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 Sammanfattning 
 I Socialstyrelsens rapport Teckenekonomi för barn och unga på hem för vård eller boende 

 framkommer att det, applicerat på svenska förhållanden, inte finns några vetenskapliga  

 stöd för huruvida teckenekonomin är effektiv som behandling samt att det inte finns några  

 vetenskapliga stöd till att teckenekonomin skulle ha önskad effekt. Denna studie avser att  

 undersöka hur behandlingsansvariga på HVB förklarar arbetet med och upplever effekterna av  

 teckenekonomi som metod för att förändra beteenden hos barn och ungdomar som inte har 

fyllt 18 år. Studien beskriver även de teoretiska ursprung teckenekonomin har samt tidigare 

forskningom teckenekonomi på institutioner. Studien bygger på en kvalitativ metod som 

grund och fyra behandlingsansvariga på HVB har intervjuats om deras tankar om teckeneko-

nomi som behandlingsmetod. Resultaten som framkommer i studien är att de behandlingsan-

svariga som deltagit i studien anser att teckenekonomin är en effektiv metod för att förstärka 

önskade beteenden hos de ungdomar som ingår i behandling, men samtidigt lyfter de att det är 

viktigt att de som arbetar medteckenekonomi har rätt utbildning, att metoden inte har bestraf-

fande inslag samt vikten av allians med ungdomarna för att nå ett framgångsrikt resultat. 
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Abstract 
The National Board of Health and Welfares report Token Economics for children 

and young people in institutional care homes claims that, applied to Swedish conditions, there 

is no scientific support for token economy being effective as treatment. There is also no scien-

tific support that the token economy method does not have the desired effect. This study in-

tends to investigate how treatment managers at HVB relate to their work and experiences with 

the effects of token economy as a method. This study also aims to describe the theoretical 

origins of token economy, including CBT, and previous research on how token economy 

works at institutions. This study has a qualitative approach and four treatment managers were 

interviewed about their thoughts on token economy as a treatment method. The results de-

rived from this study show that the treatment managers who participated in the study believed 

that token economy is an effective method to reinforce desired behaviors of the young people 

in treatment, but also that it is important that those working with token economy have proper 

training. It is equally important that the method does not have punitive elements and that there 

exists an alliance with the youth in order to achieve a successful outcome. 
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FÖRORD 
 

Vi vill först och främst tacka alla de behandlingsansvariga som tog sig tid att ställa upp på 

intervju. Det var intressant for oss att göra intervjuerna och vi är tacksamma för att ni vågade 

vara öppna och ärliga i era tankar kring teckenekonomi som behandlingsmetod på HVB. 

Tack! 

 

Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Pia Hellertz som med både akademisk skärpa 

och humor hjälpte oss på rätt spår när vi gick vilse i arbetets gång. Dessutom entusiasmerade 

Pia oss mycket tack vare sitt stora engagemang och hennes tro på vårt ämnesval. Tack! 

 

Vi vill till sist även tacka de musiker som hjälp oss när vi har nött på våra tangentbord för att 

skriva denna uppsats på bästa möjliga vis. Uppsatsen har till stora delar skrivits under musika-

lisk ledning av Bruce Springsteen, Van Halen och Johnny Cash. Tack! 
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Örebro den 21 maj 2013 
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INLEDNING 
 

För många människor är belöningar en del av livet. Ett arbete genererar ett lönekuvert i slutet 

på månaden vilket kan skapa möjligheter för att leva ett bekvämt liv. En musiker som i många 

år tränat på sitt instrument får sin belöning i form av uppskattning från en publik, eller en 

konstnär som säljer sina verk som i bästa fall leva på sitt konstnärskap. En belöning kan med 

andra ord motivera en individ till att arbeta samt bidra till att individen utvecklas och att ge 

individen feedback på ett beteende. Men det är inte bara inom den privata sfären som belö-

ningar kan ses som ett mål, utan belöningar kan även användas som ett instrument i beteende-

terapeutisk behandling i institutionsvård. 

 

Behandling av ungdomar har genomgått en stor förändring från början av 1900-talet fram till 

dagens moderna behandlingsmetoder. Enligt Sunesson (2010) så var de inte ovanligt för mer 

än hundra år sedan att normbrytande ungdomar låstes in på institutioner tillsammans med pa-

tienter som hade allvarliga mentala sjukdomar. Behandling av ungdomar fick enligt Levin och 

Lindén (2009) en ny riktning i Sverige under 1950-talet när läkaren Gustav Jonsson med stöd 

av psykoanalytiska teorier skapade en egen pedagogik som han implementerade i sitt arbete 

med ungdomar och deras familjer i Barnbyn Skå. Jonsson tog avstånd från de biologiska teo-

riernas tankar om att barnens problem härstammade från att de led av själssjukdomar och såg i 

stället till både de psykologiska och de sociala problem ungdomarna och deras familjer led av. 

Det har på senare år utvecklats ett flertal olika modeller som syftar till att hjälpa ungdomar att 

öva upp sina sociala beteenden som alla har sitt ursprung i kognitiv beteendeterapi, KBT. Oli-

ka metoder inom KBT är till exempel: aggression replacement training (ART), social skills 

training (SST) och teckenekonomi (TE) varav den sistnämnda är speciellt utformad för att 

förstärka önskade beteenden hos ungdomar (Levin & Lindén, 2009). 

 

Behandlingen på flera HVB (hem för vård eller boende) använder sig idag av en metod som 

kallas teckenekonomi, vars huvudsakliga syfte är att systematiskt byta ut icke önskvärda bete-

enden genom att belöna önskvärda beteenden. HVB är behandlingshem som drivs professio-

nellt antingen privat eller av kommuner eller landsting och tar emot enskilda individer, unga 

eller vuxna, för vård eller behandling i kombination med boende. Privata vårdgivare har till-

ståndskrav av Socialstyrelsen som även ansvarar för tillsynen två gånger per år (Statens Insti-

tutionsstyrelse, 2011:2). I Socialstyrelsens (2012) rapport Teckenekonomi för barn och unga 

på hem för vård eller boende granskades de juridiska förutsättningar samt vilka vetenskapliga 

stöd teckenekonomi har som behandlingsmetod på svenska HVB. I rapporten framkommer 

det att det, applicerat på svenska förhållanden, inte finns vetenskapligt stöd för huruvida teck-

enekonomin är effektiv som behandling. Socialstyrelsen påvisar att det inte finns några studier 

som ger stöd åt att teckenekonomin skulle vara effektiv för att ändra beteenden hos ungdomar 

som bor på HVB eller liknande boenden. Anledningen till att det finns en kunskapslucka i 

forskningsläget är att det inte utförts några studier som kan jämställas med svenska förhållan-

den, samt att de studier som gjorts i Sverige har en annan målgrupp än ungdomar som bor på 

HVB eller liknande boende. Socialstyrelsens (2012) kunskapsöversikt av teckenekonomi kon-

staterar samtidigt att det inte finns några vetenskapliga stöd till att teckenekonomin inte skulle 

ha önskad effekt på beteendet hos ungdomar som bor på HVB eller liknande boenden. Pro-

blemet ligger således i hur och på vilka grunder HVB i Sverige tillämpar en metod vars posi-

tiva effekter för behandlingsutfall inte har något stöd i forskning.   
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Syfte och frågeställning 
I föreliggande studie undersöks hur behandlingsansvariga på HVB beskriver arbetet med och 

upplever effekterna av teckenekonomi som metod för att förändra beteenden hos barn och 

ungdomar som inte har fyllt 18 år.  

 

Följande frågeställningar har styrt studien: 

 

1. Hur används teckenekonomi på HVB? 

2. Varför används teckenekonomi som metod? 

3. Hur upplever behandlingsansvariga på HVB teckenekonomis effektivitet som  

beteendeterapeutisk metod? 

4. Hur ser utbildningsnivån ut hos behandlingspersonalen på HVB? 

Avgränsningar 
Studiens har avsett undersöka teckenekonomi på HVB och inte andra miljöer. Denna av-

gränsning är motiverad dels av den lucka i forskningsläget som finns, dels av praktiska och 

tidsmässiga skäl som omöjliggjort en undersökning av flera miljöer än HVB. Studien avser 

även att endast studera behandlingsansvarigas upplevelser snarare än behandlingspersonalens 

då behandlingsansvariga lättare bör kunna besvara frågor rörande övergripande riktlinjer om 

utbildning och tillämpning. 

 

 

TIDIGARE FORSKNING 
 
Kunskapsläget kring teckenekonomins effektivitet för att förändra beteende i positiv riktning 

hos ungdomar som bor på HVB eller liknande boenden är outforskat vad gäller svenska för-

hållanden. En stor del av den forskning som gjorts om teckenekonomi kommer från USA. De 

förhållanden som finns på amerikanska institutioner går inte att direkt överföra till svenska 

dito. Exempelvis så visar de utländska studierna att det i vissa fall används bestraffning som 

redskap i teckenekonomin vilket inte förekommer under svenska förhållanden. Många av de 

studier som finns är dessutom riktade mot ungdomar i skolmiljö, studier som inte heller kan 

överföras till institutionsmiljö. Dessutom finns det praktiska utmaningar i att genomföra en 

studie om teckenekonomi i institutionsmiljö, som exempelvis svårigheterna att skapa en kon-

trollgrupp till institutionsplacerade ungdomar under behandling (Socialstyrelsen, 2012). Soci-

alstyrelsen menar även att det inte finns något vetenskapligt stöd för teckenekonomins positi-

va behandlingseffekter på barn och ungas beteende. 

Teckenekonomins användning inom institutionsvård 
I Guidelines for developing and managing a token economy av Ghezzi, Wilson, Tarbox och 

MacAleese (2009) formulerades, utifrån deras forsknings, en rad riktlinjer som anses viktiga 

för att framgångsrikt kunna använda teckenekonomi inom exempelvis institutionsvård. Nedan 

följer några exempel på de grundläggande riktlinjerna de fann var nödvändiga för att tecken-

ekonomi ska kunna vara effektiv som behandlingsmetod. 

 

1. Att klargöra beteendet som behöver förändras. Görs inte detta som ett första steg, kan 

inga förändringar komma till stånd. Vilket/a beteende/n som ska förändras varierar 

från individ till individ. 

 

2. Att klargöra när och var teckenekonomin kommer att tillämpas. Som exempel bör de 

fall där teckenekonomi används i en skolmiljö, ska den inte tillämpas utanför skolan. 



3 

 

 

3. Att välja ut vad som ska användas som “belöningstecken”. Det bästa är om de är lätta 

att få tag i, är billiga att införskaffa och att de görs “personliga” då dessa kan vara ef-

tertraktade att stjäla. 

 

4. Att klargöra vilka förstärkningarna är för klienten. Belöningstecken har inget värde i 

sig själva, utan är en symbol för utförd handling. Dessa kan emellertid lösas in för att 

få belöningen, vilken kan exempelvis vara i form av pengar, titta på teve eller prata i 

telefon. Vilken belöningen är ska vara anpassat efter individens behov. 

 

5. Bestämma hur teckenekonomin ska fungera. Ett beteende som ska belönas måste även 

värderas, det vill säga vad det är “värt” i belöningstecken samt hur ofta ska belöning 

utgå. En riktlinje för hur frekvent belöningstecken ska utdelas kan till exempel vara att 

ett beteende som inträffar ofta, inte har lika hög belöningsstatus som ett beteende som 

är ovanligt. 

 

6. Att klargöra hur mycket klienterna kan tjäna på en dag. Om till exempel en klient 

ständigt upprepar ett beteende som lätt ger ett belöningstecken är det viktigt att på för-

hand bestämma att det finns en övre gräns per dag. Med dessa riktlinjer kan behand-

ling med teckenekonomi effektivt startas upp och det torde vara tydligt för både be-

handlingspersonalen och klienterna vad som förväntas av båda parter samt att eventu-

ella hinder och problem kan avhjälpas på förhand. 

 

The Token Economy: An Evaluative review av Alan Kazdin och Richard Bootzin (1972) var 

en tidig studie om teckenekonomin och dess användningsområden. Kazdin och Bootzin un-

dersökte vilka för- och nackdelar teckenekonomi kan tänkas ha som metod inom olika verk-

samheter som exempelvis i skolor, mentalvård samt institutionsvård av ungdomar. Philips 

(ref. av Kazdin & Bootzin, 1972) visade i en serie experiment utförda på behandlingshem att 

ungdomarnas oönskade beteenden effektivare avstannade i de fall som belöningar utföll eller 

om det oönskade beteendet skulle innebära en bestraffning. Kazdin och Bootzin skriver sam-

manfattningsvis att teckenekonomi kan vara effektiv för att utsläcka vissa beteenden, men att 

det saknas forskning om bland annat dess långtidsverkan på klienterna, om komplexa beteen-

den är möjliga att förändra, samt att forskning om varför ett antal klienter i alla undersökning-

ar inte tycktes mottagliga för metoden överhuvudtaget. 

Utbildningsnivån hos behandlingspersonal 
Kazdin och Bootzin (1972) menar att om personalen inte har rätt utbildning i den metod som 

arbetsplatsen tillämpar är det sannolikt att implementeringen blir bristfällig, vilket i slutändan 

innebär att behandlingen inte blir framgångsrik. Det är med andra ord viktigt att den personal 

som ska arbeta med teckenekonomi får en adekvat utbildning. I en uppföljande studie, The 

Token Economy: A decade later, skriver Kazdin (1982) att undersökningar dessutom visat att 

utbildad personal som arbetar med teckenekonomi har en positivare attityd gentemot klienter 

och de behandlingsmetoder som används. Utbildning av personal som använder sig av teck-

enekonomi som behandlingsmetod har enligt Kazdin erkänts som en viktig punkt i genom 

dess historia. Enligt Kazdin har denna punkt styrkts av studier som visat att klientens beteen-

deförändringar är direkt relaterade till i vilken utsträckning behandlingspersonalen arbetar 

med vad som avsetts att behandlas. 
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I Sällnäs (2000) rapport Barnavårdens Institutioner skriver hon om att flera undersökningar 

vad gäller hur personal arbetar att resultaten pekar mot att det har betydelse huruvida hem-

mens föreståndare har en uttänkt teori/modell eller terapeutisk metod att arbeta utifrån. I de 

fall som det fanns tydliga arbetsmetoder var det lättare att uppnå god vård till klienterna. Det 

tycks även att arbetsklimatet är bättre på de arbetsplatser där personalen arbetar mot samma 

officiella mål, har tydliga regler gentemot brukarna och att arbetsmetoderna anpassas efter 

brukarnas individuella behov. Vidare menar Sällnäs att en bestämd arbetsmetod inte endast 

underlättar för personalen och brukarna, dessutom blir teorin/modellen arbetsplatsens ansikte 

utåt gentemot klienter och uppdragsgivare. 

Studier om teckenekonomi som behandlingsmetod och dess effekter 
Kazdin (1982) skriver att det uppstått ett flertal juridiska ärenden i USA då det visat sig att de 

teckenekonomiska belöningar som utgick vid positiva handlingar egentligen tillhörde de basa-

la rättigheter klienterna redan hade. Vidare skriver författaren att vissa institutioner använde 

sig av teckenekonomi som en frivillig behandlingsmetod, vilket innebar att klienterna själva 

kunde välja att när som helst sluta med behandlingen. Institutionerna blev därmed tvungna att 

på kreativa sätt få klienterna att delta i behandlingen, speciellt med tanke på att belöningarna 

som utgick inte fick vara detsamma som ingick i de basala rättigheter som klienterna redan 

hade tillgång till. Ett mera extremt ärende utmynnade slutligen i att ett mentalsjukhus fick 

sluta med att använda teckenekonomi som behandlingsmetod efter klagomål och motstånd 

från de intagna. 

 

I SiS(2005) rapport Ger ART bättre behandlingseffekter? refereras det till en undersökning av 

Mann-Feder vilken jämförde resultatet på 288 ungdomar som behandlades med antingen 

teckenekonomi eller miljöterapi. Resultaten vid de tre olika mättillfällena visade att båda me-

toderna gav positiva resultat, men att det inte gick att göra någon distinktion mellan metoder-

nas effektivitet. Vidare i rapporten delar de tidigare studiers antaganden om att det är svårt att 

avgöra huruvida teckenekonomi som metod inom institutionsbehandling har något värde. 

Samtidigt menar författarna att det kan vara till hjälp att personalen har en systematisk manu-

albaserad arbetsmodell att utgå från, vilken till stor sannolikhet stärker deras självförtroende 

och i slutändan blir det även ett positivt utslag för ungdomarnas utveckling. 

 

Ett annat problem som Kazdins (1982) uppföljande studie belyser är långtidseffekterna av 

teckenekonomin efter avslutad behandling. Huruvida en individ som varit med i teckeneko-

nomiskt sammanhang fortsätter med sitt förändrade beteende även efter behandlingen har 

avslutats, är svårt att påvisa. Kazdin skriver att det från olika studier tycks finnas evidens för 

att flertalet individer efter behandlingen återgår till gamla beteenden, om inte omedelbart, så 

inom ramen för några år. Ett möjligt angreppssätt för att undvika detta kan enligt författaren 

vara att gradvis minska på belöningarna under behandlingen så att beteendeförändringen inte 

motiveras av att få fördelar materiellt eller verbalt. 

 

Teckenekonomin som beteendeterapeutisk insats har dock visat sig ha en önskad effekt mot 

ungdomars beteende i skolmiljö. Reitman, Murphy, Hupp och O’Callaghan (2004) kom i Be-

havior Change and Perceptions of Change: Evaluating the Effectiveness of a Token Economy 

fram till att det gick att minska ungdomars turbulenta, aggressiva och högljudda beteende i 

klassrummet genom att införa teckenekonomi i skolan. Som kontroll i studien plockades teck-

enekonomin bort i klassrummet varpå det förbättrade beteendet hos ungdomarna återgick till 

turbulent, aggressivt och högljutt. Teckenekonomins positiva effekter i skolmiljö stöds även 

av Bailey, Wolf och Phillips (1970) studie Home-based reinforcement and the modification of 

pre-delinquents classroom behavior som visade att en teckenekonomi som styrts från institu-
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tionen förbättrar ungdomars beteende i skolmiljön. Sammanfattningsvis går det att konstatera 

att teckenekonomin som beteendeterapeutisk metod i skolmiljö har stöd i forskning vad gäller 

önskad effekt mot ungdomars beteende i skolmiljö, men att den målgruppen inte direkt kan 

överföras till vår studie. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I följande avsnitt redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som vi senare analyserar empirin 

utifrån samt en genomgång av de teorier som teckenekonomi bygger på. 

Operant inlärningsteori 
Den behavioristiska teorin menar enligt Helleday och Berg Wikander (2007) att det genom 

yttre påverkan är möjligt att omforma en individs beteende. Enligt författarna ser behavioris-

ten på människan som ett studieobjekt där den vetenskapliga studiens syfte är att undersöka 

hur människans beteende skapas och vad som krävs för att beteendet ska förändras. 

 

Behaviorismen har två dominerande perspektiv, den respondenta betingningen (vilken även 

kallas för klassisk betingning) och den operanta betingningen. I den klassiska betingningen är 

det samspelet mellan stimuli (retning) och respons (reaktion) som skapar ett beteende. Helle-

day och Berg Wikander refererar till Ivan Pavlov som utförde experiment på hundar där han 

lyckades förändra deras spontana, och obetingade, salivering vid åsynen av mat, till det att de 

började salivera när de hörde en klocka ringa. Hundarnas beteende blev betingat tack vare att 

Pavlov ringde i en klocka vid de tillfällen som hundarna fick mat. Klockljudet blev ett stimuli 

förknippat med mat som således väckte deras respons att salivera (Helleday & Berg Wikan-

der, 2007). 

 

En av de mest framträdande personerna inom den operanta inlärningsteorin var den ameri-

kanske psykologen B.F. Skinner. Skinner (ref. av Shultz Larsen, 1997) menade att skillnaden 

mellan klassisk betingning och operant betingning är att i den senare är den lärande personen 

aktiv i inlärningen genom att denne aktivt söker nya beteenden, eller avvisar beteenden, bero-

ende på vilka konsekvenser dessa ger individen. Skinners huvudpoäng är att majoriteten av 

människans praktiska och sociala beteenden är resultat av operant betingning. Ett klassiskt 

exempel på en operant betingning är Skinners “Skinnerbox”, där han konstruerade en låda i 

vilken han placerade en mus. Inledningsvis sprang musen omkring tills den av en slump råka-

de trycka på en spak som automatiskt tillförde mat i Skinnerboxens fodermagasin. Musens 

beteende blev efter hand mer planmässigt och musen tryckte till sist endast på spaken då den 

var hungrig. Maten fungerade som positiv förstärkning för beteendet (trycka på spaken) som i 

sin tur utgjort en operant betingning. Experimentet fortsatte med att koppla bort fodertillför-

seln. När musen inte längre fick beteendet (trycka på spaken) förstärkt genom mat tenderade 

musen att allt mer sällan trycka på pedalen och beteendet upphörde helt efter en tid. Detta är 

enligt Skinner ett exempel på utsläckning som fungerar på samma sätt som vid klassisk be-

tingning. 

Förstärkning och bestraffning 

I Skinners (ref. av Shultz Larsen, 1997) experiment nämndes positiv förstärkning som ett an-

nat ord för belöning. Skinner menar att en positiv förstärkning är något, exempelvis uppmunt-

ran eller pengar, som läggs till och ökar sannolikheten för att ett beteende återkommer i fram-

tiden. En negativ förstärkning är således att någonting obehagligt upphör, exempelvis smärta 

eller utskällning, eller blir mindre starkt och det minskar därmed sannolikheten att beteendet 
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återkommer i framtiden. En negativ förstärkning är alltså inte någonting som minskar sanno-

likheten att ett beteende uppvisas igen och ska med andra ord inte misstas för bestraffning.  

 

Enligt Skinner sker bestraffning när ett beteende resulterar i att någonting obehagligt läggs till 

eller att någonting positivt tas bort. Ett exempel på det tidigare är aga och ett exempel på det 

senare kan vara att veckopengen dras in. Skinner menar dock att positiva förstärkningar är ett 

avsevärt mer effektivt verktyg än bestraffning vad gäller att forma och kontrollera beteenden. 

Risken med bestraffning är att följderna är svåra att förutse och kan resultera i felinlärning av 

beteenden. Andra risker är att bestraffning leder till passivitet och osäkerhet hos den som är 

under inlärning, men också motkontroll som enligt Skinner benämns som när den bestraffade 

går till motanfall mot exempelvis behandlingspersonal och sedan avviker från situationen.  

 

Bestraffningar kan också vara kontraproduktiva när exempelvis föräldrars “skäll” mot ett barn 

som får för lite uppmärksamhet fungerar som belöning, varpå det icke önskvärda beteendet 

fortsätter. Sammantaget menar Skinner att bestraffning skapar en fruktan för bestraffaren, 

exempelvis föräldern, men även för den sociala kontext där straffet förekommer snarare än att 

det icke önskvärda beteendet upphör. Vid mer komplicerade inlärningar, exempelvis att lära 

sig cykla, kan det enligt Skinner (ref. av Jerlang, 2008) vara mer lämpligt att använda sig av 

shaping. Att lära sig cykla består av flera olika handlingsmoment och shaping, det vill säga en 

beteendeformning av att lära sig cykla sker då genom att förstärka handlingsmomenten enskilt 

tills beteendet närmar sig det önskvärda. När de olika handlingsmomenten förstärkts och blivit 

inlärda sammanfogas de till en helhet så personen kan närma sig målet, att lära sig cykla. 

Att upprätthålla ett beteende 

För att människor skall fortsätta med ett önskvärt beteende påpekar Skinner (ref. av Shultz 

Larsen, 1997) vikten av att fortsätta förstärka det. Skillnaden mot själva inlärningen av bete-

endet, där ögonblicklig förstärkning vid varje tillfälle beteendet uppvisas, är att det är effekti-

vare att inte förstärka varje gång. Skinner förklarar tre olika metoder för att upprätthålla ett 

beteende: 

 

 Tidsbestämd förstärkning - Exempel på detta kan vara månadslön eller veckopeng. 

Här sker förstärkningen på fasta tidpunkter och enligt Skinners erfarenhet och labora-

torieexperiment är detta en effektiv metod där djur mycket snabbt lärt sig uppvisa det 

önskvärda beteendet (eller snarlikt) mellan varje förstärkning. 

 

 Mängdbestämd förstärkning - Exempel på detta kan vara ackordsarbete (eller beting), 

där en överenskommen belöning utbetalas vid en bestämd mängd arbete. Skinner be-

skriver denna metod som effektiv och att det, utifrån hans experiment med djur, visat 

sig att den lärande är beredd att uppvisa ett mycket stort antal önskvärda beteen-

den/reaktioner innan varje förstärkning. 

 

 Oregelbunden förstärkning - Exempel på detta är lotteriprincipen. Denna metod har 

visat sig vara den mest effektiva på att upprätthålla ett beteende, då förstärkningen ges 

vid skiftande tids- eller mängdintervaller. Skinners experiment har visat att djur som 

utsätts för oregelbunden förstärkning uppvisar än fler önskade beteenden än tidsbe-

stämd och mängdbestämd förstärkning. Han menar vidare att denna metod också speg-

lar naturens egna belöningssystem. 

 

Slutligen menar Skinner i princip att människans beteenden kan förklaras utifrån operanta 

betingningar. Individen är själv delaktig i att utveckla sin omgivning genom att finnas till och 
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“operera” (förstärka/bestraffa/utsläcka) i andra miljöer. Kritiker mot behaviorismen menar att 

operanta betingningar inte kan förklara tänkande eller personligheter, men enligt Skinner är 

detta exempel på dolda beteenden som tidigare uppvisats i verkligheten där människan prövar 

beteendens möjliga konsekvenser i tanken innan de utförs. Personlighet förklaras som en sam-

ling komplexa vanor som sammansatts och formats under en människas livstid genom för-

stärkningar, utsläckningar och bestraffningar. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) 
Ett område där Skinners teorier fått genomslag är enligt Helleday och Berg Wikander (2007) 

inom kognitiv beteendeterapi där behandling av patienters beteende, det vill säga symptomet, 

står i fokus snarare än orsaken. Den moderna beteendeteorin har enligt författarna sin grund i 

bland annat Jean Piagets teorier om kognition. Piaget var en pionjär inom kognitiv teori och 

inhämtade inspiration från tänkare som exempelvis Sigmund Freud och Charles Darwin. Ett 

par centrala begrepp inom kognition lånade Piaget från biologin: assimilation (att individens 

handlingar är direkt påverkade av omgivningen) och ackommodation (individen lär sig att 

anpassa sig till omgivningen). Med dessa två begrepp menade Piaget att människan har för-

mågan att lära in nya tankemönster utifrån (assimilation) och att människan dessutom har 

förmåga att lära sig nya tankemönster och förkasta gamla (ackommodation). Piaget liknade 

assimilationen vid ”lek” och ackommodationen likande han vid imitation. Piaget menar vidare 

att det sker ett ständigt växelspel mellan dessa två begrepp då människan är i behov av jäm-

vikt. Barndomen till exempel domineras av assimilation på viset att det är mycket barnet ska 

lära sig från sin omgivning. Ett barn har inte samma möjligheter till ackommodation (Helle-

day & Berg Wikander, 2007). 

 

Den moderna kognitiva beteendeterapin växte fram från den kognitiva terapi som Aaron Beck 

formade på 1960-talet (Beck, 2011). Hans metod växte fram under en period då han utförde 

flera samtal med deprimerade klienter. Beck skapade utifrån dessa en behandlingsmetod som 

skulle vara möjlig att bara användas under en relativt kort tidsperiod, och som utfördes på ett 

strukturerat sätt samt som skulle hjälpa klienterna att komma över oönskade tankar och bete-

enden. KBT som behandling kan enligt författaren vara effektivt för så skilda symptom som 

psykologiska (depression, social fobi etc.), olika familjeterapier samt vissa medicinska be-

handlingar i kombination med medicinering (fetma, ryggvärk etc.). Behandling av exempelvis 

social fobi går ut på att klienterna får lära sig bedöma sina egna förmågor i situationer där de 

känner sig rädda och osäkra i. Klienterna får lära sig att utnyttja sina inre och yttre tillgångar, 

lära sig nya tankesätt som de tränar i obekväma situationer. Detta gör de för att komma till 

insikt om att deras rädsla i många fall överdrivit faran i de situationer som de tidigare försökt 

undvika (Beck, 2011).     

 

I KBT anses tankar, känslor och beteenden enligt Öst (2010) styra och påverka varandra i en 

växelprocess och KBT avser att hjälpa klienten att förändra tankar och känslor i beteenden 

som är negativa. KBT är en handlingsorienterad metod och till skillnad från exempelvis be-

handling med psykoterapi, verkar KBT i nuet. Målen med behandlingen ska enligt författaren 

vara konkreta och till sin hjälp att nå målen har klienterna hjälp av en eller flera behandlare. 

KBT som metod utförs i reella miljöer där klienten både får konfronteras med sina problem 

samt arbeta för att motverka dessa. Inom vård av barn och ungdomar med KBT så används 

metoden för att motverka diagnoser inom bland annat fobier, depressioner och ADHD (Öst, 

2010). Som metod för att överkomma problem blir KBT ett verktyg för exempelvis barn eller 

ungdomar att lära sig uppfatta sin tankar och beteenden på ett nytt och mer socialt fungerande 

sätt (Boalt- Boëtheilus & Nilsson, 2010). Cigno (2009) skriver att det är grundläggande inom 

kognitiv beteendeterapi att det finns en strategi för att förändra ett beteende. Det räcker till 
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exempel inte bara att individen tänker på att det är farligt att röka, utan individen måste dess-

utom göra aktiva handlingar för att kunna sluta med beroendet. 

 

Enligt Levin och Lindén (2009) finns det inom KBT ett flertal olika metoder för att träna upp 

sociala beteenden som exempelvis parent management training (PMT), aggression replace-

ment training (ART) och teckenekonomi. 

PMT - Parent management training 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2006) skriver att inom PMT är det inte i 

första hand barnet som behandlas, utan behandlingen vänder sig huvudsakligen till barnets 

vårdnadshavare (föräldrar, fosterföräldrar etc.) för att avhjälpa problemen. Behandlingen är 

strukturerad och det är viktigt att alla steg i behandlingen nedtecknas, då det inte är ovanligt 

att det kan vara flera olika behandlare inblandade i samma ärende. PMT som metod kan an-

vändas både som individuell behandling för enskilda vårdnadshavare, eller i större grupper. 

En fördel med PMT är att behandlingstiden är en relativt kort, vanligtvis håller den på under 

två till tre månader samt att behandlingen kan utföras av antingen psykologer, terapeuter eller 

socialarbetare (förutsatt att dessa har genomgått adekvat utbildning i PMT). Det finns flera 

olika områden där PMT kan vara behjälpligt för vårdnadshavare, exempelvis från deras an-

svar som vårdnadshavare, hjälp med sociala färdigheter och/eller beteendestörningar. Det 

finns även behandlingar där barnet är delaktigt i processen (NICE, 2006). 

ART - Aggression replacement training 

ART skapades enligt SiS (2011:3) av den amerikanske professorn Arnold Goldstein på 1980-

talet, och utformades för att hjälpa barn och ungdomar som hade problem med utåtriktade 

beteenden. Dess syfte är att med olika behandlingsmetoder ersätta exempelvis kriminella och 

antisociala tankar, värderingar och beteenden. I likhet med PMT så kan behandlingen pågå 

under två till tre månader, även om längre tid ger bättre och mer varaktiga resultat. ART är 

uppbyggt av tre delar: interpersonell färdighetsträning i vilken sociala färdigheter övas upp 

via rollspel, ilskekontrollövning där klienterna får bygga upp sin självkontroll och slutligen 

moraliskt resonerande där moraliska dilemman tas upp i gruppdiskussioner, men även roll-

spel och hemuppgifter kan förekomma. ART går att kombinera med andra behandlingsmeto-

der som PMT och teckenekonomi (SiS, 2011:3) 

 

Teckenekonomi 
Teckenekonomin är en behandlingsmetod som härstammar från USA och 1950-talets vård för 

personer med schizofreni, för att sedan ha spridits till att användas på personer som under 

längre tid vårdades av psykiatrin. Teckenekonomin började också användas i skolor och som 

hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2012). 

Teckenekonomi som metod 

Teckenekonomin syftar enligt Socialstyrelsen (2012) till att motivera och öka frekvensen av 

önskade beteenden och konkurrera ut oönskade beteenden. Teckenekonomin vilar på en ope-

rant inlärningsteoretisk grund där fokus ligger på att systematiskt förstärka önskvärda beteen-

den och minska problembeteenden då dessa står i motsats till de önskvärda beteendena. För-

stärkningen sker i form av tecken, vilket kan till exempel vara polletter, spelmarker eller po-

äng. Dessa symboler saknar egentligt värde men kan lösas in mot överenskomna saker som 

exempelvis pengar vid överenskomna tidpunkter och intervall. Mängden tecken och målbete-

enden kan variera då teckenekonomin är individuellt utformad och att kraven höjs i takt med 



9 

 

behandlingsinsatsens gång och i takt med att nya områden för beteendeförändring träder fram 

(Socialstyrelsen, 2012; SiS, 2011:1). 

 

Vid en utformning av en teckenekonomi görs inledningsvis en beteendeinventering av be-

handlingspersonal tillsammans med personen (förslagsvis barnet eller den unge) där man 

kommer överens om vilka beteenden som är önskvärda och skall förstärkas samt vilka bete-

enden som inte är önskvärda, det vill säga att de skall arbetas bort och leder till att den unge 

inte får poäng. SiS (2011:1) menar att det är avgörande att den unge är medveten om vilka 

beteenden som är önskvärda och inte. Detta skapar förutsägbarhet och stärker den unges 

“rättssäkerhet” i att inte bli godtyckligt eller inkonsekvent behandlad då det ofta är fler än en 

behandlingspersonal som arbetar med den unges teckenekonomi. En viktig poäng i tecken-

ekonomin är att målen är realistiska och möjliga för den unge att uppnå. Teckenekonomins 

förstärkningar får heller inte utgöras av aktiviteter eller rättigheter som är en del av de grund-

läggande fri- och rättigheter som varje barn och ungdom har rätt till enligt lag (SiS, 2011:1). 

 

Socialstyrelsen (2012) skriver att en teckenekonomi är ett lagarbete där en behandlingsansva-

rig planerar och inventerar insatsen medan annan personal, exempelvis behandlingsassisten-

ter, sköter det dagliga arbetet med teckenekonomin. I slutskedet av insatsen skall en nedtrapp-

ning av förstärkningen i teckenekonomin ske. Detta för att automatisera beteendena utan för-

stärkningar för att se till att beteendet uppträder utanför behandlingskontexten.  

 

Teckenekonomischeman kan se olika ut på olika HVB. Nedan visas en figur på hur en teck-

enekonomi med blocksystem kan vara utformad. I teckenekonomin utbetalas poängen i form 

av pengar varje fredag eftermiddag. 1 poäng motsvarar 1 krona. Varje block är värt olika 

mycket poäng, vilket beror på schemat är individuellt anpassad och reviderad efter den unges 

förmågor att förtjäna block. Om den unge uppvisat ett sådant beteende som överensstämmer 

med de formulerade över- och underskottsbeteendena har denne förtjänat ett block.  Skulle 

den unge inte ha uppfyllt kriterierna för att förtjäna block, det vill säga att ha uppvisat ett 

ovårdat språk eller ifrågasättande av regler har den unge inte gjort sig förtjänt av block.  

 

Figuren nedan är hämtad från ett HVB som använder sig av teckenekonomi. Teckenekonomi-

schemat är anpassat efter en individs problemområden. 
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Krav på utbildning 

Socialstyrelsen (2012) skriver att det saknas uttalade utbildningskrav som behandlingsansva-

riga skall ha för att använda sig av teckenekonomi. Det framgår att de studier som gjorts om 

teckenekonomi är skrivna för psykologer eller personer med likvärdig utbildning. Vidare 

skriver Socialstyrelsen att behandlingsansvariga behöver besitta teoretiska och praktiskt goda 

kunskaper i beteendeanalys. Forskare har på direkt fråga av Socialstyrelsen sagt att tecken-

ekonomi är särskilt känslig för att användas på fel sätt om utbildning och kunskap saknas. I 

SiS (2011:1) riktlinjer framgår det att ansvarig för teckenekonomin skall vara legitimerad 

psykolog. 
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När det gäller de juridiska bestämmelserna finns det ingenting som säger att den som leder en 

behandling skall ha en viss typ av utbildning, till skillnad mot de krav som finns gällande kva-

litet och utbildning hos föreståndare på HVB. Övrig personal, förslagsvis behandlingsassi-

stenter, skall ha den utbildning, erfarenhet och personliga lämplighet som säkerställer att arbe-

tet utförs i enlighet med behandlingsinsatsernas mål (Socialstyrelsen, 2012). Studier (Kazdin 

&Bootzin, 1972; Kazdin, 1982) har visat att personal som arbetar med teckenekonomi i det 

dagliga behandlingsarbetet behöver utbildning bestående av operant inlärningsteori samt ha 

kunskap om teckenekonomins principer. Studierna säger att, eftersom teckenekonomins utfö-

rare behöver uppfylla dessa krav på utbildning och kunskap, kan detta ses som teckenekono-

mins svaghet. 

 

 

METOD 
 

I följande avsnitt redogör vi för och diskuterar vårt val av datainsamlingsmetod, hur littera-

turanskaffnings- och litteratururvalsprocessen gått till samt hur empirin bearbetats och gjorts 

möjlig för analys. I metodavsnittet redogör vi även för respodenturval, utformning av inter-

vjuguide och genomförande av intervjuer. Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens 

validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska ställningstaganden. 

Val av metod 
Då studiens syfte är att undersöka de upplevelser och tankar hos behandlingsansvariga på 

HVB menar vi att en kvalitativ metod är mest relevant för oss när vi försöker att besvara våra 

frågeställningar. Studiens syfte är att undersöka de olika upplevelser och tankar behandlings-

ansvariga på HVB har om teckenekonomi som behandlingsmetod. Bryman (2011) beskriver 

att en kvalitativ metod grundar sig på en förståelse av en social verklighet vars deltagare tol-

kar denna verklighet. Även Kvale (1997) menar att respondenters egna beskrivningar och 

utsagor av verkligheten gör att en kvalitativ metod gör sig mest lämplig. Delar av frågeställ-

ningarna kan säkerligen besvaras med hjälp av enkäter utifrån kvantitativa metoder, men då 

studiens syfte handlar om att studera behandlingsansvarigas upplevelser och tankar om teck-

enekonomi, upplevs en kvantitativ metod som otillräcklig. 

Litteraturanskaffning och litteratururval 
Den övergripande litteraturanskaffningen har gjorts genom sökningar i databaserna DiVA, 

Summon, Google Scholar, Libris, PsychINFO med sökorden “teckenekonomi”, “poletteko-

nomi”, “token economy”, “behandling”, “institution”, “ungdom*”, “juvenile”, “förstärkning”, 

“reinforcement”, “beteende” samt “behavior”. Sökorden har använts i olika sökkombinatio-

ner. Urvalet av litteratur har avgränsats till litteratur i fulltextformat samt litteratur som rör 

barn och ungdomar på HVB eller liknande miljö, det vill säga att litteratur avseende barn och 

ungdomar med mer betydande mentala handikapp vistandes i sjukhusmiljö inte har tagits i 

beaktande. Urvalet har motiverats med att studier om barn med exempelvis Downs syndrom, 

eller studier om ungdomar i sjukhusmiljö inte ingår i studiens målgrupp. 

 

Den litteratur som utgör avsnittet om teoretiska utgångspunkter har huvudsakligen anskaffats 

genom sökningar i Örebro Universitets bibliotekskatalog och Mälardalens Högskolas biblio-

tekskatalog med sökorden “teckenekonomi”, “polettekonomi”, “KBT”, “kognitiv”, “beteen-

de”, “terapi”, “förstärkning”, “behaviorism” samt “teori”. Sökorden har även här använts en-

skilt men även kombinerats i sökningarna. På liknande vis har också relevant metodlitteratur 

anskaffats genom sökningar i Örebro Universitets bibliotekskatalog med sökorden “kvalitativ 

metod” och “vetenskaplig metod”. 
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Källkritik 
En betydande del av studiens litteratur utgörs av amerikanska artiklar och avhandlingar då 

svenska dylika inte går att finna eller att de studerar andra delar av behandling av ungdomar, 

som exempelvis KBT eller ART, snarare än just teckenekonomins betydelse i behandling. 

Detta har begränsat vår möjlighet till att ge en mer tydlig bild av teckenekonomins evidens i 

institutionsbehandling av ungdomar. I likhet med Socialstyrelsens (2012) systematiska forsk-

ningsöversikt fann inte heller vi några studier som ger teckenekonomin vetenskapligt stöd, då 

studiens målgrupp inte rymmer grupper som vuxna, ungdomar med betydande mentala funk-

tionsnedsättningar samt barn och ungdomar i sjukhusmiljö. Några av de tidigare forskningar 

vår studie vilar på är över 30 år gamla vars relevans för 2010-talets förhållanden på HVB 

gradvis minskat i takt med tidens tand. 

Urval av respondenter och bortfall 
Då syftet är att studera behandlingsansvariga på HVB om deras upplevelser och tankar kring 

teckenekonomi som metod och dess effektivitet har vi valt att använda oss av ett målinriktat 

urval. Bryman (2011) beskriver att ett målstyrt urval är en metod i vilket respondenterna, i till 

exempel en intervju, har direkt koppling till de forskningsfrågor som ska besvaras. Detta in-

nebär att vi vänt oss till behandlingsansvariga på HVB då deras berättelser lämpligast bör 

kunna besvara studiens frågeställningar. Respondenterna valdes specifikt ut genom sökningar 

på HVBguiden.se på Västmanlands län, Örebro län och Dalarna, där föreståndare eller be-

handlingsansvariga för HVB, vilka uttryckligen använde sig av teckenekonomi som metod, 

tillfrågades per mail. Varför behandlingspersonal inte lämpade sig som respondenter i studien 

grundade sig i att behandlingspersonal svårligen kan besvara frågor angående övergripande 

riktlinjer om utbildning och tillämpning.  

 

Förfrågningar (se bilaga 1) skickades via e-post ut till 12 olika behandlingsansvariga på olika 

HVB som är placerade i mellansverige med förfrågan att delta till vår studie. Efter en vecka 

skickades en första påminnelse ut, följt av en sista påminnelse veckan efter. Av dessa tolv 

potentiella respondenter svarade fyra att de var villiga att delta i en intervju, två avböjde att 

delta, medan sex inte svarade överhuvudtaget. Trots det betydande bortfallet valde vi att utfö-

ra de fyra intervjuerna för att få ihop material till studien. I efterhand går det att fråga sig om 

telefonintervjuer hade varit mer lämpligt, då detta möjligtvis gett fler respondenter. 

Utformning av intervjuguide och genomförande av intervjuer 
Intervjuformen som används i studien är semi-strukturerad. Bryman (2011) menar att en semi-

strukturerad intervju innebär att ett antal teman kommer att tas fram på förhand och vars un-

derliggande frågor sammanställs i en intervjuguide. Bryman menar vidare att betoningen i 

intervjun bör ligga på att ta reda på hur respondenten uppfattar och tolkar de frågor som denne 

ska besvara. Till skillnad från en enkät kan respondenten i en kvalitativ intervjusituation tillå-

tas tala om närliggande teman vilka ger möjlighet för forskaren att djupare förstå responden-

tens tankar och attityder. När det gäller utformningen av en intervjuguide betonar Bryman att 

frågorna bör vara tydligt formulerade, men även att de är formulerade utifrån respondenternas 

perspektiv för att få så bra svar som möjligt. Bryman menar också att intervjuguiden ger en 

viss struktur för frågorna, men att i den semi-strukturerade intervjun ger utrymme att kasta om 

frågeföljden och att ställa följdfrågor vid behov. Med anledning av detta är intervjuguiden (se 

bilaga 2) utformad med 26 frågor som delats in i övergripande teman: ”Om HVB”, “Tecken-

ekonomin och upplevda effekter” samt “Utbildning och delegation”.  

 

Intervjuerna är genomförda på respektive respondents arbetsplats. Vid vissa intervjuer deltar 

vi båda, vid andra endast en av oss med anledning av praktiska svårigheter att ta sig till re-
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spondenternas olika arbetsplatser runt om i landet. Intervjuerna ägde rum i cirka 30-45 minu-

ter vardera. Intervjupersonerna har inledningsvis godkänt sitt deltagande och är införstådda 

med syftet till sitt deltagande genom en intervjuförfrågan de erhållit per mail (se bilaga 1). I 

intervjuförfrågan anges de fyra etiska principerna som gäller för svensk forskning: informa-

tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2004). Samtliga intervjuer spelades in med dubbla inspelningsverktyg (mobiltelefon samt en 

surfplatta) för att säkerställa att det inspelade materialet på intet sätt skulle gå förlorat. Inspel-

ningen motiverades genom att vi dels försökte göra intervjusituationen så naturlig som möjligt 

genom att eliminera kravet för intervjuaren att föra anteckningar, dels underlätta för transkri-

beringen av datan. Inspelningen motiverades även genom att säkerställa att respondenternas 

berättelser återges korrekt. Bryman (2011)beskriver de fördelar som finns med att spela in 

intervjuer. Exempelvis kan det vara svårt att minnas ett samtal i efterhand, att analysen av 

respondenternas utsagor underlättas då det finns möjlighet att upprepade gånger lyssna på 

intervjun, samt att materialet senare kan göras tillgängligt för andra forskare i de fall de öns-

kar granska det.  

 

Databearbetning och analysförfarande 
Intervjuerna transkriberades för att lättare möjliggöra meningskoncentrering och tematisering. 

Bryman (2011) förklarar att transkribering av intervjuer kan vara dels tidskrävande, dels att 

det kan föreligga svårigheter att återge respondenternas utsagor exakt. Den tidskrävande 

aspekten ansåg vi dock vara ett nödvändigt ont, men att ha intervjuerna nertecknande under-

lättade analysen av materialet. 

 

Vid meningskoncentreringen har vi valt att se till att respondenternas språk är så korrekt åter-

givet som möjligt. Bryman menar att vissa verbala tics som en intervjuperson kan använda sig 

av under in intervju, det vill säga ord som “öh”, och “va”, samt att det är vanligt att respon-

denter inte talar i hela meningar kan göra det nödvändigt att utföra vissa korrigeringar i tran-

skriberingen. Dessa korrigeringar kan utföras både för att underlätta för läsaren och för att 

respondenterna inte ska framstå som att de inte behärskar språket.  

 

Efter transkriberingen har intervjuerna bearbetas för att skapa en meningskategorisering. Me-

ningskategorisering är en analysmetod där olika kategorier plockas fram ur den transkriberade 

texten (Kvale, 1997). De meningskategorier som använts till denna studie valdes initialt ut 

från de fyra frågeställningar som studien baseras på. Hur används teckenekonomi på HVB?, 

Varför används teckenekonomi som metod?, Hur upplever behandlingsansvariga på HVB 

teckenekonomis effektivitet som beteendeterapeutisk metod? samt Hur ser utbildningsnivån ut 

hos behandlingspersonalen på HVB? Under arbetets gång framträdde fler kategorier som vi 

har valt att lägga till som subteman till de fyra frågeställningarna för att underlätta läsbarhe-

ten.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Larsson (2005) förklarar begreppet validitet som frågan om graden av det som mäts är det 

som studien avser sig mäta, samtidigt som begreppet reliabilitet förklaras som huruvida ett 

riktigt mätinstrument använts i studien. Begreppen är ursprungligen framtagna för kvantitativ 

forskning, men har senare applicerats till kvalitativ forskning. Bryman (2011) återger de fyra 

kriterier på reliabilitet och validitet som LaCompte och Goetz formulerat. Dessa kriterier är 

kortfattat: extern reliabilitet som innebär i vilken grad studien kan replikeras, intern reliabili-

tet vilken stipulerar att forskarna är överens om hur ett fenomen skall tolkas, intern validitet 

betyder att forskaren ser till att skapa stor överenskommelse mellan de idéer som utvecklas 
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med de observationer som utförs och slutligen extern validitet som handlar om i vilken grad 

studien kan generaliseras till andra sociala miljöer. Då vår studie är kvalitativ kommer både 

den externa reliabiliteten och validiteten att vara svårast att stärka. 

 

Vad gäller utsträckningen i hur studien kan replikeras vid ett senare tillfälle uppstår en rad 

försvårande omständigheter. Studiens mätinstrument är semi-strukturerade vilket medför att 

komponenter av subjektiv inverkan från vår sida kan förekomma i form av exempelvis impro-

viserade följdfrågor. Vi har dock i största möjliga mån försökt hålla oss strikt till intervjugui-

dens teman och frågeformuleringar. Även vår närvaro kan ha inverkan på studiens responden-

ter vilket omöjligen går att undvika i kvalitativa intervjustudier. Studiens sociala kontext är 

också unik över tid. Sammanfattningsvis går det att konstatera att kvalitativa intervjustudiers 

externa reliabilitet rent generellt är svag. Däremot när det gäller studiens interna reliabilitet 

finns det sätt att stärka detta i studien. Ett sätt menar Kvale (1997) är att använda sig av flera 

tolkare av ett material. Vi är två författare och således har den insamlade datan tolkats av två 

personer som genomgående fört diskussioner och nått konsensus i tolkningshänsyn. Detta har 

således stärkt studiens interna reliabilitet. 

 

Studiens interna validitet gör sig ständigt påmind i studiens genomförande. Bryman (2011) 

menar att det är av vikt att tydligt redogöra för läsaren hur processen av logiska kopplingar 

mellan data och teori ser ut, men också vilken giltighetsgrad respondenternas utsagor har. 

Intervjuguidens frågeställningar täcker flera områden men vissa frågor berör också liknande 

saker, vilket reducerar sannolikheten att respondenten missuppfattat frågan eller gett ett icke 

sanningsenligt svar av misstag. Bryman skriver att kvalitativ forskning normalt sett innefattar 

ett koncentrerat och smalt fokus på en liten grupp människor med snarlika egenskaper. Kvali-

tativ forskning studerar på djupet snarare än på bredden som är den kvantitativa forskningens 

eftersträvan. Således landar svaret på frågan om studiens generaliserbarhet (extern validitet) i 

andra kontexter eller tidpunkter i en empirisk frågeställning. 

Etiska ställningstaganden och metoddiskussion 
Studiens etiska ställningstaganden tar sin utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2004) forsknings-

etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vilka kan sammanfattas 

enligt följande: Informationskravet i vilket forskaren informerar deltagarna om vilket syfte 

studien har, samt att deras deltagande är frivilligt. Deltagarna har rätt att avbryta samarbetet 

närhelst de vill. Nästa princip är samtyckeskravet som innebär att informationen om att delta-

garna har ett självbestämmande om de önskar medverka i studien. I de fall deltagarna är un-

deråriga krävs det godkännande av deras vårdnadshavare. Uppgifterna som tas in till studien 

ska förvaras konfidentiellt vilket stipuleras i konfidentialitetskravet. Den fjärde viktiga princi-

pen är nyttjandekravet, vilket innebär att forskaren informerar deltagarna att data som rör en-

skilda personer endast kommer att användas till den aktuella studien. 

 

Ovan nämnda krav har i studien säkerställts genom att respondenterna genom den intervjuför-

frågan de erhöll per mail informerades om studiens syfte och frivilliga deltagande, vilket ock-

så innefattar personens samtycke om deltagande önskas. Inga personer under 18 år har inter-

vjuats till studien. Att respondenternas utsagor är konfidentiella framgår även det av intervju-

förfrågan, så även att deras utsagor endast kommer att användas avidentifierade till studien. 

Respondenterna får även veta att intervjun kommer att spelas in och att de när som helst har 

rätt att avbryta intervjun om de så önskar. Dessa krav är även muntligt framställda för respon-

denterna vid samtliga intervjutillfällen. 
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Studiens båda författare är de enda personer som haft tillgång till såväl det inspelade som det 

transkriberade råmaterialet. I transkriberingsförfarandet har datan avidentifierats så att per-

sonuppgifter eller andra identifierande uppgifter eliminerats i textform. På så vis överlämnas 

inga igenkännande uppgifter till utomstående. Sammanfattningsvis kan således Vetenskapsrå-

dets forskningsetiska krav anses uppfyllda i föreliggande studie längsta möjliga mån.  

RESULTAT 
 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultaten av intervjuerna. De behandlingsansvari-

ga som vi har intervjuat är anonyma och kommer att hänvisas till som HVB1 till HVB4. Det 

framkommer i intervjuerna att även fast de olika HVB använder sig av teckenekonomi som 

metod, skiljer sig tillämpningarna, tankarna kring metoden och de upplevda effekterna åt. 

Under bearbetningen av intervjuerna har vi strukturerat resultaten i fyra teman och underlig-

gande teman, vilka är direkt kopplade till studiens frågeställningar. Teman är följande, Hur 

används teckenekonomi på HVB?, Varför används teckenekonomi som metod?, Hur upplever 

behandlingsansvariga på HVB teckenekonomis effektivitet som beteendeterapeutisk metod?, 

samt Hur ser utbildningsnivån ut hos behandlingspersonalen på HVB? 

Hur används teckenekonomi på HVB? 
På frågan om hur teckenekonomi används på HVB har det framträtt tre subteman i intervjuer-

na vilka är utformning, arbetsallians samt revidering. 

Utformning 

Utformningen av teckenekonomin och på vilket sätt tecknen ges ut till ungdomarna skiljer åt 

mellan olika HVB. Tre HVB använder sig av ett så kallat blocksystem där dagarna är indelade 

i olika block, exempelvis uppstigning, frukost, skola/praktik, och kvällsaktivitet. Blocken har 

sedan kriterier ungdomarna måste uppfylla för att göra sig förtjänta av blocken, vilka utgörs 

både av bas- och individuella beteenden. Ett förtjänat block ger ungdomarna en viss summa 

poäng som sedan delas ut vid slutet av veckan. Det finns också en annan typ av teckenekono-

mi som ett HVB använder sig av, pyramidsystem. Pyramiden fungerar likt blocksystemet, att 

de skall uppfylla både bas- och individuella beteenden, men också verksamhetsbeteenden. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan pyramidsystemet och blocksystemet är att pyramidsy-

stemet inte medför något negativt budskap när ungdomen inte klarat av någonting. Blocksy-

stemet innehåller signaturer som “Ej OK” eller “OK” på de olika blocken, medan pyramiden 

endast innehåller signaturer på de olika momenten. Först när alla moment är signerade kan 

pyramiden växlas in mot poletter som sedan byts mot aktiviteter eller förmåner. 

 

När ungdomar introduceras till en teckenekonomi erhåller de på flera HVB en så kallad bas-

ekonomi. Basekonomin går ut på att lära sig grundläggande beteenden som att stiga upp på 

morgonen, bädda sängen, komma i tid till eventuella aktiviteter samt att lära sig de regler som 

finns. Under de första veckorna sker en probleminventering och en funktionsanalys där ung-

domens problembeteenden ringas in, över- och underskottsbeteenden nedtecknas och gemen-

samt överenskommer man om vilka problembeteenden som teckenekonomin skall fokusera 

på. Kraven på ungdomarna ökas i den grad ungdomarna utvecklas. 

 
  Initialt när man placeras har man en standardmall där det är, för att komma in i strukturen. Och 
 sen allteftersom problem visar sig så justerar vi teckenekonomin för att ha fokus på problem- 

 områden.(HVB1) 
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Teckenekonomin definieras av flera respondenter som en metod som med hjälp av belöningar 

motiverar ungdomar att ersätta negativa beteenden med positiva. Belöningarna är individuella 

och olika förstärkare fungerar olika för ungdomarna. Hur belöningarna i teckenekonomin “ut-

betalas” skiljer sig åt mellan de olika HVB. Det kan vara ett bestämt antal tecken vilka vid ett 

visst antal kan lösas in mot belöning, vissa kan omedelbart lösa in tecknen mot belöning, eller 

att belöningarna löses in en i förväg bestämd dag. Dock så ansåg alla respondenter att det var 

viktigt att socialt belöna ett beteende omedelbart så att förstärkningen blir stark och tydlig. 

Flera av respondenterna berättade även att ungdomarna hade olika sorts tavlor där tecknen 

skrevs uppvilka sedan löses in mot poletter eller pengar.  

 

Ett återkommande tema hos de olika HVB är hur bas- och individuella beteenden skiljer sig 

åt. Basbeteenden består av att verksamhetens regler, som exempelvis uppstigning och att hålla 

rent på sitt rum. Individuella beteenden utgörs av ungdomarnas individuella problembeteen-

den, som exempelvis hot om våld, utagerande, eller tjat. Enligt flera respondenter är en viktig 

del i behandlingen att vardagen är förutsägbar, det vill säga att det är fasta rutiner som ung-

domarna behöver lära sig och att de vet vad deras beteende får för konsekvenser. De rutinerna 

brukar gälla alla ungdomarna och det är endast vid undantagsfall som en ungdom kan få respit 

från dessa. Veckorna fortgår med samma scheman varje dag, där helgerna har lite mer öppna 

och lite senare tider för “måsten”. Ett HVB har tidigare haft en generell teckenekonomi som 

alla placerade ungdomar skulle följa, men de har på senare tid insett att detta inte är riktigt 

realistiskt varför de har börjat gå mot en mer individualiserad teckenekonomi. Fördelen med 

att ha en individualiserad teckenekonomi förklarade en respondent med att ungdomarna har 

olika svårigheter och problem att arbeta med. Därför ansåg de att det är viktigt att lyfta de 

positiva beteenden de uppvisade. Dessa skiljer sig mellan ungdomarna. 

Arbetsallians 

För att teckenekonomin ska fungera för ungdomarna är det viktigt att arbetsalliansen mellan 

ungdomen och behandlaren fungerar, vilket samtliga HVB vittnar om. Teckenekonomin be-

skrivs som en överenskommelse mellan ungdom och behandlare och ses som ett lagarbete för 

att nå ett gemensamt mål. De olika HVB betonar vikten av att ungdomen är delaktig i sin 

teckenekonomi och att den utförs på frivillig basis. “Att man får en acceptans och arbetsalli-

ans är grunden för att kunna förändra. Finns inte den, så går det inte.” säger HVB4. HVB3 

menar att “det är de som ska göra förändringen, då måste de vara med på tåget de också”. 

Samtliga HVB menar att förutsättningen att teckenekonomin ska fungera är att ungdomarna 

ska känna att de belönas av att vara med i teckenekonomin snarare än att känna ett tvång och 

att den är bestraffande. Dock påpekar två HVB att det inte alltid är möjligt att skapa en alli-

ans, då ungdomar med antisociala beteendemönster anser att de inte har några problem vilket 

gör att teckenekonomin inte lämpar sig som metod för dessa. 

  
Du måste ha en genomgång med klienterna där allt är klart och tydligt. Att idag när klienterna 

 kommer så går man igenom allting där klienterna får skriva under att man förstått det. Har de inte 

 förstått det så kommer du aldrig lyckas. (HVB 4) 

Revidering 

Då arbetsalliansen fortlöper under behandlingen är det viktigt att behandlaren ser till ungdo-

mens utveckling och anpassar teckenekonomin till ungdomens aktuella problembeteende. 

Basbeteendena är desamma för ungdomarna, och det är vid de individuella problemområdena 

som revidering sker. De olika HVB arbetar olika och deras revideringar varierar i grad. 

Gemensamt är dock att de är uppmärksamma på ungdomarnas utveckling och att de anpassar 

teckenekonomin utifrån det. 
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Vi reviderar när vi ser att det inte fyller funktion och att vi behöver förstärka andra saker, och då 

 görs det ihop med ungdomarna.(HVB2) 

 
Revidera kan man göra när som helst hos en pojke bara man förankrar det med pojken (...) och det 

 tas alltid i samförstånd med ungdomen, så att du får en positiv förändring. (HVB3) 

Varför används teckenekonomi som metod? 
På frågan om varför teckenekonomi används som metod har vi delat in resultaten i två subte-

man: “det fungerar” och ungdomens egna val. 

“Det fungerar” 

Enligt samtliga respondenter är den huvudsakliga anledningen till att teckenekonomi används 

som metod på HVB att den fungerar. Genom dess förstärkningar uppger de olika HVB att 

ungdomarna utvecklas, att det fungerar och att de inte annars hade använt sig av metoden. 

Detta är ett tydligt mönster som går att urskilja hos samtliga respondenter. Detta tydliggörs 

genom några citat nedan: 

 
Jag är väldigt för teckenekonomin och jag tycker att det är enkelt att använda och jag tycker att det 

 funkar. Hade det inte funkat på de här pojkarna vi har så hade vi inte haft det.(HVB3) 

 

Ja vi har ju jobbat med den i 10 år så vi vet ju att den har ju liksom haft effekt. Det har den. 

(HVB4) 

 
Men vi ser ju att killarna blir bättre, de utvecklar sociala färdigheter, dels genom teckenekonomin 

 också såklart genom miljö och modeller men alltså, det är klart att den har funktion.(HVB1) 

Ungdomens egna val 

En annan styrka med teckenekonomin ligger enligt flera HVB i att metoden bygger på frivil-

lighet och delaktighet hos ungdomen. Då teckenekonomins grunder vilar på en arbetsallians 

och gemensamt överenskomna mål ligger en stor del av ansvaret hos ungdomen genom att de 

gör egna val. Man menar att teckenekonomin motiverar ungdomen till att göra beteendeför-

ändringar genom förstärkningar. På så vis upplever flera HVB att metoden bygger bort tjat 

från vardagen. Detta kan illustreras genom följande citat: 

 
Jag tror att man delar ansvaret med klienten. Man kommer bort från tjat och motiverar till   
förändring. Det bygger egentligen på att man jobbar tillsammans och att ingen gör jobbet åt någon 

annan. Det blir en större delaktighet och klienterna kan också vara delaktiga och planera sin be-

handling.(HVB1)  

Hur upplever behandlingsansvariga på HVB teckenekonomis effektivitet 

som beteendeterapeutisk metod? 
Upplevelserna av teckenekonomins effektivitet beskriver respondenterna på olika sätt, dels att 

behandlingen upplevs som framgångsrik, dels att behandlingen är känslig för felanvändning 

och att den då riskerar att bli kontraproduktiv. Respondenterna vittnar även om att teckeneko-

nomin ofta kombineras med andra metoder och att det därför är svårt att veta om teckeneko-

nomin är den aktiva komponenten i en framgångsrik behandling. 

“Det fungerar” 

Samtliga HVB säger att de ser en positiv effekt på ungdomars beteende av teckenekonomin 

över tid och att de upplever en övertygelse att teckenekonomin, när den används korrekt, är ett 

lämpligt och enkelt verktyg att använda när det gäller att forma önskvärda beteenden. Flera 

HVB säger sig se en positiv utveckling hos ungdomars beteenden i och med att önskvärda 
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beteenden inte ersätter önskvärda. Även fast metoden inte är komplett, då de menar att vissa 

ungdomar inte tar till sig metoden, anser de att metoden är effektiv för att förändra ungdomars 

beteenden. En respondent vittnar om teckenekonomins effektivitet, men samtidigt säger sig 

vara öppen för andra behandlingsmetoder.  

 
Ja jag har varit stark supporter, jag har tyckt att det har funkat. Men med tiden, idag så tycker jag 

 att vi bör leta efter andra verktyg som är mer funktionella. (HVB 4) 

 

Samtidigt som respondenterna är överens om teckenekonomins positiva effekt finns det en 

delad mening om det är teckenekonomin som är den aktiva komponenten i det positiva utfal-

let. 

 
Men något som är intressant är att innan vi förde in den nya teckenekonomin så tog vi bort den 

 gamla och under 3-4 veckor så var vi utan. Det gick också bra. Så det är väl värt att säga också att 

 det funkar utan ekonomi. (HVB3) 

 

Kontraproduktivt vid felanvändning 

Lika eniga som respondenterna är kring att teckenekonomi är användbar som behandlingsme-

tod när den används korrekt, är de eniga om att metoden kan bli kontraproduktiv vid felan-

vändning. Samtliga HVB menar att personal har en viktig roll i utförandet. Om personalen 

saknar grundläggande kunskaper om teckenekonomins principer eller förstärker godtyckligt, 

riskerar den enligt flera HVB att bli repressiv. 

 
Är det så att du inte har en djup kunskap i hur det ska hanteras och inte inser riskerna med vad kon-

sekvensen blir om du använder det repressivt, då blir det kontraproduktivt. Jag har sett alldeles för 

många exempel där man fokuserar på det man inte klarar av...”det har du inte klarat av, nu får du 

inget block”. Som ett hot ungefär. Och då funkar det inte.(HVB4) 

 

En av respondenterna påpekar att den anser att teckenekonomin hamnat i vanrykte på grund 

av att vissa behandlingshem använt sig av metoden utan att ha vare sig kunskap eller utbild-

ning. Detta har lett till att behandlingen på dessa HVB utmärkts av felanvändning. I de fall 

teckenekonomi används gäller det att personalgruppen är enhetlig för att förebygga eventuella 

godtyckliga bedömningar. 

Teckenekonomin som bestraffning 

Samtliga HVB är tydliga med att förklara att de inte har någon bestraffning i teckenekonomin, 

samtidigt säger vissa respondenter att ungdomarna känner sig bestraffade av den. Responden-

terna är medvetna om att ungdomarna upplever detta, men förstår samtidigt att de känner så 

när förstärkningar uteblir. Ett exempel är när poängen i teckenekonomin delas ut, där ungdo-

marna fokuserar på de poäng de inte gjort sig förtjänta av, snarare än att uppskatta de poäng 

de faktiskt har tjänat in. 

   

  De blir inte glada att de tjänat 150 poäng utan blir sura för att ha missat 80 poäng (...) de har  

 bekräftat att de upplever det som en bestraffningsmetod.(HVB3)   

 

Ett HVB, som frångått blocksystemet till förmån för pyramidsystemet är kritisk till blocksy-

stemet och förklarar att den har en inbyggd bestraffning.   

           

     Dom hade alltid lapparna på sina rum och direkt när de gjorde någonting som gjorde att man inte 

 förtjänade det blocket, så drogs det blocket bort. Där har du bestraffningen.(HVB3) 
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Flera respondenter säger att den upplevda bestraffningen beror på pedagogiska bekymmer, att 

ungdomarna inte förstår varför förstärkningar uteblir. En respondent jämför detta med liknel-

sen att om en person inte går till jobbet så får den heller ingen lön, att det är så det ser ut i 

samhället. En annan respondent förklarar den upplevda bestraffningen ungdomar, i kombina-

tion med felanvändning av teckenekonomin, med ett invant normbrytande beteende är vana 

att få saker utan motprestation. 

Hur ser utbildningsnivån ut hos behandlingspersonalen på HVB? 

Behandlingspersonalens utbildningsnivå 

Tillsvidareanställd behandlingspersonal på samtliga HVB har minst 2-årig eftergymnasial 

utbildning. På frågan om de olika HVB har personal som har utbildning i teckenekonomi skil-

jer sig svaren någorlunda. En respondent menar att kunskaper om teckenekonomi ingår i 

KBT-utbildningen, som samtliga tillsvidareanställda på deras HVB skall ha, medan ett annat 

HVB har en internutbildning. Samtliga HVB använder sig dock av handledning för persona-

len med ledning av en legitimerad psykolog med inriktning mot KBT, där fokus ligger på 

teckenekonomierna. Vad gäller vikarier är kraven främst personlig lämplighet då det på enligt 

flera HVB råder svårigheter med kompetensförsörjning. 

Delegationsordning 

När frågor om hur delegationsordningen av teckenekonomin såg ut, det vill säga att vem som 

är högstansvarig till vilka som får utöva metoden, svarar flera HVB att teckenekonomins ut-

övning alltid säkerställs i och med att det alltid skall närvara en ordinarie personal, vilken 

alltid har utbildning.  

 
Är det så att personalen är ovan eller att man känner sig osäker så är det ju alltid en ordinarie som 

är med och tar ansvar för att det blir rätt ifyllt. (HVB1) 

 

Den högste ansvarige nämns som föreståndare på flera HVB, behandlingsansvarig psykolog 

på andra. Ordinarie personal administrerar teckenekonomin och sköter det dagliga utförandet, 

det vill säga signering av block eller pyramid, men också revideringen. När det kommer till 

vikarier är det, med undantag för ett HVB, inte uttalat att vikarierna inte får utöva teckeneko-

nomin.  

 
Vikarierande personal har ju bara fått en översiktlig beskrivning av teckenekonomin, men det dag-

liga arbetet, att notera block och så vidare, det får de hantera, men de har ingen utbildning. 

(HVB4) 

Licenskrav 

På fråga om teckenekonomin skulle kräva en särskild utbildning eller licens för att utöva den 

framkom delade uppfattningar. En respondent menade att KBT-utbildningen innehåller de 

kunskaper som krävs för att administrera och utöva en teckenekonomi och belöningssystem i 

allmänhet då det bygger på samma teoretiska grund. Respondenten menade att om en särskild 

licens skulle krävas för att använda teckenekonomi skulle det behövas licenser till alla former 

av belöningssystem. En annan respondent menade att teckenekonomin är i behov av ett li-

censkrav, likt MI (Motiverande Intervju) och ASI (Addiction Severity Index), i sin utövning, 

då denne menar att allt fler HVB tillämpat metoden felaktigt och att den på så vis hamnat i 

vanrykte.  

 

Jag kan tänka mig att om man kompletterar tillämpningen av teckenekonomi med någon form av 

licenskrav eller auktoritetskrav, skulle det vara bättre. (HVB4) 
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Vidare menar respondenten att ett licenskrav skulle ge möjlighet att bedriva forskning.  

 
För om man använder teckenekonomi manualbaserat, exempelvis att man inte får frångå detta, att 

man måste uppfylla behandlingskoalitionen, man måste uppfylla kravet på att ha psykologstöd och 

så vidare. Om man har dessa delar som krav för att få utöva det får du möjlighet att forska och mäta 

resultat till skillnad från hur det ser ut idag. Jag menar, ena behandlingshemmet kan använda teck-

enekonomi ”Rolls Royce” och det andra kan använda teckenekonomi ”Korvkiosk”. (HVB4) 

ANALYS 

 
I följande avsnitt kommer vi att analysera resultaten. Analysen följer samma   

struktur som resultatdelen, det vill säga utifrån de fyra frågeställningarna Hur används teck-

enekonomi på HVB?, Varför används teckenekonomi som metod?, Hur upplever behandlings-

ansvariga på HVB teckenekonomis effektivitet som beteendeterapeutisk metod? samt Hur ser 

utbildningsnivån ut hos behandlingspersonalen på HVB? 

Hur används teckenekonomi på HVB? 

Utformning 

Vad som framkommer av resultaten är att de HVB som deltagit i studien tycks se att arbetet 

med ungdomarna och den teckenekonomin som ett lagarbete, där behandlingsansvariga och 

personal ombesörjer planering och daglig verksamhet vilket är i linje med vad Socialstyrelsen 

skriver (2012). Behandlingsansvariga introducerar ungdomarna i de regler och bestämmelser 

som ska följas, dock sker behandlingens individuella upplägg i ett växelspel tillsammans med 

ungdomen. Kraven ökar på ungdomen under behandlingens gång samtidigt som antal belö-

ningar minskar successivt. Även om HVB har riktlinjer som ska fyllas, är de individuella må-

len som sätts för var och en av ungdomarna lika viktiga. Vad som dock inte framkommer hos 

flera HVB är att teckenekonomin nedtrappas i slutskedet av insatsen, vilket enligt Socialsty-

relsen (2012) skall ske för att automatisera beteendet hos ungdomen. Skinner (i Shultz Larsen, 

1997) menar också att när ett beteende är inlärt är det effektivare att inte belöna varje gång. 

Utformningen av behandlingen som respondenterna säger sig följa går att jämföra med de 

riktlinjer som beskrevs i Guidelines for developing and managing a token economy av Ghez-

zi, m.fl. (2009), som till exempel att klargöra de beteenden som ska förändras, att det finns 

tydliga regler för när och hur teckenekonomin används samt förklara förstärkningarna för 

klienten. 

 

I intervjuerna har olika former av teckenekonomi framträtt, bland annat blocksystem och py-

ramidsystem. Dessa två system har en avgörande skillnad i att pyramidsystemet inte tillför 

någon signatur vid ett ej godkänt moment, utan endast struntar i att signera godkänt. Blocksy-

stemet fungerar så att vid ej godkända block tillförs “Ej OK”. Blocksystemet har även beskri-

vits som att block “dras” ifrån ungdomen. Utifrån operant inlärningsteori kan blocksystemet 

betecknas som ett förstärkande system där positivförstärkning, som enligt Skinner (i Shultz 

Larsen, 1997) ökar sannolikheten för att beteendet återkommer i framtiden, står i fokus. Re-

spondenterna påpekar att inga block dras ifrån dem, vilket skulle överensstämma med Skin-

ners kriterier för bestraffning, utan att ungdomarna inte gjort sig förtjänta av blocket. Vad som 

går att tolka utifrån block som signeras “Ej OK” är att någonting läggs till med syfte att bete-

endet inte skall återkomma, vilket med hjälp av Skinners teori kan ses som en form av be-

straffning. När teckenekonomin visas för ungdomarna tycks det enligt respondenterna även 

förekomma att vissa ungdomar fokuserar på de ej godkända blocken. Här finns en tydlig 
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skillnad mot att inte tillföra en förstärkning (utsläckning) och att tillföra en bestraffning. En 

annan skillnad mellan de båda systemen är att blocksystemet använder sig av vad Skinner 

kallar för tidsbestämd förstärkning, där belöningen betalas ut vid en viss tidpunkt, medan py-

ramidsystemet bygger på det Skinner kallar mängdbestämd förstärkning, där belöningarna 

betalas ut när pyramiden är fylld. I samklang med Skinners teori att positiva förstärkningar är 

viktiga kan vi se utifrån respondenternas svar att de anser det viktigt att socialt belöna goda 

beteenden så snart som möjligt för att ungdomarna ska få etablera önskvärda beteenden samt 

utvecklas i en positiv riktning. 

Arbetsallians 

Arbetsalliansen betydelse med ungdomarna betonades som viktig för behandlingens eventuel-

la framgång under alla interjuver. Om inte det bildas en allians mellan behandlaren och ung-

domen finns det en risk att ungdomen inte tar till sig teckenekonomin, varpå den i stället för 

att känna delaktighet, istället känner behandlingen som både bestraffande och tvingande.  

 

Socialstyrelsen (2012) beskriver hur det är viktigt att ungdomen är delaktig i utformningen av 

behandlingen och att den vet om vilka beteenden som är önskvärda och vilka som är oönska-

de. Detta tillhör den förutsägbara vardag som ungdomarna behöver befinna sig i i behandling-

en, där allt ska vara bestämt och klargjort i förhand. På så vis kan inkonsekvent och godtyck-

lig behandling undvikas trots att det är flera personal som arbetar med samma ungdom. Ut-

ifrån de svar som respondenterna gett under intervjuerna går det att se ett tydligt mönster att 

de alla anser att det är viktigt att de tillsammans med ungdomen arbetar för en god allians och 

att båda parter blickar mot samma mål som de gemensamt satt upp. 

Revidering 

Arbetsalliansen med ungdomen genomsyrar också revideringen av teckenekonomin. Flera 

HVB lägger tonvikt på att revidering sker när teckenekonomins fokus inte längre fyller någon 

funktion och att det alltid sker i tillsammans med ungdomen. Att teckenekonomin tappar 

funktion går att förstå genom att ett beteende har blivit automatiserat och ungdomen inte be-

höver teckenekonomins motivation och förstärkning för att uppvisa det. När ett beteende är 

automatiserat skall beteendet enligt Skinner (i Shultz Larsen, 1997) belönas i samma utsträck-

ning. Att revideringen sedan sker i samförstånd med klienten går likt arbetsalliansen att kopp-

la till Socialstyrelsens (2012) angivelser om att teckenekonomin skall vara förutsägbar för 

klienten och att denne vet vilka beteenden som får vilka konsekvenser. Vidare menar Social-

styrelsen att teckenekonomins fokus ska ligga på ungdomens problemområden. På så vis kan 

vi förstå flera HVBs rutiner vid revidering.  

Varför används teckenekonomi som metod? 

“Det fungerar” 

Som svar på varför teckenekonomin används som metod svarar alla respondenter att “det fun-

gerar”. Svaret går endast att beskriva som subjektiva upplevelser som skapats över tid och 

som bygger på erfarenhet med att arbeta med teckenekonomi, snarare än på vetenskapliga 

belägg. De subjektiva upplevelserna hos respondenterna har dock ett visst stöd i Kazdin och 

Bootzins (1972) studie som bekräftar att teckenekonomin kan ha viss effekt i att släcka ut 

beteenden. Samtliga respondenter menar också att förstärkningar fungerar, vilket kan förstås 

genom Skinners teori operant inlärning där förstärkning av ett beteende ökar sannolikheten att 

beteenden återkommer i framtiden. 
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Ungdomens egna val 

På vilket vis som ungdomen väljer är svårt att analysera då ingen HVB-placerad ungdom har 

deltagit som respondent. Det vi har att utgå från är att analysera det som respondenterna sagt 

under intervjuerna och enligt samtliga så fungerar behandlingen i de fall som ungdomen gör 

ett val att vara med i behandlingen. I de fall som ungdomen väljer att inte delta så har vissa 

HVB valt att den ungdomen kan ha kvar sin placering utan att ingå i teckenekonomin. Det 

handlar om att ungdomen själv måste ta ansvar för sin behandling samt önska förändra sitt 

beteende. Cigno (2009) menar att för att förändra ett beteende gäller det att det finns en utta-

lad strategi för detta, vilket exemplifierades med att för att sluta röka måste individen utföra 

aktiva handlingar och inte bara tänka på rökningens skadliga påverkan. Här går det även att se 

att det kan vara så att en del ungdomar förändrar beteendet under behandlingstiden, varpå de 

återgår till gamla beteenden efter behandlingens slut. Det kan även förstås med hjälp av Kaz-

din (1982) som beskrev att det var svårt att påvisa om teckenekonomin hade långtidspåverkan 

på de som varit i behandling, utan att det i flera fall visade sig att individerna återföll i gamla 

mönster, om inte omedelbart så efter viss tid. 

Hur upplever behandlingsansvariga på HVB teckenekonomis effektivitet 

som beteendeterapeutisk metod? 

“Det fungerar” 

Som tidigare nämnt anger samtliga respondenter som anledning till varför teckenekonomin 

används att “det fungerar”. Det är således en subjektiv upplevelse om teckenekonomins effek-

tivitet på ungdomars beteende som skapats av erfarenheter över en viss tid. Varför den upp-

levda behandlingseffekten av teckenekonomi är positiv går att förstås då teckenekonomin är 

ett förstärkningssystem. Just förstärkningar menar Skinner(i Shultz Larsen, 1997) är ett effek-

tivt verktyg för att lära in och etablera ett beteende. Upplevelsen om effekten att icke önsk-

värda beteenden försvinner genom att inte belöna dem i ungdomarnas teckenekonomi går att 

förstå genom begreppet utsläckning, som enligt Skinner är ett verktyg för att få beteenden att 

upphöra genom att inte belöna dem eller ge dem uppmärksamhet. 

 

Det finns även upplevelser om att teckenekonomin som behandlingsmetod är effektiv, men att 

det inte går att avgöra om det är teckenekonomin i sig eller miljöterapi eller modellinlärning 

som är de aktiva komponenterna i den positiva effekten. Vidare finns upplevelser om en posi-

tiv behandlingseffekt utan att teckenekonomin tillämpas. Detta överensstämmer med det aktu-

ella forskningsläget som enligt Mann-Feder (1996) visar att det inte går att avgöra vilken 

komponent (teckenekonomi eller miljöterapi) som är den aktiva. Vad som forskningen visar 

är att metoder inom KBT tycks vara effektivt för behandlingsutfallet. 

Kontraproduktivt vid felanvändning 

Upplevelserna av att teckenekonomin riskerar att bli kontraproduktiv förklaras av responden-

terna genom att metoden kan användas felaktivt i de fall personal som saknar grundläggande 

kunskaper om teckenekonomins principer använder den. Respondenternas förklaring kan ses 

med hjälp av Kazdin och Bootzins (1972) studie som visade att teckenekonomins genomfö-

rande brister vilket leder till en icke framgångsrik behandling. Socialstyrelsen (2012) menar 

också att teckenekonomin är känslig för felanvändning om den utövas av outbildad personal. 

När metoden använts felaktigt av outbildad personal beskrivs det enligt flera respondenter 

som att teckenekonomin använts repressivt. Ordet repressivt är inte detsamma som bestraf-

fande men ligger inte långt därifrån och är heller inte i närheten av att vara belönande som 

teckenekonomin enligt Socialstyrelsen (2012) bygger på. 
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Flera respondenter talar även om att teckenekonomin, av outbildad personal, ibland används 

godtyckligt, vilket går att härleda till SiS (2011:1) riktlinjer om att en teckenekonomi skall 

vara förutsägbar för ungdomen för att beteendeförändringar skall komma till stånd. I dessa 

fall kan behandlingen inte fungera lika effektivt, då teckenekonomin bygger på alliansen och 

den överenskommelse som tagits mellan ungdomen och HVB. Om personal inte håller sig till 

tagna överrenskommelser, är det rimligt att anta att ungdomen inte heller anser att dessa be-

hövs uppfyllas. 

 

Sammantaget landar alla analytiska resonemang i frågan om att införa ett särskilt krav på ut-

bildning hos utövare av teckenekonomi, då flera respondenter är eniga i sina upplevelser om 

metodens känslighet och betydelse för behandlingsutfallet samt att det överensstämmer med 

forskningsläget. 

Teckenekonomin som bestraffning 

Svar på om teckenekonomin som metod innehåller bestraffningar beror på vem som frågan 

ställs till. De respondenter som deltagit i studien säger unisont att de inte använder sig av nå-

gon form av bestraffning men de är medvetna om att vissa moment i teckenekonomin kan 

uppfattas som bestraffande av ungdomarna. I de fallen tycks det handla om att vissa ungdo-

mar har svårt att fokusera på de belöningar som utfallit tack vare önskvärt beteende, utan de 

ser bortfallet på grund av icke önskvärt beteende som en bestraffning. 

 

I USA har teckenekonomin fler drag av både förstärkningar och bestraffningar. De experi-

ment som Philips (ref. av Kazdin & Bootzin, 1972) utförde visade att ungdomarna lättare slu-

tade med oönskade beteenden om belöningar utföll eller om det skulle få konsekvenser i form 

av en bestraffning.  Detta ligger dock tvärtemot vad Skinner anser med förstärkningar och han 

menade att bestraffningar kunde få konsekvenser hos individen i form av passitivitet, osäker-

het samt att följderna av en bestraffning kan vara svåra att veta i förhand. En respondent sa 

under intervjun “(...) sen tycker jag att bestraffning inte har någon påverkan för att förändra 

beteenden, det kan bara odla fram sämre beteenden”(HVB3). Detta citat förstärker även de 

övriga deltagande respondenternas syn på bestraffning, den att bestraffning inte är önskvärt i 

behandlingen av ungdomar, utan att behandlingen bör ske i en allians mellan behandlare och 

ungdom. Att bestraffningar inte har del i behandlingen på de HVB som deltagit tycks ligga i 

värderingar om att bestraffning inte är effektiv, utan att i de fall en individ har problem ska 

dessa förstås och behandlas.  

 

Sällnäs (2000) skriver i sin rapport att den metod som ett HVB arbetar med blir den ”bild” av 

arbetsplatsen som klienter och uppdragsgivare utgår från. Använder ett HVB bestraffande 

metoder är det troligt att vare sig klienter eller uppdragsgivare skulle vilja använda sig av det-

ta HVB. Dessutom skulle ett HVB som använder sig av bestraffning i sin utformning av teck-

enekonomin undersökas av media. Då är det möjligt att en negativ medial bild som inte gyn-

nar HVB skulle målas upp. I förlängningen skulle detta kunna underminera den betydelse som 

HVB har runt om i Sverige för att hjälpa och behandla individer med problem. 

Hur ser utbildningsnivån ut hos behandlingspersonalen på HVB? 

Behandlingspersonalens utbildningsnivå 

Av resultaten går det att utläsa att respondenterna överlag anser att det är viktigt med utbildad 

personal, och att det är önskvärt att personal som arbetar har utbildning i teckenekonomi. 

Trots detta så skiljer sig utbildningsnivån på personalen på de olika HVB åt. Kazdin (1982) 

påpekade att det är viktigt för framgångsrik behandling att personalen är utbildad, något som 

Sällnäs (2000) även håller med om, speciellt att det är viktigt att det finns en uttänkt arbets-
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modell och arbetsmetoder för att kunna ge en bra behandling. Ett av studiens HVB anställer i 

första hand socionomer eller beteendevetare, varpå de, enligt egen utsaga, fått respons av So-

cialstyrelsen att de håller en hög nivå på personalens utbildning 

 

Denna önskan om att ha utbildad personal visar sig dock inte vara lika lätt i verkligheten. 

Trots att de avser att anställa utbildad personal och att en del HVB erbjuder internutbildning, 

kan det i vissa fall vara så att de nödgas anställa exempelvis vikarier utan utbildning. Det fak-

tum att vikarier anställs på HVB utan adekvat utbildning, utan snarare på grunder som person-

lig lämplighet kan ses som en svag länk i behandlingen. Även i de fall då det är brist på per-

sonal borde behandlingen stå i första rummet varpå endast personal med utbildning i den ak-

tuella metoden som HVB använder sig av borde få arbeta.  

 

Delegationsordning 

Samtliga HVB nämner antingen en föreståndare eller psykolog som högst upp i delegations-

kedjan på av vem teckenekonomin får användas, vilket är i enlighet med SiS (2011:1) riktlin-

jer. Flera HVB anger heller inga hinder för vikarier att anteckna i teckenekonomin, vilket 

skall ses som att använda teckenekonomin då detta fungerar som metodens feedback till ung-

domarna. Ses detta med hjälp av Socialstyrelsens (2012) rapport där det likt ovanstående ru-

brik framgår att teckenekonomin riskerar att användas fel och enligt flera respondenter an-

vändas repressivt, urskiljs ett problem. Problemet har av en respondent beskrivits som be-

kymmer med kompetensförsörjning, men att en ordinarie personal alltid är med och säkerstäl-

ler att teckenekonomin blir rätt ifylld. 

 

Licenskrav 

Det uppkom delade meningar på frågan om att införa en särskilt licens för att utöva tecken-

ekonomin. Tidigare resonemang i analysavsnittet har landat i frågan om att införa utbild-

ningskrav för att utöva metoden, då den både enligt Kazdin (1982) och Socialstyrelsen (2012) 

är särskilt känslig för felanvändning av outbildad personal där den enligt flera HVB också 

riskerar att användas repressivt. Meningen att teckenekonomin likt andra belöningssystem 

hamnar under KBT-paraplyet och inte är i behov av en särskild utbildning sägs emot av Kaz-

din och Socialstyrelsen då teckenekonomin som metod är uttalad att vara särskilt känslig och 

antyder ”mellan raderna” att metoden vara i behov av ytterligare krav för att säkerställa kvali-

tén i utövningen. Flera respondenter vittnar också om att metoden vid felanvändning riskerar 

att bli repressiv, vilket med hjälp av Skinner (i Shultz Larsen, 1997) kan beskrivas som risk 

att ungdomarna skapar en fruktan för dem som utövar teckenekonomin och den kontext de-

nanvänds i. Flera respondenter säger att teckenekonomin blir kontraproduktiv när den an-

vänds på detta sätt, vilket också styrks av Skinner. Ett annat argument att införa licenskrav är 

att, likt MI och ASI, ha möjlighet att mäta resultat och på så vis kunna kliniskt forska på teck-

enekonomins effekter på ungdomar på HVB, i likhet med slutsatserna i Socialstyrelsens rap-

port. 

SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

Vår studie har strävat efter att undersöka hur behandlingsansvariga på HVB beskriver sitt  

arbete med och hur de upplever effekterna av teckenekonomi som metod för att förändra be-

teenden hos barn och ungdomar som inte har fyllt 18 år. Studien har utgått från de fyra fråge-

ställningarna:   

          

1. Hur används teckenekonomi på HVB? 
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2. Varför används teckenekonomi som metod? 

3. Hur upplever behandlingsansvariga på HVB teckenekonomis effektivitet som beteen-

deterapeutisk metod? 

4. Hur ser utbildningsnivån ut hos behandlingspersonalen på HVB?   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de behandlingsansvariga som deltagit i studien anser 

att teckenekonomi är en effektiv metod för att förstärka önskvärda beteenden hos ungdomar. 

Detta kräver dock att det dels finns en arbetsallians mellan behandlare och ungdom, dels att 

behandlarna har adekvat utbildning för att behandlingen skall vara verksam överhuvudtaget. 

Vidare går det att slå fast att blocksystemet i teckenekonomi innehåller moment som på ett 

negativt sätt uppmärksammar ungdomarnas misslyckanden vilket gör att ungdomarna känner 

sig bestraffade. Detta går dock att undvika ifall HVB använder ett system som exempelvis 

pyramidsystemet, där önskade beteenden uppmärksammas och oönskade släcks ut. Tecken-

ekonomins effektivitet är också svår att avgöra då metoden i de flesta fall utövas i kombina-

tion med andrametoder. Det går dock att se att denna kombination är effektiv för att odla goda 

beteenden hos ungdomar på HVB (jfr. Mann-Feder, 1996). För att kvalitetssäkra metoden bör 

Socialstyrelsen, likt MI och ASI, införa ett särskilt krav på utbildning hos utövare av tecken-

ekonomi. Detta kan tänkas stävja den negativa bild av teckenekonomi som tycks finnas hos 

allmänheten, men även ge möjlighet att mäta teckenekonomins effektivitet. 

 

Vidare resultat av studien är att trots viss intern kritik av teckenekonomi och att media i vissa 

fall har utmålat teckenekonomi som en bestraffande metod, tycks det som att respondenterna 

överlag är nöjda med teckenekonomi som metod. Detta trots avsaknad av vetenskapliga stöd 

för dess effektivitet som behandlingsmetod. Socialstyrelsens nuvarande uppfattningar kring 

hur teckenekonomi på HVB fungerar skulle kunna revideras i fall studier utförs kring detta. 

Det gäller dessutom att arbetsverksamma letar efter nya arbetsmetoder som har vetenskaplig 

evidens på att metoderna de facto fungerar. Använder sig exempelvis HVB av behandling 

som inte fungerar kan detta slå tillbaka på HVB som funktion inom behandling av ungdomar.  

 

 

Den nya kunskap som framkommer i studien är att HVB har fått en möjlighet att beskriva sina 

upplevelser i arbetet med teckenekonomi som behandlingsmetod. Studien kan ses vara ett 

komplement till Socialstyrelsens (2012) rapport på viset att den belyser behandlingsansvari-

gas uppfattningar och upplevelser. Även fast respondenternas utsagor på intet sätt kan ses som 

vetenskaplig evidens för teckenekonomins verkan som behandlingsmetod på HVB i hela lan-

det, ger de en nyanserad bild av hur det är att arbeta med teckenekonomi som metod. 

 

Vad gäller studiens metod kan en del kritik vara befogad. Något som utmärker studiens resul-

tat är att de endast bygger på fyra respondenter. Intervjuförfrågningar skickades via e-post till 

12 olika föreståndare och behandlingsansvariga på HVB, varav endast fyra accepterade för-

frågan medan åtta stycken avböjde eller inte svarade överhuvudtaget. Det kan tänkas att tele-

fonintervjuer skulle ha minskat bortfallet, samtidigt hade de tillfrågade flera möjligheter att 

återkomma med svar. Förfrågningarna utgick till behandlingsansvariga på HVB, vilka kan ses 

som ansiktet utåt för verksamheten. Deras uteblivna svar kan ses som antingen nonchalant 

eller oprofessionellt. Inom vissa kommunala verksamheter finns det en skyldighet att enligt 

Förvaltningslagen (1986:223) svara på mail. Det går vidare att spekulera i bortfallet, men en 

fråga som uppkommer är att då teckenekonomin på HVB blivit en så kallad ”het potatis”, kan 

bortfallet möjligtvis förklaras i avsaknad av och ovilja till öppenhet och insyn hos landets 

olika HVB. Här framträder i synnerhet ett behov av en framtida studie om teckenekonomi på 

HVB, men i allmänhet även övriga behandlingsmetoder på HVB. Om det finns en rädsla och 
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oro hos landets HVB för att bli granskade och öppet behöva redovisa sina behandlingsmeto-

der är det särskilt viktigt att studera dessa. 

 

Då behandlingsansvarigas upplevelser kring teckenekonomi på HVB inte har studerats i tidi-

gare forskning är denna studie unik i sitt slag. Flera av respondenternas utsagor ligger dock i 

linje med de resultat som framkommit i de tidigare studier om teckenekonomi, exempelvis 

angående dess känslighet för felanvändning. Visserligen har den tidigare forskning som vi 

tagit del av i denna studie mestadels gällt förhållanden i exempelvis USA, där teckenekono-

min i många fall innehåller en bestraffande del. Detta går inte att applicera på svenska förhål-

landen. Vad som framträder är dock att studien synliggör andra områden att studera. Ett för-

slag på vidare forskning är att studera ungdomar på HVBs upplevelser av att behandlas av 

teckenekonomi, då det finns utsagor som pekar på att ungdomar känner sig bestraffade av 

metoden. Den etiska aspekten måste också ständigt vara levande då landets olika kommuner 

betalar tusentals kronor per dygn per ungdom för vård för dessa ungdomar. Likt Socialstyrel-

sen (2012) rekommenderar också vi vidare forskning på teckenekonomins faktiska behand-

lingseffektivitet. Skulle teckenekonomi på HVB vid ett flertal undersökningar visa sig ha 

lyckade behandlingsresultat under svenska förhållanden kan detta sannolikt påverka Social-

styrelsens, men även det sociala arbetets branschuppfattning om teckenekonomi. Använder 

sig HVB dock av en behandlingsmetod som inte fungerar kan detta slå tillbaka på den funk-

tion och trovärdighet som HVB i dagsläget har vad gäller behandling av ungdomar som på 

något sätt hamnat ”på glid” i livet. Dessa ungdomar kommer, trots teckenekonomi och andra 

systematiska förstärkningssystem, att ha belöningar som en del av livet oavsett om de är under 

behandling eller inte. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

REFERENSLISTA 
 

Andreassen, Tore (2003). Institutionsbehandling av ungdomar - Vad säger forskningen? 

 Stockholm: Gothia. 

 

Armelius, Bengt-Åke (2007). Psykoterapi. I Philip Hwang, Ingvar Lundberg, Jerker Rönnberg 

 & Ann-Charlotte Smedler (red.). Vår tids psykologi (321-346). Stockholm: Natur och Kul

 tur. 

 

Bailey, Jon & Wolf, Montrose& Phillips, Elery (1970). Home-based reinforcement and the 

 modification of pre-delinquents classroom behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 

 3, 223-233. 

 

Beck, Judith. S. (2011). Cognitive Behavior Therapy – Basics and beyond. New York:  

 Guilford Publications. 

 

Boalt- Boëtheilus, Siv & Nilsson, Kenneth (2010). Psykoterapi med barn och ungdomar. I 

 Philip Hwang, Ingvar Lundberg, Jerker Rönnberg & Ann-Charlotte Smedler (red.). Vår 

 tids psykologi (342-345). Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Cigno, Katy (2009), Cognitive-behavioural practice. I Robert Adams & Lena Dominelli &

 Malcolm Payne, (red.) (2009). (s.158-168). Critical Practice in Social Work.Basingstoke: 

 Palgrave. 

 

Förvaltningslagen (1986:223). 

 

Ghezzi, M, Wilson, R, Tarbox, F. & MacAleese,R. (2009). Guidelines for developing and 

 managing a token economy. In William O'Donohue & Jane Fisher (Eds.), General prin-

 ciples and empirically supported techniques of cognitive behavior therapy, pp. 663-668. 

 Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc. 

 

Helleday, Ann & Berg Wikander, Birgitta (2007). Fyra psykologiska perspektiv. Lund:   

 Studentlitteratur. 

 

Jerlang, Espen (2008). Beteendepsykologisk teori: Pavlov, Watson, Thorndike och Skinner. I 

 Espen Jerlang (red.), Sonja Egebjerg, John Halse, Ann Joy Jonassen, Suzanne Ringsted &

 Birte Wedel-Brandt. Utvecklingspsykologiska teorier (234-270). Stockholm: Liber. 

 

Kazdin, E, Alan (1982). The token economy: A decade later. Journal of Applied Behavior 

 Analysis, 3, 432-455. 

 

Kazdin, E, Alan och Bootzin, R. Richard (1972). The token economy: an evaluate review. 

 Journal of Applied Behavior Analysis, 3, 343-372. 

 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 



28 

 

 

Larsson, Sam (2005). Kvalitativ metod – en introduktion. I Sam Larsson, John Lilja &Kata

 rina Mannheimer (red.), Forskningsmetoder i socialt arbete. (s. 91-129). Lund:  Student- 

 litteratur. 

 

Levin, Clas och Lindén, Gunilla (2009). Psykologi och socialt arbete. I Anna Meeuwisse &

 Sune Sunesson &Hans Swärd (red.) Socialt Arbete. En grundbok. (Andra utgåvan) (s.75-

 93). Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Mann-Feder, Varda R. (1996). Adolescents in therapeutic communities. Adolescence, 31,17–

 28. 

 

 NICE (2006). Parent training/education programmes in the management of children with 

 conduct disorders.National Institute for Health and Clinical Excellence.Hämtad 22/4- 

 2013 från http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/TA102guidance.pdf. 

 

Reitman, David, Murphy Molly A.,  Hupp, Stephen D. A. &O’Callaghan, Patrick M.  (2004). 

 Behavior Change and Perceptions of Change: Evaluating the Effectiveness of a Token 

 Economy. Child & Family Behavior Therapy, 26, 17-36. 

 

Shultz Larsen, Ole (1997). Psykologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen (2012). Teckenekonomi för barn och unga på hem för vård eller boende – En 

 systematisk översikt samt juridiska aspekter på utförande. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

SiS (2005) Ger ART bättre behandlingseffekter? Utvärdering av metoder på tre ungdoms

 hem. Statens Institutionsstyrelse Hämtat 2013-03-12, från

 http://www.statinst.se/pagefiles/623/ger- art-battre-behandlingseffekter-utvardering-av-

 metoder-pa-tre-ungdomshem.pdf. 

 

SiS (2011:1). Teckenekonomi inom SiS.Statens Institutionsstyrelse. Hämtat 2013-03-12, från

 http://www.stat-inst.se/faktabank/metoder-inom-vard-och-behandling/teckenekonomi-

  inom-sis/. 

 

SiS (2011:2). HVB-hem. Statens Institutionsstyrelse. Hämtat 2013-03-12, från 

 http://www.stat- inst.se/faktabank/hvb-hem/. 

 

SiS (2011:3). Så arbetar vi med ART. Statens Institutionsstyrelse. Hämtat 2013-04-22 

 http://www.stat-inst.se/Documents/lvu-vard/sa-arbetar-vi-med-art-vagledning.pdf. 

 

Sunesson, Sune (2010) Sociala problem och samhällsbekymmer i historien. I Anna  

 Meeu wisse & Sune Sunesson & Hans Swärd (red) Perspektiv på sociala problem. (s. 54-

 72). Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Sällnäs, Marie, Barnavårdens institutioner– framväxt, ideologi och struktur (2000). Rapport i 

 socialt arbete nr 96 – 2000. Stockholms Universitet. Institutionen för socialt arbete. Social

 högskolan. 

 

Vetenskapsrådet (2004). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

 forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/TA102guidance.pdf
http://www.statinst.se/pagefiles/623/ger-%09art-battre-behandlingseffekter-utvardering-av-metoder-pa-tre-ungdomshem.pdf
http://www.statinst.se/pagefiles/623/ger-%09art-battre-behandlingseffekter-utvardering-av-metoder-pa-tre-ungdomshem.pdf
http://www.stat-inst.se/faktabank/metoder-inom-vard-och-behandling/teckenekonomi-
http://www.stat-inst.se/faktabank/metoder-inom-vard-och-behandling/teckenekonomi-
http://www.stat-/
http://www.stat-inst.se/Documents/lvu-vard/sa-arbetar-vi-med-art-vagledning.pdf


29 

 

 

Öst, Lars-Göran (2010). Kognitiv beteendeterapi (KBT). i Philip Hwang & Ingvar 

 Lundberg & Jerker Rönnberg & Ann-Charlotte Smedler (red) (2005). Vår tids 

 psykologi. (s. 332). Stockholm: Natur och Kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

                          BILAGA 1. 

 
INTERVJUFÖRFRÅGAN 
 

 

Hej, 

 

 

Vi är två studenter vid Örebro Universitet som skriver c-uppsats i socialt arbete den komman-

de våren. Ämnet vi valt är “Teckenekonomi på HVB” och vi avser studera behandlingsansva-

rigas upplevelser av arbetet och effekterna av teckenekonomi som metod för att förändra be-

teenden hos ungdomar. Varför vi valt just “Teckenekonomi på HVB” som ämne grundar sig i 

huvudsak i Socialstyrelsens översiktsrapport från 2012.  

 

Varför vi kontaktar just Er beror på att vi tror att Ni bäst kan vara till hjälp att besvara studi-

ens frågeställningar som i huvudsak rör sig om: 

 

    1. Hur används teckenekonomi på HVB? 

    2. Hur ser utbildningsnivån ut hos dem som använder teckenekonomin? 

    3. På vilka grunder ligger valet av teckenekonomi som metod? 

    4. Hur upplevs effekterna av teckenekonomi som metod? 

 

För att kunna besvara dessa frågor önskar vi Ert deltagande vid en inspelad intervju som be-

räknas pågå i cirka 45 minuter. Ni kommer givetvis att vara helt anonyma och Er utsaga är 

konfidentiell och kommer endast att användas till studien. Ni får givetvis ta del av den färdiga 

produkten om så önskas. 

 

Ert deltagande skulle vara mycket välkommet och återkom gärna om ni önskar delta i studien 

eller ej. De datum som passar oss bäst är: 

 

11/4 

15/4 

16/4 

22/4 

23/4 

24/4 

 

Vänligen svara senast den 10 april. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning,    

    

Petter Filipsson         Christer Persson 

073-551 09 06          073-541 46 26 

petter.filipsson@davidsbo.com    ingetoriginellt@hotmail.com 

mailto:petter.filipsson@davidsbo.com
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                         Bilaga 2. 

INTERVJUGUIDE 
 

Inledande frågor 
 

Frågor: 

Namn: 

Titel: 

Arbetsplats: 

 

Om HVB hemmet 

 

1. Kan du ge en kort beskrivning av din arbetsplats? 

 

2. Antal personal? 

 

3. Hur ser utbildningsnivån ut hos behandlingspersonalen på HVB? 

 

4. Antal klienter? 

 

5. Målgrupp? 

 

6. Huvudman? 

 

Teckenekonomin och upplevda effekter 

 

7. Hur kommer det sig att teckenekonomi används om metod på er arbetsplats? 

 

8. Hur länge har teckenekonomi använts på er arbetsplats? 

 

9. Hur arbetade man på HVB-hemmet innan teckenekonomin infördes som metod? 

 

10. På vilket sätt använder ni teckenekonomi på ert HVB?  

 

11. Är det i form av pengar eller andra belöningar som ges då klienterna uppvisat önskvärt 

beteende? 

 

12. Hur går informationen om teckenekonomi ut till de klienter som är nyanlända på HVB 

hemmet? 

 

13. Får klienterna del av teckenekonomins grunder och varför denna metod används på er 

arbetsplats? 

 

14. På vilket vis vet klienterna om att de uppfyller kraven för belöning? 

 

15. På vilket vis vet klienterna om de inte uppfyller kraven för belöning? 

 

16. Hur och hur ofta sker revidering av ungdomarnas teckenekonomi på ert HVB? 
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17. Finns det ungdomar på er arbetsplats som på grund av olika kognitiva svårigheter inte 

förstår teckenekonomin och hur den fungerar? I så fall, har ni alternativa behandlingsmetoder 

för de ungdomarna? 

 

18. Hur tror ni klienterna upplever effekterna av teckenekonomi som beteendeterapeutisk me-

tod? 

 

19. Hur upplever ni effekterna av teckenekonomin som metod på er arbetsplats? 

 

20. Vilka nackdelar finns med teckenekonomi som metod? 

 

21. Det finns uppfattningar om att teckenekonomi kan upplevas bestraffande istället för belö-

nande – hur tänker du kring det? 

 

Utbildning och delegation 

 

22. Har personalen genomgått utbildning i teckenekonomi? 

 

23. Har er arbetsplats legitimerad psykolog knuten till sig? 

 

24. Hur ser “delegationskedjan” ut i användningen av Teckenekonomi på ert HVB? 

 

25. Får samtliga anställda, inklusive vikarier, använda sig av teckenekonomin på ert HVB? 

 

26. Socialstyrelsen har publicerat en rapport där de skriver att det inte finns något vetenskap-

ligt stöd för att teckenekonomi kan förändra oönskade beteenden bland unga placeradepå hem 

för vård eller boende (HVB). Hur ställer du dig till deras uttalande? 


