha påverkat resultatet i 
litteraturstudien. Strävan har dock varit att främst beskriva de fynd som identifierats som 
gemensamt förekommande i artiklarna för att ge en objektiv bild. En eventuell brist är att i en 
del av de inkluderade studierna var samtliga deltagare kvinnor och i en del studier var 
majoriteten kvinnor. Inga studier med fler eller enbart manliga deltagare har förekommit i 
denna litteraturstudie. Detta skulle kunna betyda att resultatet representerar ett mer kvinnligt 
perspektiv och att eventuella könsskillnader för att lyckas med bestående viktminskning inte 
framkommer här.  
 
En risk med icke-systematiska litteraturöversikter är enligt Rosén (2012) att författarna endast 
inkluderar artiklar som återger deras egna åsikter och att detta kan resultera i en oriktig och 
skev bild av verkligheten. Därför har författarna valt att göra en systematisk litteraturöversikt, 
även fast inte heller en sådan kan garantera att generera en helt objektiv bild. En systematisk 
litteraturöversikt utgår från sökningar i databaser som systematiskt sammanställs och ger en 
helhetsbild samt en inblick i eventuella kunskapsluckor (Polit & Beck, 2017). Övervikt och 
fetma är stigmatiserat i samhället och fetma har enligt Larsson och Rössner (2016) beskrivits 
som det sista tillståndet i Sverige som man har rätt att uttala sig nedsättande om. Därför kan 
inte författarna garantera att de inte påverkats av rådande normer som därmed kunnat påverka 
arbetet. Dock har författarna efter bästa förmåga försökt vara så objektiva som möjligt i alla 
steg i processen, bland annat genom att försöka inkludera all relevant litteratur som påträffats 
vid sökningarna. Båda författarna har vidare separat värderat artiklarna vilket minskat risken 
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för förvanskning av data. Artiklarna som inkluderats har alla blivit godkända av en etisk 
kommitté. Det innebär att deltagarnas autonomi och integritet skyddas (Sandman & Kjellström, 
2014). Att två personer läst, valt ut och värderat kvalitén i artiklarna med hänsyn till bland 
annat studiedesign, studiedeltagare och bortfall har även bidragit till en ökad förståelse och 
diskussion kring innehållet i artiklarna. Under arbetets gång har stöd från handledare och 
litteratur samt klasskamrater och lärare via seminarium funnits till hands. 
 

4.3 Slutsats 

Processen att söka, identifiera, granska och analysera relevant litteratur har givit en förståelse 
för vad som verkar vara viktigt för att lyckas med en bestående viktminskning. Det som 
framförallt framkom genom artiklarna och som genomsyrar hela resultatet är att en 
beteendeförändring är nödvändig. För att lyckas skapa en bestående ny livsstil har inre kraft, 
däribland motivation, förbättrad självbild etcetera visat sig vara betydande. Motivation är 
viktigt för att hitta viljan att skapa förändringen både vad gäller struktur i livet, kost och fysisk 
aktivitet, samt för att orka kämpa för att bevara förändringen långsiktigt. Även social support 
däribland uppmuntran och rådgivning visade sig ha en positiv inverkan på deltagarnas förmåga 
att hålla sig till sina strategier. De identifierade kategorierna har alltså visat sig ha ett tydligt 
samband där faktorerna i de olika kategorierna påverkar varandra.  

 

4.4 Fortsatta studier 
Då många studier finns inom området för viktminskning men färre med fokus enbart på 
bestående viktminskning, vore vidare studier intressant inom detta område. Fortsatta studier på 
livsstilsinterventioner och viktminskningsprogram vore även intressant, främst kring 
intensiteten av dessas påverkan på utfallet. Resultat från förevarande litteraturstudie tyder på 
att lågintensiva viktminskningsprogram är lika effektiva som program med högre intensitet. 
Därför vore det ett intressant område för vidare forskning då det är något av ett samhällsintresse 
att lägga rätt pengar på rätt plats. Detsamma gäller vidare studier på internetbaserade 
viktminskningsprogram. Eftersom resultaten i förevarande litteraturstudie även tyder på att det 
eventuellt finns en brist på denna typ av forskning vad gäller män, vore även det ett intressant 
område för fortsatta studier. 

 
4.5 Tillämpbarhet 
Kostvetare kan i sin yrkesroll ha väldigt varierande arbeten. I de fall där man arbetar med 
övervikt kan denna litteraturstudie bidra med en förståelse för hur arbetet kan utformas på ett 
bra sätt. Förhoppningen är att denna litteraturstudie ska belysa vikten av fortsatt engagemang 
även efter uppnådd viktminskning, samt att den ska ge en förståelse för bestående 
viktminskning och därmed även skapa förutsättningar för personer att lyckas hålla en hälsosam 
vikt långsiktigt. Litteraturstudien kan bidra med information kring vad som kan underlätta för 
en bestående viktminskning, samt vilka utmaningar som uppstår, både hos den enskilda 
individen men även vid olika typer av viktminskningsprogram såsom betydelsen av fortsatt 
stöd och rådgivning efter uppnådd viktminskning.
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Moment Procentuell fördelning, Madeleine/Elaine 

Planering av undersökningen och 

uppsatsarbetet 

50/50 

Litteratursökning 40/60 

Datainsamling  40/60 

Analys  50/50 

Skrivandet av uppsatsen 70/30 

 

  



	

Bilaga 2 Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 
klassificering samt kvalitet 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker 
och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 
stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 
statistiska metoder. 

 
 
 
* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, vilket 
ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 
studie med adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 
Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 
tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 
mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 
beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 



	

Bilaga 3 Matris över inkluderade artiklar  
Författare 
 
År (för publikation)  
 
Land (där studien 
genomfördes) 

Hageman, P. A., Pullen, C. H., Hertzog, M., Pozehl, B., Eisenhauer, C. och Boeckner, L. S. 
 
2017 
 
USA  

Titel Web-Based Interventions Alone or Supplemented with Peer-Led Support or Professional Email Counseling for Weight Loss and Weight Maintenance in Women from Rural 
Communities: Results of a Clinical Trial 

Syfte I denna studie jämfördes effektiviteten av en webbaserad intervention (WO) med en webbaserad intervention kompletterad med en peer-ledd diskussion (WD) eller kompletterad 
med en professionell e-postrådgivning (WE) i tre faser för att uppnå viktminskning och viktunderhåll hos kvinnor från outvecklade landsbygdssamhällen. 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

 

Design: Klinisk studie 
Urval: Inklusionskriterierna var: Kvinnor 40–69 år från Nebraska i USA, som uppfyllde “rural status” (enligt definitionen i Rural-Urban Commuting Area (RUCA)), BMI: 28–45, 
möjlighet att kunna läsa och skriva på engelska samt kunna använda telefon och dator, samt ha tillgång till internet och DVD-spelare. De skulle vara villiga att köra 70 miles 
enkelväg till och från utvärderingarna. Kvinnorna som inkluderades svarade ”nej” på alla frågor på frågeformuläret för fysisk aktivitet (PAR-Q) eller fick medicinskt 
godkännande från sin läkare för att delta. Exklusionskriterierna var: mediciner som påverkar viktminskning eller viktuppgång, typ 1-diabetes, typ 2-diabetes, 10% eller högre 
viktminskning under de senaste sex månaderna, att för närvarande vara registrerad i ett viktminskningshanteringsprogram eller annan forskningsstudie, deltar i aktuell 
cancerbehandling eller har fysiska eller medicinska begränsningar som skulle utesluta följande av rekommendationer för måttlig aktivitet och hälsosam kost. 
Datainsamling: 301 kvinnor deltog i guidad viktminskning (baslinje till 6 månader), guidad viktminskning och underhåll (6 till 18 månader) och självstyrt viktunderhåll (18 till 30 
månader). De blev slumpmässigt fördelade till tre grupper och varje grupp fick tre interventionsfaser under en 30-månadersperiod. Kvinnor i alla grupper hade tillgång till samma 
innehåll på interventionswebbplatsen, förutom att två grupper fick antingen en kompletterande peer-ledd diskussionsblogg eller professionell e-rådgivning. Alla kvinnor fick en 
livsstilsplan för beteendeförändring på webbplatsen, bestående av rekommendationer om mat och aktiviteter. Kostrekommendationer inkluderade minskning av kaloriintaget 
(mellan 1 200 och 1 600 kcal), ett genomsnittligt dagligt fettintag på 20–35% och fokus på näringsämne mat och drycker. För fysisk aktivitet uppmuntrades kvinnor att uppnå en 
kriterieaktivitetsnivå på ≥150 minuter varje vecka med måttlig eller större aktivitet, och om detta uppnåddes uppmanades de att öka sin aktivitet till 60 till 90 dagliga minuter med 
måttlig eller större fysisk aktivitet som rekommenderas för viktminskningsunderhåll. 
Analys: Modulen SPSS v.23 Missing Values Analysis användes för att utvärdera saknade data. Den primära analysen testade parvisa jämförelser av interventionsgrupperna på 
genomsnittlig förändring inom varje fas genom ensidigt-test och tvåsidigt-test. En maximal sannolikhetsmetod användes för analys av de primära (kontinuerliga) resultaten. Data 
från alla fall och vid alla tidpunkter användes för att uppskatta modellen, som inkluderade kontraster för att testa parvisa gruppskillnader från början till slutet av varje fas. 
Kompletterande test användes för att utvärdera förändring inom varje grupp. Interventionsdosering analyserades i faserna med beskrivande statistik, frekvenstabeller och 
procentandelen kvinnor som slutförde i varje grupp. 

Deltagare 
(bortfall) 

301 
(-48) 

Resultat 

 

Retentionen var 88,7%, 76,5% och 71,8% vid 6, 18 respektive 30 månader. Intent to treat-analyser visade inga gruppskillnader i viktförändring inom några faser. Efter 6 månader 
var observerad genomsnittlig (SD) viktminskning 5,1 (6,0) kg i WO, 4,1 (5,6) kg i WD och 6,0 (6,3) kg i WE, med 42%, 38% respektive 51%, och möter därmed  ≥ 5% 
viktminskning. Dessa proportioner sjönk med en tredjedel efter fas 2 utan ytterligare förändring under fas 3. Webbaserade interventioner hjälpte kvinnor från 
landsbygdssamhällen att uppnå sex månaders viktminskning, hälften hade åter gått upp i vikt efter 30 månader. 

Kvalitet RCT 
II 

 



	

Författare 
 
År (för publikation)  
 
Land (där studien 
genomfördes) 

Wadden, A. T., Volger, S., Sarwer, B. D., Vetter, L. M., Tsai, G. A., … Moore, H. R. 
  
2011 
 
USA 

Titel A Two-Year Randomized Trial of Obesity Treatment in Primary Care Practice 
 

Syfte Jämförde viktminskning under en tvåårsperiod efter tre olika livsstilsinsatser. 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: Deltagarna rekryterades med användning av flera metoder, inklusive svar på reklam eller hänvisning från vårdpersonal. Inklusionskriterierna var: 21+, BMI 30-50 och 
minst två av fem komponenter av det metabola syndromet. Exklusionskriterierna var: nyligen haft någon typ av hjärt- och kärlsjukdom eller andra medicinska tillstånd som 
kontraindicerar med viktminskning, blodtryck på 160/100 mm Hg eller högre, läkemedel som påverkar kroppsvikt, missbruk, allvarlig psykiatrisk sjukdom, bariatrisk kirurgi, 
förlust av 5% eller mer av initial kroppsvikt under de föregående 6 månaderna och graviditet eller amning.  
Medelåldern hos deltagarna i studien var 51,5 ± 11,5 år och medel-BMI var 38,5 ± 4,7. 
Datainsamling: Regelbundna läkarbesök med invägning samt uppföljningsmöten. Alla deltagare fick samma mål med avseende på kost och fysisk aktivitet men fick olika 
stödnivåer för att uppnå dem. Deltagare vars vikt var mindre än 113,4 kg föreskrevs en balanserad diet på 1200 till 1500 kcal per dag (1500 till 1800 kcal per dag för deltagare 
som vägde 113,4 kg eller mer), som bestod av cirka 15 till 20% kcal från protein, 20 till 35% kcal från fett, och resten från kolhydrat. Alla deltagare instruerades att gradvis öka 
sin fysiska aktivitet till 180 minuter per vecka och fick en pedometer, en kaloriräknebok och ytterligare material från Aim for a Healthy Weight. 
Analys: Förändringar i vikt i avsikten att behandla populationen jämfördes med användningen av upprepade mått, linjära modeller med blandade effekter (för kontinuerliga 
resultat) och generaliserade-uppskattnings-ekvationsmodeller (för kategoriska resultat), som kontrollerade för initial vikt, ålder, kön, ras eller etnisk grupp och studieplats. Holms 
procedur användes för att justera för flera jämförelser och för att identifiera signifikanta skillnader i minst en av de två jämförelser mellan grupper (P = 0,025). För analyser av 
sekundära utfall ansågs ett P-värde på 0,05 eller mindre för att indikera statistisk signifikans. 

Deltagare 
(bortfall) 

339 
(-51) 

Resultat Utökad rådgivning om viktminskning hjälpte ungefär en tredjedel av de överviktiga patienterna att uppnå långsiktigt, kliniskt meningsfull viktminskning. 
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Författare 
 
År (för publikation)  
 
Land (där studien 
genomfördes) 

Brikou, D., Zannidi, D., Karfopoulou, E., Anastasiou, C. A. och Yannakoulia, M. 
 
2016 
 
Grekland 

Titel Breakfast consumption and weight-loss maintenance: results from the MedWeight study  
 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka potentiella samband mellan frukostkonsumtion (baserat på flera definitioner) och underhåll av viktminskning, samt att undersöka 
skillnader i frukostkvalitet mellan individer som lyckades upprätthålla en del av viktminskningen och de som gick upp i vikt igen. 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

 

Design: Jämförande studie  
Urval: Deltagarna rekryterades från MedWeight-studien. Inklusionskriterierna var: 18-65 år, initial BMI på 25 eller mer samt avsiktlig viktminskning på minst 10% av startvikten. 
Exklusionskriterierna var: individer med en aktuell kroppsvikt mellan 90 och 95% av sin maximala vikt (för att undvika överlappning av grupperna maintainers och regainers) 
samt nuvarande graviditet. 
Datainsamlig: 24-h kostintervju. Även tid, plats, parallella aktiviteter och sällskap dokumenterades för varje mattillfälle. Två 24-h kostintervjuer utfördes för varje deltagare med 
tio dagars mellanrum, med vardagar och helger proportionellt representerade bland deltagarna.  
Analys: Egenskaper hos de som upprätthöll viktminskningen jämfördes med de som inte gjorde det. För icke-normalt fördelade kvantitativa variabler utfördes Mann – Whitney-
testet. För kategoriska data användes Pearsons χ2-test för att kontrollera skillnader mellan grupper. Associationen mellan konsumtion av frukost och de som behöll vikten 
bedömdes även med binära logistiska regressionsmodeller. Hur väl modellerna var relevanta testades med Hosmer och Lemeshow-testet. Dataanalys utfördes med användning av 
SPSS Statistics 22.0; ett P-värde av 0 · 05 bedömdes statistiskt signifikant. 

Deltagare 
(bortfall) 

354 
(-) 

Resultat Analysen indikerade att frukostkonsumtionen var förknippad med viktminskningsunderhåll endast hos män när man använda fyra frukostdefinitioner (dvs Br3, Br4, Br6 och 
självrapporterad frukostkonsumtion). Denna association förblev statistiskt signifikant även efter justering för potentiella förväxlingsfaktorer. Även hos kvinnor visade sig frukost 
gynna viktunderhåll, dock endast för en frukostdefinition (dvs Br7). Frukost, dagens första ätepisod, när den konsumeras hemma, kan alltså skydda mot att åter gå upp i vikt. 
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Författare 
 
År (för publikation)  
 
Land (där studien 
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Kaikkone, K., Saltevo, S., Korpelainen, J., Vanhala, M., Jokelainen, J., Korpelainen, R., … Keinänen-Kiukaanniemi, S.  
 
2019 
 
Finland 

Titel Effective Weight Loss and Maintenance by Intensive Start with Diet and Exercise 

Syfte Syften med studien var att undersöka om träningsinterventioner som läggs till i behandlingen för viktnedgång efter 6 månader har effekt på viktminskningen och bibehållen 
viktminskning. 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: Deltagarna rekryterades via en annons i en nyhetstidning, vilken resulterade i 489 svar. Via en telefonintervju identifierades 397 passande deltagare. 124 av de lämpliga 
deltagarna valdes slumpmässigt ut att delta i studien. Inklusionskriterierna var: 18-64 år och BMI > 30. Exklusionskriterierna var: graviditet, medicinering eller hälsoskäl som 
förhindrar att utföra träningstestet eller delta i träningsinterventionen samt tidigare diagnostiserad diabetes. 
Datainsamling: Totalt 120 individer placerades slumpmässigt i följande grupper: intensifierad beteendemodifiering, beteendemodifiering + träning från 0 till 3 månader, 
beteendemodifiering + träning från 6 till 9 månader och en kontrollgrupp. Hälsobeteende, vikt, midjeomkrets och 2-timmars glukostoleranstest med insulinmätningar mättes vid 0, 
3, 9 och 24 månader. 
Analys: Analyser utfördes för pro-protokollbehandlade prover med SAS version 9.2. ANOVA användes för kontinuerliga variabler och chi-square testet för kategoriska variabler. 
Variabler med icke-normalfördelning log-transformerades före analyser. Förändringar i kroppsvikt, midjeomkrets, fasta och 2-timmars insulin, HOMA-ir och Matsuda-indexet 
mellan interventionsgrupperna över tid analyserades med användning av en mixed-model för upprepade mätningar. Index för glukos, insulin, insulinresistens och Matsuda 
anpassades för viktförändring. 

Deltagare 
(bortfall) 

85  
(-35) 

Resultat Den mest effektiva viktminskningen uppnåddes genom en kombination av intensifierad beteendemodifiering och fysisk aktivitet som introducerades från början av 
viktminskningsperioden. 
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Författare 
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Land (där studien 
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Natvik, E., Råheim, M., Andersen, J. och Moltu, C. 
 
2018 
 
Norge 

Titel Living a successful weight loss after severe obesity.  

Syfte Att beskriva upplevelsen bakom bibehållen viktnedgång (>5 år) hos individer som varit kraftigt överviktiga. 
 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Design: Kvalitativ fenomenologisk studie 
Urval: Strategiskt urval. Inklusionskriterierna var: 20-60 år, deltagarna skulle tidigare kategoriserats med grav fetma enligt Body Mass Index (BMI) med vid tillfället för studien 
ha en kroppsvikt under grav fetma. Personer som började gå ner i vikt minst 5 år före studien och som hade bibehållit en viktminskning på minst 10% av sin ursprungliga 
kroppsvikt under dessa år fick ett inbjudningsbrev. Exklusionkriterierna var: viktminskningskirurgi.  
Datainsamling: 10 frivilliga personer anmälde sig till studien. 10 djupgående intervjuer genomfördes samt en uppföljande intervju för en av deltagarna. Intervjuerna var mellan 
59-124 minuter och transkriberades för analys.  
Analys: Analysen inspirerades av en fenomenologisk metod, och den transkriberade texten analyserades genom holistisk läsning. 

Deltagare 
(bortfall) 

10 
(-) 

Resultat Resultat visar att arbetet med att bevara en viktminskning långsiktigt hos tidigare kraftigt överviktiga personer inte har något slut, men att de ändå är lätt att avsluta. Att bibehålla 
viktminskningen innebär att man förbinder sig, genomför stora förändringar och utvecklar en känslighet gentemot sig själv och andra. En fenomenologisk förståelse av långvarig 
viktminskning kan bidra med information till yrkesverksamma om hälsoproblem och utmaningar som uppstår för människor som tidigare varit kraftigt överviktiga.  
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Författare 
 
År (för publikation)  
 
Land (där studien 
genomfördes) 

Annesi, J. J., Unruh-Rewkowski, L. J. och Mareno, N. 
  
2016 
 
USA 

Titel Replication and Extension of the Weight Loss For Life Community-Based Treatment Protocol.  

Syfte På grund av behovet av behandlingsreplikationer för att öka trovärdigheten för forskningen, och för att utvärdera en förlängning av fas 1-protokollet under det andra året, 
genomfördes denna undersökning som en "fas 2"-behandlingsversion. Mer specifikt var syftet med denna studie att replikera den inledande prövningen av fas 1-behandlingen, 
samtidigt som man utvärderade ytterligare effekter förknippade med korta telefonuppföljningar riktade mot att behålla vikten under det andra året. 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Design: Replikationsstudie (klinisk studie) 
Urval: Rekrytering genom användning av lokala tryckta och elektroniska medier. Inkluderingskriterierna var: Kvinna, 21–65 år, BMI 30-40, självrapporterande i genomsnitt färre 
än 20 minuter fysisk aktivitet per vecka under föregående år, inga kända kontraindikationer för att antingen inleda regelbunden träning eller förändra sin nuvarande 
diet. Exklusionskriterierna var: nuvarande deltagande i ett kommersiellt, självhjälps- eller medicinskt viktminskningsprogram, antingen nuvarande eller snart planerad graviditet, 
och användning av mediciner som föreskrivs för ett psykologiskt eller psykiatriskt problem. 
Datainsamling: Man mätte viktrelaterade beteenden med hjälp av antal portioner frukt och grönsaker som konsumerades "på en typisk dag" genom FFQ. Fysisk aktivitet mättes 
med hjälp av ett frågeformulär. Självreglering kopplade till målsättning, identifiering av hinder, självreglering av beteenden, återkoppling om utförandet, granskning av 
beteendemål, förebyggande av återfall och självprat mättes genom att ange 1 (aldrig) till 5 (ofta). Högre poäng indikerade mer användning av självreglering. Deltagarnas 
kroppsvikt mättes (i kg). Vid baslinjen utfördes ett träningsstödprotokoll. Individuella deltagarmöten, 45 minuter, mellan baslinjen och vecka 26 med fokus på utvecklingen av 
självreglerande färdigheter för att övervinna hinder för att upprätthålla regelbunden fysisk aktivitet. Träningsplaner baserades på varje deltagares tolerans och föredragna typ av 
fysisk aktivitet. Under vecka 8-9 introducerades dagligt mat- och kaloriintagsrapportering med hjälp av appar etcetera. Deltagarna skulle väga sig minst en gång per vecka. 
Gruppsessioner (60 min) en gång varannan vecka under veckorna 10-28. Vecka 30-36 inkluderade instruktioner och aktiviteter relaterade till självreglerande färdigheter för att 
bibehålla viktminskningen. Vecka 38-56 fokuserade på självreglerande färdigheter kopplade till individuella viktmål (antingen ytterligare viktminskning eller bibehållen 
viktminskning). I fas 2 schemalades 15 minuters telefonsamtal i vecka 64, 72, 80, 88 och 96. 
Analys: Ett intention-to-treat tillvägagångssätt användes där data besvarades från alla deltagare. Expectation-maximization algoritmen användes. Regressionsanalys. Oneway 
ANOVA användes för att kontrastera resultat om viktuppgång från fas 2 och de tidigare rapporterade vid fas 1-behandlingar. Medlingsmodeller specificerades med hjälp av data 
från fas 2, och införlivade en bias-korrigerad bootstrapping-procedur som kontrollerade för beteendeförändringar under det första året. Inom dessa analyser användes R2 för att 
bedöma den totala modellens betydelse. 

Deltagare 
(bortfall) 

74 
(-) 

Resultat Fas 2-metoden förenades med signifikant bättre bibehållande av förbättringar av självreglering, frukt- och grönsaksintag, och fysisk aktivitet. För resultat av fas 2 medierade 
andraårsförändringen i frukt- och grönsakskonsumtion det betydande förhållandet mellan självreglering och viktförändring fullständigt, och förändring i fysisk aktivitet medierade 
fullständigt det signifikanta sambandet mellan självreglering och viktförändring under två år. Resultat tyder på vikten av måttlig fysisk aktivitet och mer intensiv uppföljning 
fokuserad på självregleringsprocesser. 

Kvalitet P 
I 

 

 

 



	

Författare 
 
År (för publikation)  
 
Land (där studien 
genomfördes) 

Vadiveloo, M., Sacks, M. F., Champagne, M. C., Bray, A. G. och Mattei, J. 
 
2016 
 
USA  

Titel Greater Healthful Dietary Variety Is Associated with Greater 2-Year Changes in Weight and Adiposity in the Preventing Overweight Using Novel Dietary Strategies (POUNDS 
Lost) Trial.  

Syfte Att undersöka de longitudinella associationerna mellan hälsosam kostvariation och kort- och långvarig viktminskning och viktunderhåll och fett bland deltagarna på 
energibegränsade dieter i en tvåårig klinisk viktminskningsstudie. 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Design: Klinisk studie (prospektiv) 
Urval:  Inklusionskriterierna var: 30–70 år, övervikt/fetma, hög viktminskningsmotivation vid baslinjen (bedömd via intervju och frågeformulär). Exklusionskriterierna var: 
diabetes och hjärt- och kärlsjukdom samt användning av mediciner som kan påverka kroppsvikt. 
Datainsamling: 24 h-kostintervju. Deltagarna delades in i 1 av 4 olika dietgrupper: låg fetthalt (20% från total energi) och medelprotein (15%); låg fetthalt och högt protein (25%); 
hög fetthalt (40%) och genomsnittligt protein; och fetthaltigt och proteinrikt. Kolhydratrecept varierade från 35% till 65% energi.  
Analys: Associationer mellan förändringar i variation och kortsiktiga och långvariga förändringar i adipositet analyserades med användning av multivariabeljusterade 
generaliserade linjära modeller och upprepade mått, ANOVA. 

Deltagare 
(bortfall) 

186 
(-181) 

Resultat Denna studie visade att ökande kostvariation inom hälsosamma livsmedel under en 2-årig viktminskningsinsats är förknippad med betydligt större kort- och långvarig 
viktminskning och minskning av kroppsvikt och midjeomkrets (WC), totala procentandelar kroppsfett och bukfett jämfört med att bibehålla eller minska variationen i hälsosamma 
kostvanor. Accosiationerna mellan dietens variation och vikt var närvarande vid både 6 mån och 2 år, men var starkare vid 2 år, vilket tyder på att dietvariation kan underlätta 
både kort- och långsiktigt underhåll av viktminskning. 
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 Zwickert, K., Rieger, E., Swinbourne, J., Manns, C., McAulay, C., Gibson, A., … Caterson, I. 
 
2016 
 
Australien 

Titel High or low intensity text-messaging combined with group treatment equally promote weight loss maintenance in obese adults 

Syfte Studiens syfte är att undersöka effekten av kompletterande teknologiskt stöd på kroppsvikten, och psykologiska variabler efter en 3-månaders gruppintervention med kognitiv 
beteendeterapi (KBT). 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Design: Randomiserad kontrollerad studie  
Urval: Överviktiga vuxna rekryterades genom flygblad och annonser på Alfred Hospital i Sydney, i online meddelandetavlor och i lokala nyhetstidningar. Inklusionskriterierna 
var: 18-65 år, BMI > 30, tillgång till mobiltelefon och internetanslutning. Exklusionskriterierna var: psykiatriska eller medicinska tillstånd som skulle utesluta fullt deltagande i 
behandlingen, tidigare bariatrisk kirurgi, aktuell behandling för övervikt eller använder mediciner som påverkar vikt, graviditet och otillräckliga engelska färdigheter för att förstå 
frågeställningar eller innehåll i gruppbehandlingssamtal.  
Datainsamling: Sextio överviktiga vuxna randomiserades till ett KBT-program med intensivt (textmeddelande och e-post; KBT + ITS) eller minimalt (textmeddelande; KBT + 
MTS) stöd. Bedömningar skedde vid baslinjen, 3-, 6-, 9- och 15-månader. Resultatvariabler inkluderade vikt (kg), kroppsmassaindex (kg / m2), midjeomkrets (cm), tendenser att 
överäta, self-efficacy och viktkontrollkognition och viktkontrollbeteenden. 
Analys: Uppgifterna analyserades med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences (SPSS: Version 22). I enlighet med CONSORT guidelines för rapportering av 
randomiserade studier användes linear mixed models som använde sig av restricted maximum likelihood uppskattning för att möjliggöra för intent-to-treat analyser. En hierarkisk 
modell användes för att bedöma effekterna av tid och de olika grupperna. 

Deltagare 
(bortfall) 

Slutförde KBT 
53  
(-7) 
 
Efter 15 månaders follow-up: 
29 
(-31) 

Resultat Ett lågintensivt stödprogram med textmeddelande är lika effektivt som ett stödprogrm med högre intensitet för att bibehålla viktminskning hos överviktiga vuxna. Detta 
representerar ett billigt medel för att hjälpa till att underhålla viktminskning utan att förlita sig på utökad face-to-face behandling. 

Kvalitet RCT 
II 

 

 

 

 

 



	

Författare 
 
År (för publikation)  
 
Land (där studien 
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Karfopoulou, E., Anastasiou, A. C., Avgeraki, E., Kosmidis, H. M. och Yannakouli, M.  

2016 

Grekland 

Titel The role of social support in weight loss maintenance: results from the MedWeight study 

Syfte Studiens syfte är att undersöka hur socialt stöd hjälper för att lyckas bibehålla en viktminskning. 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Design: Jämförande studie  
Urval: Inklusionskriteriern var: 18–65 år som hade varit minst överviktiga, dvs. BMI ≥ 25, och som med avsikt tappade minst 10% av sin vikt. För att definieras som maintainers 

behövde deltagarna behålla sin 10-procentiga viktförlust under minst ett år vid studieinträde. Deltagare som åter gått upp i vikt och vägde 95% eller mer av sin maximala vikt 
klassificerades som regainers. Exklusionskriterierna var: individer med en aktuell kroppsvikt mellan 90 och 95% av sin maximala vikt (utesluts medvetet för att undvika 
överlappning av grupper). 289 maintainers och 122 regainers deltog. 
Datainsamling: Frågeformulär för demografi och livsstilsvanor fylldes i online. Upplevt socialt stöd utvärderades med validerade skalor som undersökte stöd och sabotage från 
familj och vänner angående hälsosam kost och motion, med användning av relevanta validerade skalor. Svarsalternativ märktes nästan aldrig, sällan, ibland, ofta och nästan 

alltid, och poängsattes enligt en skala. 24-h kostintervjuer utfördes för att analysera kosten. Regainers fick mer stöd jämfört med maintainers. Maintainers rapporterade dock att 
de fick komplimanger och aktivt deltagande, medan regainers fick muntliga instruktioner och uppmuntringar.  
Analys: För att jämföra fördelningen av variabler mellan maintainers och regainers användes Pearsons χ 2-test för kategoriska variabler (kön, familj och yrkesstatus), t-test för 
normalt distribuerade kontinuerliga variabler (totalt stöd och totala sabotageskalor) och Mann – Whitney U-test för icke-normala kontinuerliga variabler (kvantitativa 
provbeskrivande variabler, de individuella frågorna om skalorna, de åtta underskalorna och de strukturella stödvariablerna). Data analyserades med hjälp av IBM SPSS Statistics 
v. 19.0. Logistiska regressionsanalyser utfördes, med underhållsstatus som den beroende variabeln (1 = maintainers, 0 = regainers). Flera kombinationer av totalt stöd och 
sabotage, de åtta underkategorierna för stöd och sabotage, sammansatta variabler som representerar dietstöd och träningsstöd, och sammansatta variabler som representerar 
familjestöd och vänners stöd, testades som oberoende variabler. De sammansatta variablerna beräknades som medelvärdet av skalorna innefattande dem. Resultaten rapporteras 
som oddskvot (OR) och 95% konfidensintervall (CI). Därutöver klassificerades deltagarna med medianvärdet för det sammansatta variabla stödet som en avgränsning som 
mottagare med högt och lågt stöd. Stödet jämfördes mellan de som fått högt respektive lågt stöd, separat för gruppen regainers och maintainers, för att bedöma hur stöd påverkar 
deltagarens diet, dvs. huruvida begreppet som beskrivs som dietfokuserat stöd korrelerar med faktiskt dietintag. 

Deltagare 
(bortfall) 

411 
(-39) 

Resultat Maintainers som fick stöd visade förbättrat dietintag, såsom lägre energiintag; regainers diet påverkades inte av stöd. Positivt snarare än instruktivt stöd verkar vara gynnsamt vid 
viktminskning. Resultaten av denna studie tyder på att funktionellt socialt stöd kan vara en faktor att beakta vid underhåll av viktminskning. 
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Författare 
 
År (för publikation)  
 
Land (där studien 
genomfördes) 

Mai, K., Brachs, M., Leupelt, V., Jumpertz-von Schwartzenberg, R., Maurer, L., Grüters-Kieslich, A., … Spranger, J. 

2018 

Tyskland 

Titel Effects of a combined dietary, exercise and behavioral intervention and sympathetic system on body weight maintenance after intended weight loss: Results of a randomized 
controlled trial. 

Syfte Studien syftade till att undersöka om en tolvmånaders-intervention har långvariga effekter på kroppsvikten. Undersökte huruvida viktuppgång kunde påverkas genom en 
viktunderhållsintervention, och analyserade den prediktiva rollen för viktförlustinducerade förändringar av det sympatiska systemet på långsiktig viktuppgång. 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: Inklusionskriterierna var: 18+, BMI ≥ 27. Exklusionskriterierna var: Individer med onormal sköldkörtelfunktion, hyperkortisolism, allvarliga kroniska sjukdomar, 
förändringar av rökvanor eller dietbeteende under de senaste tre månaderna och nyligen förändrade viktförändringar på >5 kg under de senaste två månaderna. Medelåldern var 
50,5 ± 12,6. 
Datainsamling: En intervention som testade effekterna av livsstilsförändringar i samband med att bibehålla viktminskning i 12 månader. Det började med ett standardiserat 
viktminskningsprogram under 12 veckor för att uppnå en viktminskning på minst 8%, följt av 12 månader maintenance. Personerna i kontrollgruppen deltog efter den första 
viktminskningsperioden inte längre i någon form av rådgivning. De fick en informationsbroschyr och ombads att återvända för undersökning efter 12 och 18 månader. Personer i 
interventionsgruppen fick kontinuerlig rådgivning under de kommande tolv månaderna i gradvis minskande frekvens. Veckovis gruppsamlingar genomfördes under de första 16 
veckorna av 12-månaders studieperioden. Därefter även laboratorietester, gruppsamtal, individuella samtal, workshops där man lärde deltagarna att laga mat (speciella recept) 
etcetera. Efter 12 månader genomgick alla försökspersoner en fri levnadsperiod på 6 månader utan ytterligare aktiv intervention. 
Analys: Data jämfördes med parade studentens t-test för normalt distribuerade data och Wilcoxon-test för skevd data. Korrelationer mellan variabler undersöktes med Pearsons 
korrelationskoefficient för normalt distribuerade data eller Spearmans rankningskorrelationskoefficient för skevd data och justerades enligt angivna i resultaten. Levenes test 
användes för att bedöma jämlikheten i varianter av regain BMI vid 18 månader. Stegvis regressionsanalyser utfördes för att analysera påverkan av antingen viktförlustinducerade 
förändringar eller efter viktminskningsnivåer för varje enskild uppskattning av sympatisk aktivitet (24 timmar urinutmatning av nor- och metanefrin och vävnadsspecifikt uttryck 
av adrenoreceptorer). 

Deltagare 
(bortfall) 

112 
(-31) 

Resultat BMI reducerades under den initiala viktminskningsperioden. BMI höll sig lågt hos försökspersoner i interventionsgruppen tills T12 (månad 12), medan kontrollpersonerna 
återfick lite vikt. Interventionsgruppen återfick därefter mer vikt än kontrollerna fram till T18 (månad 18). Månad 18 var det ingen skillnad mellan BMI i interventionsgruppen 
och kontrollgruppen. I studien kunde ingen långsiktig effekt observeras efter interventionsperioden. 
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Kommentar: Detta var en undersökande studie där uppgifterna var avsedda att stödja ett bidragsförslag för en större utredning. 

Titel  Long-Term Weight Maintenance Strategies Are Experienced as a Burden by Persons Who Have Lost Weight Compared to Persons with a lifetime Normal, Stable Weight. 

Syfte Att bedöma kostintag, ätmönster, fysisk aktivitet och ätbeteenden, samt att utforska strategier och uppfattningar om upplevelsen av viktunderhåll hos maintainers 

(viktminskningsunderhåll (WLM) ≥ 10% viktminskning som upprätthålls under 1 år) samt i matchade kontroller med en stabil livslång kroppsvikt. 
Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Volontärer rekryterades genom ett snöbollurval. Deltagarna rekryterades efter en screeningintervju utförd per telefon. Inklusionskriterierna var: BMI ≥ 25 med en avsiktlig 
viktminskning av minst 10% av den initiala vikten som kvarstod i minst 12 månader, boende eller arbetande i den fransktalande delen av Schweiz och matchades av kön, ålder 
och socioekonomisk status. Exklusionskriterierna var: bariatrisk kirurgi. Kontrollgruppens inkluderingskriterier var: BMI mellan 18,5 och 24,9 samt en livslång stabil 
kroppsvikt  ± 5 kg, bortsett från graviditeter. Boende eller arbetande i den fransktalande delen av Schweiz och matchades av kön, ålder och socioekonomisk status. Medelåldern 
var 39,4 ± 10,0. 
Datainsamling: Deltagarna självrapporterade vikt och längd. Deltagarna i WLM-gruppen skickade bilder (på samma sätt som i NWCR) via e-post eller sociala medier för att 
fastställa självrapporterad viktförändring. Ljudinspelad semistrukturerad intervju utfördes för att undersöka strategier och upplevelser. I slutet av intervjun gavs en uppsättning 
med 17 enkäter till deltagaren som skulle fyllas i hemma. Däribland ett FFQ med 97 livsmedel för att självrapportera dietintag samt ett GPAC som är ett frågeformulär med 16 
artiklar om fysisk aktivitet, och ett TFEQ som undersöker ätbeteenden hos personer med fetma. 
Analys: Intervjuerna transkriberades verbatim. Två utredare utförde den beskrivande kodningen. Även beskrivande kodning, tematisk analys (kvalitativa data) samt beskrivande 
analys och t-test (kvantitativa data) utfördes. 

Deltagare 
(bortfall) 

32 
(-) 

Resultat Denna studie visar att det innebär en extra börda att bibehålla viktminskning jämfört med att hålla en stabil normalvikt över tid. Båda kräver självkontroll och medvetna val, men 
även efter 3,5 år behöver personerna som försöker bibehålla sin viktminskning vara vaksamma för att hålla sig till sina strategier, medan personer med en normal vikt visar en mer 
avslappnad attityd och förmågan att justera intaget mer intuitivt. 
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Titel  Comparison of an alternative schedule of extended care contacts to a self-directed control: a randomized trial of weight loss maintenance 

Syfte Syftet var att undersöka om man genom utökade vårdprogram kan åstadkomma bibehållande av vikten. Syftet var även att upprätthålla efterlevnad, stärka motivationen och stärka 
information som tidigare diskuterats med fokus på att upprätthålla en hälsosam livsstil. 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: Deltagarna rekryterades via lokala tidningar, TV, reklamblad och universitetsanslutna webbplatser och e-nyhetsbrevannonser. Inklusionskriterierna var: 21+ som hade 
deltagit i ett 16-veckors viktminskningsprogram och tappat ≥5% av sin ursprungliga kroppsvikt efter månad 4 i programmet. Inklusionskriterierna för det första 16-
veckorsprogrammet var: BMI 28-45. Exklusionskriterierna för det första 16-veckors programmet var: Tappat > 4,5 kg och/eller använt viktminskningsmedicinering under de 
senaste 6 månaderna, hade ett medicinskt tillstånd för vilket viktminskning eller fysisk aktivitet skulle vara otillräcklig, planerade att flytta från området under de kommande 18 
månaderna, inte kunde eller inte ville delta i sessioner eller var ovilliga att acceptera slumpmässig fördelning. Medelåldern i studien var 52,13 +-11,75. 
Datainsamling: Det initiala programmet inkluderade varje vecka gruppbaserade sessioner vid ett akademiskt medicinskt center med 15–20 deltagare. De instruerades att minska 
kaloriintaget och att arbeta mot ett fysiskt aktivitetsmål. Deltagarna fick utbildning i beteendestrategier utformade för att stödja viktminskning, inklusive målsättning, 
problemlösning och självövervakning. Deltagarna fick också köksvåg, måttsats mm. för att underlätta rapporteringen. Efter avslutandet av det initiala programmet fortsatte 
deltagarna som uppnådde> 5% viktminskning i en utökad vårdstudie. De randomiserades slumpmässigt till ett av två underhållsprogram. Programmet inkluderade 12 utökade 
vårdgruppssessioner (i månad 7, 10 och 13) uppdelade i tre intensiva 4-veckors kampanjer. Dessa sessioner hade olika teman; Overviews of dietary practices, Physical activity 
och Behavioral and motivational strategies and relapse prevention.  
Analys: Två multipla regressionsmodeller utrustade med svarvariabler som var viktförändring (kg) och viktuppgång (procent). I båda modellerna svarade variablerna för ålder, 
civilstatus, etnicitet, utbildningsnivå, vikt vid randomisering och initial viktförändring (mellan månader 0 och 4). För att analysera det sekundära utfallet av sannolikheten för att 
upprätthålla en viss procent av viktminskningen vid månad 16, dikotomiserades viktminskningsprocenten från månad 0 till månad 16 vid ≥5% och ≥7% reduktion från månad 0. 
Logistisk regressionsmodell tillämpades till varje resultat. Förutom behandlingsvariabeln redogjordes också för basvikt vid månad 0, ålder, äktenskaplig status, etnicitet och 
utbildning.  

Deltagare 
(bortfall) 

108 
(-) 

Resultat Deltagare som randomiserades till det 12-månaders klusterade kampanjprogrammet återfick signifikant mindre vikt. I detta initiala testet av ett grupperat 
kampanjbehandlingsschema främjade denna nya metod effektivt underhåll av viktminskningen under 12 månader. 

Kvalitet RCT  
I 

 

 

 

 



	

 

Författare 
 
År (för publikation)  
 
Land (där studien 
genomfördes) 

Laitner, M. H., Minski, S. A. och Perri, M. G. 
 
2016 
 
USA 

Titel The role of self-monitoring in the maintenance of weight loss success 

Syfte Undersökte vikten av självövervakning av viktminskningen under en första 6-månaders interventionsperiod (fas 1) och en 12-månaders förlängd period (fas 2).  

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Design: Randomiserad kontrollerad studie  
Urval: Deltagarna var kvinnor som bodde i medicinskt otillräckliga områden på landsbygden i norra centrala Florida. Inkluderingskriterierna var: Kvinna, 50-75 år, BMI > 30 och 
en kroppsvikt mindre än 159,1 kg. Exklusionskriterierna var: okontrollerad hypertoni eller diabetes mellitus, inga aktiva (inom 12 månader) hjärt-, cerebrovaskulär, njur- eller 
leversjukdomar. Användning av läkemedel kända för att påverka kroppsvikt och en viktminskning på 4,5 kg eller mer under de föregående 6 månaderna. Samt psykosociala 
kontraindikationer (missbruk och kliniskt signifikant depression). 
Datainsamling: Data för den aktuella studien samlades in som en del av Treatment of Obesity in Underserved Rural Settings-studien, en slumpmässig kontrollerad studie som 
utformats för att undersöka effektiviteten hos tre program för utökad vård på varaktig viktminskning. Alla inkluderade deltagare avslutade en initial 6-månaders 
livsstilsintervention för fetma (fas 1) med låg kaloriinnehåll, ökad fysisk aktivitet samt träning i strategier för beteendeförändring såsom självkontroll av matintag. Efter fas 1 
tilldelades deltagarna slumpmässigt ett av följande tre program för utökad vård som varade i 12 månader (fas 2): a face-to- face maintenance program, a telephone maintenance 

program, or an educational control group. Face-to-face-gruppen fortsatte att träffas i sina initiala viktminskningsgrupper två gånger per månad. Deltagarna i The telephone 

maintenance program fick individuella telefonsessioner med samma frekvens. Deltagare i The educational control group fick 26 nyhetsbrev, ett varannan vecka. Det fokuserade 
på tips för att bibehålla viktminskning men deltagarna i gruppen hade ingen personlig kontakt med interventionisterna. Deltagarna instruerades att registrera daglig konsumtion av 
mat och dryck i självrapporterings-loggar. 
Analys: Klusteranalys identifierade tre grupper av deltagare med låg, måttlig och hög vikt, för viktminskning under fas 1 och fas 2. En enkelriktad ANOVA avslöjade inga 
signifikanta skillnader i självövervakningsfrekvens mellan grupper under fas 1, men signifikanta skillnader mellan alla tre grupperna under fas 2. En tvåstegs klusteranalys 
genomfördes för att identifiera mönster i viktförändring bland deltagarna under hela studien. 

Deltagare 
(bortfall) 

145 
(-7) 

Resultat Deltagare med störst framgång fyllde i flest självrapporterings-loggar, följt av den måttliga gruppen. Gruppen med låg framgång fyllde i lägst antal självrapporterings-loggar. 
Dessa resultat belyser vikten av fortsatt självkontroll efter den inledande behandlingsfasen för att bibehålla viktminskningen. 
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Titel Long-Term Body Weight Maintenance among StrongWomen-Healthy Hearts Program Participants (SWHH). 

Syfte Denna studie utformades för att undersöka BMI-underhåll efter deltagande i SWHH (ett evidensbaserat nationellt spridd program som är inriktat på att minska risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar genom förändring av kostbeteenden och regelbunden aerob träning hos överviktiga medelålders eller äldre kvinnor). 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

 

Design: Uppföljningsstudie (StrongWomen Follow-Up Study (SWFUS)) 
Urval: Kvinnor från Strong Women Healhy Hearts program. Inklusionskriterierna var: Kvinna, 40+ år, bor själv, är stillasittande, BMI >24 vid baslinjen. 
Datainsamling: Data samlades in med hjälp av uppföljnings-undersökningar online eller på papper. Data om längd och vikt dokumenterades vid baceline, vid post-program (efter 
12 veckor, efter programmet) och vid follow-up (efter ungefär 3 år). Om BMI minskade eller förblev oförändrat från post-program till follow-up klassificerades man som “yes, 
long-term BMI maintenance”. Om BMI ökade från post-program till follow-up klassificerades man som “no long-term BMI maintenance”. Sociala faktorer rapporterades själv i 
uppföljnings-undersökningen. Self-efficacy mättes med skala. 16 värden om själveffektivitet för hälsosamt ätande och 14 värden om self-efficacy för fysisk aktivitet. Även socialt 
stöd för hälsosamt ätande mättes med skala. Fyra skalor: Family encouragement, friend encouragement, family discouragement and friend discouragement.  Varje skala 
innefattade fem värden från aldrig till väldigt ofta. Socialt stöd för fysisk aktivitet mättes även på liknande sätt. 
Analys: Preliminära t-test- och chi-kvadratanalyser utfördes för att utvärdera baslinjedemografiska och antropometriska skillnader mellan SWHH-respondenter (med fullständig 
höjd- och viktdata för alla tre tidpunkterna) och SWHH-respondenter utan fullständig längd- och viktdata för alla tre tidpunkter. I de slutliga analyserna utfördes Pearson-
ögonblickskorrelationer och punkt-biseriella korrelationer för att bestämma förhållandena mellan själveffektivitet och socialt stöd för hälsosam kost och fysisk aktivitet och 
"uppföljning av BMI-förändring", två känslighetsanalyser. 

Deltagare 
(bortfall) 

154 
(-11) 

Resultat 

 

Genomsnittligt BMI minskade signifikant från baceline till post-program och från post-program till follow-up med ungefär 3 kg. 74 % upprätthöll sin BMI (eller förlorade 
ytterligare kroppsvikt) efter programmet under uppföljningsperioden, Det fanns statistiskt signifikanta korrelationer mellan self-efficacy för hälsosamt ätande och uppföljning av 
BMI-förändring och mellan friend encouragement till hälsosamt ätande och uppföljning av BMI-förändring. Det fanns inga samband mellan self-efficacy och socialt stöd för 
fysisk aktivitet och uppföljning av BMI-förändring. Self-efficacy och socialt stöd för hälsosamt ätbeteende (men inte fysisk aktivitet) var alltså förknippat med BMI-underhåll 
eller ytterligare viktminskning. Fynden i studien stödjer att deltagande i en relativt kortvarig intervention gynnar bibehållandet av en viktminskning. 
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Titel Predicting long-term weight loss maintenance in previously overweight women: a signal detection approach  
 

Syfte Undersöka psykologiska och beteendemässiga prediktorer för 3-årigt underhåll av viktminskning hos kvinnor. 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Design: Longitudinell randomiserad kontrollerad studie 
Urval: Inklusionskriterierna var: kvinna, 25-50 år, premenopausal, BMI 25-40, villig att delta i veckomöten i 1 år. Exklusionskriterierna var: sjukdomar samt intag av mediciner 
kända för att störa kroppsvikt. 
Datainsamling: Insatsen baserades på principer från självbestämningsteori och syftade till att uppmuntra deltagarna att öka sin fysiska aktivitet och energiförbrukning och anta en 
måttligt begränsad kost. Kontrollgruppen fick en allmän läroplan för hälsa, som var jämförbar i varaktighet och intensitet med behandlingen av interventionsgruppen. Allmän 
självbestämning utvärderades med hjälp av en skala för självbestämmande. Man utvärderande kroppsbilden med en figurskala bestående av nio silhuetter med ökande 
kroppsstorlek. Oro för kroppsform utvärderades med ett frågeformulär för kroppsform. Självkänsla bedömdes med Rosenbergs självkonsept / självkänsla-skala. Frågeformulär för 
fysisk självuppfattningsprofil bedömde självkänsla i flera dimensioner, inklusive globalt fysiskt självvärde och kroppens attraktivitet. Det sociala stödet för träningsundersökning 
mätte nivån på stöd som individerna kände att de fick från familj och vänner. Kognitiva, affektiva och somatiska symtom på depression mättes med beck-depression 
inventeringen. Den kortformade hälsoundersökningen mätte fysisk och psykologisk hälsorelaterad livskvalitet. Viktrelaterad livskvalitet bedömdes genom viktens påverkan på 
livskvaliteten. 
Analys: Beskrivande analyser genomfördes med hjälp av IBMs statistiska paket för samhällsvetenskap, version 22. Pearson-korrelationer med Bonferronis korrigeringar användes 
för att undersöka samband mellan prediktorvariablerna och viktförändring i slutet av uppföljningsperioden. För att systematiskt identifiera undergrupper av individer som var 
homogena med avseende på resultat- och prediktorvariabler genomfördes signaldetekteringsanalyser med hjälp av signaldetekteringsprogramvara för mottagarens egenskaper. För 
att jämföra de psykologiska profilerna och beteendeprofilerna för de mest och minst framgångsrika undergrupperna som kommer från signaldetekteringsanalys, 
användes oberoende t-test, korrigerade för flera tester med hjälp av Bonferronis procedur. 

Deltagare 
(bortfall) 

154 
(-104) 

Resultat Hos överviktiga kvinnor främjar troligen förbättring av kroppsbilden och ökning av den autonoma och inre motivationen för träning underhåll av kliniskt betydande 
viktminskning på lång sikt. Att minska upplevda hinder för träning är ett annat lovande interventionsmål. 
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Titel Habit-based interventions for weight loss maintenance in adults with overweight and obesity: a randomized controlled trial 

Syfte Syftet med denna studie var att bestämma om vanebaserade interventioner är kliniskt fördelaktiga för att uppnå ett långsiktigt (12-månaders) viktminskningsunderhåll och 
undersöka om det är effektivare att skapa nya vanor eller bryta gamla vanor. 

Metod 
 
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: Deltagarna identifierades via lokala tv-nyheter och radiointervjuer. Inklusionskriterierna var: 18-75 år, BMI ≥25 som lämnat samtycke, bodde lokalt eller kunde delta i alla 
nödvändiga möten, daglig tillgång till e-post och/eller telefon. Exklusionskriterierna var: träningsbegränsande sjukdomar, graviditet, allvarliga sjukdomar, deltagande i andra 
vikthanteringsprogram, medicinering som påverkar aptiten, metabolismen eller vikten. Deltagarna rekryterades oavsett fetma-relaterade komorbiditeter (t.ex. hjärt-kärlsjukdomar 
och diabetes).  
Datainsamling: Deltagarna delades slumpmässigt in i en blind, trearmad randomiserad kontrollerad studie. De tre grupper var; The Ten Top Tips (TTT), Do Something Different 
(DSD) och Attention Only Waitlist (WL). TTT är en självstyrd, broschyrbaserad intervention som fokuserar på rekommendationerna från vanebaserad teori. DSD fokuserar på att 
öka deltagarnas beteendeflexibilitet genom att bryta dagliga vanor som påstås spela en roll i ohälsosamma diet- och träningsbeteenden. WL-gruppen instruerades att fortsätta som 
vanligt under en 12-veckors interventionsperiod. 
Analys: Den förplanerade statistiska analysen syftade till att jämföra behandlingsresultat mellan de tre grupperna, två strategier användes. Först genomfördes tvåvägs blandade 
factorialanalyser av kovarians (ANCOVA): tre grupper (TTT vs DSD vs WL) med två tidpunkter (dvs. post-intervention vs. 12-månaders uppföljning) [primärt resultat] eller 
baslinje vs post - intervention [sekundära utfall]) med baslinjedata som kovariatet. Om statistiskt signifikanta resultat observerades genomfördes sedan en tvågrupp (d.v.s. WL vs 
TTT) med två tidpunkter (dvs baslinje vs postintervention) direkt gruppjämförelse för varje grupp och tidpunkt. För att bestämma eventuella baslinjeskillnader mellan 
kompletterande och icke-kompletterande genomfördes oberoende t-test och chi-kvadratiska test. Eftersom interventionsavgångar inträffade före interventionsstart och eftersom 
det bara fanns ett litet antal saknade data, genomfördes tillgängliga fallanalyser. Post-hoc-analyser genomfördes med användning av 2 (grupp) × 2 (tid) ANCOVA:er med 
baslinjedata som kovariatet för att bedöma skillnader på mått från baslinje till 12 månaders uppföljning. Statistisk mjukvara som användes för att utföra analys var IBM SPSS 
Statistics v23. 

Deltagare 
(bortfall) 

75 
(-9) 

Resultat Trots de olika underliggande mekanismerna för TTT (självstyrd/broschyrbaserad intervention baserad på en vanebaserad teori) och DSD (ökar beteendeflexibilitet genom att bryta 
dåliga vanor) uppnådde deltagarna i båda interventionerna ett betydande viktminskningsunderhåll under 12 månader efter intervention och förbättrade sina diet- och 
träningsvanor. Cirka 65% av deltagarna i de aktiva interventionsgrupperna tappade> 5% av sin totala kroppsvikt, vilket är riktmärket för framgångsrik och hälsosam 
viktminskning, och höll den av 12 månader efter det att insatserna avslutades. Detta tyder på att vanabaserade ingripanden har potential att ändra hur vi tänker på vikthantering 
och framför allt hur vi bör bete oss. 
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