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RECENSIONER 

V
arför inte börja med några 
nedslående siffror? Unge-
fär 5 procent av de vuxna i 
västvärlden uppfyller varje 
år kriterierna för egentlig 

depression, med allt vad detta innebär 
av personliga, sociala och ekonomiska 
påfrestningar. Till de i särklass mest 
studerade behandlingarna hör KBT, 
men bara cirka 50 procent av de pa-
tienter som behandlas för depression 
med KBT och/eller beteendeaktivering 
återhämtar sig. Den andra hälften har 
endast begränsad nytta eller ingen nyt-
ta alls av behandlingen. 

Ännu dystrare är att det bland åter-
hämtade klienter finns en högst betyd-
lig andel som återfaller och endast en 
tredjedel av patienterna som genom-
gått psykologisk behandling är fria från 
depression 12 månader senare. Dessa 
nedslående siffror presenteras i ett in-
ledande avsnitt och utgör fond för an-
tologins fortsatta och mer upplyftande 
tema – vikten av att fortsätta utvecklan-
det av effektivare psykologisk behand-
ling vid depression.

Inom Becks schemateori (CBT) för de-
pression, liksom inom beteendeaktive-
ringstraditionen (BA) uppmärksammas 
förstås behovet av att hitta effektivare 
terapier som också förebygger återfall. 
Dessutom har en rad nyare inriktning-
ar utvecklats från KBT under senare 
år, till exempel metakognitiv terapi 
(MCT), Mindfulness-based Cognitive 
Therapy (MBCT) och Acceptance and 
Commitment Therapy, ACT. 

Varför inte stanna upp här en kort 
stund: Hur många av oss kliniker och 
läsare är kapabla att jämföra model-
ler, redogöra för behandlingsprinciper, 
centrala interventioner och evidens 

”Likheter och särdrag hos behandlings-
metoder vid depression” 
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från mer än, låt säga, två olika perspek-
tiv, till exempel BA och ACT eller CBT 
och BA? 

Efter en första sektion av samlingsvo-
lymen Treating Depression där bland an-
nat diagnostik, epidemilogi, psykobiolo-
giska processer samt efficacy för KBT 
avhandlas, får i den andra sektionen 
ledande företrädare för CBT, MCT, BA, 
MBCT och ACT presentera respektive 
modell med teoretiska begrepp, koncep-
tualisering och evidens för metoden. I 
den tredje sektionen av volymen får se-
dan frontfigurer för respektive perspek-
tiv genomföra depressionsbehandling 
av den fiktiva klienten Gail.

I två särskilda kapitel guidas läsaren 
genom en kritisk granskning av res-
pektive modell, deras särdrag, likheter, 
styrkor och svagheter (det första jämfö-
rande kapitlet av John Keefe och Robert 
DeRubeis) och senare, efter respektive 
genomförda behandlingar av fallet Gail, 

en motsvarande granskning i ett kapitel 
av Robert Leahy. 

Några slutsatser som Leahy drar är, 
att även om CBT är den av modellerna 
som i behandlingsforskning har störst 
mängd empiriskt stöd, kan man inte 
vara nöjd med behandlingsresultaten 
och det finns i dag heller ingen defini-
tiv kunskap om att någon av modellerna 
överträffar de andra. 

Kanske kan detta vid första anblick 
låta motsägelsefullt, men det Leahy 
refererar till är att modellerna inte 
tillräckligt testats mot varandra i jäm-
förande studier och att de verksam-
ma mekanismerna och processerna i  
behandlingarna ännu i stora drag är 
okända. 

Några uppenbara särdrag som blir tyd-
liga och som vi själva finner intressan-
ta är att det i endast en av modellerna 
CBT, bearbetas negativa kognitioner 
(negativa tankar och schema) på inne-
hållsnivå. I de övriga behandlingarna 
har man ett tydligare fokus på kognitiv 
process, sättet att förhålla sig till nega-
tiva tankar och på att motverka rumine-
rande/ältande (vilket förutsätts utgöra 
en mycket viktig depressiv process). 

Mindfulness och acceptans är centra-
la inslag i tredje vågens modeller (ACT 
och MBCT) medan man i MCT betrak-
tar det första av dessa inslag som alltför 
omfattande, oprecist och onödigt och 
det andra som överflödigt och otydligt 
begrepp. I stället använder MCT in-
terventioner som Attention Training 
Technique och Detached Mindfulness, 
DM (DM kräver inte omfattande öv-
ning och skiljer sig också på flera andra 
sätt från traditionell mindfulness).

Modellerna skiljer sig förstås ock-
så åt vad gäller bredd; CBT, MCT och 



 NR 3 2016 PSYKOLOGTIDNINGEN   33 

ACT är ju mer av generiska modeller 
där depressionsbehandling endast är 
ett av tillämpningsområdena. MCT är 
dessutom intressant genom att model-
len tydligt specificerar problematiska 
psykopatologiska processer (så kallade 
CAS-aktivitet samt dysfunktionella 
metakognitioner) samt föreskriver in-
terventioner riktade exakt och syste-
matiskt mot just dessa processer. 

Är det här då en bok för den som vill in-
tegrera och välja det bästa ur varje mo-
dell? Extremt tveksamt! Redaktörerna 
Adrian Wells och Peter Fisher – tillika 
författare till kapitlen om MCT – var-
nar starkt för detta och lyfter här fram 

den överhängande risken för begrepps-
lig och terapeutisk avdrift. Terapeuten 
riskerar då att utveckla en hemsnickrad 
terapi utan uns av – eller med högst 
osäker evidens. Wells och Fisher fram-
håller vikten av att tydliggöra skillnader 
i respektive modeller. Detta för att dels 
möjliggöra ökad teoretisk och klinisk/
praktisk förståelse för olika terapeu-
tiska principer, dels för att det ska vara 
möjligt att empiriskt nå ökad kunskap 
om verksamma mekanismer. 

Teori- och metodintegritet betonas 
kanske starkast i MCT, som ju är en 
transdiagnostisk modell som syftar till 
att kunna förstå och behandla i stort 
sett alla former av psykopatologi. Att 
blanda till exempel MCT med annan 

psykoterapi leder just till otydlighet och 
till förlorad precision i behandlingen 
enligt Wells och Fisher eftersom flera 
av interventionerna i de andra model-
lerna är direkt inkompatibla med MCT. 

Hela upplägget med att tydliggö-
ra särdrag och likheter genom att låta 
framstående företrädare för olika be-
handlingsmodeller beskriva sin res-
pektive modell och sedan behandla ett 
fiktivt fall blir synnerligen informativt, 
tycker vi. Det här greppet har vi sett 
minst en gång tidigare och det blev inte 
mindre lyckat den här gången, i stället 
blev det mer omfångsrikt och mer av 
jämförande analyser. Den som är intres-
serad också av några av de mest lovande 
modellerna för behandling av generali-
serat ångestsyndrom (GAD) finner ett 
motsvarande upplägg i tidskriften Cog-
nitive and Behavioral Practice (2013) 
där Intolerance of uncertainty CBT på 
liknande sätt jämförs med Acceptance- 
based BT, Emotion Regulation Therapy 
och MCT. 

Bör Treating Depression då läsas på 
varje psykolog- och psykoterapeut-
program där KBT-inriktning finns? 
Givetvis. Ska man som psykolog/psy-
koterapeut med intresse för KBT vid 
depression läsa den? Det tycker vi. ●

”Att blanda MCT med  
annan psykoterapi  
leder till otydlighet och  
förlorad precision”
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Människor reagerar olika på 
allvarliga händelser. Många klarar 
sig bra, andra inte. Det finns dock ett 
tydligt samband mellan svår expo-
nering för en allvarlig händelse och 
omfattande och långvarig psykisk 
påverkan. Den kan visa sig både i 
form av posttraumatiska stressreak-
tioner och i nedsättning av allmänt 
psykiskt välbefinnande. 

Magnus Brolin och Per Calle-
berg, båda psykologer, samt Mikael 
Westrell, socionom, har samtliga 
lång erfarenhet av krishantering i 
arbetslivet. Boken beskriver dagens 
kunskapsläge och vad som fungerar 
när det gäller krisstödsinsatser. Ett 
centralt tema i boken är ledarska-
pets betydelse. 

Boken ger praktiska råd om hur 
krisberedskap skapas i en organisa-
tion, från planering och utformande 
av en krisgrupp till handlingsplaner, 
utbildning och övning. Den tar även 
upp hur stödet praktiskt kan utfor-
mas för yrkesgrupper som påverkas 
sekundärt, exempelvis inom polisen. 

Den vänder sig till alla som i sitt 
yrkesliv kan möta personer som varit 
med om traumatiska upplevelser 
och ger värdefulla kunskaper till 
drabbade och deras anhöriga.

 Boken kom ut första gången 
2011 och fick då ett bra mottag-
ande, andra upplagan har reviderats 
och uppdaterats.●

NÄTMOBBNING 
Handbok för skolan

Av Ann Frisén och Sofia Berne
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I slutet av 2012 inträffade det 
så kallade Instagram-upploppet, 
och medias uppmärksamhet rik-
tades mot Göteborg. Nätmobb-
ning var plötsligt på allas läppar. 
Forskarna beräknar att cirka en av 
tio skolelever utsätts för nätmobb-
ning, en typ av mobbning som kan 
pågå dygnet runt och var än den 
utsatta befinner sig. 

Skolan har ett ansvar att utreda 
och åtgärda nätmobbning. Men hur 
då? Ann Frisén, psykolog och profes-
sor, samt Sofia Berne, psykolog och 
forskare, båda vid Göteborgs univer-
sitet har skrivit boken Nätmobbning 
– Handbok för skolan. Boken vänder 
sig till lärare, specialpedagoger och 
personal inom elevhälsan. Förfat-
tarna tar även upp aktuell svensk 
och internationell forskning om 
nätmobbning.

Boken tar upp en rad exempel och 
handfasta råd som ger läsaren kun-
skap för att både förstå och hantera 
nätmobbning och den fungerar även 
som en kunskapskälla för föräldrar 
och andra som vill veta mer om 
nätmobbning. ●


