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Effektivitet av kognitiv beteendeterapi jämfört med traditionell 

farmaceutisk behandling mot depression – En metaanalys 
  

Abstrakt 
Den här metaanalysen undersöker skillnaden i behandlingseffekt mellan kognitiv beteendeterapi och traditionell 

farmaceutisk behandling mot depression. Totalt 22 artiklar inkluderades i metaanalysen, som antingen 

undersökte behandlingseffekten av KBT eller medicinering eller både och. Resultatet visade en stark positiv 

effekt för båda behandlingsmetoderna mot depression. Farmaceutisk behandling hade högre effektstorlekar 

jämfört med KBT, enligt t-test var skillnaden i populationsmedelvärde dock inte signifikant. Slutsatsen blir 

därför att KBT är en effektiv och lämplig behandling mot depression, och bör ses som ett behandlingsalternativ 

framförallt för personer som av någon anledning inte vill medicineras. Farmaceutisk behandling har en starkare 

effekt mot depression än KBT, men kan ge svåra biverkningar. 

  

Den här metaanlysen undersöker effekten av kognitiv beteendeterapi jämfört med 

farmaceutisk behandling mot depression. Depression är en psykisk sjukdom som ingår i de 

affektiva syndromen, även kallade förstämningssyndromen, och innebär en djup sänkning av 

patientens allmänna stämningsläge (Lyngstam, 2009). Vanliga symptom på sjukdomen är 

bland annat nedstämdhet, avtrubbat känsloliv, skuldkänslor, försämrad tanke- och 

koncentrationsförmåga, självunderskattning och sömnbesvär m.m. (Läkemedelsverket [LV], 

2006). Det finns flera olika typer av depressionssjukdomar, där dystymi även kallad svårmod 

är en mildare variant, egentlig depression är den mest vanligt förekommande och melankoli är 

den allvarligaste typen.  Det finns även årstidsbunden depression där patienten ska ha 

drabbats av depression vid samma tidpunkt minst två år i rad (Lyngstam, 2009).    

 Det är ännu inte helt klarlagt vad det är som orsakar att vissa drabbas av depression. Enligt 

FASS är det en samverkan mellan arv och miljö, ”dvs en kombination av nedärvd och 

förvärvad motståndskraft mot yttre påfrestningar”(Lyngstam, 2009). Psykosociala 

påfrestningar som kan utlösa en depression är t.ex. sömnbrist, stress, separation – framförallt 

förlust i tidiga barnaår, samt andra svåra livshändelser såsom arbetslöshet eller mobbing 

(Lyngstam, 2009).  

 Depression blev en medicinsk diagnos i Sverige först 1924. Innan dess var bilden av 

sjukdomen dubbeltydig, å ena sidan den svårt sjuka och å andra sidan den upplysta 

(Johannisson, 2009). Idag är depression en folksjukdom i Sverige, där ungefär 5 % av 

Sveriges befolkning lider av depression (LV, 2006). Varannan kvinna och var fjärde man 
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drabbas någon gång i livet av sjukdomen (Medivia AB, 2006; Berg, Dencker & Skärsäter, 

1999). Anledningen till varför kvinnor drabbas dubbelt så ofta av depression som män är än 

så länge okänt, bland äldre har man dock märkt att könsfördelningen jämnar ut sig. Studier 

visar även att förekomsten av depressionssjukdomar ökar i de yngre åldrarna, och att 

insjukningsåldern sjunker neråt i åren. Depressionssjukdomar är numera ett folkhälsoproblem 

som orsakar lidande och medför enorma sociala och ekonomiska konsekvenser för både 

individen och samhället (Berg m.fl., 1999).  

 Psykiatrisk diagnostik baseras för det mesta enbart på uppgifter från patienten själv, om 

dennes upplevelser och känslor. Det finns praktiskt taget inga laboratorieprover som kan 

bekräfta en diagnos (Åsberg, 1988). Ytterligare en svårighet med diagnostisering av 

depressions sjukdomar är att kroppsliga sjukdomar, såsom cancer, blodbrist (anemi), diabetes 

och sjukdomar i sköld- och bisköldkörteln kan vara orsaken till sjukdomsbilden (LV, 2006).  

 Som nämnts tidigare så är kunskapen om hur och varför psykiska störningar uppstår än så 

länge tämligen knapphändig, och i de fall som kunskap finns så är den väldigt begränsad. 

Därmed blir skillnaden mellan olika psykiska diagnoser väldigt otydlig. Inom medicin är en 

korrekt diagnos avgörande för att patienter skall få en effektiv och verksam behandling. 

Eftersom det idag finns en mängd effektiva behandlingar mot psykiska störningar som är mer 

eller mindre verksamma vid olika diagnoser, är en korrekt diagnos minst lika viktig inom 

psykiatrin (Åsberg, 1988). Under åren har diagnostiska kriterier sammanställts för att skapa 

en enhetlig manual som beskriver vilka symptom som krävs för att patienten skall få en viss 

typ av diagnos. Efterhand som forskning finner ny kunskap om psykiska störningar och varför 

de uppkommer, uppdateras de diagnostiska kriterierna. De nu gällande kriterierna finns i den 

amerikanska diagnosmanualen DSM IV och i den internationella diagnosmanualen ICD-10.  

 Tidigare skiljde sig dessa båda manualer åt, på grund av länders olika psykiatriska 

traditioner och synsätt. På senare tid har dock skillnaderna minskat i och med att länderna har 

enats om ett gemensamt synsätt på psykiatrisk omvårdnad. I den praktiska sjukvården 

används dock inte alltid dessa noggranna manualer i bedömningen av sjukdomstillstånd, då 

det för det mesta inte är nödvändigt eftersom depressionssymptomen är tydliga. Vid fall av 

osäkerhet kan dock manualerna visa om patienten i fråga lider av en depression eller ej. 

Diagnosmanualerna är framförallt viktiga i samband med forskning om behandlingsmetoders 

effektivitet (Medivia AB, 2006).      

  

Behandlingshistorik  

I början av 40-talet fanns det ingen effektiv behandling för patienter med mentala sjukdomar, 
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såsom svår ångest, tvångssyndrom eller schizofreni. När de större mentalsjukhusen byggdes 

inriktade man sig på att skydda både patienterna och samhället genom att förvara dem där. 

1944 påbörjades en ny typ av behandling mot psykiska sjukdomar i Sverige, som spridits hit 

från USA. Behandlingen gick ut på att man genom ett kirurgiskt ingrepp borrade två hål i 

patientens tinningar och förde in ett trubbigt föremål i vardera tinningen, och skar av 

nervförbindelserna mellan frontalloben och djupare delar av hjärnan. Denna behandling kallas 

för lobotomi och sågs som en räddning i Sverige. Behandlingen användes flitigt i Sverige och 

spreds snabbt ut på mindre mentalsjukhus ute på landsbygden. Den stora bristen på 

certifierade neurokirurger i Sverige ledde till att ingreppet överläts till allmänkirurgerna på de 

mindre orterna. Detta gav konsekvensen att många av patienterna dog på operationsbordet 

pga. kraftiga blödningar i hjärnan. Trots de höga dödstalen så fortsatte lobotomi att användas i 

Sverige som en effektiv och välfungerande behandling mot psykiska sjukdomar ända fram till 

slutet av 60-talet (Det vita snittet, 2010).  

  I slutet av 50-talet ser en ny typ av behandling mot depression och andra psykiska 

sjukdomar dagens ljus i Sverige, den farmaceutiska behandlingen. Dåtidens antidepressiva 

läkemedel fungerade effektivt mot sjukdomen, men medförde flera olika typer av besvärliga 

biverkningar för patienterna. Under de senaste åren har dock läkemedelsindustrin tagit fram 

flera nya preparat, som för det mesta är lika effektiva mot depression som de äldre 

läkemedlen, men har betydligt färre och lindrigare biverkningar (Medivia AB, 2006). Den 

medicinska hypotesen till varför depressioner uppkommer är att det råder en obalans av 

signalämnena serotonin och noradrenalin i det centrala nervsystemet. På 60-talet 

introducerades de tricykliska antidepressiva medlen (TCA), som är uppkallade efter sin 

kemiska struktur, och verkar genom att hämma hjärnans återupptag av monoaminerna 

serotonin och noradrenalin. Den största nackdelen med de tricykliska antidepressiva 

läkemedlen är att de har en lång anslagstid, det tar vanligtvis flera veckor innan full effekt av 

läkemedlen uppnås (Hake, 2001; Åsberg, 1988). Detta medför att flertalet av patienterna 

hinner avbryta behandlingen innan verkningen börjat gälla, på grund av att patienten inte 

upplever någon effekt av medicinen. Dessa läkemedel har även en lång halveringstid, vilket 

innebär att det tar ett tag efter avbruten behandling innan medicinen helt försvinner och tills 

störningssymtomen återkommer. För patienterna innebär detta att de inte kopplar att 

störningen återkommer till att de avbrutit en fungerande behandling (Åsberg, 1988). TCA 

rekommenderas att i första hand användas vid svårare depressioner och vid depressioner som 

behandlas på sjukhus (LV, 2006). SSRI är en förkortning för selective serotonin reuptake 

inhibitors (selektiva serotonin- återupptagshämmare) och påverkar enbart återupptaget av 
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signalsubstansen serotonin i vissa synapser i det centrala nervsystemet (Lyngstam, 2009). 

SSRI- läkemedel har färre och mildare biverkningar än de äldre preparaten, som t.ex. TCA, 

och ses därför som ett skonsammare alternativ för att lindra eller häva depressiva symptom. 

SSRI rekommenderas att i första hand användas vid lindriga till måttliga depressioner. Vid 

svåra biverkningar eller då önskad effekt av behandling ej uppnåtts av SSRI- läkemedel, kan 

man istället ordinera SNRI- läkemedel. SNRI är en kombinerad noradrenalin- och serotonin- 

återupptagshämmare med färre biverkningar än SSRI och har även en lugnande och/ eller 

aptitstimulerande effekt. Trots framstegen inom läkemedelsindustrin har dagens preparat 

fortfarande många negativa aspekter, såsom biverkningar, lång anslagstid, lång halveringstid, 

samt utsättningsbesvär om en långtidsbehandling avbryts abrupt eller om dosen sänks kraftigt. 

Även efter avslutad läkemedelsbehandling är det vanligt att patienten upplever besvär som 

yrsel, huvudvärk, krypningar i kroppen och en allmän sjukdomskänsla (LV, 2006). Nya 

preparat är dock på inmarsch, där man försöker förkorta anslagstiden genom att istället för att 

påverka monoaminerna vill påverka peptider och hormoner i hjärnan som man tror är 

involverade i uppkomsten av depression (Hake, 2001).  

  Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är en alternativ behandling som verkar effektivt och 

omedelbart mot den psykiska störningen. ECT har visats vara väldigt effektiv i fall då 

psykoterapi och medicinering misslyckats med att ge några resultat, och anses även vara en 

lindrigare behandling än långvarig antidepressiv medicinering (Åsberg, 1988). I nära 90 % av 

fallen har ECT gett patienterna lindring vid svåra depressioner (LV, 2006). ECT ger dock 

inga långtidseffekter, och används därför mestadels vid svårare fall av melankoli eller för 

patienter med psykotiska symtom, samt de som har en hög suicidrisk (Åsberg, 1988). På 

grund av ECT behandlingens kortlivade effekter är det för det mesta nödvändigt att återuppta 

antidepressiv medicinering efteråt, för att förhindra att depressionen återkommer (LV, 2006). 

Behandlingen går till så att patienten utsätts för elektroimpulser genom hjärnan via elektroder 

som fästs på huvudet. Strömmen framkallar ett epileptisktanfall hos patienten, vilket förändrar  

balansen av signalsubstanser i hjärnan.  Patienten är sövd under hela behandlingen, och 

märker därför inte av det epileptiska anfallet (Purves m.fl., 2004). Före behandlingen ges 

patienten även muskelavslappnande för att undvika muskelkramper (LV, 2006). I många fall 

har dock ECT orsakat både retrograd och anterograd minnesförlust hos patienterna. För att 

motverka denna biverkning utsätter man numera därför bara en hjärnhalva åt gången för 

elektrisk stimulering (Purves m.fl., 2004).   

  1894 gav Sigmund Freud den första kliniska beskrivningen av en ångestneuros. Under de 

kommande fyrtio åren skulle han vidare utveckla den psykoanalytiska teorin och hinna ändra 
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uppfattning om ångestens genes på flera punkter. Det var först i och med Freud och 

psykoanalysen som psykoterapierna fick ökad status bland kulturpersonligheter och 

vetenskapsmän. Utifrån Freuds psykoanalytiska teorier har sedan flera nya psykoterapeutiska 

skolor bildats, vissa har valt att följa Freuds teorier men modifierat behandlingen, och andra 

har gjort stora förändringar i teorin (Åsberg, 1988).   

 Bland de skolor som växte fram ur Freuds teorier hör den psykodynamiska terapin (PDT), 

som helt dominerade psykoterapiområdet ända fram till 60-talet. Denna typ av terapiform 

inriktade sig på långsiktiga personlighetsförändringar hos patienten, istället för att enbart 

lindra specifika symptom. På grund av svårigheter med att behandlingarna ofta var årslånga 

och problem med att samla tillräckligt mycket jämförbart material ansågs det vara praktiskt 

ogenomförbart med experimentella studier som undersökte behandlingarnas effekter. På 60-

talet introducerades dock en ny typ av terapiform med inriktning på empirisk forskning inom 

det psykoterapeutiska området. Beteendeterapins (BT) krav på experimentell kontroll och 

utvärdering bröt den dittills dominerande ställning som den psykodynamiska terapin hade 

haft. Beteendeterapin har sina rötter i inlärningspsykologin och bygger på att behandla 

patienten genom att ändra ett dysfunktionellt beteende. Genom att uppmärksamma de faktorer 

som styr patientens beteende, kan patienten återfå kontrollen över dessa faktorer och på så vis 

även kunna kontrollera sin störning (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2004). Beteendeterapi har framförallt visat sig vara effektiv i behandling mot fobier och 

tvångssyndrom. Mot depressioner har beteende terapi inte haft några större framgångar, detta 

gäller dock inte i kombination med kognitiv terapi, som i flera studier varit minst lika effektiv 

som farmaceutisk behandling (Åsberg, 1988).  

  Den kognitiva terapin (KT) finns i flera olika former, men den mest dominerande varianten 

är den som utvecklats av Aron Beck. Från början var det psykoanalytiskt utbildade terapeuter 

som grundade den kognitiva terapin med inställningen att psykoanalytisk behandling inte 

hade någon effekt på depressioner (SBU, 2004). Enligt Becks modell använder sig personer i 

depressionstillstånd av tämligen rigida djupt liggande negativa mallar. Dessa mallar försämrar 

och bevarar depressionstillståndet genom att patienten konstant ser negativt på sig själv, sina 

upplevelser och sin framtid (Åsberg, 1988). Var de negativa mallarna kommer ifrån är okänt, 

men antagligen grundas de både på biologiska faktorer och på tidigare erfarenheter. Mallarna 

fungerar i huvudsak som omedvetna filter som tolkar och värderar händelser och upplevelser i 

såväl nutida, som dåtida och även förväntade minnen. När dessa antaganden som baseras på 

negativa erfarenheter blir motståndskraftiga mot förändring kallas de för dysfunktionella 

scheman, och kan då leda till depressiva reaktioner på psykosociala påfrestningar. Aktivering 
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av dysfunktionella scheman leder till att negativa tankar genereras automatiskt och därmed 

sänker individens motivation att aktivt och effektivt hantera påfrestande situationer. Typiskt 

för denna typ av störning är dikotomisering (svart-vitt tänkande), selektiv abstrahering 

(personen minns negativa händelser men inte positiva) och övergeneralisering (att från en 

misslyckad situation dra slutsatsen att man är oduglig). Detta leder till att individens bild över 

sig själv och omvärlden blir negativt förvrängd, orealistisk och depressiv. Den kognitiva 

terapin går ut på att uppmärksamma, verklighetspröva, falsifiera och korrigera de automatiskt 

negativa tankarna hos patienten. När patienten har fått ifrågasätta och pröva riktigheten i de 

automatiska tankarna prövar man sedan riktigheten i de grundläggande antagandena, som de 

automatiska tankarna bygger på. Kognitiv terapi använder sig inledningsvis av beteendeterapi 

för att uppnå en förändring i beteende likväl som i kognition (SBU, 2004). Kognitiv terapi har 

i flertalet studier gett positiva behandlingsresultat vid fall av både medelsvår och lättare 

depression. De stora fördelarna med kognitiv terapi har medfört att metoden även prövats vid 

andra kognitiva nedsättningar (Åsberg, 1988).  

  Precis som BT bygger Kognitiv beteendeterapi (KBT) på forskning och teori kring 

inlärningspsykologin, men KBT har även inkorporerat teoribildning och forskning från både 

socialpsykologin och kognitionspsykologin. Tyngdpunkten inom KBT är ett strukturerat och 

målinriktat arbetssätt, där första sessionen inleds med att KBT- terapeuten genomför en  

ingående beteendeanalys där klientens problem och mål med behandlingen kartläggs 

(Andersson, 2003; Beteendeterapeutisk föreningen [BTF], u.å.). I beteendeanalysen 

undersöker terapeuten klientens förhållande till sig själv och sin omgivning, för att på så vis 

komma åt de underliggande orsakerna till problemet. Grundprincipen i beteendeanalys är att 

varje människa är unik. Därför är varje analys helt individualiserad, men följer vissa allmänna 

riktlinjer. För att komma åt de faktorer som leder till att problemen vidmakthålls analyseras 

tidigare relationers tanke- och beteende strategier. Fokus i behandlingen ligger dock på här 

och nu, och inte så mycket på det förflutna. KBT lägger stor vikt vid att behandlingen är ett 

samarbete mellan terapeut och klient, där terapeuten har en mycket aktiv roll (BTF, u.å.). 

Terapeutens användning av hemuppgifter som klienten ska utföra i sin egen miljö, har två 

essentiella fördelar. Dels så stärks klientens känsla av aktivt deltagande och dels så erbjuder 

det även en möjlighet för personen att i vardagslivet utöva de inlärda teknikerna (Rush m.fl., 

1977; BTF, u.å.). För att ge klienten en känsla av kontroll över sitt eget liv är det viktigt att 

KBT- terapeuten har en pedagogisk inriktning under sessionerna (BTF, u.å.). Det är även av 

stor vikt att KBT- terapeuten tillsammans med klienten har noggrann uppföljning och 

genomgång av varje behandlingskomponent. En annan essentiell del av KBT:s 
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behandlingsmetod är att mäta och operationalisera klientens beteendeproblem, samt även 

känslomässiga och tankemässiga problem (Andersson, 2003). På grund av att KBT inte 

grundas på rigida teorier, kan behandlingen se ut på väldigt olika sätt. Inom KBT kan man 

dels utgå från en individs problem, som i vanlig individuellterapi, eller från flera personers 

problem, som i familjeterapi. Terapin kan även rikta sig till endast en person eller till flera 

personer, som i gruppterapi (BTF, u.å.).  

  Kognitiv beteendeterapi och kognitiv terapi skiljer sig åt rent teoretiskt, men skillnaderna 

är inte längre tydliga ur klinisk verksamhetssynpunkt. Numera finns det troligtvis inte längre 

någon renodlad fungerande terapi som enbart använder sig av antingen beteende eller 

kognition (SBU, 2004).  

  På 70-talet utvecklade Klerman och Weissman den interpersonella psykoterapin (IPT). 

Deras syfte var att skapa en korttidspsykoterapi som baseras på antagandet att depression kan 

förklaras utifrån problem med interpersonella relationer och avgörande livsförändringar 

(SBU, 2004). Terapin går ut på att hjälpa patienten med att identifiera och utforska de sociala 

och interpersonella svårigheterna som relaterar till och håller kvar de depressiva symptomen.  

Tidigt i behandlingen genomför terapeuten en interpersonell inventarielista bestående av 

patientens tidigare och nuvarande viktiga relationer. Enligt IPT finns det fyra huvudsakliga 

problemområden som är relaterade till depressiva symptom; sorg, dispyter, övergång och 

nedsättningar. Terapeutens uppgift är att ställa frågor till patienten för att utreda vilket av 

dessa problemområden som är relaterat till personens depression. När terapeuten ihop med 

patienten kommit överens om att lägga fokus på ett av dessa problemområden, ägnas 

resterande sessioner åt att hjälpa patienten att utveckla strategier för att kunna hantera 

problemområdet. Tekniker som används för att utforska och förändra funktion är 

kommunikations analys, problemlösning, utforskning av känslor och rollspel (Luty m.fl., 

2007). På grund av att IPT lägger stor vikt på relationer och livsförändringar har den många 

gånger förknippats med den psykodynamiska terapin. Den teoretiska inspirationen till IPT 

härstammar dock inte ifrån psykodynamiska eller kognitiva teorier och skiljer sig markant 

från dessa, därmed bör IPT ses som en unik variant av psykoterapi (SBU, 2004).  

  På senare tid har flera andra behandlingar blivit populära mot affektiva syndrom. 

Sömndeprivation är en alternativ behandling då patienten motsätter sig medicinering. 

Sömndeprivation innebär att patienten hålls vaken under minst 36 timmar i en följd, dvs. 

under en natt och påföljande dag. Eventuell behandlingseffekt märks redan dagen därpå. I 

vissa fall har sömndeprivation lyckats få en depression att vända. Denna typ av behandling 

har inga biverkningar och kan upprepas. För en bättre effekt kan den kombineras med 
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farmakologisk behandling (Åsberg, 1988).  

  En annan behandling som även den saknar biverkningar, men vars effektivitet ännu inte är 

fastställd, är så kallad ljusterapi. Behandlingen går till så att patienten belyses med ett starkt 

vitt ljus under flera timmar varje dag. Det är av stor vikt att ljuset är vitt, då studier visat att 

gult ljus inte är lika effektivt. Ljusterapi sägs vara effektiv framförallt för patienter med 

årstidsbunden depression (Åsberg, 1988).  

  Resultat från tidigare studier antyder att kognitiv beteendeterapi är mer framgångsrik som 

behandlingsmetod mot depression jämfört med andra typer av psykoterapier (Rush m.fl, 1977; 

BTF, u.å.). Detta är dock inte så konstigt med tanke på att KBT är specifikt utvecklad för 

behandling mot depression (Rush m.fl., 1977). KBT har dock även visat sig ha starkt stöd 

som behandlingsmetod för en rad andra områden, såsom ångest, ätstörningar, sex- och 

samlevnadsproblem, schizofreni, sömnproblem m.m. (Andersson, 2003; BTF, u.å.). Eftersom  

KBT bygger sina behandlingsmetoder endast på evidensbaserad forskning och praktisk 

erfarenhet, är KBT under ständig utveckling och förbättring. I länder som USA, Kanada, 

Australien och Storbritannien har KBT fått en hög status inom psykiatrin och bland de som 

utövar den. I Sverige har KBT inte haft samma genomslagskraft, och behovet är än så länge 

större än tillgången. Flera kommuner och landsting saknar fortfarande den kompetens som 

krävs för att kunna utöva kognitiv beteendeterapi (BTF, u.å.). Förhoppningsvis kan nya 

vetenskapliga evidens öka Sveriges medvetenhet och tilltro till fördelarna med KBT mot en 

rad olika besvär, jämfört med andra behandlingar.  

  

Problemspecifikation och syfte  

SBU är Statens beredning för medicinsk utvärdering och är en statlig myndighet vars 

huvudsakliga uppgift är att utvärdera behandlingsmetoder. SBU gör vetenskapligt grundade 

undersökningar för att värdera hur effektiv en viss typ av behandling är ur både hälso- och 

kostnadssynpunkt. Målet med SBU:s arbete är att lägga fram ett utförligt beslutsunderlag 

bestående av evidensbaserad behandling, som ligger till grund för Socialstyrelsens riktlinjer 

om vilken medicinsk metod som ska implementeras i sjukvårdens praxis (SBU, 2004). År 

2004 släppte SBU sin rapport Behandling mot depressionssjukdomar, där de systematiskt gått 

igenom tillgängligt vetenskapligt forskningsmaterial där man undersökt effekten av olika 

typer av behandlingsmetoder mot depression. I deras rapport fann de att KBT var en effektiv 

behandlingsmetod mot depressionssjukdomar, och bör därför rekommenderas som 

förstahandsbehandling av Socialstyrelsen inom svensk psykiatri. SBU har dock mottagit hård 

kritik för dessa utlåtanden, och blivit beskyllda för ”vetenskapsarrogans”, och rapporten 
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beskrivs av Eriksson att i själva verket vara ett ”hafsverk” (Eriksson, 2009). Enligt Eriksson 

har man strävat efter att tona ner användningen av läkemedel och läkarnas ledande roll inom 

psykiatrin till fördel för KBT och därmed minskat betydelsen av att behandlingen skall ha 

vetenskaplig grund (Eriksson, 2009).   

  I USA pågår en liknande debatt om huruvida KBT är en effektiv behandlingsmetod mot 

depression, eller om antidepressiv medicinering är att föredra. I en studie genomförd av Elkin 

(1989), för National Institute of Mental Health (NIMH) Treatment of Depression 

Collaborative Research Program (TDCRP), tydde resultaten på en fördel för farmaceutisk 

behandling mot depression, framför kognitiv beteende terapi (KBT) (Elkin m.fl., 1989).  

NIMH har utifrån de resultat som Elkin fann i sin studie skapat riktlinjer för hur den mest 

lämpade behandlingen mot depression skall se ut (DeRubeis m.fl., 1999). Flera studier har 

dock stridit mot de resultat som Elkin fann och istället visat på en icke signifikant fördel för 

KBT som behandlingsmetod (DeRubeis m.fl., 2005; Kovacs m.fl., 1981; Murphy m.fl., 1984; 

Rush m.fl., 1977). Elkin har även fått kritik för att KBT modaliteten i hennes studie skall ha 

varit undermålig, vilket därmed kan ha gett upphov till den överlägsna prestationen hos de 

antidepressiva läkemedlen (DeRubeis m.fl., 1999).   

 Detta väcker en omtvistad och kontroversiell fråga: Hur effektiv är KBT som 

behandlingsmetod mot depression jämfört med farmaceutisk behandling? Många studier har 

gjorts inom detta område utan att ha kommit fram till något entydigt resultat (Elkin m.fl., 

1989; Kovacs m.fl., 1981; Murphy m.fl., 1984; Rush m.fl., 1977). Syftet med denna studie är 

därför att med hjälp av en metaanalys undersöka om det finns några effektskillnader mellan 

KBT och farmaceutisk behandling mot depression.  

  

METOD 
  

Val av metod  

Fördelen med att välja metaanalys som metodval för att besvara frågeställningen, är att man 

på detta sätt får ett större sampel ur populationen. Detta innebär att en icke signifikant fördel 

för en viss behandling i ett flertal studier sammanlagt kan ge en signifikant effektstorlek vid 

en metaanalys, det blir alltså lättare att upptäcka en effekt om den finns där (Andersson, 

2003).   

  Nackdelarna med detta metodval är dock att den oftast inte tar någon hänsyn till att olika 

studier varierar i hur stor chans de har att upptäcka skillnader, dvs. de har olika mycket power. 

Ett annat problem med metaanalys är att små och stora effektstorlekar kan ges samma 
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betydelse. Vissa anser även att det finns risk för jäv vid denna typ av metodval. Förespråkarna 

för metaanalys menar dock att dessa falluckor innebär att man som forskare måste vara extra 

noggrann med att granska studiernas metodologi och vara tydlig vad gäller vilka studier som 

är av vikt för det man undersöker och vilka som har brister. Metaanalys kräver av forskaren 

att studierna läses igenom och att de data som finns presenterad granskas noggrant 

(Andersson, 2003).    

 

Sökning  

Studier identifierades genom sökning i databaserna ISI Web of Science, Science Direct, 

PsycINFO, Google Scholar, PubMed, Cochrane Library, samt även Libris. Ord som användes 

i sökningen var depression/ depressed/ major depressive disorder/ depressive disorder/ 

dysthymia/ minor depression, treatment/ treating/ treated, effectiveness/ efficacy, cognitive 

behavior therapy/ cognitive therapy/ psychotherapy, pharmacotherapy/ medication/ 

antidepressant medication, comparison/ versus, patients/ inpatients/ outpatients/ adults/ 

adolescents/ elderly, Asia/ Africa. De sökord som ligger nära dessa sökord men som inte är 

med, t.ex. manic depression eller burn-out valdes medvetet bort därför att de hamnade utanför 

inklusionskriterierna. Anledningen till att det bland sökorden endast är två världsdelar 

nämnda, beror på att det var dem som det var svårast att få studier gjorda ifrån. Förutom att 

söka artiklar i databaser, så breddades sökningen genom att granska referenslistan på de 

artiklar som redan hittats. Sökningen expanderade mera genom att erhålla professionell hjälp, 

i form av tips om bra databaser, sökord och tillvägagångssätt, av bibliotekarier vid Umeå 

Universitets bibliotek (UB) och Medicinska biblioteket (MB). Ytterligare förslag på bra 

studier att inkludera i metaanalysen uppdagades i SBU:s rapport om evidensbaserad 

behandling mot depressionssjukdomar. I deras litteraturöversikt hade de inkluderat drygt 76 

studier som undersöker effekten av KBT behandling mot depression, utav dessa bedömdes 15 

stycken vara av hög kvalité enligt SBU (2004). Utifrån dessa 15 artiklar var det endast ett 

fåtal som överensstämde med inklusionskriterierna och som därför kunde inkluderas i 

metaanalysen. Som nämnts tidigare mottog SBU hård kritik för sina slutsatser i deras rapport 

(2004), som enligt Tomas Eriksson saknar vetenskapligt stöd. Som en motreaktion på denna 

kritik genomförde Socialstyrelsen en ny omfattande granskning av det aktuella 

forskningsläget gällande evidensbaserad behandling mot depressionssjukdomar. Utifrån deras 

litteraturlista har ytterligare artiklar identifierats och inkluderats i metaanalysen 

(Socialstyrelsen [SS], 2010).   
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 Inklusions- och exklusionskriterier. För att inkludera en artikel i metaanalysen krävdes det 

att studien undersökte hur effektiv kognitiv beteendeterapi och/ eller farmaceutisk behandling 

är mot unipolär depression. Eftersom begreppsskillnaderna mellan kognitiv terapi och 

kognitiv beteendeterapi är något oklar, medförde detta problem i sökningen efter artiklar  

som följde inklusionskriterierna. I amerikanska publicerade studier har man haft för vana att 

blanda begreppen, trots att de i studien använts sig av kognitiv beteendeterapi, skriver de 

cognitive therapy och vice versa. På KI:s hemsida i MeSHTerms har begreppet cognitive 

therapy två svenska motsvarigheter, kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi (Karolinska 

Institutet [KI], u.å.). Detta skapar minst sagt förvirring, eftersom de båda 

behandlingsmetoderna dels skiljer sig åt teoretiskt men även ur verkningssynpunkt (SBU, 

2004). Därför har samtliga inkluderade studier granskats noggrant och exkluderats ur 

metaanalysen om de använt sig av termen cognitive therapy. I de studier som beskrivit den 

använda terapimetoden, så att det därmed varit möjligt att fastställa KBT som 

behandlingsmetod, har dock inkluderats. Trots en grundlig genomgång av alla studier är det 

dock svårt att helt utesluta att det inte i någon studie förekommer KT istället för KBT, på 

grund av de flytande definitionerna och den röriga begreppsanvändningen.     

  Ett annat inklusionskriterie var att mätmetoderna som mätte deltagarnas depressionsgrad 

inte skulle bedömas av någon behandlare/klient utan mätas med någon form av 

formulär/självskattning. Genom att de i studien använder sig av formulär eller självskattning 

får de en universell bedömning av depressionsgraden samt kontrollerar för forskar bias och 

individuella skillnader i bedömning. Från början var inklusionskriteriet begränsat till att 

studierna enbart skulle ha använt sig av antingen Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) 

eller Beck Depression Inventory scale (BDI) som utfallsmått (Hamilton, 1960; Beck m.fl., 

1961). Men eftersom antalet utfallsmått på depressionsgrad är många, och varierar i hög grad 

från studie till studie, valdes istället flera olika utfallsmått ut utifrån vilka som var mest 

förekommande i de inkluderade artiklarna. Då HDRS och BDI hör till de allra vanligaste och 

mest använda utfallsmåtten var dessa ett självklart val. Anledningen till varför dessa två 

utfallsmått är så populära, beror delvis på att HDRS är ett klientbedömningsformulär, dvs. det 

är en professionell terapeut/psykolog som utifrån en intervju med patienten bedömer vilken 

depressionsgrad patienten befinner sig i. BDI å andra sidan är ett självskattningsformulär, där 

patienten skattar på en skala hur nedstämd han/hon känner sig (SBU, 2004). Dessa två 

utfallsmått kompletterar varandra därför väldigt bra, då de mäter depression på två olika sätt 

och på så vis täcker upp för eventuell klient och patient bias.   

  Det tredje inklusionskriteriet var att medicinen som användes i den farmaceutiska 
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behandlingen mot depression ska vara av samma typ och doseringen ska även i möjligaste  

mån vara överensstämmande i alla studier. Eftersom de två vanligaste typerna av 

antidepressiva läkemedel är TCA och SSRI, valdes dessa två klasser av läkemedel ut, för att 

även kunna beräkna en effektskillnad dem emellan. Vad gäller doseringen skiljer den sig åt 

dels mellan TCA och SSRI preparat, och dels mellan de olika sorterna av medicin inom varje 

klass. SSRI preparat brukar ha lägre doseringar, ung. 10 till 50 mg/dag, än TCA preparat som 

kan ha upp emot 300 mg/dag. De skiftande doseringarna avgörs av preparatets kemiska 

sammansättning och verkningsmekanismer. På grund av bristande kunskap i läkemedels 

dosering och dess effekter, kommer ingen specifik hänsyn visas till skillnader i dosering 

mellan läkemedlen. Istället antas att de professionella terapeuter och psykologer som bestämt 

doseringen i studierna innehar den kunskap att en lägre dos av ett visst läkemedel är ändå 

likvärdigt ur behandlingseffektsynpunkt med en högre dos av ett annat läkemedel.   

  Ytterligare ett inklusionskriterie som var med i början av projektet var att behandlingstiden 

för KBT och farmaceutisk behandling skulle vara ungefär lika lång. På grund av att 

anslagstiden för antidepressiva läkemedel är upp emot flera veckor, togs detta 

inklusionskriterie bort. I detta inklusionskriterie ingick även att behandlingstiden mellan 

studierna skulle vara lika lång. Detta kriterium togs dock också bort på grund av att det skulle 

bli för svårt att hitta artiklar som alla har ungefär samma behandlingstid i och med att nästan 

alla studier hade varierande längd på behandlingen.  

 Ett sista krav för att artiklarna skulle kunna inkluderas i studien var att det skulle var 

randomiserade kontrollerade studier (RCT) för att motverka risken för forskar bias och typ I- 

fel. Studier som inte använder RCT saknar tillräckligt högt bevisvärde för att resultatet skall 

vara tillförlitligt och ge hög evidensstyrka.  

  Två artiklar exkluderades från samplet, en av anledningarna var att studien i första hand 

inte undersökte effekten av KBT eller farmaceutisk behandling mot depression. Istället 

undersökte studien vilka patientkaraktäristiska som är avgörande för vilken typ av behandling 

mot depression som patienten är mest mottaglig för. Den andra studien som exkluderades 

gjordes det på grund av att det var en uppföljningsstudie, och att originalstudien redan fanns 

med bland de inkluderade artiklarna.  

   

Genomförande  

Projektet inleddes med att utforma ett PM, som kortfattat beskrev bakgrund, syfte, 

problemformulering och tillvägagångssätt för examensarbetet. Sedan gjordes en projektplan 

över tidsdispositionen, hur lång tid varje delmoment skulle ta samt när deadline var utsatt. Det 
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första delmomentet bestod i ett intensivt sökande efter lämpliga artiklar i de olika databaserna. 

Parallellt med detta lästes artiklarna igenom och en kort sammanfattning skrevs om vardera 

artikeln. För att underlätta skrivandet senare, påbörjades även inhämtningen av material till 

inledning och bakgrund, för att sedan kunna påbörja skrivandet av rapporten. För att utöka 

sökandet efter vetenskapliga studier kontaktades bibliotekspersonalen vid universitetets 

bibliotek samt vid det medicinska biblioteket för att få tillgång till professionell hjälp. När 30 

artiklar slutligen hittats och lästs igenom, exkluderades två artiklar på grund av ovan nämnda 

orsaker. Resterande 28 artiklar skulle inkluderas i metaanalysen. Nästa steg i processen var att 

räkna samman inomgruppseffekter för varje enskild studie och behandlingsmetod (se Bilaga 

2a och b). Under beräknandet av inomgruppseffekterna gjordes en problematisk upptäckt, det 

visade sig att åtta av de 28 artiklarna saknade den data som krävdes för att kunna beräkna 

effektstorleken. För att inte alla dessa studier skulle behöva exkluderas ur metaanalysen och 

resultera i en enorm dataförlust, togs beslutet att de berörda artikelförfattarna skulle mejlas 

och få förfrågan om det gick att få tillgång till de data som behövdes. Mail skickades till sju 

av de åtta författarna, den sista gick tyvärr inte att hitta en mejladress till och exkluderades 

därför . Nästan omedelbart kom svar från två av författarna, som bifogade den data som 

efterfrågats i mejlet. På grund av tidsbrist mot slutet av projektarbetet var dock övriga artiklar 

tvungna att exkluderas ur metaanalysen, eftersom data saknades och författarna inte hunnit 

svara. När datainsamlingen var avslutad, sammanställdes samtliga 22 artiklar och dess 

karaktäristiska i en tabell (se Bilaga 1). Därefter grupperades studierna efter behandlingstyp, 

för farmaceutisk behandling gjordes även en gruppindelning mellan TCA och SSRI preparat. 

Artiklarna delades även in i två åldersgrupper, 12 till 20 år och ≥ 18 år, eftersom samma typ 

av behandlingsmetod har olika hög verkningsgrad beroende på ålder (Berard m.fl., 2006; 

Braconnier m.fl., 2003). Eftersom behandlingstiden skiftade mellan studierna, från 6 till 24 

veckor och effekten av en behandling delvis är avhängigt dess tidslängd, grupperades de i två 

grupper, 6 – 12 veckor och 16 – 24 veckor. För varje gruppindelning beräknades sedan en 

kombinerad effektstorlek av inomgruppseffekterna (se Bilaga 4). Utifrån de resultat som  

utvanns ur artiklarnas data, formulerades sedan en diskussion som återanknöt till de 

frågeställningar som tagits upp i inledningen.  

  

  Mätning av studiers utfall. Det effektstorleksmått som användes vid beräkning var Cohens 

d av inomgruppseffekt, dvs. skillnaden på ett visst mått före och efter behandling dividerat 

med den poolade standardavvikelsen. I vissa studier hade de istället för att ange 

standardavvikelsen, angett variansen (standard error of the mean, SE). Variansen konverteras 
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till standardavvikelse genom att multiplicera SE med roten ur antalet deltagare. Den poolade 

standardavvikelsen beräknades genom att dividera den sammanlagda standardavvikelsen före 

och efter behandling med 2 (Andersson, 2003).   

  

  Analys av effektstorlek. Efter att varje inomgruppseffekt beräknats och grupperats enligt 

ovanstående kategorier, gjordes en homogenitetsanalys för att undersöka om effektstorlekarna 

som man avser att slå ihop skiljer sig signifikant åt. För att beräkna homogeniteten krävs först 

att man gör en uppskattning av variansen (W), för varje effektstorlek som man avser att 

kombinera. Efter att χ²- värdet beräknats, slås ett kritiskt χ²- värde upp från en χ²- tabell med k 

– 1 frihetsgrader (fg), där k är antalet effektstorlekar. Det beräknade χ²- värdet jämförs med 

det kritiska värdet i tabellen, om det beräknade värdet överstiger signifikansnivån i tabellen 

har effektstorlekarna en signifikant heterogenitet och bör inte läggas samman. Istället borde 

man då göra underanalyser för att ta reda på vilka variabler som kan förklara skillnaderna 

(Andersson, 2003).  

  Eftersom antalet deltagare i de inkluderade studierna varierade kraftigt från 18 upp till 468 

stycken, så togs beslutet att beräkna den vägda d för att undvika att en studie påverkar den 

kombinerade effektstorleken mer än någon annan. I formeln för den vägda d multipliceras 

varje enskilds studies d med antalet deltagare n, dessa adderas sedan dessa och slutligen 

divideras med summan av antalet deltagare i alla studier (Andersson, 2003).  

  

  Variabler som kodats från studierna. Samtliga av de inkluderade studierna kodades som 

inomgruppsstudier. Eftersom det än så länge inte finns någon lämplig kontrollgrupp till 

psykoterapi, såsom placebo är en utmärkt kontrollgrupp till medicinering, kunde inga 

mellangruppseffekter beräknas.   

 
Utfallsmått  

Varje studies inomgruppseffekt beräknades på de utfallsmått som studien använt sig av för att 

bedöma deltagarnas förändring i depressionsgrad före och efter behandling. Eftersom de valda 

utfallsmåtten varierade från studie till studie, valdes de utfallsmått ut som var mest 

förekommande i studierna. Utöver HDRS och BDI, valdes också utfallsmåtten MADRS, 

GAS, SCL-90-R och SAS ut.  

  MADRS. Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) är en depressionsskala 

bestående av 10 frågor, som utvecklats i syfte för att kunna användas i behandlingsstudier. 

MADRS finns även som en självskattningsskala, men består då endast utav 9 frågor (SBU, 
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2004).  

  GAS. Global Assessment of Severity är en skattning av depressionens svårighetsgrad som 

sträcker sig från 0 till 100, där 0 motsvarar död och 100 är perfekt hälsa. En modifierad nyare 

variant av GAS kallas för GAF – Global Assessment of Functioning, och är en del av DSM- 

kriterierna som används vid diagnosticering av depression (SBU, 2004).  

  SCL-90-R. Symptom Check List Revised är ett självadministrerat skattningsinstrument 

som består av 90 frågor och täcker därmed in flera olika psykologiska aspekter (SBU, 2004).  

  SAS. Social Adjustment Scale. I en av artiklarna förekom en annan variant av SAS som var 

inriktad på skattning av depression hos barn och ungdomar, SASCA. SASCA är ett 

självskattningsformulär vars syfte är att mäta nivån av social anpassning genom att ta hänsyn 

till hur individen fungerar interpersonellt och i skolan (Rosselló, 1999). Den bedömdes dock 

ha samma funktion som SAS och kunde därför beräknas effektstorlek på.  

 

  

RESULTAT 
  

Publikationer  

I metaanalysen inkluderades 22 oberoende empiriska studier, publicerade mellan 1977 och 

2009, med medianen år 2000. Eftersom två av de inkluderade artiklarna var multicenter 

studier som koordinerats över flera länder var det stor spridning på var studierna var utförda 

(Berard m.fl., 2006; Uher m.fl., 2009). De länder som studierna var genomförda i var Norge, 

Storbritannien, Tyskland, Polen, Slovenien, Danmark, Kroatien, Belgien, Frankrike, Italien, 

Spanien, Nederländerna, Puerto Rico, Argentina, Mexico, USA, Kanada, Nya Zeeland, Syd 

Afrika, samt i Förenade Arabemiraten.     

  

Deltagare  

2774 stycken deltagare ingick i metaanalysens 22 inkluderade artiklar. Deltagarna varierade i 

ålder, etnicitet och kulturell bakgrund, vilket medförde en stor spridning som innebar att 

generaliseringar lättare kunde göras utifrån samplet. Av samtliga deltagare var ungefär 63 % 

kvinnor. Åldern på deltagarna varierade från 12 till 80 år, med medelåldern 34,67 år (SD = 

8,237).   

 

Behandling  

Behandlingstiden mellan de olika studierna varierade från 6 veckor upp till 24 veckor. Denna 
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skillnad kan tyckas vara stor, men nästan 73 % av studierna låg i intervallet 12 till 18 veckors 

behandlingstid. Endast en studie hade spritt ut 10 sessioner över 24 veckor (Malt, 1999), och 

tre studier hade kortare behandlingstid på 6 till 8 veckor (Hautzinger, 1996; Keller, 2001; 

Stice, 2008) . Den studien som bara hade 6 veckors behandlingstid undersökte just kort- och 

långtidseffekterna av kortvarig KBT behandling (Stice, 2008)(se Bilaga 1). Medelvärdet för 

behandlingstiden för samtliga inkluderade studier var drygt 12 veckor (SD = 3,960).   

  I de studier där man undersökt effekten av både KBT och farmaceutisk behandling mot 

depression, var behandlingstiden lika lång för de två behandlingstyperna. Detta trots att det i 

allmänhet är vanligare med längre behandlingstider för antidepressiv medicinering, på grund 

av den långa anslagstiden. Endast i en studie av det insamlade materialet var behandlingstiden 

för medicinering betydligt längre än den för KBT, 6 månader respektive 8 eller 16 veckor 

(Miranda m.fl., 2003)(se Bilaga 1). Den studien exkluderades dock ur metaanalysen eftersom 

de data som behövdes för att kunna beräkna effektstorlek inte presenterats i artikeln.  

  Överlag var det betydligt fler studier som använda sig av SSRI preparat i den 

farmaceutiska behandling jämfört med tricykliska antidepressiva läkemedel. TCA användes 

endast i en tredjedel av de studierna som undersökte farmaceutisk behandling, jämfört med 

SSRI som förekom i mer än dubbelt så många studier, 69 % (se Bilaga 1). Detta är i sig inte 

så konstigt med tanke på att SSRI preparat numera i allt större utsträckning ersätter TCA, på 

grund av färre och mildare biverkningar (LV, 2006). SNRI och SNDRI preparat förekom i en  

studie vardera (Dekker m.fl., 2008; Keller m.fl., 2000). Eftersom deras verksamhetsmekanism 

liknar TCAs, genom att de påverkar både serotonin och noradrenalin nivåerna i hjärnan (LV, 

2006), kunde dessa grupperas ihop och på så vis jämföras med effektstorleken för SSRI 

läkemedel.  

  KBT behandlingarna skiljde sig åt mellan studierna både vad gällde behandlingstid och 

typ. Eftersom KBT behandling inte bygger på några rigida teorier som tidigare nämnts, är det 

inte ovanligt att behandlingsmetoderna skiljer sig lite åt. För att terapimetoden ska 

klassificeras som KBT krävs det dock att flera grundläggande egenskaper uppfylls (se under 

Behandlingshistorik ovan). I en studie hade de använts sig av gruppterapi, istället för den mer 

traditionella och vanligt förekommande individuella behandlingen (Ravindran m.fl., 1999). 

En annan studie hade modifierat KBT för att bättre anpassas för ungdomar och individer med 

annan kulturell bakgrund (Rosselló m.fl., 1999). Behandlingstiden för KBT varierade mellan 

6 till 18 veckor, medelvärdet var ungefär 12 veckor (SD = 3,319). I och med att KBT är en 

korttidsterapi brukar behandlingstiden variera runt 12 veckor (Rosselló m.fl., 1999).  
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Statistisk analys  

Ett parat t-test genomfördes för att avgöra om kognitiv beteendeterapi eller farmaceutisk 

behandling haft någon effekt mot depression. Den genomsnittliga förbättringen 

(medelvärdesskillnaden) före och efter behandling för både KBT (M = 8.781, SD = 9.010, N 

= 34) och farmakologi (M = 8.905, SD = 10.352, N = 37) var större än 0. Det parade t-testet 

för medelvärde visade på en signifikant förändring i depressionsgrad för både kognitiv 

beteendeterapi och farmaceutisk behandling, (t(33) = 5.68, p < 0.001 respektive, t(36) = 

5.161, p < 0.001) med 95 % konfidensintervall (se Bilaga 3).  

 Ett t-test med två sampel visade att kognitiv beteendeterapi och farmaceutiska behandling 

inte skiljde sig signifikant åt vad gäller populationsmedelvärde, t(69) = 0.0536, p = 0.957 (se 

Bilaga 3).    

  

Kombinerad effektstorlek  

Samtliga behandlingar visade sig ha en stark positiv effekt mot depression, då den lägsta 

kombinerade effektstorleken var d = 0.52, som enligt Cohen (1988) anses vara en medelstark 

effekt. För åldersgruppen 12 till 20 år fanns det inte någon mätning på den längre 

behandlingstiden, 16 till 24 veckor, för varken KBT, TCA eller SSRI- modaliteten (se Bilaga 

4).   

  Högst effekter uppnåddes av SSRI- preparaten som för gruppen ≥ 18 år, med 16 till 24 

veckors behandlingstid, hade effektstorlekar på d = 2.69, d = 2.35 och d = 2.03 för  

utfallsmåtten BDI, HDRS respektive MADRS. Kognitiv beteendeterapi hade betydligt lägre 

effektstorlekar för åldersgruppen 12 till 20 år, jämfört med TCA och SSRI (se Bilaga 4).  

  Både SSRI och KBT hade högre effektstorlekar för gruppen med längre 

behandlingsperiod, 16 till 24 veckor än för gruppen med 6 till 12 veckor. Detta gällde dock 

inte för TCA- preparaten, som hade högre behandlingseffekt för den kortare perioden (se 

Bilaga 4).  

  

Homogenitet     

Homogenitetsanalysen visade att en signifikant heterogenitet återfanns i sju av de 16 

kombinerade effektstorlekarna när α=0,05. Med en signifikansnivå på α=0,01, var det 5 

effektstorlekar som uppnådde en signifikant heterogenitet. Inga underanalyser genomfördes 

på dessa, eftersom orsakerna till de varierande effektstorlekarna var stora skillnader i 

sampelstorlek mellan studierna, samt för få effektstorlekar i vissa grupper. På grund av en för 

liten sampelstorlek kunde inga fler grupperingar göras, eftersom det skulle innebära att det 
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blev för få effektstorlekar i varje grupp så att det inte längre skulle vara möjligt att beräkna 

någon kombinerad effektstorlek.   

 

 

DISKUSSION 

 

Resultaten för de kombinerade effektstorlekarna antydde en viss fördel för farmaceutisk 

behandling framför kognitiv beteendeterapi mot depression, framförallt för ungdomar i åldern 

12 till 20 år (se Bilaga 4). Tidigare studier har visat att inom ålderspannet 12 till 20 år är det 

även där stor variation på hur effektiv en viss typ av behandlingsmetod är. I en studie av 

Berard (2006), fann han att för ungdomar över 16 år gav SSRI- preparatet paroxetine betydligt 

högre effekter jämfört med placebo. Deltagarna som var 16 år eller yngre återhämtade sig 

istället i högre grad på placebo jämfört med den aktiva substansen, dock ej signifikant.   

  Tabellen med de kombinerade effektstorlekarna visade även att SSRI- preparaten hade en 

betydligt effektivare verkan mot depression för ungdomar, än TCA. Keller (2001) utförde en 

studie på ungdomar där han jämförde effekten av paroxetine med ett TCA- läkemedel, 

imipramine. Resultatet visade att medan paroxetine visade på klar förbättring på ett flertal  

utfallsmått, så skiljde sig inte resultaten för TCA signifikant från placebo på något mått. I en 

senare studie undersökte Braconnier ett annat TCA- preparat, clomipramine, som skiljer sig 

från de vanliga TCA- preparaten i den mån att det påminner mer om ett SSRI ur 

verkningssynpunkt. Hans studie visade inga signifikanta skillnader i effektivitet mellan 

paroxetine och clomipramine. På grund av besvärliga biverkningar som clomipramine 

behandlingen medförde, rekommenderades ändå paroxetine som behandlingsmetod 

(Braconnier m.fl., 2003). Utifrån detta kan man diskutera att SSRIs överlägsenhet gentemot 

andra behandlingar tyder på att serotonin nivåerna i hjärnan har större inverkan på 

utvecklingen av depressiva symptom än andra hormoner, såsom noradrenalin. Detta för oss i 

sådana fall ytterligare ett steg närmare lösningen till varför depressioner uppkommer och hur 

de bäst botas.  

  Även om KBT presterade sämre mot depression på ungdomar jämfört med farmaceutisk 

behandling i den här metaanalysen, så har flera tidigare studier visat att KBT är bättre om än 

inte lika effektiv som andra behandlingsalternativ. En studie som jämförde 

behandlingseffekten av KBT, stödgrupp, bokterapi och rådgivning på deprimerade ungdomar 

kom fram till att kortvarig KBT på endast 6 veckor minskade riskerna för framtida 
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depressioner, samt utklassade de övriga modaliteterna på flera utfallsmått (Stice m.fl., 2008). 

Ytterligare en studie som genomfördes på ungdomar i Puerto Rico, visade att KBT var 

effektiv som behandling, med en återhämtningsfrekvens på 59 % bland deltagarna (Rosselló 

m.fl., 1999).  

  Till skillnad från TCA, så påvisade både KBT och SSRI en ökning i verkningseffekt i 

korrelation med att behandlingstiden ökade. SSRI hade som allra högst effekter för gruppen ≥ 

18 år, 16 till 24 veckor (se Bilaga 4). Eftersom det tyvärr inte fanns tillgång till några värden 

för gruppen ungdomar för den längre behandlingsperioden, kunde någon sådan jämförelse 

inte genomföras. Att TCA hade högre effekter för den kortare behandlingstiden är förvånande 

med tanke på den långa anslagstiden för antidepressiva läkemedel (Åsberg, 1988). Detta kan 

dock bero på att de TCA- preparat som användes i studierna hade snabbare verkningar 

eftersom behandlingstiden har en viss tidsbegränsning i empiriska studier.   

  KBT hade höga effektstorlekar för både den kortare och den längre behandlingstiden, 

vilket inte är så konstigt eftersom KBT är korttidsterapi som oftast är runt 12 veckor (Rosselló 

mfl., 1999).  

 

Begränsningar  

Redan i det här projektets begynnelse rådde det oklarhet gällande begreppsanvändning av 

cognitive therapy och dess två motsvarigheter på svenska KBT och KT (KI, u.å.). I början 

användes sökordet cognitive behavior therapy, men på grund av för få träffar breddades 

sökningen genom att istället söka på den mer vanligt förekommande engelska termen 

cognitive therapy, och genast blev träffarna fler. Problemet uppstod då inspiration till fler 

lämpliga artiklar hämtades från SBU:s rapport (2004) och upptäckten gjordes att de i deras 

referenslista bedömt flera av de redan inhämtade studierna, i själva verket handla om KT och 

inte KBT. I en av dessa studier hade de till och med skrivit cognitive behavior therapy, men 

enligt SBU:s bedömning var det KT. Eftersom jag inte vet vilka mallar som SBU har använt 

sig av för att bedöma vilken terapimetod studierna använder sig av, har mitt eget omdöme fått 

styra valet av artiklar. Det är därmed svårt att helt utesluta att det kan finnas en artikel ibland 

de inkluderade som i själva verket undersöker kognitiv terapi och inte kognitiv 

beteendeterapi. Som nämnts tidigare i bakgrunden (se under Behandlingshistorik), är 

skillnaderna dock inte längre stora mellan KT och KBT, då alla dessa terapier numera 

inkorporerar både kognitiva komponenter likväl som beteendemoment i behandlingen.  

  En annan begränsning som kan ha påverkat resultatet är det oförutsedda bortfall av data 

som uppkom på grund av avsaknad data i artiklarna. Sex studier blev tvungna att exkluderas 
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ur metaanalysen, pga. att författarna inte svarade på mejlet eller att det inte fanns någon 

tillgänglig mejladress. Detta innebar en stor förlust av data, som kan ha påverkat resultatet.      

  En sådan påverkan som denna förlust av material kan ha inneburit uppdagades under 

homogenitetsanalysen av de kombinerade effektstorlekarna. Homogenitetsanalysen visade att 

sju av de 16 beräknade effektstorlekarna hade en signifikant heterogenitet. På grund av brist 

på data kunde dock inte dessa effektstorlekar grupperas ytterligare då det skulle innebära att 

det inte gick att beräkna någon kombinerad effektstorlek alls. Eftersom effektstorlekarna 

varierade sinsemellan är det svårt att avgöra om det är effektstorlekarnas variation eller en 

verklig effekt som gett upphov till resultatet.  

  Ytterligare en begränsning som egentligen mer är en begränsning för den valda metoden, 

kallas för byrålådeproblemet, och utgår ifrån antagandet att det är endast de studier som fått 

fram en effekt som blir publicerade. De övriga studierna som inte hittat någon effekt blir 

liggandes kvar i ”byrålådan” (Andersson, 2003). Detta innebär att de beräknade effekterna  

blir större än vad de i själva verket skulle vara om allt material, även opublicerade studier, 

ingick i metaanalysen.   

  För att man utifrån de resultat som framkommer i metaanalysen ska kunna göra så stora 

generaliseringar som möjligt till en större population, var det ett önskemål att studierna skulle 

vara publicerade i många olika länder över flera världsdelar. Eftersom två stycken multicenter 

studier inkluderades i metaanalysen lyckades en del länder och världsdelar prickas av. En 

världsdel som ingen av de inkluderade artiklarna kom ifrån var Asien. Artiklar hittades som 

var publicerade i Pakistan, Japan och Kina, men på grund av personliga språkliga brister 

kunde dessa artiklar inte inkluderas, då de inte fanns att få tag i på engelska. Detta kan ha 

medfört så kallad språk bias och i förlängningen haft en inverkan på resultatet.  

  En annan faktor att ta ställning till som kan ha inverkat på resultatet är forskar bias. Trots 

den stora tillgång som finns på studier rörande behandlingseffekt av KBT eller medicinering 

mot depression, återkom flera författarnamn flera gånger bland de inkluderade artiklarna. 

Stora forskningsgrupper som publicerar många olika studier tenderar att bli populära och få 

många citeringar, vilket också gör dem lätta att finna och användarvänliga. Eftersom det i 

studierna inte alltid framgår vilka teoretiska preferenser forskarna har och om dem ens har 

några, är detta svårt att kontrollera för. De namn som är återkommande i metaanalysen vars 

studier är inkluderade skiljer sig dock åt och ingen tendens till att vilja överdriva några 

resultat i diskussionen har upptäckts.  
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Generell diskussion 

Sammanfattningsvis så visade resultaten att både KBT och farmaceutisk behandling ger en 

stark positiv effekt mot depression, enligt Cohens definiering av att en stark effekt är d = 0.8 

(Cohen, 1988). Farmaceutisk behandling visade sig vara mer effektiv mot ungdomar, och då 

framförallt SSRI- läkemedlen. Trots detta så visade t- test för två sampel med olika varians att 

skillnaden i effektförändring för KBT och medicinering inte var signifikant (se Bilaga 3). Så 

till vida styrker mina resultat SBU:s slutsatser, KBT är en effektiv metod mot depression och 

bör tas i beaktande som behandlingsalternativ. Fördelarna med KBT är den totala avsaknaden 

av besvärliga biverkningar och kan därför ses som ett lämpligt alternativ för gravida, äldre 

och personer som visat sig lida kraftigt av biverkningar. Numera finns även alternativa 

antidepressiva läkemedel med betydligt färre och mildare biverkningar (LV, 2006), och bättre 

är på väg. Depression är en allvarlig och dödlig sjukdom. I två av alla de studier som 

granskats under projektets gång hade tre personer avlidit under tragiska omständigheter på 

grund av självmord under pågående behandling. Eftersom statistiken visar att 

depressionssjukdomar ökar bland de yngre och att även insjukningsåldern sjunker (Berg m.fl., 

1999), är detta ett viktigt samhällsproblem som vi alla måste bli medvetna om. 
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Bilaga 1. Karaktäristiska för de inkluderade studierna   

Studie År Deltagare Ålder Behandlingsmetod Behandlingstid Medicin Dosering Utfallsmått 

Beck, Hollon, Young, 
Bedrosian, & Budenz. 

1985 18 20 - 65 år KBT 12 veckor 
  

HDRS & BDI 

Berard, Fong, 
Carpenter, Pharm, 
Thomason, & 
Wilkinson. 

2006 187 13 - 18 år Farmakoterapi 
12 veckor + 2 

inkörsveckor m. 
placebo 

Paroxetine 
(SSRI) 

20 - 40 mg/dag BDI & MADRS 

Braconnier, Coent & 
Cohen. 

2003 121 12 - 20 år Farmakoterapi 8 veckor 

Paroxetine 
(SSRI)/ 

Clomipramine 
(TCA) 

Paroxetine: 20 - 
40 mg/dag 

Clomipramine: 
75 - 150 
mg/dag 

MADRS & GAF 

Dekker, Koelen, 
Schoevers, Peen, 
Hendriksen, m.fl. 

2008 44 18 - 65 år Farmakoterapi 16 veckor 
Venlafaxine 

(SNRI) 
75 - 225 
mg/dag 

HDRS & SCL-90-R 

Dimidjian, Hollon, 
Dobson, Schmaling, 
Kohlenberg, Addis, 
m.fl. 

2006 145 18 - 60 år KBT/ Farmakoterapi 16 veckor 
Paroxetine 

(SSRI) 
10 - 50 mg/dag HDRS & BDI 

Elkin, Shea, Watkins, 
Imber, Sotsky, 
Collins, m.fl. 

1989 116 35 ± 8,5 år KBT/ Farmakoterapi 16 veckor 
Imipramine 

hydrochloride 
(SSRI) 

185 mg/dag HDRS, BDI & GAS 

Hautzinger, Jong-
Meyer, Treiber, 
Rudolf, & Thien. 

1996 129 18 - 58 år KBT/ Farmakoterapi 8 veckor 
Amitriptyline 

(TCA)  
HDRS & BDI 

Hollon, DeRubeis, 
Evans, Wiemer, 
Garvey, Grove, m.fl. 

1992 82 18 - 62 år KBT/ Farmakoterapi 12 veckor 
Imipramine 

hydrochloride 
(SSRI) 

75 - 450 
mg/dag 

HDRS, BDI & GAS 

Judd, Rapaport, 
Yonkers, Rush, 
Frank, Thase, m.fl. 

2004 81 ≥ 18 år Farmakoterapi 
12 veckor + 4 

inkörsveckor på 
placebo 

Fluoxetine 
(SSRI) 

10 - 20 mg/dag HDRS, BDI & GAF 

 



Studie År Deltagare Ålder Behandlingsmetod Behandlingstid Medicin Dosering Utfallsmått 

Keller, McCullough, 
Klein, Arnow, Dunner, 
Gelenberg, m.fl.. 

2000 454 18 - 75 år KBT/ Farmakoterapi 12 veckor 
Nefazodone 

(SNDRI) 
200 - 600 
mg/dag 

HDRS 

Keller, Ryan, Strober, 
Klein, Kutcher, 
Birmaher, m.fl.. 

2001 188 12 - 18 år Farmakoterapi 8 veckor 
Paroxetine/ 
Imipramine 

(SSRI) 

Paroxetine: 20 - 
40 mg/dag 

Imipramine: 50 
- 300 mg/dag 

HDRS 

Laidlaw, Davidson, 
Toner, Jackson, Clark, 
Law, m.fl.. 

2008 20 ≥ 60 år KBT 18 veckor     HDRS & BDI 

Luty, Carter, 
McKenzie, Rae, 
Frampton, Mulder, 
m.fl.. 

2007 86 ≥ 18 år KBT 16 veckor     
HDRS, BDI, 
MADRS &         
SCL-90-R 

Malt, Robak, Madsbu, 
Bakke, & Loeb.  

1999 243 18 - 79 år Farmakoterapi 
10 sessioner/ 24 

veckor 

Sertraline 
(SSRI)/ 

Mianserin (TCA) 

Sertraline: 50 - 
200 mg/dag 

Mianserin: 30 - 
120 mg/dag 

MADRS 

Murphy, Simons, 
Wetzel, & Lustman. 

1984 35 18 - 60 år KBT/ Farmakoterapi 12 veckor 
Nortriptyline 

hydrochloride 
(TCA) 

50 - 75 mg/dag HDRS & BDI 

Ravindran, Anisman, 
Merali, Charbonneau, 
Telner, Nialik, m.fl.. 

1999 22 21 - 54 år Farmakoterapi 
12 veckor + 1 

inkörsvecka med 
placebo 

Sertraline (SSRI) 
50 - 200 
mg/dag 

MADRS 

Rosselló, & Bernal. 1999 25 13 - 18 år KBT 12 veckor     SAS-CA 

Rush, Beck, Kovacs, 
& Hollon. 

1977 41 18 - 65 år KBT/ Farmakoterapi 12 veckor 
Imipramine 

hydrochloride 
(SSRI) 

75 - 250 
mg/dag 

HDRS & BDI 

 



Studie År Deltagare Ålder Behandlingsmetod Behandlingstid Medicin Dosering Utfallsmått 

Shapiro, Barkham, 
Rees, Hardy, 
Reynolds, & Startup. 

1994 58 
40,5 ± 9,5 

år 
KBT 8 eller 16 veckor     

BDI, SCL-90-R & 
SAS 

Stice, Rohde, Seeley, 
& Gau. 

2008 89 14 - 19 år KBT 6 veckor     BDI  

Uher, Maier, Hauser, 
Marušič, Schmael, 
Mors, m.fl.. 

2009 468 ≥ 18 år Farmakoterapi 12 veckor 

Escitalopram 
(SSRI)/ 

Nortriptyline 
hydrochloride 

(TCA) 

Escitalopram: 
10 - 30 mg/dag 
Nortriptyline: 50 
- 200 mg/dag 

HDRS, BDI & 
MADRS 

Ward, King, Lloyd, 
Bower, Sibbald, 
Farrelly, m.fl.. 

2000 63 37 ± 12,2 år KBT 6 - 12 sessioner     BDI & SAS 

 



Bilaga 2a. Medelvärde och standardavvikelse, samt inomgruppseffekt för Kognitiv 

 beteendeterapi. 

 

 

Nr. Studie Deltagare M före SD före M efter SD efter Inomgrupps d 

1 Beck m.fl., (1985). 18 
BDI: 31.00 

HDRS: 21.67 

BDI: 7.63 

HDRS: 3.37 

BDI: 8.64 

HDRS: 6.00 

BDI: 8.45 

HDRS: 4.86 

BDI: 2.78 

HDRS: 3.81 

2 
Dimidjian m.fl., 

(2006). 
45 

BDI: 30.71 

HDRS: 19.685 

BDI: 6.28 

HDRS: 2.225 

BDI: 13.6 

HDRS: 8.76 

BDI: 11.86 

HDRS: 5.855 

BDI: 1.89 

HDRS: 2.70 

3 Elkin m.fl., (1989). 59 

BDI: 27.0 

HDRS: 19.6 

GAS: 52.4 

BDI: 7.9 

HDRS: 3.9 

GAS: 7.9 

BDI: 13.4 

HDRS: 10.7 

GAS: 64.4 

BDI: 10.6 

HDRS: 7.9 

GAS: 12.4 

BDI: 1.47 

HDRS: 1.51 

GAS: 1.18 

4 
Hautzinger m.fl., 

(1996). 
66 

BDI: 29.05 

HDRS: 24.1 

BDI: 6.85 

HDRS: 4.7 

BDI: 11.65 

HDRS: 9.25 

BDI: 9.4 

HDRS: 6.95 

BDI: 2.14 

HDRS: 2.55 

5 Hollon m.fl., (1992). 25 

BDI: 30.1 

HDRS: 24.1 

GAS: 46.3 

BDI: 5.7 

HDRS: 4.3 

GAS: 7.6 

BDI: 13.3 

HDRS: 13.3 

GAS: 64.1 

BDI: 12.0 

HDRS: 10.0 

GAS: 17.8 

BDI: 1.90 

HDRS: 1.51 

GAS: 1.40 

6 Keller m.fl., (2000). 228 HDRS: 26.4 HDRS: 4.85 HDRS: 15.1 HDRS: 10.14 HDRS: 1.51 

7 Laidlaw m.fl., (2008). 20 
BDI: 19.60 

HDRS: 11.40 

BDI: 5.22 

HDRS: 3.08 

BDI: 9.40 

HDRS: 5.25 

BDI: 8.56 

HDRS: 4.48 

BDI: 1.48 

HDRS: 1.63 

8 Luty m.fl., (2007). 86 

BDI: 28.7 

HDRS: 16.7 

MADRS: 24.4 

SCL: 1.27 

BDI: 10.4 

HDRS: 4.6 

MADRS: 6.2 

SCL: 0.61 

BDI: 14.8 

HDRS: 7.6 

MADRS: 10.5 

SCL: 0.66 

BDI: 12.4 

HDRS: 6.8 

MADRS: 9.4 

SCL: 0.60 

BDI: 1.22 

HDRS: 1.60 

MADRS: 1.78 

SCL: 1.01 

9 Murphy m.fl., (1984). 19 
BDI: 28.92 

HDRS: 18.83 

BDI: 4.72 

HDRS: 3.00 

BDI: 10.88 

HDRS: 7.75 

BDI: 8.93 

HDRS: 6.50 

BDI: 2.64 

HDRS: 2.33 

10 Rosselló m.fl., (1999). 25 SAS: 28.47 SAS: 7.91 SAS: 31.18 SAS: 7.07 SAS: 0.36 

11 Rush m.fl., (1977). 19 
BDI: 30.21 

HDRS: 20.94 

BDI: 6.64 

HDRS: 3.40 

BDI: 7.26 

HDRS: 6.25 

BDI: 7.74 

HDRS: 3.98 

BDI: 3.19 

HDRS: 3.98 

12 Shapiro m.fl., (1994). 58 

8 sessioner 

BDI: 20.80 

SCL: 2.17       

SAS: 2.73                 

16 sessioner 

BDI: 22.23 

SCL: 2.18      

SAS: 2.86 

8 sessioner 

BDI: 3.55 

SCL:0.55 

SAS: 0.37     

16 sessioner 

BDI: 5.47 

SCL: 0.54 

SAS: 0.32 

8 sessioner 

BDI: 9.5     

SCL: 0.98  

SAS: 2.16      

16 sessioner 

BDI: 9.4     

SCL: 1.06   

SAS: 2.37  

8 sessioner 

BDI: 8.87 

SCL: 0.8    

SAS: 0.52     

16 sessioner 

BDI: 7.89 

SCL: 0.81 

SAS: 0.52 

8 sessioner     

BDI: 1.82          

SCL: 1.76         

SAS: 1.28             

16 sessioner      

BDI: 1.92          

SCL: 1.66         

SAS: 1.17 

13 Stice m.fl., (2008). 89 
BDI: 20.03 

SAS: 2.80 

BDI: 10.35 

SAS: 0.49 

BDI: 10.77 

SAS: 2.52 

BDI: 9.04    

SAS: 0.49 

BDI: 0.96     

SAS: 0.57 

14 Ward m.fl., (2000). 63 
BDI: 27.6    

SAS: 2.63 

BDI: 8.4 

SAS: 0.47 

BDI: 14.3  

SAS: 2.25 

BDI: 10.8 

SAS: 0.56 

BDI: 1.39    

SAS: 0.74 
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