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Sammanfattning  

Co-terapi innebär att två terapeuter arbetar tillsammans i terapi med en eller flera patienter och 

uppstod inom ramen för familjeterapi.  Syftet med denna uppsats var att belysa om det finns 

forskningsstöd för att co-terapi fungerar, såväl för familjer och par i behandling, som för nya 

terapeuter som ska skolas in i yrket, samt vilken inverkan co-terapiskapet kan ha på terapeuternas 

utveckling. Vår frågeställning var om det är möjligt att utfärda rekommendationer om när co-terapi 

är att föredra i behandlingen utifrån den forskning som finns om co-terapi. Metoden i denna 

litteraturstudie blev en systematisk litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar som avhandlade 

dessa ämnen. Tio relevanta artiklar valdes och analyserades och presenteras utifrån olika teman. 

Resultaten var mångfasetterade och gav inga entydiga svar angående om och när co-terapi bör 

användas. Det betonades att ett gott behandlingsresultat vid co-terapi förutsatte en hög grad av 

samarbete mellan terapeuterna. Det fanns fördelar med co-terapi: det var värdefullt vid byte av 

terapeut då utgående och ingående terapeut kunde samverka; en stark allians mellan terapeuterna 

kunde utgöra en förebild av en relation med fungerande kommunikation; i en utbildningssituation 

fann oerfarna terapeuter det utvecklande med co-terapi med erfaren terapeut. Slutsatsen är att av de 

artiklar som analyserades går det inte att rekommendera co-terapi inom några specifika 

sammanhang men heller inte att avfärda i något sammanhang. Co-terapi är vad co-terapeuterna gör 

det till och för att göra bra co-terapi krävs kännedom om varandra, en allians och en vilja och tro på 

att arbeta co-terapeutiskt.  

Nyckelord: co-terapi, familjeterapi, parterapi, rollmodellering, arbetsallians 
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Bakgrund 

Familjeterapi uppstod under åren efter andra världskriget som en dittills oprövad metod att hjälpa 

människor med psykiatriska, känslomässiga eller relationella problem. Parallellt med 

familjeterapins utveckling skedde en utveckling när det gällde mediciner till psykiskt sjuka, 

speciellt antipsykotiska och antidepressiva mediciner. I spåren av detta utvecklades också andra nya 

terapeutiska metoder som beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi. Psykoanalysen och den 

psykodynamiska terapin förlorade gradvis mark till de nya terapierna (Barker et al., 2013). 

Under 50-talet påpekade Nathan Ackerman att psykiatriker hade utvecklat en skicklighet i att 

koppla mental sjukdom till familjehistorien, men inte skaffat sig kunskap i att studera 

familjeprocesser här och nu. Sedan kom Gregory Bateson, Jay Haley, John Weekland och Don 

Jackson på MRI, (Mental Research Institute) i Palo Alto Kalifornien, och skapade teorin om 

Double-Bind, som var kommunikationsteroretisk i sitt ursprung. Teorin beskrev en kommunikation 

där två motstridiga budskap levererades samtidigt och där mottagaren varken kunde svara rätt eller 

dra sig undan. Under 50-talet kom också psykoanalytiska terapeuter att intressera sig för 

familjeterapi. Både Ivan Boszormenyi-Nagi och Carl Whitaker var psykoanalytiskt skolade och 

hade ett multigenerationellt synsätt på terapin och tog ofta med tre generationer i sessionerna 

(Barker et al., 2013). 

Under 60-talet fortsatte utvecklingen med Paul Watzlawick och kommunikationsteori. Jay Haley 

skrev böcker om Milton H. Ericson som hade stort inflytande på Haleys strategiska terapi, trots att 

Ericson själv inte var familjeterapeut. Salvador Minuchin skapade den strukturella terapin. 

Envägsspegeln gjorde också sitt intåg under 60-talet. I Storbritannien fanns Ronald Laing som 

arbetade familjeterapeutiskt med schizofrena. Amerikanska Virginia Satir anslöt till Jackson och 

MRI. Hon var särskilt intresserad av hur familjerna kommunicerade känslor med varandra (Barker 

et al., 2013). 
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Det brukar hävdas att familjeterapin under 70-talet blev myndig och accepterad som metod för de 

flesta psykiatriska tillstånd. Philadelphia Child Guidande Clinic under Minuchin blev världsledande 

centrum beträffande psykosomatiska sjukdomar och anorexia nervosa. Milano-teamet började också 

att formera sig under denna tid och frågor ställdes om hur olika sjukdomssymptom var kopplade till 

familjesystemet (Barker et al., 2013). 

Under första delen av 80-talet fortsatte Milano-teamets popularitet att växa. För många blev 

familjeterapi synonymt med envägsspegel och team-arbete. Videoinspelade sessioner blev också en 

populär arbetsmetod. Senare under decenniet närmade sig de olika familjeterapeutiska skolorna 

varandra. Terapeuter började använda varandras koncept och tekniker. De nya terapierna som kom 

under detta årtionde var bland annat den narrativa terapin, företrädd främst av Michael White. Det 

externaliserande samtalet blev en vändpunkt när det gällde att lyfta skuld från patienten. Den 

lösningsfokuserade terapin började också tillämpas alltmer. Den utvecklades främst vid Brief 

Therapy Centre i Milwakee av av Steve de Shazer (Barker et al., 2013). 

Under 90-talet etablerade sig familjeterapin som ett alternativ bland andra psykoterapier. 

Socialkonstruktivismen gjorde sig hörd inom familjeterapin. McNamee och Gergen skrev om 

terapin som en social konstruktion, att lösningarna på våra problem i terapin kommer inifrån. Synen 

på terapeuten som experten som löste människors problem började ifrågasättas. Det reflekterande 

teamet var en konsekvens av detta synsätt. Det hörde samman med det postmoderna synsättet på 

terapi. Harlene Andersen är en av företrädarna för terapin som en konversationsform mellan 

terapeuten och familjemedlemmarna. Fokus är på det relationella systemet och på samtalsprocessen, 

där man talar, undersöker och tolkar berättelserna tillsammans. Efter 90-talet har utvecklingen 

fortsatt med Emotional Focus Therapy (EFT) med till exempel Sue Johnsons modell för parterapi. 

EFT utgår från människans inneboende drivkraft att sträva efter relation och hämtar teoribildningen 

från anknytningsteori (Barker et al., 2013). 

Den svenska utvecklingen har i stort sett följt utvecklingen i USA och övriga Europa. Men några 

hållpunkter är värda att nämnas: 

I Sverige fanns Gustav Johnsson och barnbyn Skå redan i slutet av 40-talet. Där bedrevs radikala 

familjebehandlingar. Vid sidan om detta fanns professor Anna-Lisa Anell i Uppsala som företrädde 
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en mer medicinsk barnpsykiatri. Under samma period utvecklades också den psykodynamiska 

lekterapin i Stockholm. Denna fick allt mer fäste inom barnpsykiatrin som var under uppbyggnad 

(Ringborg, 2012). 

Marianne Cederblad, som hade arbetat med ”Skå-Gustav”, blev en galjonsfigur inom svensk 

familjeterapi. Hon var verksam i Svenska föreningen för psykisk hälsovård. De började erbjuda 

längre utbildningar i familjeterapi och handledning i familjeärenden. Förutom de amerikanska 

influenserna hämtades inspiration från England och främst från Satir, men även från Tony 

Manocchio som verkade som utbildare i Sverige under 70-talet (Ringborg, 2012). 

De familjediagnostiska systemen kom i början av 80-talet. Nu skedde också en omsvängning inom 

barnpsykiatrin från den strukturella till den systemiska terapin. Under 90-talet fortsatte den 

systemiska utvecklingen. Parallellt med den utvecklingen kom ett växande krav på evidens och 

vetenskaplighet för metoderna inom barn- och vuxenpsykiatrin. Andra familjeterapeutiska metoder 

fick genomslag i Sverige, metoder som var beforskade i USA, till exempel multisystemisk terapi 

och funktionell familjeterapi. Under 2000-talet har det familjeterapeutiska synsättet fått ta ett steg 

tillbaka för det neuropsykiatriska paradigmet inom psykiatrin. En ny inriktning som försökt ta plats 

på den svenska arenan är anknytningsbaserad familjeterapi (Ringborg, 2012).  

Co-terapi 

Den mest förekommande terapeutiska relationen historiskt sett är mellan en patient och en terapeut. 

Inom familjeterapin har det förekommit att två terapeuter har arbetat tillsammans. Det arbetssättet 

benämns co-terapi och beskriver det förhållande där terapi bedrivs med en eller flera patienter och 

två terapeuter närvarande i rummet (Hendrix et al., 2001). 

Co-terapi tillämpades från början i utbildningar till psykiater inom psykiatrin, som en 

lärlingssituation där den som skulle tränas i yrket var satt som observatör. Historiskt tycks det 

klarlagt att co-arbete primärt var konstruerat för träningsändamål. Det handlade då till väldigt liten 

del om att ha en arbetsrelation till den mer erfarne kollegan (Latham, 1982). 

!  6



När uppstod co-terapin som vi känner den? Sigmund Freud skrev och arbetade extensivt med 

människans inre familj, men tycks inte ha bjudit in den levande familjen i rummet. Bland Freuds 

lärjungar tycks i synnerhet Alfred Adler och Carl Jung ha invänt mot Freuds överbetoning av 

individen. För Adler var människans sociala sammanhang och aktuella situation viktiga i 

behandlingen. Co-terapin kan ha börjat på Adlers ”Child guidande centre” under det sena 30-talet. 

Alexandra Adler skrev om sin far att han ansåg att barnet blev mottagligare för behandling då två 

personer, en läkare och en socialarbetare, diskuterade barnets situation när barnet hörde på (Roller  

& Nelson, 1991). 

Bruket av en andra terapeut har inte varit begränsat till familjer eller grupper. Amerikanen Rudolf 

Dreikurs förde in co-terapin även i mötet med enskilda klienter i sin verksamhet på 40-talet (Roller 

& Nelson, 1991). Detta är en metod som förekommer med psykosdrabbade i Sverige än i dag 

(personlig kommunikation, Sparrman, 2015). 

Loefter och Weinstein beskrev redan 1954 (ref. i Latham, 1982, s 258) fördelarna med co-terapi 

som inlärningsmetod för blivande psykoterapeuter.  Eftersom ansvaret delas med en erfaren terapeut 

kan introduktionen till terapin bli mindre hotfull. Känslor av oduglighet eller ens egen betydelse kan 

bli mindre påträngande ifall terapin skulle utvecklas ogynnsamt. Ångestnivån hos den blivande 

terapeuten kan också minska när denne förstår att det inte behövs så hög aktivitet i terapirummet av 

honom. Vetskapen om att det finns stöd från den erfarne terapeuten gör det möjligt med spontana 

initiativ, i förvissningen om att räddning finns om det går fel. Den blivande terapeuten känner sig 

involverad i terapiprocessen och lär sig om terapins möjligheter och begränsningar i olika metodval. 

Hen gör det både genom att observera den erfarne terapeuten och genom att pröva själv. Den 

erfarne terapeuten kan återkoppla vad hen sett hos den andre och diskutera sina egna initiativ i en 

lärosituation efteråt. Utan co-terapi är alternativet handledning. Den sker utifrån minnesbilder, 

intryck, anteckningar och filmupptagningar. Detta utgör en grund för reflexioner kring terapin. 

Vissa fallgropar i co-terapi som undervisningsmetod observerades av Payne (1977, ref. i Latham, 

1982, s 262). Han menade att teori kan vara svårt att lära ut i ett praktiskt sammanhang. För mycket 

vikt riskeras läggas vid att studera den erfarne terapeuten i tron att det är all kunskap om terapi som 

finns där. Vidare hävdade Payne att modellen är konservativ till sin natur. 
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Whitaker uppmuntrade inte imitation av handledaren som inlärningsmetod. Betydligt bättre 

inlärning sker då erfarna terapeuter tillhandahåller tillstånd och skydd för den oerfarne att 

experimentera inom ramen för terapin. Deras gemensamma arbete resulterar i en delad erfarenhet 

som är mera levande och användbar som inlärning än vad utsikten från handledarens stol är (Neill 

& Kniskerns, 1982). 

Andra har pekat på möjligheten som co-terapin kan innebära för terapeuterna att växla uppgifter 

sinsemellan, mellan en som är aktiv samtalsledare och en som observerar och reflekterar. Här faller 

ett speciellt ansvar på observatören på att lyfta kollegans blick och erbjuda en alternativ syn på 

klienterna, sig själv och hela systemet. Observatören kan störa samtalet då han bedömer det 

lämpligt och utgöra en slags kommenterande kör, som i ett klassiskt grekiskt drama och därmed 

lyfta skeenden som fallit i den terapeutiska skuggan (Hannum, 1980). 

I den litteratur som tar upp co-terapi och som ingår i denna bakgrund framkommer några 

återkommande synpunkter avseende co-terapi. Terapeuten har tillgång till stöd i terapisituationen i 

mötet med klienterna. Relationen mellan terapeuterna är något klienterna kan observera och 

kopiera. Om en terapeut har styrkor som den andra inte har och vice versa, så blir det ett 

komplement till eventuella individuella svagheter hos en enskild terapeut. Om en terapeut skulle 

utebli någon gång kan kontinuiteten med terapin fortgå. Terapeuten kan fortlöpande få återkopplat 

sina egna insatser i terapin av den andre. Co-terapin kan för klienterna återskapa något av en 

ursprungsfamilj. Co-terapin kan också öka kreativiteten och bredda idéer om tekniker och idéer om 

behandling. Vidare framkommer att relationen mellan terapeuterna kan bli så viktig och intressant 

att klienternas mål med terapin hamnar i periferin. När terapeuterna börjar dela sina erfarenheter 

med varandra kan det bidra till en positiv personlig utveckling hos var och en av dem, men riskera 

att utesluta klienterna i detta spännande interna samtal. Familjen kan gå miste om spännande 

berättelser ur terapeuternas erfarenheter, som den kan ha nytta av. Om relationen mellan 

terapeuterna är allt annat än god kan den också bli till en skadlig modell för klienterna, då de kan 

förledas att tro att det som terapeuterna visar upp är eftersträvansvärt att härma (Bowers & Gauron, 

1981). 

Mycket kan hända under en terapisession med en familj, både verbalt och icke-verbalt. Om två 

terapeuter är närvarande är det mindre risk att viktig information missas. Ibland används co-terapi 

!  8



för att säkerställa att olika synsätt kan tillgodoses, till exempel ett medicinskt och ett socialt. Det 

kan ibland vara användbart vid en bedömning men kan inte rekommenderas för en terapi. Wynne 

och Green (1985, ref. i Carpenter, 1993, s 206-207) har observerat en fara med co-terapi som ligger 

i att båda terapeuterna förmodar att den andre ska axla ledarskapet för sessionen och att ingen tar 

ansvar för att leda samtalet. Brent och Marine (1982, ref. i Carpenter, 1993, s 209) uppmärksammar 

tre faser som co-terapirelationen genomgår; kampen om makt och kontroll, utvecklandet av 

intimitet och slutligen separation. Dessa faser påverkar även själva terapin. Faran med att ha co-

terapirelationen i fokus är om upptagenheten och hänfördheten över mötet med den andre 

terapeuten gör att alltför litet ljus hamnar på familjen. Det är viktigt att komma ihåg att även om 

familjens svårigheter ofta kan avspeglas i co-terapirelationen, kan också co-terapirelationen bli en 

modell som försvårar för familjen att lösa sina problem. Därför är det essentiellt att båda 

terapeuterna lägger ner tid på att förbereda och utvärdera sin arbetsrelation. Kingston och Smith 

(1983, ref. i Carpenter, 1993, s 222) har tecknat ned olika frågor som måste lösas innan det bestäms 

om en arbetsrelation ska inledas, oavsett vilken metod som ska användas. Båda terapeuterna måste 

för det första tro på co-terapi som en framgångsrik metod och samtidigt inse att det tar tid att 

utveckla en god arbetsrelation. De måste vara beredda på att arbeta med relationella svårigheter när 

de uppstår. De ska kunna prata öppet om köns- och rollolikheter, hierarkiska olikheter och olikheter 

i personliga värderingar. De måste också förstå att frukten av deras arbete kommer av ett delat 

ansvar. Slutligen ska de också godkänna att ha pre- och postterapeutiska diskussioner samt att 

kunna ge såväl positiv som negativ kritik kring den andres insats under terapin (Carpenter,1993). 

En ansats till en svensk, officiell inställning till co-terapi hittas i familjeterapeuten Sten Lundqvists 

BUP-rapport Grunder i barn- och ungdompsykiatriskt arbete, där han beskriver i vilka lägen det är 

av särsild vikt att vara två terapeuter i mötet med familjen. Lunqvist pekar på möjligheten att 

samtidigt tålmodigt bygga förtroende hos familjen och effektivt samla information. Här kan 

kompletterande kompetenser vara till hjälp i mötet med familjen. Han påpekar vidare att co-terapi 

minskar risken att bli indragen i familjens destruktiva mönster, ett professionellt perspektiv 

upprätthålls lättare. Lundqvist lyfter också fram värdet av att inte vara ensam eftersom två 

terapeuter kan samråda kring en sammanfattande bedömning. Detta gäller i synnerhet i lägen av 

extra stort allvar, som vid suicidrisk eller annat självdestruktivt beteende. Det kan även vara 

värdefullt vid mycket starka familjekonflikter samt då en eller båda föräldrarna har psykisk 

sjukdom eller missbruk. I sin rapport skildrar Lundqvist vidare värdet av den möjlighet till 
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reflekterande som co-terapi innebär, då terapeuterna diskuterar kring samtalsinnehållet med 

varandra i terapin. Även eventuell ångest  som kan uppstå i familjesamtalet blir mer hanterbar vid 

co-terapi (Lundqvist, 2011). 

Författarna av denna uppsats har klinisk erfarenhet av att arbeta co-terapeutiskt. Genom att 

analysera artiklarna och belysa teorin och empirin för co-terapi avser vi att undersöka vad 

forskningen säger om det arbetssättet. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa vad som beskrivs i aktuell litteratur vad gäller co-terapi och  

om det är möjligt att utfärda rekommendationer för när co-terapi är att föredra i behandlingen 

utifrån aktuell forskning om co-terapi. 

Frågeställningar 

Vilket forskningsstöd finns för att co-terapi fungerar såväl för familjer och par i behandling, som för 

nya terapeuter som ska skolas in i yrket, samt vilken inverkan kan co-terapiskapet ha på 

terapeuternas utveckling?  
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Metod 

Uppsatsen är en beskrivande litteraturstudie (Olsson & Sörensen, 2011). En systematisk 

litteratursökning har genomförts via databaserna PsycINFO och PubMed med sökorden “Co-

therapy and family therapy”.  Cirka 120 träffar erhölls som på något sätt berörde psykoterapi. Av 

dessa har 10 artiklar valts ut för analys. De flesta artiklar om co-terapi handlade om co-terapi i 

samband med gruppterapi. Dessa artiklar har exkluderats då målsättningen varit att säga något om 

co-terapi i familjeterapi eller parterapi. Eftersom urvalet var begränsat har en del äldre artiklar som 

var relevanta för analysen inkluderats medan andra exkluderades då de ansågs förlegade. Sökning i 

referenslistor efter material gav inte heller fler möjliga källor.  

Analys 

De utvalda artiklarna berör co-terapiskapet utifrån tre teman: behandlingsresultat, som träningsform 

för blivande terapeuter och utveckling av terapeutrollen. Tre teman utkristalliserades under 

diskussion om egna erfarenheter av co-terapi i utbildnings- och kliniska sammanhang. De valda 

artiklarna analyserades utifrån frågeställningarna. Olika huvuddrag framkom för varje artikel där 

det mest framträdande innehållet blev ett undertema. I resultatdelen presenteras artiklarna utifrån de 

underteman som framkom.  

Etiska överväganden 

De flesta av artiklarna i denna studie är klinikers beskrivningar av sina erfarenheter att arbeta co-

terapeutiskt. De artiklar som beskriver studier av forskningskaraktär uppfyller kraven för 

Helsingforsdeklarationens forskningsetiska principer som innebär att ställning tagits till nytta med 

forskningen, hur forskningen påverkar individen som deltar samt hur forskningsprocessen gått till. 

(Sörensen & Olsson, 2011).  

Artikelsökningen, urvalet, och resultatredovisningen uppfyller kraven på god forskningssed enligt 

Vetenskapsrådets principer för god medicinsk forskning (Vetenskapsrådet, 2011).  
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Resultat 

Tio artiklar har analyserats för att undersöka när co-terapi fungerar (tabell 1).   

Tabell 1 Schematisk bild över artiklarnas syfte, metod och resultat.  indelad efter artikelförfattare. 

Förfat tare , 

år

Titel Syfte Metod Resultat

Bailis, S. et 

al. 1974

Co-Therapy Issues in a 

Collaborative Setting

Att belysa arbetsalliansens betydelse 

för utgången av terapin

En beskrivande studie 

utifrån egna kliniska 

erfarenheter

Kompatibilitet, bekräftelse av 

varandra och post-terapeutiska 

diskussioner om co-terapin 

viktiga ingredienser i alliansen

C l a r k , P. , 

Robertson, 

J.M. 2014

Creat ing a safety net : 

t r ans fe r r ing to a new 

therapist in a training setting

Att minimera antalet avhopp från 

terapin vid en övergång från en 

terapeut till en annan

Kvalitativ studie där 

familjer intervjuades 

om sina upplevelser av 

terapeutbyte

Slutsats: ju fler co-terapisamtal, 

desto mer minimerades risken 

för avhopp

Dugo, J. M. 

Beck, A. P. 

1997

S i g n i f i c a n c e a n d 

Complexity of Early Phases 

in the Development of the 

Co-Therapy Relationship

Att beskriva en teori om hur co-

terapiskapet utvecklas i olika faser

En beskrivande studie 

u t i f r å n e g n a 

e r f a r e n h e t e r s o m 

handledare för co-

terapeuter

Teori i nio faser om co-

terapirelationens uppgång och 

fall

Farhood, L. 

1975

Choosing a partner for co-

therapy

Att beskriva förutsättningar för 

framgångsrik co-terapi

Beskrivande studie 

utifrån egna kliniska 

erfarenheter

Betonar alliansens betydelse och 

rollmodelleringens funktion 

Hendrix, C. 

C . e t a l . 

2001

Impact of Co-Therapy teams 

on Client Outcomes and 

T h e r a p i s t Tr a i n i n g i n 

M a r r i a g e a n d F a m i l y 

Therapy

Att undersöka co-terapiteamens 

sammansättning och dess betydelse 

för resultatet, samt att undersöka om 

co-terapi som metod är ett möjligt 

alternativ i att träna terapeuter

K v a n t i t a t i v a o c h 

kvalitativa studier av 

33 student terapeuter 

och 402 klientsystem

Co-terapi väl så bra som andra 

terapiformer; Ingen större 

skillnad utifrån hur teamen var 

sammansatta; Utvecklande både 

för oerfaren och erfaren terapeut 

Kosch, S., 

Reiner, C.A. 

1984

T h e c o - t h e r a p y 

Relationship: Mutuality, 

Agreement and Cl ien t 

Outcome.

Att undersöka co-terapirelationens 

betydelse för resultatet av terapin

Kvantitativ studie där 

klienternas upplevelser 

av terapin besvaras i 

enkät

Co-terapeuternas samarbete 

centralt för hur klienterna 

upplevde hjälp av terapin

Kuhlman, I. 

et al. 2013

C o u p l e T h e r a p y f o r 

D e p r e s s i o n W h i t i n a 

Natural is t ic Set t ing in 

Finland: Factors Related to 

Change of the Patient and 

the Spouse

Att undersöka om systemisk parterapi 

för deprimerade var till hjälp för 

klienten och partnern

Randomiserad studie 

med kvantitativ och 

kvalitativ metod

CT-gruppen,(Couple therapy) 

förbättrades i sin depression mer 

än TAU-gruppen (Treatment As 

Usual)

Lantz, J. E. 

1978

Cotherapy Approach in 

Family Therapy

Att belysa fördelarna med co-terapi i 

familjebehandling jämfört med terapi 

med en enskild terapeut

En beskrivande studie 

utifrån egna kliniska 

erfarenheter

Bekräftelse och utmaning ges 

lättare med två terapeuter
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Tabellen visar att sex av författarna betonar betydelsen av en god arbetsallians, det vill säga att 

samverkan, samarbete, välfungerande kommunikation och en bra relation mellan terapeuterna är 

viktigt för utfallet av terapin. Den goda arbetsalliansen mellan terapeuterna kan fungera som en 

rollmodell för familjen (Bailis et al., 1974, Dugo & Beck, 1997, Farhood 1975, Kosch & Reiner 

1984, Russel & Russel 1979, Sonne & Lincoln, 1965). En författare undersöker co-terapi i samband 

med att familjen flyttas över från en terapeut till en annan, där utgående och ingående terapeut 

samverkar (Clark et al., 2014). En studie har en direkt jämförelse mellan utfallet av familjeterapi 

med en respektive två terapeuter, samma studie tittar även på nyttan av co-terapi som 

utbildningsform och upplevelse hos terapeuterna av att arbeta tillsammans, och det visade sig att en 

oerfaren terapeut fann co-terapi med erfaren terapeut utvecklande (Hendrix et al., 2001). Några 

andra fynd för att co-terapi var gynnsamt i en utbildningssituation redovisades inte. En artikel pekar 

på systemisk familjeterapi som en framgångsrik parbehandling i att behandla depression hos någon 

av makarna (Kuhlman et al., 2014). Slutligen tar en artikel upp bekräftelse och utmaningar i terapin 

som lättare ges i co-terapi än av en ensam terapeut (Lantz, 1978). Sammanfattningsvis åskådliggörs 

här en blandad bild med varierande effekter av co-terapi.  

Analysen presenteras nedan utifrån frågeställningarna och temana behandling, utveckling och 

utbildning, samt de underteman som framkom. Endast i en studie jämfördes direkt effekterna av co-

terapi i kontrast mot behandling med en terapeut (Hendrix et al., 2001). Av den studien framgår det 

att familjeterapi med två terapeuter inte skiljer sig signifikant jämfört med familjeterapi med en 

terapeut. I studien analyserades bland annat familjers och pars tillfredsställelse med terapin 

beroende på om terapin bedrevs med en individuell terapeut, ett co-terapi-team med oerfarna 

terapeuter, ett team med erfarna terapeuter respektive ett mixat team med en erfaren och en oerfaren 

terapeut. Det finns en svag tendens att familjeterapi med ett mixat team av erfaren/oerfaren terapeut 

gör familjer mer nöjda. Co-terapi förordas i samma undersökning för utbildning av blivande 

Russel, A., 

Russel, L. 

1979

The Uses and Abuses of Co-

Therapy

Att beskriva fördelar och nackdelar 

med co-terapi

En beskrivande studie 

utifrån egna kliniska 

erfarenheter

Den jämlika relationen i co-

terapin avgörande för terapin

S o n n e , J . 

C. , Lincoln, 

J. 1965

Heterosexual Co-Therapy 

Team Experiences During 

Family Therapy

Att beskriva co-terapins inverkan i 

arbetet med en familj

En beskrivande klinisk 

studie av en terapi med 

en familj

Viktigt med öppenhet mellan co-

terapeuterna inför familjen
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terapeuter. Såväl oerfarna som erfarna terapeuter skattar co-terapi högt närt det gäller att utvecklas 

som terapeut och kombinationen med en erfaren och en oerfaren terapeut tycks vara utvecklande för 

båda. De flesta studier är av klinisk natur, det vill säga terapeuter som beskriver egna erfarenheter 

av att arbeta co-terapeutiskt.  I början av resultatdelen redovisades syfte, metod och resultat för 

varje artikel i en artikelmatris. Från varje artikel har vi lyft det som särskilt betonas med några 

nyckelbegrepp som inleder genomgångarna.  

Främja behandling 

Byte av terapeut.  

Det är känt att ”drop-out” frekvensen är hög vid byten från en terapeut till en annan. I Flowers och 

Booraems (1995, ref. i Clark et al., 2013, s 173) undersökning visas att det tar upp till 12 veckor 

efter en ny terapistart innan resultaten av terapin är jämförbara med de som inte bytt terapeut. Clark 

et al. (2013) undersökte om chansen att få en lyckad övergång från den ene terapeuten till den andre 

ökade om utgående och inkommande terapeut hade sessionerna tillsammans. Underlaget var 11 

klientsystem i åldrarna 12-62 år, vid ett universitets familjeterapiprogram. Metoden var 

semistrukturerade intervjuer av familjerna. Studien visade att ju fler gemensamma sessioner, desto 

större chans till en lyckad övergång. Familjerna upplevde att samarbetet innebar att de hade kontroll 

och att den utgående terapeuten noggrant hade valt ut en ny terapeut som skulle passa familjen. 

Både strukturen och tilliten fördes på detta sätt över från en terapeut till en annan. Ingen av 

familjerna som deltog hoppade av terapin. 

Beskrivande språk och reflekterande position  

Kulhman et al. (2013) har undersökt systemisk parterapi i co-team av erfarna familjeterapeuter vid 

depressionsbehandling, där en av makarna diagnosticerats som deprimerad. Studien är 

randomiserad och bygger på en jämförelse av behandlingsresultat i parterapigruppen, Couple 

Therapy (CT) och Treatment as Usual (TAU). Resultatet visade att båda grupperna skattade en 

förbättring av sitt allmänna hälsotillstånd. CT-gruppen skattade en större förbättring av 

depressionen. De skattade också en större förbättring av samlivet. Slutligen skattade partnern en 

större förbättring av sitt eget mående i CT-gruppen. Vad beträffar själva terapin betonas två saker: 

terapeuterna går in i familjesystemet och skapar ett språk för att beskriva erfarenheterna med 
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depressionen; två terapeuter tillåter en reflekterande position där paret ges möjlighet till en inre 

dialog. 

Bredd i kunskap och erfarenhet  

Hendrix et al. (2001) studie av 33 studentterapeuter och 402 klientsystem innehåller såväl 

kvantitativa som kvalitativa metoder. Frågeställningarna i studien är om sammansättningen av co-

terapiparen påverkar resultatet för klienterna och om co-terapi är ett gångbart alternativ som 

träningsmetod för blivande terapeuter. Resultatet visar att co-terapi är minst lika bra som terapi med 

en terapeut och att det i vissa fall producerar fler positiva resultat både för klienter och för 

studentterapeuterna. Klienterna framhöll att det var positivt att ha två terapeuter att välja mellan och 

att uppleva att ha en av terapeuterna på sin sida. Två terapeuter innebar en större bredd av kunskap 

och erfarenhet. Det som var mindre bra var de gånger som klienterna märkte att terapeuterna inte 

samarbetade. Då upplevdes terapin som ofokuserad och mindre hjälpsam. Terapeuterna tyckte att de 

vid sådana tillfällen ägnade sig åt att spegla klienterna i alltför hög utsträckning, i stället för att 

utmana och föra terapin vidare. När co-terapiteamet bestod av två lika oerfarna terapeuter tenderade 

de att stanna på innehållsnivå i diskussionen. Med en oerfaren och en erfaren terapeut dock, kom de 

ganska snabbt vidare till processnivå. Erfarna terapeuter släppte ogärna kontrollen om de var i par 

med en oerfaren. Två lika erfarna terapeuter var inte så upptagna av försiktighet, att inte trampa den 

andre terapeuten på tårna. Dessutom var de mer benägna att stödja varandra. Vad beträffar resultatet 

av terapierna så skiljde det sig inte beroende på hur terapeut-teamen var sammansatta. En intressant 

iakttagelse var dock att teamen med två oerfarna terapeuter hade minst antal avhopp från terapin, så 

kallade ”drop outs”. 

Rollmodellering  

Co-terapeuterna kan utgöra en förebild för hur kommunikation kan ske. Rollmodellering har hjälpt 

en del familjer att acceptera och respektera varandra, då de sett interaktionen mellan co-

terapeuterna. Det har också varit till hjälp för par som inte kunnat låta bli att tävla med varandra och 

vara inbegripna i en ständig kamp. Alla familjer eller par är inte så patologiserade att de behöver en 

rollmodell av två terapeuter, manlig resp. kvinnlig, (författarnas kursivering) och då går det lika bra 

att bedriva terapin med en terapeut anser författarna (Russel & Russel, 1979).  
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En förutsättning för en framgångsrik co-terapi är enligt Weinstein (1971, ref i Farhood, 1975, s 178) 

att det finns tillit, förståelse och erkännande av varandras olikheter. För tillit krävs att terapeuterna 

är ärliga i sina kommentarer och i sitt beteende mot varandra, i och utanför terapirummet. När det 

gäller förståelse och erkännande av varandras styrkor och svagheter är det en del i att växa som co-

terapipar, att kunna förbli stödjande trots olikheterna, men ändå separata. Denna modell kan fungera 

som en inlärd erfarenhet för familjen som ofta kämpar med frågor om intimitet kontra separation. 

Weinstein tror också att när den erfarne terapeuten och studenten diskuterat sina respektive styrkor 

och svagheter som terapeuter kommer terapin att ta fart och gå framåt som med två erfarna 

terapeuter. Artikelförfattaren har egna erfarenheter av att uttrycka meningsskiljaktigheter med sin 

co-terapeut, såväl i terapin som utanför terapirummet. När familjerna förstår att det går att göra det 

utan att äventyra relationen har familjen presenterats med en modell för hur individerna i en relation 

kan ha olika uppfattningar utan att intimiteten i relationen går förlorad. En fråga som ställs i artikeln 

är om co-terapiparet ska fungera som föräldra- eller parmodell. En annan fråga är om relationen 

mellan terapeuterna ska vara symmetrisk eller komplementär. Dessa frågor är relevanta att studera 

om vi tror att relationen mellan terapeuterna i co-terapi är avgörande för utgången av familjeterapi 

(Farhood, 1975). 

Bekräftelser och utmaningar  

För att åstadkomma en familjeterapiprocess som leder framåt måste terapin innehålla såväl 

bekräftelser som utmaningar. Utan utmaningar sker ingen förändring och utan bekräftelse vågar inte 

familjen anta utmaningar. Risken för avhopp från terapin är därför stor. Både enskilda medlemmar 

och familjen som grupp kan uppleva både bekräftelser och utmaningar samtidigt. Med en terapeut 

är det svårt att samtidigt leverera båda sakerna, men med en co-terapeut blir det mer möjligt. Co-

terapi-ansatsen ökar terapeuternas möjligheter att tillhandahålla en balanserad blandning av stöd 

och utmaning. Den ena terapeuten kan vara mer bekräftande och då vågar den andra vara mer 

utmanande. Lantz (1978) argumenterar härigenom mot Haleys uttalande att användandet av en co-

terapeut oftast handlar om terapeutens säkerhet och inte om nyttan för klienten. 

Arbetsallians  

Co-terapi har setts som verkningsfullt speciellt för par eftersom terapeuterna kan spegla parets 

beteende och förståelsen det ger kan stärka den terapeutiska processen. Adler och Bailis (1974) 

framhåller dock att det är viktigt att ett antal försvårande omständigheter tas i beaktande, till 
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exempel uppmärksamhet på att inte individuella problem döljs i familjemöten. Vidare ställs det 

stora krav på relationen mellan terapeuterna i co-terapi eftersom en god arbetsallians är en 

framgångsfaktor. För att ha en god arbetsallians krävs ha tillit till den andre. För att tillit ska uppstå 

är det vissa frågor som måste arbetas igenom. Det är frågor om att tävla om vem som är den bästa 

terapeuten, vem som kontrollerar processen och vem som bestämmer innehållet i intervjuerna. Om 

det är ett tvekönat par hävdar Adler och Bailis att också frågor om sexuell attraktion mellan 

terapeuterna måste arbetas igenom. När terapeuterna har en känsla av att vara kompatibla med 

varandra, en känsla av att vara godkänd av den andre terapeuten och dessutom har post-terapeutiska 

diskussioner efter terapierna, är det kvittot på en god arbetsallians. Mot co-terapi invänder kritiker 

att två terapeuter sällan har den flexibilitet, öppenhet och friktionsfrihet som krävs för ett effektivt 

samarbete. Nackdelar med co-terapi är när det uppstår interpersonella konflikter mellan 

terapeuterna. Sådana konflikter handlar ofta om skilda synsätt på terapin och ens co-terapeut kan då 

bli hindret som fördröjer behandlingen.  Russel och Russel (1979) uttrycker att sammanhållningen 

är essentiell i det symboliska äktenskap som co-terapi utgör. Varje splittring av denna 

sammanhållning kan få förödande konsekvenser för terapin. Ett annat missbruk av co-terapin är när 

det används enbart för att minska osäkerheten hos en av terapeuterna. 

Kvalité i co-terapiskapet 

Kosch och Reiner (1984) undersökte betydelsen av co-terapi för klienters upplevelse av att bli 

hjälpta av behandlingen och utfallet tycktes hänga samman med co-terapeuternas grad av 

samförstånd. Gott samarbete mellan terapeuterna avspeglades i förbättring hos klienterna. 

Främja utveckling av terapeutrollen 

Öppen kommunikation  

I Sonnes och Lincolns (1965) artikel beskrivs en familjeterapi med två föräldrar och två barn och 

hur co-terapeuternas inbördes relation påverkade terapin och relationerna i familjen. Terapeuterna 

lade ner mycket tid på att lära känna varandra vid sidan av sessionerna för att inte vara så upptagna 

av varandra, utan kunna vara mer uppmärksamma på vad som hände mellan makarna i terapin. En 

aspekt som kom att förändra terapeuternas syn på co-terapi var att de förstod vikten av att gå före i 

att öppet kommunicera känslor. 
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Samverkansteam  

Dugo och Beck (1977) beskriver utvecklandet av co-terapirelationen i nio olika faser. De utgår från 

såväl systemteori som utvecklingsteori, med fokus på vad som utvecklas i relationen mellan 

terapeuterna. De tre första faserna är primära och något som alla co-terapipar måste ta sig igenom.  

Det utmynnar så småningom i ett kontrakt att arbeta tillsammans. De följande faserna avgörs av om 

terapeuterna fortsätter arbetet tillsammans för att utvecklas. ”Den bästa co-terapin görs av partners 

som engagerat sig i en långvarig relation, som resonerar med varandra och som accepterar ansvaret 

att arbeta för att utveckla relationen” (Dugo & Beck, 1977, s. 296). Terapeuterna kan bygga ett 

samverkansteam som innebär att de när de klarat av att strukturera basfrågorna om hur de ska ha det 

med varandra, kan börja lyssna in och lära sig av varandra. Dugo och Beck kommer alltså, liksom 

Sonne och Lincoln (1965), fram till att om terapeuterna har en god inbördes kännedom om varandra 

så gynnar det terapin, terapeuterna kan definiera styrkor och begränsningar hos varandra. ”Lära sig 

om varandra blir en realitet. Lära sig av varandra blir en möjlighet” (Dugo & Beck, 1977, s 297, vår 

översättning). Förändringar som handlar om insikter om en själv kan implementeras i co-terapin. 

Det leder sannolikt till förändringar både i terapin och i co-terapirelationen. Här avgörs också om 

terapeuterna fortsätter att arbeta tillsammans eller stödjer varandra till att pröva nya vägar. En 

utvärdering om vad som uppnåtts är nödvändig i båda fallen. 

Främja utbildning för nya terapeuter 

Co-terapi som träningsmetod 

I en studie av Hendrix et al. (2001) framhöll såväl erfarna som oerfarna terapeuter att de var 

beredda att ta större risker i terapirummet, då de visste att det fanns en terapeut till närvarande som 

var beredd att dela på ansvaret för terapin. En annan vinst var att de kunde meta-kommunicera om 

terapin med varandra i rummet. Artikelförfattarna förordar co-terapi som träningsmetod, och pekar 

på att möjligheter till större erfarenhet av att arbeta tillsammans. Co-terapin tycktes också 

utvecklande för erfarna terapeuter som, i samarbete med studenter som inspireras att ta plats i 

planering och genomförande av terapisamtalen, får anledning att visa och träna sig i ledarskap. 

Russel och Russel (1979) understryker att om en oerfaren terapeuts insats endast handlar om att 

observera, ska detta göras explicit, att det endast är en lärosituation. Co-terapi är ingen 

soloprestation utan en interaktion mellan jämlikar som både efterfrågar och ger feedback till 

varandra. 
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Effekt av samförstånd 

Här var fokus på relationen mellan co-terapeuterna. I Koschs och Reiners (1984) undersökning 

mättes relationens tillstånd genom enkäter före och efter ett längre samarbete. Fokus låg även på 

betydelsen av co-terapin för klienters upplevelse av att bli hjälpta av behandlingen. Studien visade 

på ökad sympati och stöd mellan terapeuter som ett genomgående resultat vid co-terapi. Mätning av 

co-terapeuternas grad av samförstånd syntes påverka behandlingsutfallet. En upplevelse av gott 

samarbete mellan terapeuterna avspeglades i förbättring hos klienterna vilket mättes i 

enkätundersökningar. Kvalitén i co-terapeuternas samarbete var centralt och inte enbart 

förekomsten av co-terapi. Andra studier har hävdat att en förtjänst av co-terapi är allmänt förbättrad 

arbetsmiljö (Dyrud & Rioche, 1953; Malone &Whitaker, 1965, ref. i Kosch & Reiner, 1984, s 153) 
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Diskussion 

Resultatet av de texter vi har läst presenterades utifrån tre teman: co-terapins betydelse för 

behandling; co-terapins betydelse för utveckling av terapeutrollen; co-terapins betydelse som 

inlärningsmetod för nya terapeuter. 

När det gäller behandlingstemat visar litteraturöversikten sammantaget att det finns flera fördelar 

med co-terapi. Co-terapi ger minst lika bra resultat som terapi med en ensam psykoterapeut. Co-

terapi minskar risken för avhopp från terapin vid byte av terapeut. Co-terapi ger möjlighet till meta-

kommunikation om samtalet. Co-terapi kan lättare leverera både bekräftelse och utmaningar 

samtidigt till familjer och enskilda familjemedlemmar. Co-terapipar kan sättas samman så att olika 

yrkeskompetenser och erfarenhetsnivåer kompletterar varandra. Det finns en kontinuitet i terapin 

även om en terapeut uteblir någon gång. 

Angående risker med co-terapi med avseende på behandlingsresultatet pekar litteraturen på att det 

bland annat kan bli en destruktiv kamp mellan terapeuterna angående inriktningen av terapin. 

Vidare finns en risk att co-terapiparet splittras av familjen om alliansen mellan terapeuterna inte är 

tillräckligt god. En annan risk är att co-terapin enbart används för att skyla över osäkerhet hos en av 

terapeuterna och metoden kan då förfela sitt syfte. Det påpekas också att kostnaderna normalt blir 

högre med co-terapi jämfört med terapi med en ensam terapeut. 

När det gäller det andra temat, att utvecklas som terapeut, beskriver den valda litteraturen att det 

innebär en fördel att ha utvecklande diskussioner om terapin med en kollega som är medskapande.  

En förutsättning tycks dock vara att en framgångsrik arbetsallians byggs. Om inte den 

framgångsrika alliansen uppstår beskrivs betydande risker, till exempel att familjens patologi 

överförs och levs ut i rummet. En annan risk är att co-terapin kan passivisera den ena parten. 

Ett tredje syfte med vår studie var att titta på co-terapi som metod för att skola in nya terapeuter i 

yrket. Samma studie som refereras här ovan undersökte också utbildningseffekten av co-terapi. Den 

visade att co-terapi gav bättre resultat för inlärning. Den visade också att co-terapiteam med en 
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erfaren terapeut och en oerfaren terapeut var utvecklande för såväl den erfarne som för den 

oerfarne.  

Vad gäller utbildning av blivande terapeuter visar litteraturen framförallt på olika fördelar med co-

terapi. Terapeuten i utbildning kan lära sig av den erfarne terapeuten genom att observera denne i 

terapin. Dessutom kan den blivande terapeuten få en trygg bas i rummet att utgå från vid egna 

initiativ i terapin baserat på det delade ansvar för terapin som det innebär med två terapeuter i 

rummet. Vidare uppstår en lärosituation i diskussioner med den erfarne terapeuten med 

återkopplingar av vad som hänt i terapin. Återkopplingen kan ges på det initiativ som den blivande 

terapeuten har tagit i terapin. Den erfarne terapeuten kan också diskutera sina egna initiativ under 

terapin.  

Dock beskrivs också risker med co-terapi i en lärosituation där teorin bakom praktiken kan vara 

svår att lära ut i co-terapin. Studenten kan förledas att tro att det som den erfarne terapeuten gör och 

vet är allt som en terapeut behöver kunna. För att metoden ska vara konstruktiv kan den behöva 

kopplas samman med annan typ av inlärning som handledning, videoinspelning, fördjupad teori 

o.s.v. 

Vårt syfte att undersöka om det är möjligt att utfärda en rekommendation om när co-terapi är att 

föredra kan inte sägas vara uppnått. Det är inte möjligt utifrån den forskning som för oss är känd i 

dag. En av artiklarna (Kuhlman, 2014) beskrev både en förbättring av depression, en förbättring i 

samlivet, samt att partnerns mående förbättrades med parterapi på språksystemisk grund. Co-terapi 

var en del av metoden utan att vi vet om den var avgörande för det goda resultatet i studien. Den 

studie som jämförde utfall av familjeterapi med en respektive två terapeuter kunde inte heller påvisa 

signifikanta skillnader i utfallet. Familjerna var ungefär lika nöjda med terapin oavsett om det var 

med en eller två terapeuter. Därmed finns det tveksamt vetenskapligt stöd för att co-terapi ger ett 

bättre behandlingsutfall jämfört med terapi med en terapeut. 

I flera artiklar betonades alliansens betydelse. En av artiklarna undersökte hur familjerna bedömde 

terapeuternas förmåga till samarbete och hur de bedömde sin egen förbättring av terapin och fann 

ett samband däremellan. En god allians mellan terapeuterna tillät också skilda uppfattningar mellan 

terapeuterna utan att relationen äventyrades. Det är i sig en rollmodell som många familjer kan ha 
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nytta av att uppleva i terapin. I de övriga artiklarna som behandlade alliansens betydelse var det 

utveckling av terapeutrollen och terapeuternas inbördes relation som poängterades. I många artiklar 

betonades också riskerna med att bedriva familjeterapi om alliansen är dålig mellan terapeuterna. 

En rekommendation blir då att inom behandlingsorganisationen se till att relationerna mellan 

terapeuterna kontinuerligt arbetas med, för att inte riskera direkt skadlig inverkan på patienterna. 

Med hänvisning till betydelsen av en god allians mellan terapeuterna är det intressant med de 

studier som visar att arbetsmiljön för all personal förbättrades vid enheter som arbetade co-

terapeutiskt (Kosch & Reiner, 1984).  

Metoddiskussion 

Denna litteraturgenomgång har bedrivits utifrån tio utvalda artiklar, av vilka flera var av äldre 

datum eftersom aktuell forskning om co-terapi i stora dela saknas. Inga relevanta artiklar på svenska 

fanns och eventuella artiklar på andra språk än engelska har exkluderades på grund av språkskäl. 

Det faktum att endast engelskspråkiga artiklar har analyserats kan innebära ett urvalsbias.  

Avslutande synpunkter 

Det är närmast rutin på de flesta BUP-mottagningar i dag, och har varit så över tid, att möta en 

patient eller familj med två terapeuter. Ibland utvecklas en co-terapi efter det första mötet och 

ibland inte. Att co-terapi används i tider med krav på vetenskaplighet och ekonomiskt krympande 

resurser beror med stor sannolikhet på att det är en beprövad metod där goda erfarenheter väger 

tyngre än kravet på vetenskaplighet för metoden.  

En aspekt av vår undersökning som väcker intresse är hur co-terapiteam ska paras ihop för bästa 

möjliga utfall. Det normala, och förmodat ideala, är att ha två välutbildade terapeuter som bildar ett 

co-terapiteam eftersom högsta möjliga utbildningsnivå eftersträvas. Är likhet alltid bra eller kan 

olikhet också vara bra? Likhet är inte bra om det innebär konkurrens om innehållet i terapin och 

tävlan om vem som är den bästa terapeuten. Olikhet verkar vara bra när erfarenhets- och 

utbildningsnivåerna skiljer sig åt bland terapeuterna. Konstellationen med en erfaren och en 

oerfaren terapeut tyckas vara utvecklande för båda terapeuterna, samtidigt som den konstellationen 

tillgodoser utbildningsbehovet för den oerfarne. Dessutom är behandlingsutfallet åtminstone i nivå 
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med utfallet för terapi med två erfarna terapeuter. Denna observation härrörde dock från en enda 

källa men tendensen är så intressant att det vore värdefullt med mera forskning specifikt kring 

skillnader av en komplementär alternativt en symmetrisk co-terapirelation. För att utveckla empirin 

är det också betydelsefullt att BUP-mottagningar fortsätter att ta emot socionomer, psykologer, 

sjuksköterskor och läkare som vill utbilda sig inom psykiatrin så det blir en naturlig 

sammansättning av oerfarna och erfarna terapeuter som gör terapi tillsammans. 

Slutsatser 

Sammantaget gav denna litteraturgenomgång följande slutsatser. Co-terapi generellt ger varken 

bättre eller sämre behandlingsutfall än terapi med en terapeut. Arbetsalliansen och den personliga 

relationen mellan terapeuterna är av stor betydelse för behandlingsutfallet. Vid byte av terapeut 

reduceras risken för avhopp från terapin om ingående och utgående terapeut arbetar tillsammans 

med co-terapi. Co-terapi med en erfaren och en oerfaren terapeut är utvecklande för båda 

terapeuterna. Gynnsamma effekter av co-terapi har påvisats i utbildningssammanhang. Arbetsmiljön 

i terapeutiska organisationer kan gynnas av att ett arbetssätt med co-terapi används.  
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