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Abstract  
The token economy program, which is a method for behaviour modification, has been used 

worldwide for different groups within different settings in order to change behaviour. Research 

has found the token economy program to be effective. However, the research is limited to 

quantitative and experimental studies, and Swedish research in this field is brief. Nevertheless 

the program is used in several institutions in Sweden. A qualitative study in Swedish settings 

could therefore be useful. The purpose of this paper is to examine the experiences of a token 

economy program using qualitative interviews. The interviews were conducted with both 

children and staff in a Swedish institution for children with behavioural problems. Our main 

results show that the token economy program can be used as an effective tool to motivate 

individuals to behave in a specific way. The child participants seem to appreciate the access to 

activities that are proposed as an award for certain behaviour. Some parts of the program that 

are perceived as quite problematic are the administration of the program, levels of 

difficulty, and how to identify target behaviour.  

Key words: Token, token economy, token economy program, behav*, contingency, and child* 
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1.  Inledning 

Att gynna önskvärda beteenden genom olika positiva förstärkare är en vanlig komponent i 

metoder där man vill häva eller dämpa asociala beteenden (Andreassen, 2003). Fenomenet 

kallas ibland belöningssystem och används för att uppmuntra och motivera ”goda” beteenden 

i såväl skolklasser som på psykiatriska kliniker (Payne, 2008; Wadström, 2004). Ett exempel 

på ett belöningssystem som visat sig ge positiva resultat på flera målgrupper är 

teckenekonomi (Andreassen, 2003). Detta belöningssystem klassas som en 

beteendemodifierande metod och vilar på principerna om operant betingning (Baer & Wolf, 

1967; Kazdin, 1977). Teckenekonomi går ut på att belöna ett definierat målbeteende med 

tecken, som sedan kan bytas ut mot en aktivitet eller sak som är värdefull för individen. 

Tecknet kan vara allt ifrån ett kort eller en pollett till en stjärna eller poäng som illustreras på 

en tavla. Syftet med metoden är att individen ska motiveras till att samla tecken för att få sin 

belöning (som att delta i en viss aktivitet), genom att uppträda med målbeteendet 

(Andreassen, 2003; Kazdin, 1977). Vidare kan teckenekonomier utformas och se olika ut på 

olika institutioner. Principerna om belöning och förstärkning är dock desamma. 

En genomgång av tidigare forskning på området vittnar om ett omfattande användande av 

teckenekonomi runt om i världen och i de flesta studier redovisas positiva utfall från metoden 

(se bland andra Andreassen, 2003; Galbraith, 1972; Lepage, 1999). Sverige verkar inte vara 

något undantag. En sökning på Google ger ca 1 800 träffar på sökordet ”teckenekonomi” och 

ett flertal behandlingsenheter och institutioner säger sig använda metoden. Dock är den 

svenska forskningen nästintill obefintlig och institutionernas beskrivningar av teckenekonomi 

är knapphändiga. Informationen som ges saknar källhänvisningar och behandlingsmetoden 

motiveras sällan. 

Med tanke på den mängd studier som visar på metodens framgång kan det verka logiskt att 

teckenekonomi används på flera behandlingsenheter och institutioner i Sverige. Nog tycks 

teckenekonomi vara en effektiv behandlingsmetod men forskningen på området saknar 

svenska bidrag. Genomgången av tidigare forskning upplyser oss även om avsaknaden på 

kvalitativa studier, såväl nationellt som internationellt. Ofta är frågan huruvida metoden är 

effektiv på en viss målgrupp eller inte, vilken man närmar sig via kvantitativa eller 

experimentella studier. Att det finns evidens på att teckenekonomi kan förändra ett beteende 
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(se bland andra Andreassen, 2003; Galbraith, 1972; Lepage, 1999) råder det sålunda inget 

tvivel om, men vad vet vi mer? Med stor sannolikhet bär personer som kommer i kontakt 

med metoden på mycket kunskap. Kunskap om hur en viss metod såsom teckenekonomi 

upplevs kan förmodas spela en viktig roll i förhållande till utformandet av metoden. Sådan 

kunskap kan till exempel ge en indikation på om vissa delar av metoden skulle kunna 

utvecklas eller uteslutas - något som kan vara svårt att fastställa via kvantitativa eller 

experimentella metoder. 

På en skol- och behandlingsverksamhet i Sverige, som i denna uppsats fått det fingerade 

namnet Solberga, där barn med beteendeproblem går, implementerade man teckenekonomi 

hösten 2008 som ett komplement till den redan befintliga behandlingen. Vid ett tillfälle 

berättade personalen att de hade många frågor kring teckenekonomi. Även här tycktes det 

finnas en kunskapslucka. För att bidra med att försöka fylla kunskapsluckorna ämnar vi 

undersöka teckenekonomi i mer än ”effektivitetstermer”. Vår ambition är att få djupare 

kunskap om teckenekonomi genom en upplevelsedimension, vilket experimentella och 

kvantitativa studier inte kan ge. Vidare ser vi utövarnas upplevelser som lika viktiga som de 

som metoden utövas på. Därför inriktar sig denna studie på att undersöka både hur personer 

som använder teckenekonomi som metod och hur personer som metoden används på 

upplever det, varför vi har valt att göra kvalitativa forskningsintervjuer. 

Då Solberga också vill veta mer om teckenekonomi har vi kommit överens om att samarbeta 

i denna studie. Vi står för hela studien, vars slutprodukt Solberga kommer få ta del av, och i 

gengäld bidrar hemmet med intervjupersoner och plats för att hålla i intervjuerna. 

1.1. Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att ge en djupare bild av teckenekonomi än den 

som forskningen ger oss idag. Specifikt riktar sig studien på att undersöka hur 

behandlingspersonal respektive barn under behandling på Solberga upplever teckenekonomi. 

1.2. Frågeställningar 

- Har teckenekonomi påverkat barnen vid Solberga enligt barnens och personalens 

uppfattningar och i så fall hur? 

- Upplevs något vara negativt/problematiskt med teckenekonomi och i så fall vad? 
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- Upplevs något vara positivt med teckenekonomi och i så fall vad? 

1.3. Avgränsningar 

Teckenekonomi är ett slags belöningssystem som används i beteendetemodifierande metoder 

(Kazdin, 1977). Det finns mycket forskning om beteendemodifierande metoder och 

forskningsområdet är ganska brett. Den sortens forskning är förvisso intressant för vår studie 

men med hänsyn till studiens omfattning har vi valt att fokusera i första hand på 

teckenekonomi, därefter nämns belöningssystem och beteendemodifikation i generella 

termer.  

1.4. Begreppsdefinitioner  

Beteendemodifiering är en metod som syftar till att förändra ett visst beteende (Stolz, 

Wienckowski & Brown, 1975). Kognitiv beteendeterapi är ett exempel på en sådan metod, 

liksom teckenekonomi.  

Förstärkning är ett inlärningsteoretiskt begrepp som innebär att man med olika slags 

belöningar (allt från ett leende och beröm till materiella ting och aktiviteter) förstärker ett 

visst beteende (Lundberg, 2007 & Kåver, 2006). 

Kontingent är den konsekvens som är beroende av ett visst beteende (Skinner, 1969). 

Operant är det beteende som har effekter på omvärlden (Psykologilexikon, 1997). Begreppet 

definieras mer ingående i teoriavsnittet. 

Respons är en organisms reaktion på en viss stimulus (Nationalencyklopedin). 

Stimulus är en företeelse som orsakar en viss reaktion hos en organism (Kåver, 2006). 

Tecken är i denna studie symboler för ett visst värde som utdelas som belöning i syfte att 

förstärka ett önskvärt beteende. 

Utsläckning innebär att ett beteende gradvis ”släcks” om det inte förstärks (Wadström, 2004). 
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2. Bakgrund 

2.1. Teckenekonomi 

Teckenekonomi är en av de mest kända metoder som riktar sig till att förändra ett visst 

beteende. I litteraturen kallas denna inriktning för beteendemodifiering och vilar på 

principerna om operant betingning (Andreassen, 2003; Kazdin, 1977 & Payne, 2008) 

Andreassen beskriver teckenekonomi som ett motivationssystem som använder sig av 

"tecken" eller poäng som belöning för ett önskat beteende. Tecknen eller poängen kan sedan 

bytas ut mot aktiviteter, privilegier, godis, pengar eller annat som är förstärkande för den 

enskilde individen (Andreassen, 2003). Vilka tecken och vilken förstärkning man använder i 

programmet är upp till respektive behandlingsinstitution att avgöra. Man har använt allt ifrån 

låtsaspengar och värdekort till stjärnor och poängtabeller. Det viktiga är inte vilket tecken 

man använder, utan vad tecknet symboliserar samt att tecknet inte kan kopieras eller 

förfalskas på något vis. Vidare är det av vikt att de behandlade vet vilket beteende som gör 

att de förtjänar ett tecken respektive vilket beteende som gör att de förlorar chansen att få 

poängen/tecknen (Kazdin, 1977).  

Tanken med metoden är att en individ ska välja ett visst önskat beteende i vissa situationer, 

ett så kallat målbeteende, i stället för ett oönskat beteende. Användandet av ett önskat 

beteende kan ses som ett uppdrag för vilket individen belönas om hon eller han fullföljt det. 

Belöningen är det som ska förstärka det önskade beteendet, vilket ska leda till att 

motivationen att förändra sitt beteende hos den enskilde ökar (Kazdin, 1977; Payne, 2008). 

Ett centralt begrepp i sammanhanget är kontingent som står för en konsekvens, t.ex. 

belöning, som är beroende av en viss respons av en stimulus, med andra ord beteende. 

Samtidigt menar Kazdin att teckenekonomi inte enbart behöver vila på positiv förstärkning. 

Man kan också använda negativ förstärkning, straff och utsläckning i en teckenekonomi. 

Teckenekonomi används främst på grupper i institutionella sammanhang men kan även 

användas på enskilda individer(Payne, 2008). Kontingenterna, förhållandet mellan 

målbeteende och belöning, kan vidare utformas särskilt för en viss klient, individuellt i grupp 

eller gruppen kollektivt. De olika typerna kallas för individualiserade, standardiserade och 

grupporienterade kontingenter. Den individuella typen av kontingent innebär att 
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målbeteendet liksom belöningen är skräddarsydda för en enskild klient/patient. Den 

standardiserade typen innebär att flera klienter (en grupp) följer samma kriterier för att få 

belöningen (belöningen är densamma för alla). I den grupporienterade typen ska en hel grupp 

kollektivt klara ett gemensamt mål för att belönas (Kazdin, 1977). 

Andreassen poängterar vikten av att antalet förtjänade tecken/poäng alltid måste stå i relation 

till den ansträngning som krävs av individen för att utföra målbeteendet. Metoden har visat 

goda resultat i förhållande till olika förändringsmål (Andreassen, 2003).  

2.2. Teckenekonomi på Solberga 

På en skol- och behandlingsverksamhet kallad Solberga har man som tidigare nämnt 

implementerat teckenekonomi som en del av behandlingsarbetet. På denna institution är 

teckenekonomin uppbyggd på det sättet att barnen vid dagens slut får ett tecken i form av 

kort om de inte använt våld, hot om våld samt svordomar eller andra ord i kränkande syfte. 

När barnen uppnått ett visst antal kort kan dessa sedan växlas in mot olika aktiviteter såsom 

ett biotillfälle, 15 minuters Nintendo-Wii (tv-spel), laserdome och gokart. Korten är således 

en värdehandling som garanterar själva belöningen. Belöningen ska enligt Solbergas 

tillämpning av metoden vara något som man vill sträva efter och kämpa för att få. Systemet 

fungerar så att man till exempel måste samla ihop tjugo kort för att få en biobiljett eller fyrtio 

kort för att få köra gokart, och eftersom man endast kan få ett kort om dagen om man har 

”skött sig” kan det ta fyra till sex veckor att tjäna ihop till en biobiljett för dessa barn. Att 

sköta sig innebär att man inte använder våld eller hot om våld och sedan kort tid tillbaka ej 

heller svordomar i kränkande syfte. 

3. Tidigare forskning 

Forskning kring belöningssystem har pågått sedan 1960-talet och sådana metoder har visat 

sig vara effektiva (Öst, 2010). Generellt sett visar metaanalyser att behandlingsmetoder som 

innehåller kognitiva/beteendeinriktade komponenter har störst effekt i jämförelse med andra, 

t.ex. sociologiska eller psykodynamiska komponenter (Andreassen, 2003).  

Forskning om just teckenekonomi kan också härledas till 1960-talet. Söker man i databasen 

Social Sciences Subject Area (CSA) efter forskning med nyckelorden ”token economy” eller 

”token economy program” får man upp ett hundratals titlar (peer reviewed); den tidigaste 

http://www.sub.su.se/opac/metalib.aspx?dbid=LIB45778&x=1&linktype=SUBSCRIPTION
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från 1968 och den senaste från 2009. Dock menar Rodriguez, Montesinos och Preciado 

(2005) att teckenekonomins rötter kan härledas ända till 1850-talet i en bok skriven av 

Avendaño och Carderera (1859) som författarna kallade ”Curso elemental depedagogıa”. 

Den moderna versionen av teckenekonomi utvecklades dock inte, enligt författarna, förrän ca 

100 år senare av Montrose Wolf (Rodriguez, Montesinos, & Preciado, 2005).  

3.1. Forskningsläget 

Studierna om teckenekonomi är huvudsakligen experimentella eller kvantitativa och 

undersöker teckenekonomins effektivitet på olika målgrupper och i olika kontexter, t.ex. barn 

och ungas skolprestationer, personer med antisociala/ icke-önskvärda beteenden, 

deprimerade, överviktiga, stammande och mentalt retarderade personer samt 

slutenvårdsinterner. Komparativa studier har också gjorts mellan teckenekonomi och andra 

metoder. Ibland har man även studerat kombinationer av beteendeterapeutiska interventioner, 

varav teckenekonomi har varit en sådan. 

Studierna kommer främst från USA och Storbritannien men en del forskning om 

teckenekonomi har gjorts även i Frankrike, Spanien och Tyskland och Nederländerna. Den 

svenska forskningen om teckenekonomi är nästintill obefintlig. Ett par uppsatser på 

högskolenivå har behandlat ämnet, men avhandlingar och vetenskapliga artiklar saknar 

svenska författare, med undantag från Holmqvist, Hill, och Lang (Statens Institutionsstyrelse 

2005), som studerar effekterna av ART (Aggression Replacement Training) i kombination 

med teckenekonomi samt Öst, Melin och Götestam (1976) som skriver om teckenekonomi 

för kroniskt schizofrena patienter. Anders Kjellberg (1976) är en svensk forskare som inte 

har studerat teckenekonomi direkt men fört fram kritik genom teoretisk analys. 

En viktig svensk källa är Tore Andreassen (2003), som kartlagt forskning om svensk 

institutionsvård för barn och unga, i vilket teckenekonomi inkluderas. Nedan förs en mer 

ingående beskrivning av forskningen utifrån olika teman: effektivitet, effekter över tid samt 

kritik av teckenekonomi. Avslutningsvis dras en slutsats om forskningsläget. 

3.2. Teckenekonomi bedöms vara en effektiv metod 

Som nämnt påbörjades forskningen om teckenekonomi på 1960-talet. Den mesta forskningen 

gjordes dock under 1970-talet. Många forskare har i senare studier refererat till forskningen 
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under detta årtionde och här är också forskningen som bredast. Under den här tiden gjordes 

ett flertal studier på teckenekonomins effektivitet. Gemensamt för de studierna är att de visar 

att teckenekonomi som metod för att öka positiva beteenden och minska på ”sämre” 

beteenden ger goda resultat. Studierna är under detta årtionde i stor utsträckning utförda i 

sjukhusmiljöer, främst psykiatriska. Till exempel undersöker Karen J. Galbraith (1972)  om 

45 män med beteendeproblem, huvudsakligen schizofrena och alkoholister, förändras genom 

ett teckenekonomiprogram. Främst genom statistisk analys kommer hon bland annat fram till 

att de undersöktas konstruktivitet förändrats till det bättre. Andra forskare som ser 

teckenekonomi som en effektfull metod för förbättring av beteenden i psykiatriska 

sjukhusmiljöer under denna tid är bland andra Nelson och Cone (1979) och Tamburello 

(1972).  

 Författare av senare datum bedömer också teckenekonomi som en effektiv metod, bland 

andra Lepage (1999); Robinson, Newby & Ganzell (1981); Swain  & McLaughlin (1998) och 

Wolfe, Dattilo & Gast (2003)  

Teckenekonomi har också studerats i skolmiljöer och utbildningssammanhang, vilket är mer 

relevant för vår studie. Cotler, Applegate, King och Kristal (1972) studerar hur man använt 

sig av teckenekonomi i skolundervisningen på ett sjukhus. För att förstärka positivt beteende 

använde man sig av olika förstärkare/ belöningar leksaker, social uppmuntran och godis- som 

poäng. För att reducera negativt beteende använde man sig av ”utsläckning” som innebär att 

ett beteende gradvis ”släcks” om det inte förstärks och ”time-outs” i kombination med positiv 

förstärkning av det goda beteendet. Resultatet visade att metoden gav bättre studiebeteende. 

Dock framför författarna att resultatet inte höll i sig i den sista fasen av studien, varför man 

inte bör övervärdera resultatet. 

Boegli och Wasik (1978) har studerat utfallet av teckenekonomi på en grundskola med 459 

barn. Störningar i klassrummen sjönk markant och antal avstängda barn från skolan 

minskade också. Liknande resultat finner vi även hos Filho (1980).  

Teckenekonomi har också bedömts vara en kostnadseffektiv metod av bland andra Foreyt, 

Rockwood, Davis, Desvousges och Hollingsworth (1975). Författarna hävdar genom sina 

studier att metoden innebär avsevärda besparingar för staten. En mer aktuell studie från 2001 

bekräftar teckenekonomins kostnadseffektivitet och att den är användbar på olika målgrupper 
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(Comaty, Stasio & Advokat, 2001). Dock får man ha i beaktande att studierna inte är gjorda i 

svensk kontext. Kostnader och vinster av en metod måste ses i relation till landets andra 

insatser, effekter av dessa och effekter av frånvaron av dem. 

De enda svenska forskarna som studerat teckenekonomi är Holmqvist, Hill och Lang (2005), 

Öst, Melin och Götestam (1976) samt Andreassen (2003). De förstnämnda författarna jämför 

behandlingsmetoden ART i kombination med teckenekonomi med relationsbaserade 

behandlingsprogram på unga lagöverträdare. Detta är en effektstudie som skrivits på uppdrag 

av Statens Institutionsstyrelse (SIS) som visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan metoderna i effekt. Däremot såg man att för ungdomar som hade låg skuldkänsla för 

brotten passade ART bäst (Holmqvist et al., 2005). Författarna påpekar även i sin rapport att 

för få svenska studier har gjorts på teckenekonomi.  

Andreassen (2003) beskriver teckenekonomi som en fördelaktig och effektiv 

behandlingsmetod. Hans genomgång av metaanalyser bekräftar att behandlingsmetoder som 

innehåller kognitiva komponenter har absolut störst behandlingseffekt. Med kognitiva 

komponenter menas delar som syftar till att påverka tankemönster (se vidare i teoriavsnittet). 

Öst et al. (1976) drar även slutsatsen att teckenekonomi fungerar för personer med 

schizofreni. 

Vad i teckenekonomi som ger positiva utfall är svårt att utläsa av de studier som gjorts. 

Kazdin (1977), som refererar till ett flertal studier, hävdar dock att tecken, med dess värde i 

sig, har större förstärkande effekt än andra förstärkningar som t.ex. beröm, feedback och 

acceptans och kan få ett beteende att upprätthållas på högre nivå än dessa. Vidare menar 

Kazdin att tecknet fungerar som en brygga mellan beteendet och belöningen, vilket han 

menar tillåter aktiviteter som kanske inte kan ges direkt efter själva beteendet. Sedan 

fungerar teckenekonomi bättre än t.ex. sociala förstärkare, såsom leenden, uppmuntrande 

blickar o.s.v., eftersom de aktiviteter som tecknet ger tillgång till varierar i sådan grad att 

individen inte tröttnar på belöningen.  

Det finns flera sätt att organisera förhållandet mellan beteende och belöning (kontingent). 

Man kan exempelvis organisera det så att beteenden liksom belöningen skräddarsys för 

individen. Man kan också organisera kontingenten så att beteenden och belöningen anpassas 

efter en hel grupp. I en sådan tillämpning måste gruppen kollektivt förtjäna sin belöning (se 
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mer i teoriavsnittet). Vad beträffar effektivitet kommer Trasler, (1979) och Kazdin (1977) 

fram till att gruppkontingenter har visat sig ha hög effektivitet.  

Vidare är teckenekonomi lätt att administrera, enligt Kazdin och bland andra Matson & 

Boisjoli (2009). Men för att en teckenekonomi ska ha effekt krävs mer. 

Implementing effective token economies requires more than merely selecting target 

behaviors, a medium of exchange to serve as a token, back-up event, and providing 

rules to specify the contingencies. There are many issues and obstacles that need to 

be addressed which underlie the efficacy of a given program.  (Kazdin, 1977, s. 

144) 

Först och främst behöver personal som administrerar teckenekonomi någon form av träning 

eller utbildning i att använda metoden. Det har visat sig att en förändring av ett beteende är 

direkt beroende av personalens förmåga att administrera teckenekonomin. Med administrera 

menas här allt ifrån att urskilja det beteende som ska förstärkas, till att se till att detta 

beteende faktiskt förstärks. I det ingår att identifiera konsekvenser som har förstärkande 

effekt (Kazdin, 1982). Därefter är det viktigt att kontingenterna används på klienterna på ett 

konsekvent sätt. Om de inte gör det, är det inte troligt att ett önskat beteende förstärks (a.a.). 

Om en klient inte svarar på en teckenekonomi kan det också bero på att belöningen inte är 

tillräckligt attraktiv för klienten, det vill säga att belöningen inte är tillräckligt motiverande. 

Det kan även bero på att målbeteendet inte finns i individens repertoar eller att individen får 

vänta för länge på tecknet efter att denna har använt målbeteendet. Det kan också bero på att 

den tid som löper mellan den tidpunkt då individen får tecknet, och den tidpunkt då denna får 

tillgodogöra sig sin aktivitet, är för lång.(Kazdin, 1977) 

3.3. Effekter över tid 

Teckenekonomi tycks inte bara vara effektivt utan verkar även hålla sin effekt på olika 

beteenden över tid. Detta visar ett flertal studier, bland andra Fox, Hopkins och Angers studie 

som studerat minskningen av antal skador på gruvarbetare (1988) och Nicholls och Blair som 

i All you ever wanted to know about tokens ( but were afraid to ask) visar att grundskolelever 

inte bara förbättrade sina studieprestationer under programmets gång utan även fick bättre 

självförtroende på sikt.  
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I en senare studie har Lepage, Delben, Pollard, McGhee, VanHorn, Lurphy, Lewis & Mogge, 

(2003) studerat långtidseffekterna av teckenekonomi som man implementerat för att minska 

slutenvårdspatienters aggressivitet och våld mot personal. Man jämförde läget på kliniken 12 

månader före implementeringen av teckenekonomi med två år efter implementeringen. 

Resultatet indikerar på en mycket lägre grad av aggressivitet och mindre våld två år efter 

implementeringen än 12 månader före (Lepage et al. (2003) 

Det finns dock studier som visar motsatsen och att det finns problem när det kommer till 

generalisering av beteendena (Dickerson, Tenhula, & Green-Paden, 2005; Kazdin, 1982; 

Kjellberg, 1976). I dessa studier frågar man sig om inte beteendeförändringarna endast varar 

så länge det finns en belöning med i bilden. 

3.4. Kritik mot teckenekonomi 

Under 1970- och 80- talet började man att se med kritiska ögon på teckenekonomi. Till 

exempel kom Hersen (1976) fram till i sin studie om teckenekonomi i institutionella 

sammanhang att vad patienter lär sig genom teckenekonomin, inte alltid är det som 

personalen avser att de ska lära sig. En oro fanns också över att metoden missbrukades av 

personal, som Stolz, Wienckowski & Brown (1975) skriver om. Stolz et al. uppger vidare att 

modifierande beteendemetoder kan uppfattas som oetiska eftersom ens beteende kontrolleras 

ofrivilligt. Ofrivilligt på så sätt att den som behandlas ofta är institutionaliserad och är på ett 

eller flera sätt är ”sårbar”. Man menar att beteende är något man själv ska stå för och råda 

över. Dock besvarar Stolz et al. denna kritik med att alla terapeuter strävar efter att förändra 

beteenden, att i allt sådant arbete ingår manipulation. Vidare kan man ifrågasätta all 

behandling på samma sätt, vilket gör kritiken allmänt sociologisk och inte specifik för 

beteendemodifierande metoder, menar författarna. Frågan om missbruk och etik har i stället 

att göra med vem det är som använder metoden, vad det innebär och i vilket syfte. Vidare 

menar Stolz et al. att beteendemodifierande metoder inte är någon envägsmetod som kan 

tvingas på någon ofrivillig individ, då dess resultat är beroende av att individen svarar på 

den.  

En annan sociologisk kritik är att beteendemodifierande metoder egentligen är straff eller 

processer till för att anpassa individen till samhället och att de anställda då arbetar i 
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”förtryckarnas” tjänst. Detta i stället för att individens rättigheter till sin individualitet 

tillvaratas (a.a.). 

Ytterligare en kritik mot beteendemodifikation generellt sett är att vissa beteenden är rotade i 

djupa orsaker som beteendemodifierande metoder inte kan nå. Problem som är av biologiska 

orsaker ska således behandlas medicinskt och problem som uppstår av psykologiska orsaker 

ska behandlas med psykoterapi, menar man(a.a.). 

Kjellberg (1976) kritiserar teckenekonomin för att häva de positiva konsekvenserna av 

naturliga förstärkare. Han hänvisar till Kelleys (kognitivt inriktade) attributionsteori, i vilken 

man menar att ett beteendes upplevda självförstärkningsvärde är korrelerat med den upplevda 

orsaken till beteendet. Det vill säga att om individen upplever att det beteende han valt inte är 

manipulerat, innebär det att han värdesätter detta beteende högre än om han upplever att 

beteendet är påverkat av andra. Kjellberg preciserar:  

Detta leder då till hypotesen att man genom att sätta in yttre belöningar för ett 

beteende skulle kunna styrka upplevelsen av utifrånstyrning och därigenom 

också minska det upplevda självförstärkningsvärdet hos aktiviteten, vilket i sin 

tur, skulle leda till en minskad beteendefrekvens i en omanipulerad situation. 

(Kjellberg, 1976, s.16)  

Kjellberg menar alltså att positiva förstärkare kan ha en negativ effekt om de används på 

beteenden som redan har ett upplevt självförstärkningsvärde. Det vill säga beteenden och 

aktiviteter som kan upplevas som givande, roliga, intressanta och så vidare utan att en yttre 

förstärkning blandas in. Det betyder att den positiva känslan som beteendet naturligen ger 

kan minska om individen upplever att valet av beteende är styrt utifrån. Anledningen till att 

beteendet minskar är att individen inte värderar det lika högt som han hade gjort om det hade 

varit omanipulerat. Samtidigt menar Kjellberg att de manipulerade förstärkningarna minskar 

sannolikheten att en individ visar det förstärkta beteenden i en omanipulerad situation. (a.a.) 

3.5. Slutsats 

Vi kan efter en genomgång av det aktuella forskningsläget dra slutsatsen att det finns stöd för 

teckenekonomi är effektiv och fungerande på ett stort antal målgrupper i olika miljöer och 

över tid . Dock är antalet svenska studier om teckenekonomi begränsat, vilket är olyckligt då 
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många behandlingsinstitutioner använder sig av metoden. Inte heller vet vi mycket om vad 

som händer med klienternas/patienternas drivkrafter och beteenden när de lämnat 

institutionen. Uppföljningsstudierna har ju skett innanför väggarna. Man kan ställa sig många 

frågor kring teckenekonomi, men den forskningen som finns idag kan bara besvara ett fåtal. 

Med hänsyn till studiens omfattning kan vi dessvärre inte besvara alla frågor men 

förhoppningen är att vi med denna studie åtminstone kan bidra med en upplevelseaspekt, 

kvalitativ kunskap som sannolikt kan få en avgörande betydelse i utformandet av metoden. 

4. Teori  

I denna studie fann vi det inte gynnande för studiens syfte att använda en teori deduktivt då 

intervjupersonernas utsagor är vad som ska utgöra studiens resultat. En deduktiv ansats 

innebär att man intar ett visst teoretiskt perspektiv genom hela studien och att resultatet 

framställs och tolkas ur detta perspektiv (Larsson, 2005; Sohlberg & Sohlberg, 2009). Dock 

innehåller ämnet teckenekonomi en del begrepp som inte enkelt kan förstås utan kännedom 

om den teori som ligger till grund för metoden. En sådan teori finner vi därför är nödvändig 

för att resultatet ska kunna förstås. Ytterligare en teori har vi valt att använda för att få en 

kompletterande förståelse av resultatet. Teorierna har med andra ord inte använts i 

framställningen av empirin, men till hjälp för att tolka och analysera denna. Ett sådant 

användande av teori kallas abduktion. Mer kortfattat innebär det att teori och empiri varvas 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). Med en induktiv ansats å andra sidan låter man en teori växa 

fram genom empirin och tolkningen av densamma, utan att inkludera ett teoretiskt perspektiv 

(a.a.).  

Vi har valt att använda operant inlärningsteori och kognitiv teori. Den operanta 

inlärningsteorin (eller operanta behaviorismen) är den teori som vi kommer lägga mest tyngd 

på och är en del av behaviorismen som fokuserar på konsekvenser av beteende, inte enbart 

det grundläggande i behaviorismen, nämligen stimulus- respons (klassisk betingning) 

(Bandura; 1969; Skinner, 1969). Teorin om kopplingen mellan det som händer med 

organismen (respons), i vårt fall barn, och en viss stimulus (en händelse) är inte till någon 

större hjälp för att förstå teckenekonomi och således svaren på våra frågeställningar. Därför 

har vi valt att utesluta den delen av behaviorismen till förmån för den delen som fokuserar på 

operant inlärning.  
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Behaviorismen ensam har dock fått kritik för att den utesluter det som sker i människans 

medvetande (Kjellberg, 1976). Idag är det därför inte alls ovanligt att man kombinerar 

behavioristiskt tänkande med kognitiva teorier i beteendeterapeutiska metoder. Det är av den 

anledningen vi valt att även använda oss av den kognitiva inlärningsteorin. Varför den 

operanta inlärningsteorin får lite mer tyngd är för att teckenekonomi vilar på dess principer. 

4.1. Operant inlärningsteori 

Teckenekonomi är, som tidigare beskrivet, en form av belöningssystem som syftar till att 

förstärka ett önskvärt beteende. Med behavioristiska begrepp kan man benämna detta operant 

betingning eller instrumentell betingning (Kåver, 2006; Payne, 2008; Rönnberg, 1970). 

Begreppen står för att beteenden som leder till någon form av belöning för individen ökar 

och beteenden som leder till bestraffning minskar eller upphör. Med beteende menar Skinner 

i stort sett allt vad en levande människa kan göra, det vill säga tänka, drömma, agera, sova, 

känna, skratta, gråta, svettas och så vidare. Beteenden kan alltså vara både sådan vi rår och 

inte rår över, det vill säga reflexer likväl som operanta beteenden (Skinner, 1953). 

Förespråkare för inlärningsteorin tror alltså att miljörelaterade konsekvenser av ett beteende 

har direkt inverkan på det mänskliga beteendet och genom operant betingning kan man 

kontrollera detta. Avvikande beteende ser man således som inlärt och modifierbart. Det som 

sker i någons medvetande är därutöver inte observerbart, varför man fokuserar på beteendet, 

som går att iaktta. Tänkaren bakom denna del av behaviorismen är från början den 

amerikanske psykologen Edward Lee Thorndike men känd blev behaviorismen genom 

Skinner (Lundberg, 2007; Rönnberg, 1970) som hävdar att: 

Every stimulus-response or input-output formulation of behavior suffers from a serious 

omission. No account of the interchange between organism and enviroment is complete 

until it includes the action of the enviroment upon the organism after a response has been 

made. (Skinner, 1969, s. 5) 

Skinner menar att en interaktion mellan individ och omgivning aldrig är helt färdig innan 

omgivningen reagerat på den respons individen gett för en viss stimulus. Stimulus är en 

händelse som utlöser en viss respons hos organismen. T.ex. är barnets skrik en respons på 

stimulus hunger. I vårt fall är organismen individen. Detta kallas klassisk betingning men 

som sagt är det operant betingning vi ska fokusera på. Genom att sätta upp vissa 
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kontingenter, det vill säga konsekvenser (belöningar), som garanterar att individen ger en 

viss respons på en viss stimulus under en given tidpunkt och förstärker denna respons, alltså 

det reaktiva beteendet, kan omgivningen forma och förändra ett beteende. För att en 

konsekvens ska kunna förändra ett beteende måste den vara beroende av själva beteendet. 

Den måste vara kontingent. Förändringar sker då ett beteende ger upphov till särskilda 

konsekvenser. En konsekvens är kontingent (villkorlig) enbart om den ges efter det att 

målbeteendet har uppträtt och annars är otillgänglig. Den typ av respons eller de beteenden 

vars förstärkare är kontingent kallas för operant. Det finns flera typer av 

förstärkningskontingenter och operant förstärkning/betingning är en. (Skinner, 1969)  

4.1.1. Positiv förstärkning 

Vid nästan all behandling som syftar till att förändra ett beteende och där principerna om 

operant inlärning används, använder man positiv förstärkning som en konsekvens av det 

önskade beteendet. Rönnberg (1970) beskriver positiv förstärkning som en företeelse eller 

stimuli i individens omgivning, som ökar frekvensen och/eller styrkan av de reaktioner som 

konsekvens om de olika stimuli. ”Oftast går det att likställa positiv förstärkning med det som 

vi menar med belöning” (Rönnberg, 1970, s. 30). Principen är alltså att den person som beter 

sig på ett önskvärt sätt blir belönad för detta beteende och därmed blir detta förstärkt. 

Respons som resulterar i icke- belönande eller rent av bestraffande effekter försvinner 

generellt sätt, alltså väljs bort, medan de beteenden som ger positiv förstärkning behålls och 

förstärks (Bandura, 1969).  

4.1.2. Förstärkningsscheman 

Förstärkningar kan schemaläggas, det vill säga att förstärkningarna ges under vissa bestämda 

förutsättningar baserade på tid och kvantitet. Förstärkningar kan schemaläggas på flera sätt 

och vilket sätt man väljer har stor påverkan på det önskade beteendet. Skinner (1969) och 

Bandura (1969) benämner dessa scheman: Fixed Ratio, Variable Ratio, Fixed Interval, 

Variable Interval or Ratio. 

Fixed Ratio innebär att individen måste klara eller uppvisa målbeteendet ett visst antal 

gånger för att få sin förstärkning. Personen ska alltså fylla en bestämt kvot. Kvoten kan 

initialt vara liten men ökas successivt. Enligt Skinner (1969) ger denna typ av schema 

generellt sett hög och stabil respons. Det är dock viktigt att i takt med att kvoten fylls 
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belöningens/förstärkningens värde ökar. Belöningen måste stå i proportion till individens 

prestation. Wadström (2004) kallar detta schema för fixerat kvotschema. 

Variable Ratio eller variabelt kvotschema som Wadström benämner det, innebär att kvoten 

inte är bestämd eller står fast. Med andra ord behöver man kanske använda målbeteendet en 

gång ena dagen men fem gånger andra dagen innan man blir förstärkt (Bandura, 1969; 

Wadström, 2004). 

Fixed Interval eller fast intervallschema är ett belöningsschema där belöningen ges efter en 

bestämd tid under vilken ett målbeteende har använts. Detta tidsbestämda schema tar inte 

hänsyn till hur många gånger målbeteendet har uppträtt, belöningen blir varken större eller 

mindre. (a.a.). 

Variable Interval är ett belöningsschema som, liksom Fixed Interval, är beroende av tid. Till 

skillnad från det fasta intervallschemat är det inte säkert vid vilken tidpunkt belöningen 

kommer. Ett beteende kan således vid ett tillfälle belönas direkt att det uppträtt, vid ett annat 

tillfälle måste individen ha använt beteendet under hela dagen och en annan gång kanske en 

hel vecka. (a.a.) 

Skillnaden mellan fasta och varierande scheman är alltså att de fasta är förutsebara medan de 

varierande inte är det och enligt Bandura är det den varierande typen som har bäst effekt. 

Since the reinforcers are dispensed unpredictably, the usual temporal or rate 

discriminations that result in cyclic responsivity cannot develop; consequently, 

variable schedules generate higher rates of response and more stable and 

consistent performances than those in which outcomes occur on a regular or 

fixed basis. (Bandura, 1969, s. 28) 

Personer som får kontinuerliga förstärkningar löper större risk att förlora motivationen till att 

använda målbeteenden och då sluta svara på beteendemodifikationen när de möts av 

frustrerande misslyckanden eller av att inte bli belönade. Personer som får intermittenta 

(glesa) förstärkningar, å andra sidan, tenderar att inlemma målbeteendet trots oregelbundna 

förstärkningar och misslyckanden. Vidare menar Bandura att av kvotscheman och 

intervallscheman har belöningssystem med kvotscheman visat sig ha störst effekt och av dem 
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är det variabla kvotschemat som har högst potential att generera ett stabilt och långvarigt 

förändrat beteende. (Bandura, 1969) 

4.1.3. Negativ förstärkning, bestraffning och utsläckning 

Positiv förstärkning är inte det enda som utgör operant inlärning. Den operanta inlärningen 

innefattar även negativ förstärkning, bestraffning och utsläckning, vilka kortfattat beskrivs 

nedan. 

Negativ förstärkning innebär att ett beteende, som gör att obehag försvinner upprepas. Att bli 

negativt förstärkt kan till exempel innebära att man dricker alkohol för att minska sin 

nervositet, som upplevs som obehagligt. Negativa förstärkare ökar alltså sannolikheten att 

man upprepar beteendet för att slippa obehag. (Skinner, 1976)  

Bestraffning är det motsatta till belöning men inte detsamma som negativ förstärkning. 

Bestraffning är en aversiv konsekvens på ett beteende, vilket innebär att ett beteende bemöts 

med något som upplevs för personen som obehag, varpå beteendet undertrycks. Skillnaden 

mellan straff och negativ förstärkning är alltså att man vid negativ förstärkning ökar ett 

beteende för att slippa obehag, medan man vid bestraffning upphör med beteendet som 

orsakar obehag.  (Skinner, 1976) 

Med utsläckning avses att ett beteende försvinner genom att det beteende inte får någon 

förstärkning. Om en förälder ignorerar att sitt barn tjatar om att få godis varje gång de är i 

affären kommer tjatet snart att upphöra, till skillnad från om tjatet resulterar i att barnen 

faktiskt får godis (positiv förstärkning). (Wadström, 2004) 

4.2. Kognitiv teori 

Den kognitiva teorin ser tankar som bärare av känslor och handlingar. Alla människor 

upplever, tolkar och bearbetar saker på sina unika sätt. Ett grundresonemang i den kognitiva 

teorin är att ”det onda” eller ”det goda” inte finns i sig utan är ting som upplevs som goda, 

onda etc. beroende på hur man uppfattar dem. Hur vi uppfattar olika situationer och 

händelser grundar sig främst i tidigt inlärda kognitiva strukturer eller scheman. Dessa 

strukturer eller scheman fungerar som ett filter för våra upplevelser som bestämmer hur vi 

bearbetar, tolkar och lagrar information från vår inre och yttre omgivning. Anna Kåver 
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(2006) menar att vi hanterar omgivningen utifrån våra egna erfarenheter, behov och motiv 

och inte automatiskt. Vidare resulterar våra tolkningar och reaktioner av vår omgivning en 

reaktion tillbaka, som följaktligen påverkar våra tankar. På ett ickemekaniskt sätt konstruerar 

vi således aktivt vår egen värld som vi både påverkar och blir påverkad av. Detta växelspel 

kan kallas interaktionism eller transaktionism (Kåver, 2006). 

4.2.1. Kognition 

Begreppet ”kognition” kommer, enligt Kåver, från det latinska ordet cognito som betyder 

undersökning, inlärning eller att få kunskap (Kåver, 2006). Till de kognitiva funktionerna hör 

varseblivning/perception, uppmärksamhet, minne, begreppsbildning, verbala tankar, 

resonerande, problemlösning, drömmar, mentala bilder och fantasier.  Kognitioner är vidare 

processer som inte följs av samma enkla logik som stimulus- respons i den ovan beskrivna 

inlärningsteorin. Den kognitiva processen består egentligen av tre processer: 1) hur vi 

inhämtar information, 2) hur vi bearbetar informationen samt 3) hur vi använder oss av och 

agerar utifrån informationen. Hur dessa processer utformas beror på våra tidigare 

erfarenheter. Våra erfarenheter har således stor inverkan på hur vi uppfattar och påverkar vår 

värld (a.a.). 

4.2.2. Kognitiva scheman och strukturer 

Enligt Kåver finns tre olika sorters tänkande på tre olika medvetandenivåer: automatiska 

tankar, livsregler eller grundantagande samt kognitiva scheman. Med automatiska tankar 

menas snabba, spontana, ofta ytliga och fragemantariska tankar och bilder. När vi talar med 

oss själva är det vanligt med sådana tankar. "Å, nej", "Idiot" "Underbart" etc. är några 

exempel. (Kåver, 2006) 

Livsregler och grundantaganden är den samlade kunskap som säger oss hur vi ska förhålla 

oss till saker och ting. Det är sådant som religion, etik, moral, principer etc. Tankar inom 

denna genre innehåller ofta satserna "jag borde" eller "om jag/så". (a.a.) 

Våra kognitiva scheman (eller strukturer) är de tankar och kognitioner som vi är minst 

medvetna om och som också är svårast att komma åt(a.a.). Dessa är stabila strukturer, genom 

vilka våra tankar leds och formas till mer allmänna föreställningar. Automatiska tankar är 

övergående och livsregler och grundantaganden är föränderliga, går att rubba på. Men våra 
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kognitiva scheman är djupt rotade "sanningar" som vi oftast inte kan formulera för oss själva. 

Alla signaler (stimuli) från verkligheten passerar sedan dessa "filter" av "sanningar" som då 

anpassas till våra redan existerande uppfattningar (a.a.). Vår förmåga att sortera vissa stimuli 

som relevanta och negligera andra och att ge dessa en bestående mening, är precis det 

begreppet "kognitivt schema" står för och anledningen till att våra kognitiva scheman är så 

stabila är att det är dem som vi betraktar som vår personlighet (Perris, 1996). En person med 

förvrängda och negativa scheman såsom "jag är dålig" kommer troligtvis att tolka sin 

omgivning så att den bekräftar sina negativa tankar om sig själv. Positiva signaler från 

omgivningen kommer dessvärre att filtreras bort, skriver Kåver (2006). Perris (1996) menar 

att eftersom ett schema är ett resultat av tidigare erfarenheter så kommer bearbetningen av 

upplevelse och tolkningen av dess mening att ske mot bakgrund av våra tidigare införlivade 

sådana. 

De olika tankesorterna påverkas av varandra och ett schema kan därför utforma en persons 

livsregler, vilka i sin tur påverkar de dagliga tankarna. I den kognitiva beteendeterapin 

fokuserar man i första etappen på de automatiska kognitionerna. Därefter går man längre ned 

till de djupare nivåerna. 

5. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för det tillvägagångssätt som vi har valt för att närma oss 

forskningsfrågan. I första avsnittet ” En kvalitativ ansats” motiveras val av forskningsmetod 

och studiens epistemologiska ståndpunkt. Därefter behandlas urval, litteratursökning, 

datainsamling och bearbetning, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska 

överväganden. 

5.1. En kvalitativ ansats 

Syftet med studien är att undersöka upplevelser av teckenekonomi.”Om man vill veta hur 

människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?“ (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 15) Den vanligaste metoden för att studera upplevelser är den kvalitativa 

forskningsintervjun och liksom Kvale och Brinkmann menar vi att den också är den mest 

rimliga. Den kvalitativa forskningsintervjun vilar ofta på en fenomenologisk ansats, med 

antagandet att man enbart kan studera det medvetna (Kvale & Brinkmann, 2009; Olsson & 

Sörensen, 2001). De medvetna erfarenheterna utgörs i sin tur av fenomen. Vi har således 
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antagit en holistisk epistemologi, med vilken vi sökt finna och klargöra fenomenen i de 

undersöktas utlåtanden (a.a.). En grundprincip i fenomenologin är dock att den förståelse 

författaren har ska sättas inom parentes och att tolkningar ska i möjligaste mån undvikas. 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009) Vi menar dock, liksom Hans-Georg Gadamer (i Kvale och 

Brinkmann, 2009, s.67) att det är för svårt, kanske till och med omöjligt att förstå något utan 

att ha en förförståelse). Därför har vi nedan redogjort för vår förförståelse och i analysdelen 

är alternativa tolkningar till våra egna presenterade. 

Eventuellt skulle man kunna närma sig forskningsfrågan genom en enkätfrågeställning. 

Risken med att kvantifiera upplevelser är dock att ett fenomen styckas upp så att helheten går 

förlorad, vilket går i strid med vårt holistiska antagande (jfr. Sohlberg & Sohlberg 2009). 

Undersökningen skedde i form av semistrukturerade intervjuer för att bevara en öppenhet 

inför intervjupersonernas upplevelser samtidigt som vi inte ville riskera att distansera oss från 

forskningsfrågorna (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009).   

5.2. Förförståelse  

Vår förförståelse var att teckenekonomi till viss del är en effektiv behandlingsmetod men 

som inte är helt oproblematisk, vilket inte har belyst tillräckligt i litteraturen. Vi trodde inte 

heller att metoden fungerar villkorslöst på alla barn. Vår bedömning var dock att man är nöjd 

med metoden vid den institution vi utförde studien. I vår förförståelse ingick också att 

teckenekonomi är en behavioristisk metod och att den syftar till att förändra ett beteende.  

Då en av oss är behovsanställd på Solberga hade vi också en del förkunskaper om 

institutionen och barnen som går där. Vi visste att barnen, som består av enbart pojkar, har en 

del neuropsykiatriska och psykosociala problem. Vi visste också att personalen på Solberga 

funderade en del på teckenekonomi och belöningssystem. Att teckenekonomin består av kort 

som tilldelas barnen då de använder målbeteendena och att dessa kan bytas ut mot 

aktiviteterna tv-spel, bio, laserdome och gokart visste vi också. Korten upplevdes av 

personalen som något som barnen var engagerade i. 

Våra förkunskaper har på ett ansvarsfullt sätt använts till utformningen av intervjufrågorna 

och har av naturliga skäl använts i tolkningen av intervjuerna. 
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5.3. Urval 

Till denna studie valde vi behandlingsinstitutionen Solberga som ”fall”. Valet av 

behandlingsinstitution skedde inte slumpmässigt utan genom bekvämlighetsurval, vilket 

betyder att den enhet eller de enheter man valt att undersöka har valts ut genom att man t.ex. 

redan har kontakt med den (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Att vi 

enbart använt en enhet som undersökningsobjekt är dels av praktiska skäl, dels för att 

undvika eventuella komplikationer som kan uppstå med anledning av att teckenekonomi kan 

användas på olika sätt i olika kontexter. Dock begränsar det våra generaliseringsmöjligheter, 

vilket kommer diskuteras under punkten ”Generalisering”. 

5.3.1. Val av intervjupersoner 

Intervjupersoner bestämde vi till antalet sex, varav tre behandlare och tre barn. Barnens 

röster väger lika tungt som de vuxnas och därför intervjuades lika många barn som vuxna. 

Anledningen till att vi inte gjorde fler intervjuer med barnen är för att behandlingsstället 

rekommenderade oss att inte göra det. Valet av intervjupersoner skedde slumpmässigt genom 

lottning. Detta för att säkra reliabiliteten, som kunde ha riskerats om vi eller personal på 

Solberga själva valt ut intervjupersoner, då man riskerar att välja ut intervjupersoner med en 

viss åsikt. För många barn är det också ett privilegium att få bli intervjuad, varför det var 

mest ”rättvist” att välja genom lottning.  

5.4. Litteratursökning 

För att finna ämneslitteratur användes sökorden ”teckenekonomi” och ”belöningssystem” i 

databaserna LIBRIS och DIVA. På LIBRIS ledde sökordet till 0 träffar, på DIVA fann vi en 

studentuppsats på C-nivå som behandlade elevers och lärares syn på teckenekonomi som en 

delkomponent av behandlingsmetoden ART. I övrigt gav sökorden föga resultat. Med en 

engelsk översättning av teckenekonomi: ” token economy” på LIBRIS fann vi mer relevant 

litteratur.   

Till sökandet av tidigare forskning använde vi sökorden token, token economy, token 

economy program, behav*, contingency, och child* i olika kombinationer, i databasen CSA. 

Det mesta återkom dock med token economy/ token economy program som sökord. 

Litteraturen vi fann var huvudsakligen engelskspråkig. Till avsnittet ”tidigare forskning” har 

vi mestadels använt oss av peer- reviewed artiklar. I teoriavsnittet har även annan litteratur 
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som vi bedömt vara av hög kvalitet använts. Kazdin (1977) är en bok om teckenekonomi som 

inte är peer- reviewed men som är citerad av många forskare och som vi därför bedömt som 

användbar i flera delar av uppsatsen. 

5.5. Datainsamling och bearbetning 

Som förberedelse inför intervjuerna tog vi till vår hjälp Kvale & Brinkmanns ”Den 

kvalitativa forskningsintervjun” (2009) och Haldor Øvreeides ” Samtal med barn” (2001). 

Till intervjuerna använde vi oss av två olika intervjuguider, en för de vuxna 

intervjupersonerna och en för barnen, i vilka vi har försökt att bryta ned våra frågeställningar 

till mindre och mer konkreta frågor som t.ex. ”Hur upplever du teckenekonomi?”, ”Hur 

tycker du att det fungerar (med teckenekonomi)?”, ”Känner du dig bekväm med att använda 

metoden?”, ”Upplever du någon skillnad på barnens beteende sedan metoden 

implementerades?” och ”Upplever du någon skillnad i barnens sätt att tänka?”(se bilaga för 

hela intervjuguiderna). Hur vi använde intervjuguiderna berodde på intervjupersonernas svar. 

En del svar var av sådan karaktär att den intervjuade besvarade frågan precis medan det i 

andra svar fanns flera trådar att dra i och vissa svar kunde besvara flera frågor. Hur vi 

använde oss av frågorna berodde också på den tid vi hade till vårt förfogande. De första 

intervjuerna var med barnen och skedde på Solberga under vecka 13, år 2010. Intervjuerna 

med de vuxna intervjupersonerna skedde under vecka 14 och 15. Vi inhämtade informerat 

samtycke från samtliga intervjupersoner innan och vid intervjutillfällena. Varje barn bjöds på 

fika vid intervjutillfället för att göra intervjun till en trevlig upplevelse för dem och för att de 

skulle ha någonting att göra under intervjun. ”Barns energiomsättning är snabb, och tillgång 

på dricka och tilltugg eller frukt i små portioner skapar en atomsfär av konkret omtanke för 

barnet” (Øvreeide, 2001, s. 186). 

Den första intervjun med en vuxen blev lite försenad varpå vi förlorade 15 minuter och var 

tvungna att förkorta intervjun. I den intervjun kunde vi dessvärre inte dra i alla intressanta 

trådar och vi hann inte ställa fler frågor än de som fanns i intervjuguiden. I en annan intervju 

med en behandlare hade vi i stället tid över då intervjupersonen gav korta och koncisa svar, 

så i den hade vi tid att ställa fler utvecklande frågor. Intervjuerna med barnen varade mellan 

15 och 20 minuter medan intervjuerna med de vuxna tog mellan 35 och 50 minuter.  
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I intervjuguiden för barnintervjuerna ansåg vi det vara särskilt viktigt med tydlighet och 

konkretion och att vi åtminstone försökte lägga oss på en nivå som gjorde det begripligt för 

barnen. Vi var heller inte lika bundna till intervjuguiden med barnen då ingen av oss var van 

att intervjua barn och vi ville inte riskera att gå miste om viktig information. Men precis som 

med intervjuerna med de vuxna berodde användandet av intervjuguiden på tiden, barnens 

tålamod och de svar vi fick. Den första intervjun med barnen var mer bunden till 

intervjuguiden än de andra då detta var den allra första och vi var inte riktigt ”varma i 

kläderna” än. 

5.5.1. Transkribering och bearbetning av material 

Samtliga intervjuer bandades på en diktafon och avlyssnades via dator vid själva 

transkriberingen, som gjordes ord för ord, det vill säga enligt talspråk. Transkriberingen 

påbörjades direkt efter första intervjun och sex intervjuer som tog mellan 15 och 50 minuter 

vardera resulterade i 75 sidor transkriberat material. Varje intervju avlyssnades en gång, men 

av oss båda samtidigt. Vi läste varje intervju var och en för sig tre gånger. Första omgången 

med anteckningar om våra uppfattningar om det som sades i sin helhet samt egna minnen 

från själva intervjun, t.ex. ”här är X lite osäker på vad hon tycker”, eller ”y har en positiv 

uppfattning om detta” eller ”här är han/hon motsägelsefull”. Därefter läste vi 

transkriberingarna igen och gjorde meningskoncentreringar. Att meningskoncentrera innebär 

att kort sammanfatta intervjupersonens yttranden, så att innehållet blir mer överskådligt 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2005). Jämsides med meningskoncentreringen 

upptäckte vi teman (kategorier) som uttalandena hörde till. De teman som vi bedömde som 

mest centrala är de teman som presenteras i resultatdelen och som vi har analyserat med hjälp 

av våra teorier och tidigare forskning.  

5.6. Validitet   

Med validitet avses i vilken utsträckning en forskare undersöker det han eller hon avser att 

undersöka, vilket helt enkelt handlar om att välja det tillvägagångssätt som bäst ska besvara 

forskningsfrågan (Esaiasson et al, 2007). Rätt tillvägagångssätt innebär således att man under 

hela forskningsprocessen frågar sig vad det är man gör och varför man gör det. ”Att validera 

är att ifrågasätta” skriver Kvale och Brinkmann (2009, s. 270). Vi valde att göra kvalitativa 
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forskningsintervjuer därför att vi tror att det är det bästa sättet att fånga personalen och 

barnen på Solbergas upplevelser.  

Om vi ställt frågor som besvarar våra forskningsfrågor under intervjun har att göra med vad 

ovannämnda författare kallar ”hantverksskicklighet” (a.a.). Detta innebär bland annat att den 

som intervjuar är kunnig och har omfattande kunskap om ämnet, är tydlig och lättförstådd 

under intervjun, öppen och följer upp det som sägs samt vågar vara styrande så att 

intervjupersonen inte avviker från ämnet (a.a.). Vi försökte utforma frågorna i intervjuguiden 

så att de skulle kunna besvara våra forskningsfrågor, men var under intervjuerna öppna för 

andra utlåtanden som kanske besvarade frågor som vi inte tänkt på, men som likväl var 

relevanta för forskningsfrågorna. Det är svårt att säga hur pass skickliga vi var som 

intervjuare men av transkriberingarna att döma verkar det som att intervjupersonerna har 

förstått våra frågor och det är bara i en intervju som intervjupersonen tillåts avvika från 

ämnet en aning. Intervjupersonen var den yngste av de vi intervjuade och vi vägledde honom 

strax tillbaka till ämnet.  

Kunskap om ämnet hade vi genom genomgång av forskningsfältet, erfarenhet via 

praktikplatsen och den ämneslitteratur som finns att tillgå. Som en liten försäkran på att vi 

pratade om samma sak som intervjupersonen hade vi som initial fråga i intervjuerna: ”Hur 

skulle du vilja beskriva ert kortsystem?” för de vuxna intervjupersonerna och ”Kan du berätta 

om korten som ni får, vad är det?” för de yngre. 

Något som kan ha påverkat validiteten negativt är att vi saknar erfarenhet vad gäller 

barnintervjuer. Trots att vi ställde frågor för att se om vi förstått barnen rätt innebär detta 

ingen garanti för att vi gjort sanningsenliga tolkningar. Vi hoppas dock att vi minskat risken 

för feltolkningar något genom att ställa samma frågor fast på ett annorlunda sätt senare under 

intervjuerna. Det bör här framhållas att barnen ibland har svarat motsägelsefullt, vilket kan 

ha att göra med att de uppfattat att frågorna gällde olika saker och därför är det inte helt 

säkert att våra tolkningar är helt korrekta. Vi hoppas utöver detta att vi gjort giltiga tolkningar 

av materialet. 
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5.7. Reliabilitet 

”Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 263). En studie med hög reliabilitet innebär att en likadan studie gjord 

av andra författare vid en annan tidpunkt kommer fram till samma resultat.  Det innebär att 

det verktyg man använt till att frambringa forskningsprodukten, använts på ett korrekt sätt. I 

intervjusammanhang kan det t.ex. handla om att intervjupersonerna inte är beroende av 

intervjuaren, att intervjuaren inte omedvetet ställer ledande frågor och att utsagorna inte är 

falska. Det handlar också om att intervjufrågorna är välformulerade så att de inte 

missuppfattas av intervjupersonerna. (a.a.) 

Eftersom en av oss arbetar som behovsanställd på den enhet som vi undersökt kan detta ha 

inneburit ett reliabilitetsproblem i intervjusammanhangen. Det skulle kunna vara så att 

personalen omedvetet eller medvetet vill påverka den av oss som jobbar extra där till att få en 

viss åsikt och därför finns en liten risk att utsagorna är överdrivna på vissa ställen och/eller 

underdrivna på andra. Det skulle, potentiellt sett, också kunna vara så att personalen talar lite 

väl gott om sin verksamhet, men det är inget vi bedömer att de har gjort.  

Det finns en risk att barnens utsagor inte alltid är sanningsenliga. Vi har en pojke som 

hävdade att har inte hade belöningssystem hemma vilket personalen hävdade. Det kan ju vara 

så att han i stunden glömde bort det, alternativt att han missförstod frågan. Men i övrigt har 

utsagorna testats ett par gånger under själva intervjun och om vi upptäckt motsägelser så 

redovisas det i resultatdelen. 

Den som intervjuade barnen var den av oss som inte jobbar på Solberga. Dock var hon 

närvarande under intervjun, vilket också kan ha påverkat barnens utsagor. Emellertid var 

frågorna av sådan karaktär att barnen inte riskerade att förlora något på att tala sanning; 

frågorna var inte av känslig natur. Det är även troligt att det var en trygghet för barnen att den 

av oss som jobbar där fanns på plats och att det var en resurs att ha henne närvarande, då 

detta är barn som behöver trygghet och struktur. Vi klargjorde även för barnen att den övriga 

personalen inte kunde veta vem som hade sagt vad. Anledningen till varför intervjuerna inte 

leddes av den som jobbar där var på Solbergas rekommendation. Att delta i en intervju med 

en utomstående kunde ses som en ”viktigare” uppgift av barnen än om det var en anställd 

som intervjuade dem. 
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Utskrift och bearbetning av intervjumaterialet har vi varit två om, vilket vi hoppas minskar 

risken för slarvfel och missförstånd. 

5.8. Generaliserbarhet 

”Om resultaten av en intervjustudie bedöms vara rimligt tillförlitliga (reliabla) och giltiga 

(valida) återstår frågan, om det är främst av lokalt intresse eller om det kan överföras till 

andra undersökningspersoner och situationer.” (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 280) 

Generaliserbarhet innebär alltså att studiens resultat kan generaliseras till andra sammanhang. 

Det finns tre typer av generaliseringar. En naturalistisk, en statistisk och en analytisk. Den 

naturalistiska generaliseringen är den som finns implicit inom oss och som grundar sig i våra 

erfarenheter. Den statistiska generaliseringen grundar sig på statistiska sannolikheter, som i 

sin tur beror på urval och population. Analytisk generalisering innebär att man gör en 

genomtänkt bedömning om hur resultaten från en undersökning kan ge vägledning om vad 

som kommer att hända i en annan situation. (Kvale & Brinkmann, 2009) Vår studie kan inte 

generaliseras på ett naturalistiskt eller statistisk sett. Den naturalistiska generaliseringen har 

med personliga erfarenheter att göra och hör därför inte riktigt hit. Ska man göra en statistisk 

generalisering krävs att intervjupersonerna har valts ut slumpmässigt. Vi skulle kunna 

generalisera på detta vis inom Solberga eftersom intervjupersonerna där blev slumpmässigt 

utvalda, men däremot kan vi inte generalisera utanför Solberga. I stället kan vi diskutera om 

vårt resultat kan generaliseras analytiskt. Då blir frågan om vårt resultat kan appliceras på en 

annan institution i en liknande kontext som Solberga. Generaliseringsanspråken bygger, 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) på en påståendelogik. En sådan påståendelogik bygger 

på teoretisk argumentation, det vill säga att utsagorna kan abstraheras till teoretiska begrepp. 

Vi tar i analysavsnittet gjort ett flertal upptäckter som vi diskuterar både med hjälp av 

teoretiska begrepp och tidigare forskning. Det finns till exempel ett flertal problem som 

intervjupersonerna upplever som även tas upp i teori och tidigare forskning. Ett exempel är 

rädslan hos intervjupersonerna för att de aktiviteter som uppbackar tecknet blir oattraktiva 

och att de därmed förlorar sin belönande effekt, varför de kanske bör bytas ut. I både teori 

och i tidigare forskning bekräftas betydelsen av en attraktiv aktivitet som är tillräckligt 

belönande för individen så att dennes beteende förstärks och i teckenekonomier där individer 

inte svarar på behandlingen har forskning visat att detta kan bero på att aktiviteten inte är 

tillräckligt intressant för individen. 
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Ett tänkbart problem för våra generaliseringsanspråk är att teckenekonomier kan se olika ut 

på olika ställen, och som framkommer i resultatdelen har Solberga inte utvecklat sin 

teckenekonomi utifrån en mall eller tagit hjälp av andra som använder metoden. I stället har 

de successivt utvecklat sin egen form av teckenekonomi. Detta innebär att vissa lokala fakta 

kanske enbart gäller för dem och inte kan generaliseras till andra sammanhang. Däremot är 

det samma teman och aspekter som diskuteras i intervjuerna som i den behavioristiska teorin, 

varför vi kan teoretiskt argumentera för att resultatet, eller delar av det, kan generaliseras. 

T.ex. att en teckenekonomi måste fungera organisatoriskt och att personal bör utbildas för att 

den ska fungera, vilket uttrycks både i resultatdelen och tidigare forskning.  

5.9. Etiska överväganden 

Barn och ungdomar har, om inte krav så om önskningar att göra sin stämma hörd men också 

krav på särskilt beskydd som följer av att de är barn. Förutom kraven om frivillighet och 

aktivt samtycke måste man beakta avvägningen mellan nytta och risk då barn och ungdomar 

ska delta i en viss typ av forskning. (Giota, 2005) Detta har vi noga övervägt och vi bedömer 

att barnen upplevde intervjuerna som något positivt och ämnet som behandlades är något 

som de upplever varje dag och som vi därmed bedömde inte vara av känslig natur.  

Vetenskapsrådet skriver om fyra allmänna principer som anses vara viktiga att tillämpa vid 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådets hemsida, www.vr.se). Vi beaktade dessa principer genom 

hela forskningsprocessen dels genom att vi skickade ut ett samtyckesbrev till de föräldrar 

som hade barn som blev slumpmässigt utvalda till att bli intervjuade. Samtycke inhämtades 

från samtliga som mottagit brevet. I samband med intervjuarna informerade vi 

intervjudeltagarna om vad det innebär och vad som förväntades av dem samt att de kunde 

avbryta intervjun när de ville. Vi beaktade också att personalen på Solberga visste vilka barn 

som blev intervjuade och att det fanns en risk för att personalen kunde gissa sig till vem som 

sade vad. Detta informerade vi föräldrarna och barnen om.  

Banden med de inspelade intervjuerna raderades direkt efter att de analyserats och vi har 

genomgående använt ett fiktivt namn för den institution vi undersökte. 
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Den intervjuade personalen bestod av en man och två kvinnor. I resultatdelen har vi valt att 

inte redovisa om utlåtandena kommer från en kvinna eller man, då det finns en risk att övrig 

personal på Solberga kan avgöra vilka som har blivit intervjuade och därmed kan peka ut 

exakt vem som sagt vad. Om vi exempelvis skrev att vår manliga intervjuperson gav ett visst 

svar så är risken stor att personalen direkt vet vem den manliga intervjupersonen är, liksom 

om vi nämner att det är en kvinna vi citerat, så har de två att välja på, varpå de kan utesluta 

den ena genom att till exempel se på vilket sätt personen uttrycker sig. Barnen vi intervjuade 

är samtliga pojkar så där fanns inget behov av att göra likadant. I övrigt har inga 

personuppgifter röjts i uppsatsen. I citerade konversationer i resultat- och analysdelen 

används ”P” för att indikera att det är ett barn som pratar och ”I” som indikerar att det är 

intervjuaren som pratar. En vuxen intervjuperson benämns ”V”. 

Vi kan dock inte garantera att det inte går att gissa sig till vilka intervjupersonerna är och 

vem som uttryckt vad, men vi har gjort vad vi kan för att förhindra detta samt informerat 

intervjupersonerna om detta i samband med intervjuerna. 

Allt material har enbart använts inom ramarna för denna uppsats.  

6. Resultat och Analys 

Vår intervjugrupp bestod av en man, två kvinnor och tre pojkar. Pojkarna var i åldrarna sju, 

nio och tio och är barn som behandlas och går i skola på Solberga sedan mellan ett halvår och 

tre år tillbaka. De vuxna är personal vid samma institution.  

Efter att ha kodat det transkriberade materialet (se metoddelen för tillvägagångssätt) fick vi 

en omfattande resultatdel bestående av ett antal teman som fått stå som rubriker för det 

intervjupersonerna berättat och som handlar om deras upplevelser av teckenekonomi. De 

olika teman blev uppenbara redan i intervjustadiet då vi fann att intervjupersonerna 

genomgående berörde samma ämnen. De teman vi har funnit och valt att redovisa är 

Beskrivning och uppfattning, Påverkan och Organisation och uppbyggnad. Beskrivning och 

uppfattning handlar om hur personal och barn vill beskriva den teckenekonomi som finns på 

Solberga och deras allmänna uppfattningar om det. Temat Påverkan handlar om hur främst 

barnen, men även personalen upplever att de påverkas av teckenekonomin. Det sistnämna 

temat är det största temat av den enkla anledningen att det var det som intervjuerna hade mest 
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att berätta om. Det handlar om hur barn och vuxna upplever teckenekonomins uppbyggnad 

och administration på Solberga. 

Då de vuxnas utlåtanden ofta är längre och mer utvecklade har dessa fått mer plats i 

resultatdelen. Det innebär inte att vi värderar de vuxnas upplevelser som mer betydelsefulla 

än barnens, de analytiska kommentarerna som följer varje tema är mer "proportionerliga". 

Vi har valt att presenterna både vuxna och barns upplevelser under samma rubrik, under 

vilka vi börjar med att presentera barnens upplevelser av det tema som behandlas. Ett 

undantag är temat Organisation och uppbyggnad då detta är ett tema som främst uttrycks i 

intervjuerna med de vuxna, men som även barnen indirekt uttalar sig om. Vår bedömning är 

att det skulle vara svårt att få en röd tråd i det avsnittet om vi strukturerade texten 

annorlunda. I slutet av varje temadel eller subtemadel ger vi en analys. 

När citat förekommer används fingerade namn. 

Subtemat Beskrivning har vi valt att redovisa då Solberga inte har någon direkt manual eller 

instruktioner för deras teckenekonomi. Vi fann det därför viktigt att redogöra för hur de olika 

intervjupersonerna ville beskriva teckenekonomin, vilket vi anser bör ses som en del av deras 

upplevelser av metoden. 

Teckenförklaring: (…) innebär paus eller framspolning i konversationen. 

6.1. Beskrivning och Uppfattning av teckenekonomin 

6.1.1. Beskrivning 

Teckenekonomi beskriver barnen vi intervjuade på Solberga som kort de får om de ”sköter 

sig”. Att sköta sig innebär att inte hota eller utöva våld, spottas, eller använda ”fula ord”.  

Alternativt svarar barnen att man får ett kort om dagen om man inte använt våld, hot om våld 

etc. utan att benämnda detta som ”att sköta sig”. Ett förtjänat kort motsvarar en kvarts Wii-

spel, 20 kort kan få bytas ut mot att få spela laserdome eller gå på bio och 40 kort kan man 

byta ut mot att köra gokart. På frågan varför man får de här korten svarar en pojke kort och 

koncist ”belöning”.  ”För vadå?”, undrar vi. ”För att vi inte ska göra dumma grejer...//.. Mm 

så om man får rött så får man inget kort för dagen”. Att få rött innebär med andra ord att man 



33 

 

inte får ett kort vid slutet av dagen, på grund av att man har använt hot om våld, bitits, rivits 

eller slagits. 

De vuxna intervjupersonerna ger lite längre beskrivningar av teckenekonomin på Solberga. 

De beskriver teckenekonomin som ett system som implementerades hösten 2008 och som går 

ut på att barnen får ett kort för en dag då de inte använt våld, hot om våld, spottat, gjort 

sexuella rörelser eller använt svordomar i kränkande syfte. Korten lägger personalen i 

barnens respektive fack som de har på behandlingshemmet. Den som går hem sist på dagen 

är ansvarig för att korten läggs in i facken. Om barnen inte har ”skött sig” ”rödmarkerar” 

personalen barnen, det vill säga att barnen inte får något kort den dagen då de till exempel 

har använt en svordom i kränkande syfte. ”Rödmarkeringen” sker när barnet ”misskött” sig. 

Om barnen inte har fått en rödmarkering när dagen är slut så är de ”gröna”, vilket betyder att 

de har förtjänat ett kort. 

Enligt de vuxna intervjupersonerna införde man teckenekonomi på Solberga för att minska 

de hot och det våld som förekom bland barnen och från barn gentemot personal. De ville 

också minska frustrationen i personalgruppen och ha något annat att luta sig mot än det man 

redan gjorde för att hindra våld, som att ta undan barn som bråkade till exempel. Så här säger 

en av intervjupersonerna: 

Ja, någonting annat än att det hela tiden ligger på oss att vi ska sitta i konflikter 

med barnen och att det blir något positivt för barnen att samla ihop de här 

biobiljetterna eller laserdome eller vad de nu vill göra. (Vuxen A) 

Man tänkte att det skulle hjälpa om det fanns ett system som motiverade barnen till att inte 

vara våldsamma genom att de fick en belöning om de uppvisade ett bättre beteende. 

Det var väl mer att det här systemet också skulle bli en morot för barnen då, att 

de skulle se att det fanns, att det gav effekt eller ger effekt att det blir något bra 

för en själv också, med korten alltså, och biobiljetter … Att man får en 

belöning. (Vuxen C) 

En av personalen meddelade också att teckenekonomin på Solberga inte ska ses som en 

behandling i sig utan som ett komplement till den behandling de redan utövar, som i 

huvudsak är miljöterapi.  
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En intressant fundering i en av intervjuerna med de vuxna intervjupersonerna är den huruvida 

det system de använder på Solberga verkligen är teckenekonomi. Personen i fråga tror att 

deras system är ”väl en typ av teckenekonomi” men att det skiljer sig en del från hur 

teckenekonomi är avsett se ut och fungera. Dessutom har de ingen utbildning i denna, vilket 

vi tolkar som att intervjupersonen menar att de borde ha fått om det var en korrekt 

teckenekonomi de använde. På vilket sätt gängse teckenekonomi skiljer sig från deras system 

svarar personen: 

Genom att man inte ska säga vad man inte ska göra utan mer vad man ska göra 

för att få ett kort. Vi har lite mer att "man ska inte använda våld", "man ska 

inte"… sådär. Lite så. (Vuxen A)  

Det är dock ingen av de övriga två vuxna intervjupersonerna som i intervjuerna ifrågasatt om 

man verkligen kan kalla det system de använder för teckenekonomi. De är dock ense om att 

utbildning i teckenekonomi är något de saknar och önskar att de fått.   

Analys: Det verkar som att barnen vi intervjuat har en klar och tydlig uppfattning om vad 

teckenekonomin är och vad den går ut på. Dock tolkar vi det som att de, liksom de vuxna 

intervjupersonerna, inte vet exakt vad som är målbeteendet. En pojke uttryckte explicit att det 

rörde sig om belöningar för att de inte ska uppträda på ett oönskat sätt. Ibland säger pojkarna 

i intervjuerna att de får kort om de sköter sig och ibland säger de att de får kort om de inte 

svär, spottas, slåss, hotar etc. Citatet ovan visar också om en osäkerhet om belöningar, för att 

inte göra något, är i enlighet med tanken i teckenekonomi. Frågan är om man ska göra 

skillnad på att inte göra något och att göra något. Finns det en skillnad mellan att ”sköta sig” 

och att inte använda våld och dylikt? Följer vi Skinners definition (1953) på beteende så 

finns egentligen inget ”icke-beteende”. Med andra ord måste ”att inte använda våld” 

innefatta minst ett beteende, t.ex. att man tänker att man inte ska slåss, att man går därifrån 

eller att man ignorerar en stimulus som upprör. Å andra sidan vet man inte vilket av dessa 

beteenden som faktiskt belönas och i så fall vet man ju inte heller i vilken situation de 

belönas. Nu får barnen ett kort om de skött sig en hel dag, de använder ett så kallat fast 

intervallschema (Skinner 1969), men om varje målbeteende, det vill säga att ”sköta sig” 

skulle belönas för varje tillfälle det användes så skulle det innebära problem eftersom det inte 

är konkretiserat vad exakt som är målbeteendet.  
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Att ”få rött” för ett oönskat beteende har vi också funderingar kring. Frågan är om inte det 

kan ses som ett straff för ett oönskat beteende och om det då förstör belöningen för det 

önskade beteendet. Själva grundpelaren i teckenekonomi är just positiv förstärkning vilket 

detta kan tolkas som att det inte är. Men det behöver inte vara en nackdel att använda 

”bestraffning” på ett oönskat beteende eftersom det också är en operant betingelse och rent 

behavioristisk sett kan förändra ett beteende (Kazdin, 1977). Men som sagt är det den 

positiva upplevelsen av att använda ett av omgivningen önskat beteende som är 

teckenekonomins huvuduppgift. Ur ett kognitionsteoretiskt perspektiv kan rödmarkeringarna 

innebära en risk för att en redan befintlig dålig självkänsla förstärks vilket kan förvärra både 

de kognitiva schemana och beteendet (Perris, 1996). Vi vet genom de andra intervjuerna att 

meddelandet om ”rött” egentligen endast är ett meddelande om att pojken den dagen inte kan 

få ett kort, men som sagt riskerar detta att fylla en negativ funktion.  

Samtliga av de vuxna intervjupersonerna har uppgett att de saknar utbildning i 

teckenekonomi och en beskriver utformningen av teckenekonomin som ett ”hopkok”. Enligt 

Kazdin (1982) kan detta, liksom otydliga mål, innebära ett hinder för att en teckenekonomi 

ska fungera. Om personalen inte tränas, får en utbildning i teckenekonomi, blir det också 

svårt för dem att administrera och hantera teckenekonomin, vilket inte bara gör metoden 

overksam, det gör troligen också personalen osäkra.  

6.1.2. Uppfattning 

Korten upplevs av barnen som någonting bra, eftersom man då får göra ”roliga saker”, vilket 

för dem innebär aktiviteterna för vilka korten kan bytas ut mot. Ett av barnen säger också att 

korten är bra därför att man ”sköter sig”. Det kan till exempel innebära att ”då slipper jag 

deras skrik”, som ett av barnen uttrycker det.  

Sedan det infördes förbud mot svordomar i kränkande syfte tycker dock en av pojkarna som 

vi intervjuade att korten inte längre är så bra. Han säger: 

Jag tycker bara det är så jävla synd. För igår hade jag 19 kort och då, om de inte 

sagt att jag inte skulle få svära heller så hade jag haft 20 kort och då skulle 

jag… Jag hade fått göra laserdome. (Pojke B) 
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Det är det som är det dåliga med korten, menar denna pojke, att man inte längre får svära. 

Han uttrycker under intervjun en oro om att inte lyckas sluta svära och att aldrig få det där 

sista kortet som skulle ge honom chansen att spela laserdome. Emellertid är han 

motsägelsefull i frågan. Vid ett annat tillfälle under intervjun menar han nämligen att han inte 

brukar bli besviken om han inte får ett kort vid slutet av dagen och att han ändå kommer få 

20 kort så småningom. När vi pratar med de andra barnen angående kortens betydelse för 

dem uppger de att de sällan räknar sina kort och att de inte tävlar med varandra om vem som 

har flest kort och liknande. En säger att han inte alls bryr sig om korten. Aktiviteterna tycks å 

andra sidan vara mycket uppskattade av barnen och de vet att det är korten som leder till 

dessa aktiviteter. Vi tolkar det som att teckenekonomin i sig uppfattas som något positivt för 

barnen, främst för att den ger tillgång till roliga aktiviteter. 

Enligt de vuxna intervjupersonernas uppfattning är korten viktiga för barnen. Till skillnad 

från vad barnen uttrycker menar de att barnen räknar sina kort och är intresserade av att veta 

om de lyckats få ett kort vid slutet av dagen.    

Beträffande deras egna uppfattningar säger sig alla vara bekväma med att arbeta med 

teckenekonomi och de skulle rekommendera det till andra institutioner. Dock efterlyser de 

utbildning och organisatoriska förändringar av tillämpningen av teckenekonomin.   

Analys: Trots den eventuella negativa effekten av att bli rödmarkerad så tycks barnen 

uppleva kortsystemet som någonting bra. Då det vanligaste svaret till varför de tycker att 

korten är bra är att korten kan rendera i roliga aktiviteter, tolkar vi det som att barnen 

upplever belöningarna som någonting bra. Med andra ord så är aktiviteterna, som tecknet ska 

stödja sig på, attraktiva för barnen. 

En sak som upplevs vara negativt av en av pojkarna är att man inte längre får använda fula 

ord i kränkande syfte. För honom verkar det vara en omöjlighet att inte svära. Kazdin (1977) 

menar att det önskade målbeteendet måste finnas i barnets repertoar, barnet måste alltså vara 

förmögen att utföra handlingen. Vi vet inte mycket om pojkens problematik men det skulle 

kunna vara så att den hindrar honom för att uppnå detta beteende, att det inte finns i hans 

repertoar. Men om hans problematik inte omöjliggör detta så är det, om man ska tro på den 

operanta inlärningsteorin, med hjälp av operanta tekniker, fullt möjligt att förändra hans 

verbala beteende och då borde teckenekonomin fungera. Man borde dock kanske se över 
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belöningarna och när de ges. Ett kort kanske inte är en tillräcklig belöning för att han inte ska 

svära under en hel dag. För att öka hans respons kanske man bör byta belöningsschema för 

den här pojken till Fixed Ratio, som innebär att individen måste klara eller uppvisa 

målbeteendet ett visst antal gånger för att få sin förstärkning. Kvoten som pojken ska fylla 

kan initialt vara liten men förstoras successivt. Bandura (1969) poängterar vikten av att 

belöningen står i proportion till prestationen och att i takt med att kvoten fylls måste 

belöningens/förstärkningens värde ökas.  På så sätt kanske pojken kan klara av samma mål 

som de övriga pojkarna.  

Vad gäller avsaknaden av utbildning har det understrukits i den tidigare forskningen (Kazdin, 

1977) att detta riskerar teckenekonomins effektivitet. Som vi kan se nedan verkar 

teckenekonomin ändå ha en effekt vid Solberga, men kanske skulle man slippa problem av 

det slag som vi beskrev ovan med pojken och svordomarna. 

6.2. Påverkan 

När vi intervjuar barnen om huruvida de upplever att teckenekonomin har någon påverkan på 

dem uppenbarar sig många motsägelser. Som beskrevs i metoddelen frågar vi inte barnen 

direkt om de upplever en påverkan av teckenekonomi utan vi ställer frågor såsom ”Händer 

det att du låter bli att slåss eller svära om du tänker på att du kan förlora ditt kort?” eller ” 

Bryr du dig om korten?” för att därigenom dra slutsatser om kortens betydelse för och 

påverkan på barnen. 

Ett av barnen uttrycker att han brukar tänka sig för innan han slår tillbaka om han blir retad 

på grund av att han tänker på att han kan förlora kortet;  

I: När någon retar dig och så kanske någon slår sig, tänker du ibland på att du 

inte ska slå tillbaka för då förlorar du ditt kort?  

PB: Mm… Ja, det tänker jag ofta på 

Men en annan pojke tycker inte att korten har någon större påverkan på hans eget beteende, 

fast han tycker att korten är bra för att man får göra roliga saker. Vi undrar naturligtvis om de 

roliga sakerna inte kan få honom att inte svära och använda våld. Men han svarar att han inte 

brukar tänka på det; 
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I: Okej. Det brukar inte heller hända att när någon retar dig och så blir du arg 

men så tänker du: nej idag ska jag sköta mig… På grund av de här korten. 

PA: Det brukar inte det, men kanske nån gång. 

Liksom de andra pojkarna upplever denna pojke ingen eller liten skillnad på de andra barnens 

beteende på Solberga.  

PA: Nej, men det blir ju ändå bråk. 

I: Det blir ändå bråk? 

PA: Mm. 

I: Men kanske inte så mycket bråk eller vad tycker du? 

PA: Inte lika mycket. 

I: Är det skönt när det inte blir såhär mycket bråk? 

PA: Ja lite. 

I: Går det bättre i skolan? 

PA: Öh, lite kanske. Jag tror inte det. 

I: Näe… 

PA: Kanske lite 

Den här pojken menar heller inte att han bryr sig så mycket om korten och om han väljer att 

gå ifrån i stället för att bråka så är det för att han vill vara ifred eller att den andra pojken är 

starkare. Vi frågar också om han får någon form av belöning hemma och om det är mer eller 

mindre eller lika mycket bråk utanför som i skolan. Vi frågar även om han tycker att han 

sköter sig bättre i skolan. Han svarar att han sköter sig bättre sedan han började få medicin 

och att det är en del bråk hemma ibland men att det är mer på skolan. Hemma har de dock 

inget belöningssystem. Att det är mer bråk i skolan beror på att kompisarna hjälper till, säger 

han. ”De kollar på och så… Då drar kompisarna igång en”. Pojken påstår också att om han 

blir rödmarkerad så blir han inte besviken utan tänker att han ska försöka igen nästa dag.  

För en av pojkarna som vi intervjuade beror kortens inverkan på beteendet på provokationens 

styrka.  



39 

 

I: När funkar det inte bra då?  

PC: När de håller på ännu mer och det inte hjälper att gå därifrån. 

Men den största anledningen till att pojken avstår från våld är han ”inte vill ha problem” som 

han själv uttrycker det. ”Korten bryr jag mig inte så mycket om”. Problem innebär för honom 

straff och straff innebär att man inte får ha roligt. Innan pojken började på Solberga blev 

konsekvensen av dåligt beteende att han fick gå upp till rektorn, men enligt honom så ledde 

inte detta att han slutade svära eller slåss. Pojken menar alltså att korten inte har någon större 

inverkan på hans beteende och att han sköter sig för att undvika ”problem”. En motsägelse är 

dock att han senare i intervjun menar att korten får honom att tänka efter mer innan han 

agerar. 

För en annan av pojkarna vi intervjuade verkar det vara en stor utmaning att inte svära och 

han känns väldigt uppgiven när vi pratar om detta. 

I: Men är det inte… Eller blir det lättare om du tänker såhär: Jag får ju ett kort 

om jag inte svär. 

PB: Det blir inte lättare för det 

I: Nä, okej. Hur kan det bli lättare då? 

PB: Det kan det inte 

I: Kan det inte? 

PB: Nej, förutom om de tar bort att man inte får svära. 

Samtidigt medger en av de vuxna intervjupersonerna att en pojke på Solberga blev helt 

knäckt när personalen även inkluderade fula ord i teckenekonomin. Intervjupersonen berättar 

att pojken tänkte att han nu aldrig skulle kunna få ett kort igen i hela sitt liv. Samtidigt säger 

intervjupersonen att när denna pojke började på Solberga så sparkade, slogs och spottades 

han hela tiden. Men efter ett tag började denna pojke att anstränga sig för korten och 

intervjupersonen berättar att pojken kunde behålla saliven i munnen om man sa till honom 

”tänk på kortet”.  

Vi prövar pojkens uttalande och frågar igen om det inte är lättare att låta bli att svära eller 

slåss med hjälp av korten. Då menar han plötsligt att det är det. Mycket lättare till och med.  
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De tider under vilka det är svårast för barnen att sköta sig och som korten kan tänkas vara 

mindre effektiva är under rasterna. Detta kan bero på alla barn är samlade samtidigt och att 

barnen triggar varandra menar både personal och barn. Det är också mindre personal per barn 

under rasterna.  

En intressant aspekt är att barnen inte har belöningssystem hemma förutom en av pojkarna. 

Han medger inte under intervjun att han har belöningssystem hemma, men personalen å 

andra sidan hävdar att han har det.  

De vuxna intervjupersonerna meddelar alla att sedan teckenekonomin implementerades så är 

det en markant skillnad i mängden våld. Sexuella rörelser, våldet och hot om våld har 

minskat betydligt. En av intervjupersonerna menar också att detta resulterat i att det nu är 

mindre frustration i personalgruppen. Dock kan skillnaden också bero på att man, ungefär 

samtidigt som teckenekonomi infördes, började skicka hem barnen om de utövat oprovocerat 

våld. Då fick barnen stanna hemma nästa dag och dagen därpå komma till Solberga med 

vårdnadshavare för att prata om händelsen.   

De vuxna intervjupersonerna är också överens om att olika barn svarar olika på 

teckenekonomin, en del barn är måna om sina kort medan andra inte bryr sig särskilt mycket 

om dem. De vuxna intervjupersonerna tror även att det kan bli extra svårt för vissa barn nu 

när de har infört att man inte får använda fula ord i kränkande syfte. Särskilt svårt blir det för 

de barnen som har en problematik som gör att en belöning inte är tillräckligt för att förändra 

ett visst beteende. En av de vuxna intervjupersonerna uttrycker det så här: 

(…) de kan inte göra det om du så skulle ge en kista med guld liksom varje dag, 

så kan de ändå inte göra det för de har de svårigheterna de har, så att det är ju 

alltid lättare för de barnen som kan bestämma sig. Ibland kan ju en del 

bestämma sig vissa dagar att de ska ha bra dagar och så går det så, men vissa 

barn kan ju inte det för de har så stora svårigheter att vara i en barngrupp eller 

en relation till en vuxen. (Vuxen A) 

När det gäller barnens sätt att tänka uppger ingen av de vuxna intervjupersonerna att de 

upplever någon skillnad. Däremot menar de att många barn tänker på korten under dagen och 

därför sköter sig bättre. 
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Analys: Många forskningsresultat visar att teckenekonomin är en effektiv metod. Även vid 

Solberga tycks upplevelsen vara att metoden fungerar. Det är särskilt de vuxna 

intervjupersonerna som ser skillnader i barnens beteende. Hos de yngre intervjupersonerna 

upplevs inte skillnaden vara lika stor. Vi har prövat deras uttalanden och när vi ställer 

ledande frågor så säger de att det kanske har blivit lite mindre bråk i skolan. En pojke menar 

även att han ”sköter sig” enbart för att undvika problem, men när vi testar hans uttalande är 

han motsägelsefull eftersom han först säger att han avstår från våld för att inte få problem, 

men att gå till rektorn, som han alltså betraktade som ”problem”, ledde inte till att han slutade 

att slåss. Detta kan tolkas som att ”problem” inte alltid är orsaken till att han avstår från att 

slåss och att det i så fall finns andra faktorer som påverkar. Eftersom han hävdar att han inte 

slåss på Solberga kan man tolka det som att det är någon av de andra faktorerna som inverkar 

på hans beteende. I dessa faktorer kan kortens påverkan ingå. Alternativt uppfattas det inte 

som ett tillräckligt stort problem att gå till rektorn för att avstå från att slåss. 

Det kan naturligtvis vara svårt för pojkarna att avgöra huruvida de andra barnen sköter sig 

bättre på Solberga då alla inte gick där före implementeringen av teckenekonomin och i 

allmänhet kan det vara svårt att minnas en sådan sak. Två av de tre pojkarna vi intervjuade 

uttrycker ändå på ett eller annat sätt att korten har inverkan på deras beteende och för en 

pojke är korten väldigt viktiga, vilket just den pojke som en av personalen menar tänker sig 

för innan han spottar. Det kan vara så att belöningarna är mest attraktiva för honom. 

Personalen upplever även att olika barn svarar olika på teckenekonomi, och det kan vara så 

att vi har intervjuat barn som är mindre intresserade av korten. Om vi ändå skulle anta att 

korten inte har så stor betydelse för pojkarna, så måste det finnas andra faktorer som gjort att 

våldet har minskat. En pojke berättade till exempel att hans eget beteende hade förändrats sen 

i höstas men att detta berodde på att han börjat få medicinering. En annan orsak till att 

barnens beteenden har förändrats kan ha att göra med att Solberga strax före 

implementeringen började skicka hem barn som utövat våld, vilket som straff kan ha fått 

barnen att avstå från våldshandlingar (Skinner, 1976). Alternativt är personalens upplevelser 

av det minskade våldet överdrivna, vilket inte kan uteslutas då barnen inte vill medge att de 

upplever att korten har inneburit någon större förändring när det kommer till våldet generellt 

på Solberga. 
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Att barnen svarar olika på teckenekonomi kan förklaras både ur ett kognitivt perspektiv och 

behavioristiskt. 

Ur ett kognitivt perspektiv kan svårigheterna i att bete sig lämpligt, det vill säga att inte 

svära, spottas, slåss och så vidare bero på barnens kognitiva scheman (Carlos, 1996; Kåver, 

2006). Svordomar kan vara uttryck för automatiska tankar som indikerar snedvridna 

kognitiva scheman, vilka har formats av barnets erfarenheter. Ett barn som fått ett negativt 

schema tolkar också sin omvärld negativt (a.a.). Ponera exempelvis att Sören mottar en blick 

av Greger. För Sören är inte avsikten att på något sätt hota eller kränka Greger. Ändå tolkar 

Greger Sörens blick som hotfullt varpå han verbalt hotar Sören. Gregers kognitiva scheman 

har filtrerat bort alternativa tolkningar. För barnen med psykosocial problematik kan de 

kognitiva strukturerna vara väldigt snedvridna och negativa. Graden av negativa erfarenheter 

och psykosocial problematik kan således ha inverkan på hur barnen svarar på 

teckenekonomi. Teckenekonomin skulle kunna förändra barnens kognitiva scheman 

någorlunda genom att vissa beteenden blir en positiv upplevelse för barnen genom 

belöningarna. Men för att öka sannolikheten att teckenekonomin ska ha effekt är det troligt 

att barnen behöver fler positiva upplevelser av att uppträda på ett visst sätt. 

Ur ett behavioristiskt perspektiv kan barnens icke-respons till teckenekonomin bero på ett 

flertal saker. Förutom otydliga målbeteenden, att tiden mellan tecknet och aktiviteten, är för 

lång samt brist på utbildning bland personal, kan avsaknaden på respons för en del individer 

bero på att Solbergas reaktion på målbeteendet inte är, för vissa pojkar, tillräckligt 

förstärkande. Det vill säga, de aktiviteter som erbjuds är inte tillräckligt belönande och måste 

då kanske bytas ut. Detta diskuterar vi vidare under subtemat ”Belöning”, Alternativt måste 

förstärkningsschemana ändras. Skinner (1969) nämner flera typer av förstärkningsscheman; 

Fixed Ratio, Variable Ratio, Fixed Interval, Variable Interval or Ratio och Multiple 

Schedules, vilka han menar har stor inverkan på beteendemodifieringen. Idag tycks man på 

Solberga använda Fixed Interval, eller fast intervall som de heter på svenska, i vilken metod 

man inte tar hänsyn till hur många gånger ett målbeteende används. Då det är många 

beteenden som barnen på Solberga måste undvika för att få ett kort kanske förstärkningarna 

inte står i rimlig proportion till barnens prestationer. 
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6.3. Organisation; systemets uppbyggnad och administration 

”Bygg inte upp ett system som ni inte klarar av att leva upp till” (Vuxen B). Så skulle ett råd 

se ut till en annan institution som ämnar implementera teckenekonomi, om en av 

intervjupersonerna fick ge det. I huvudsak ställer sig de vuxna intervjupersonerna positiva till 

teckenekonomi på Solberga. Det finns emellertid en klar och tydlig oro bland dem vad gäller 

teckenekonomins uppbyggnad och organiseringen av densamma på Solberga. 

6.3.1. Belöningar, nivå och gränser 

En första oro är knuten till själva belöningarna. För de nya barnen på hemmet är aktiviteterna 

som erbjuds attraktiva, men för de andra tror våra vuxna intervjupersoner att aktiviteterna bör 

bytas ut på grund av att vissa barn är väldigt intresserade av korten och belöningar medan 

andra inte alls är det. De yngre intervjupersonerna verkar dock vara nöjda med belöningarna 

som finns till buds. Å andra sidan har de uttryckt att de inte bryr sig särskilt mycket om 

korten, så kanske ligger det något i personalens uppfattningar. 

Sedan kräver aktiviteten laserdome att det är fler barn som samlat ihop 20 kort eftersom man 

måste vara flera som åker. Detta innebär att ett barn som skött sig i 20 dagar måste vänta på 

att tillräckligt många andra barn samlar på sig lika många kort. Två av pojkarna uttrycker att 

de nu väntar på sin belöning, dels för att de väntar på att en viss kompis ska få spela, dels för 

att man måste vara minst två personer för att spela. 

I: Du sa någonting om laserdome innan?  

PC: Ja, jag har sagt tusen gånger att jag ska gå, men dom bara nej… 

(…) 

I: Hur många kort är det då? 

PC: Typ tjugo. Man kan välja mellan laserdome eller biokort. 

I: Jaha! Men du får inte gå på laserdome? Hur är det… Varför inte det? 

PC: Men alltså det är bara för att alla andra måste åka också typ… 

I: Jaha, ni måste vara flera eller? 

PC: Mmm. 

I: Så då får du vänta tills de andra har samlat på sig tjugo kort? 
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PC: Mmm. 

En annan aktivitet, gokart, som man ska få åka om man samlat ihop 40 kort, har en 

åldersgräns på tio år vilket innebär att en stor del av Solbergas barn inte kan delta i denna 

aktivitet. En av de vuxna intervjupersonerna berättar att en pojke på Solberga hade sett fram 

emot gokart men blev väldigt besviken då han fick veta att han inte hade åldern inne. Han 

tyckte att systemet var orättvisst. Enligt den vuxna intervjupersonen har inte detta problem 

diskuterats ordentligt i personalgruppen och man har inte kommit överens om vad man ska 

ge för alternativ till gokart. 

Så är det. Pojken vet det här för att om han får ihop 40 kort så har jag lovat 

honom att han ska få göra något större, men han har ingen aning om vad. 

(Vuxen B)   

Vad gäller nivå verkar intervjupersonerna överlag lita på att målbeteendena ligger på en 

rimlig nivå och att barnen kan leva upp de krav som ställs på dem för att få ett kort. Däremot 

finns en oro att tillägget av förbud mot svordomar i kränkande syfte är att sätta ribban lite för 

högt. ”Det kanske är lite väl att stoppa in fula ord”, som en av de vuxna intervjupersonerna 

uttrycker det. Som vi kunde se tidigare i resultatdelen finns det en pojke som ser det som en 

omöjlighet att inte svära. En fråga är om man förstört det belöningssystem som byggts upp, 

och som visat sig fungera för den här pojken, i och med att han förlorar chansen att belönas 

för de gångerna han inte använder våld, hot om våld, sexuella gester och om han svär. Att 

veta på vilken nivå man ska ligga upplevs följaktligen vara svårt. ”Vi måste ha ett 

belöningssystem som är på en rimlig nivå, för att man ska klara av att få korten”, menar en av 

personalen. 

Som tidigare nämnt blir barnen ”rödmarkerade” om de använt något av de ovanstående 

beteendena. Det innebär att om ett barn använder något av dessa beteenden på morgonen så 

har man förlorat sin chans till att få ett kort vid slutet av dagen. Precis som intervjupersonen 

spekulerade kring om man förstört ett fungerande belöningssystem, har även de andra 

intervjupersonerna funderingar kring detta. 

VC: Och sen likaså det där kan jag nog tänka ändå, ja kör det sig åtta på 

morgonen då... Och det vet jag inte riktigt om man kan göra något åt, vad man 

kan ha för system istället, för det blir ju lite neråt istället då för att…      
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I: Vad menar du nu, lite neråt istället?  

VC: Jo men då blir det ju att man är körd för dagen för att få ett kort och då kan 

en del av barnen tänka, ”nej nu är jag ju redan körd så då kan jag väl köra…” 

I: Mhm. Tror du att det är så eller är det bara en tanke du har?  

VC: Ja, precis. Jo, men det har även varit att barn har sagt så, men jag kan inte 

ta det tillbaka, då är det ju kört liksom… 

Vi frågade barnen om en rödmarkering på morgonen har den effekten som de vuxna befarar 

och samtliga av de barn vi intervjuade svarade att om de blir ”röda” tidigt på dagen kan de 

strunta i att sköta sig resten av dagen. Att man kan ”rödmarkera” barn upplever dessutom en 

av intervjupersonerna som negativt och frågar sig om det verkligen platsar i en 

teckenekonomi. Personen menar att teckenekonomin ska innebära något positivt för barnen, 

vilket ”rött” inte gör. 

Vad gäller målbeteendena beskriver alla intervjupersonerna ganska unisont vad som gäller 

för att barnen ska få en belöning; man får inte spottas, bitas, säga fula ord i kränkande syfte, 

slåss eller hota med våld. Sexuella gester är inte heller acceptabelt. Detta uppfattar vi att våra 

yngre intervjupersoner är mycket medvetna om. Men bland samtliga vuxna finns en 

osäkerhet om var gränsen till dessa beteenden egentligen går; ”Men ibland har det ändå varit 

lite svårt och vi är lite olika som människor att bedöma…”, uttrycker en. Beteendena gäller 

enbart om det är oprovocerat och även det är svårt att avgöra. Samtliga av intervjupersonerna 

från personalgruppen medger också att de tror att olika personal sätter olika krav på barnen. 

Vad som är gränsen till ett visst beteende är lite upp till personalen att bestämma.  

Det är också svårt att veta vad man ska göra när barnen beter sig illa när personalen inte är 

närvarande och vad man gör av information man fått av andra barn. En av de vuxna 

intervjupersonerna säger: ”(...) för vi kan inte gå på hörsvägnar för då helt plötsligt får barnen 

en enorm makt och kan lura vem som helst.” Intervjupersonen menar att man inte vill 

använda barnen som angivare för varandra samt att barn inte alltid talar sanning. Det kan 

också användas i mobbningssyfte, menar en annan.  
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Analys: Personalen uttrycker att belöningarna syftar till att fungera som en morot för barnen 

för att inte bråka och då är det självklart viktigt att det är en ”morot” som barnen gillar och 

vill kämpa för att lyckas få. Som framgick av teoriavsnittet ska belöningarna förstärka det 

önskade beteendet, vilket ska leda till att motivationen till att förändra sitt beteende hos den 

enskilde ökas (Kazdin, 1977 & Payne, 2008). Därför är det viktigt att belöningarna är 

tillräckligt attraktiva för att barnens motivation att inte slåss och så vidare upprätthålls. En 

förutsättning är naturligtvis också att den aktivitet som ska utgöra belöningen är tillgänglig. 

Om gokart är den mest attraktiva belöningen för t.ex. den pojke som inte fick köra gokart på 

grund av sin låga ålder så kanske hans motivation faller, om hans förstärkning gör det. 

Kazdin (1977) menar att det inte är tecknet i sig som är det viktiga i en teckenekonomi utan 

den aktivitet som tecknet kan bytas mot som är det centrala. 

De andra belöningarna är standardiserade, vilket innebär att alla i en grupp följer samma 

regler men man (gruppmedlemmen) belönas individuellt. Laserdome tycks mer vara en 

gruppkontingent, vilket i sig inte behöver vara dåligt. Kazdin (1977) menar att 

gruppkontingenter har visat sig ha hög effektivitet.  

Beträffande nivåer och gränser har vi tidigare belyst vikten av att målbeteendena dels måste 

finnas i barnens repertoar, dels måste beteendet ge en reaktion, respons, som är tillräckligt 

belönande för att beteendet ska förstärkas. Alternativa förstärkningsscheman har 

exemplifierats ovan (s.42). Det verkar därutöver vara svårt att veta var gränsen går till de 

otillåtna beteendena. Det är alltså svårt att veta vad som egentligen är målbeteendet, vilket 

uppfattas av personalen som problematiskt då man inte är säker på när och om barnen har 

förtjänat ett kort eller inte. Man kan tolka detta som en administrationsfråga som, enligt 

Kazdin (1982) hade sett annorlunda ut om personalen fått utbildning. 

Personalen uttrycker även en oro för att rödmarkeringarna ska ha en negativ effekt på barnen. 

Ur ett kognitivt perspektiv är rödmarkeringarna inte gynnande för barnen men ur ett operant 

inlärningsteoretiskt perspektiv, behöver de inte utgöra ett hinder, utan i stället ha en 

förändrande verkan (jfr. Skinner, 1969). 

Vad vi inte belyst tidigare är vilken påverkan det har på barnen att de redan tidigt på 

morgonen får veta att deras chans att få ett kort har gått förlorad. Det finns inte någon 

forskning som belyst detta, men barnen uppger att detta kan göra att de struntar i att sköta sig 
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resten av dagen. Detta måste betyda att teckenekonomin i sig har stor inverkan på barnen. 

Däremot visar en del forskning att när belöningar tas bort så upphör också målbeteendet och 

att teckenekonomi således har generaliseringsproblem. Det vill alltså säga att barnen inte 

generaliserar målbeteendet, antingen för att situationen inte är densamma eller att belöningen 

upphör (Kjellberg, 1976; Kazdin, 1982; Dickerson et al, 2005). Ur ett behavioristiskt 

perspektiv hade generaliseringsproblemet kunnat förklaras med att förstärkningsschemat som 

används inte är tillfredsställande och bör därför bytas ut. Ur ett kognitivt perspektiv är det 

ovan beskrivna kanske bara en bekräftelse på att det behövs mer än yttre förstärkare för att 

förändra beteenden (jfr. Kåver, 2006 om våra kognitiva processers betydelse för vårt 

beteende).   

6.3.2. Administration och tydlighet 

Att administrera teckenekonomin upplevs som svårt för de vuxna intervjupersonerna och de 

medger att det inte är särskilt tydligt för barnen när och varför de är ”rödmarkerade”. Den 

personal som lämnar Solberga sist efter är den som ska dela ut korten i barnens fack. En av 

intervjupersonerna menar att denna omöjligen kan veta om ett barn skött sig hela dagen eller 

inte. Problemet har förts på tal och man har därefter beslutat att den som rödmarkerar någon 

ska skriva in det i barnets pärm, så att den som delar ut korten på eftermiddagen enkelt kan se 

om barn ska ha kort eller inte. Men, ”Ja, jag kan säga att det är mer undantag än regel att jag 

fyller i det i pärmen”, säger en av intervjupersonerna och en annan berättar: 

Men det vart ett lite tunggrott system det där för det funkade liksom inte att 

lärarna på sin rast skulle sitta och pricka (…) Jo, det var svårt alltså då för man 

hade ju inte koll på om det inte var ifyllt var varje barn hade befunnit sig under 

dagen och om man var grön eller röd. ( Vuxen C) 

Det finns en pärm för barnen i vilken teckenekonomin fylls i av den teckenansvariga varje 

eftermiddag, dvs. om en pojke är röd eller grön den dagen. Under dagen kan den personal 

som ser ett otillåtet beteende ”rödmarkera” detta barn i pärmen, så den teckenansvariga vet 

att det barnet inte ska få ett kort. Dock verkar inte de vuxna intervjupersonerna vara riktigt 

nöjda med detta system, då det är svårt att använda som det är tänkt. De vuxna 

intervjupersonerna menar att de själva ibland missar att fylla i en ”rödmarkering” i pärmen 

och för den teckenansvariga är det då svårt att veta huruvida ett barn har skött sig eller inte.   
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Ett annat problem man upplever på Solberga är att barnen inte alltid vet om de har rätt till en 

belöning eller inte; de vet inte om de är ”röda” eller ”gröna”. Då korten läggs i barnens fack 

vid dagens slut då barnen gått är det inte heller helt klart för barnen när och varför de fått 

korten. Det är inte ovanligt att de barn som är intresserade av korten själva frågar om de har 

förtjänat ett kort eller inte, oftast de barn som är nya, menar en intervjuperson.  

Personalen vi intervjuat är överens om att man vill göra teckenekonomin tydligare för 

barnen. Det har beslutats att ett slags diagram ska sättas upp som visualiserar 

teckenekonomin för dem. Tanken är att varje barn ska få en egen stapel som visar hur många 

kort de har samlat på sig under en längre tid. Diagrammen ska inte nollställas då barnen byter 

ut korten mot den önskade aktiviteten berättar en intervjuperson. Man tror att det ska stärka 

barnens självförtroende.  

För de intervjuade barnen verkar inte otydligheten vara ett större problem, men en vuxen 

uttrycker det:     

(...)Det är väl många som inte riktigt vet när dagen är slut och det har barnen 

sagt själva att vi ska vara bättre på att säga till när de blir röda eller inte och det 

är väl det att när de får kort i sitt fack så vet de inte riktigt när de har fått och när 

de inte har fått och det är inte så bra, vi skulle kunna vara tydligare då så där. 

(Vuxen A) 

6.3.3. Förbättring 

Som nämns ovan finns det en del administrativa saker att förbättra enligt personalen. Den 

intervjuade personalen uttrycker önskemål om att utvärdera och diskutera teckenekonomin 

som den ser ut idag på Solberga. De menar att de inte från början visste hur det skulle 

utformas. De har provat sig fram, men tvivlar på om de verkligen gör rätt.  

I: Jag tänkte på det här med om du fick råda en annan institution som skulle 

implementera teckenekonomi, vilka råd skulle du vilja ge dem då? 

VA: Eh, alltså jag skulle nog faktiskt ha lite mer… Vi var ganska desperata och 

vi behövde göra någonting nu och ”det här låter bra” och ”vi kokar ihop 

någonting”. Så jag skulle nog kanske ha läst på lite mer, gjort något studiebesök 

på något ställe som har, och gått någon utbildning och sen kokat ihop något. För 



49 

 

då har man lite bakgrund och sånt som andra har gjort fel och vad forskning 

visar och sånt. 

Personalen skulle vilja ta del av utbildningar, föreläsningar och gärna utbyta erfarenheter 

med andra institutioner som använder teckenekonomi. 

En av de vuxna intervjupersonerna skulle också vilja se att överlämningen av korten till 

barnen sker annorlunda. Personen har en tanke om att det kanske skulle vara bättre om man 

överlämnar kortet personligen till barnet och gav samtitigt beröm, istället för att lägga dem i 

barnens fack så som de gör idag. 

Att göra korten mer eftertraktade har också kommit på tal i intervjuerna med personalen. De 

uttrycker att korten är mindre intressanta för vissa barn och även att en av belöningarna, att få 

spela Nintendo Wii, har minskat i popularitet. Den belöning som ”kostar” flest kort, att få 

köra gokart, behöver ett alternativ, då många barn inte kan utnyttja denna aktivitet på grund 

av sin ålder. Åtminstone behöver man prata om en lösning på detta inom personalgruppen, 

menar en intervjuperson. 

Analys: Som våra intervjupersoner beskriver ovan finns det en del brister redovisade av detta 

slag och personalen efterfrågar utbildning. Matson & Boisjoli (2009) hävdar att 

teckenekonomi är enkelt att administrera men på Solberga tycks dock inte detta vara fallet. 

Kazdin (1977) poängterar dock vikten av att personalen tränas i att hantera teckenekonomi, 

något personalen på Solberga inte fått göra. Vår tolkning är att personalen skulle, trots att de 

påstår sig vara bekväma med att arbeta med teckenekonomi, haft en positivare upplevelse av 

metoden om de fått instruktioner om hur den ska användas. Med det är inte sagt att de 

upplever teckenekonomi som något negativt i sig.  

Att barnen inte vet om de är röda eller gröna tolkar vi som mindre bra. Barnet vet inte om 

han har använt beteenden som är bra eller dåliga, vilket betyder att förstärkningen blir svår 

att koppla till beteendet. Alltså måste den förstärkningen falla (jfr. Rönnberg, 1970). Men om 

man använder teckenekonomin kontinuerligt och om barnen vet vilka beteenden som gäller 

och inte, kanske detta inte är något större problem. 

En av personalen frågade sig om det inte skulle ge bättre resultat om man samtidigt som 

barnet fick belöningen även gav beröm. Kazdin (1977) hävdar att tecken är bättre förstärkare 
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än sociala förstärkare. Men ur ett kognitivt perspektiv är idén inte ointressant. Att ge beröm 

vid överlämningen av belöningen ger barnet en förstärkning i dubbel bemärkelse. Dessutom 

finns chansen att barnet upplever belöningen, som är kopplad till hans beteende, som något 

ännu positivare, vilket kognitionsteoretiskt sett borde öka antalet positiva erfarenheter, varpå 

hans kognitiva scheman kan förändras (Perris, 1996). 

Sammanfattningsvis verkar våra intervjupersoner tycka att teckenekonomi är någonting bra. 

Sett till både barnens och personalens svar tycks teckenekonomin ha en effekt på barnens 

beteende. Det som upplevs vara positivt med teckenekonomin är för barnen att det är en 

nyckel till roliga aktiviteter, i viss mån också att våldet har minskat en aning. För de vuxna 

ligger den positiva upplevelsen i att våldet bland barnen har minskat och frustrationen inom 

personalgruppen har minskat. De känner sig också bekväma med att arbeta med metoden och 

kan tänka sig att rekommendera det till andra institutioner. Det finns dock en del brister i 

teckenekonomins uppbyggnad på Solberga och på vilket sätt den administreras. Personalen 

har uttryckt att de behöver utvärdera detta. 

”Jag tycker inte vi ska ta bort systemet, jag tycker vi ska skärpa oss strukturellt sett”    

(Vuxen B) 

7. Diskussion 

7.1. Slutsats och områdesdiskusison 

Syftet med denna studie var att undersöka barn och personals upplevelser av teckenekonomi 

på Solberga. Detta har vi gjort med hjälp kvalitativa forskningsintervjuer. I samstämmighet 

med forskning på området upplever både barn och personal att teckenekonomi har en 

påverkan på barnen, vilket i sin tur upplevs vara positivt. Det upplevs dock av personalen 

finnas brister i administrationen av teckenekonomin på Solberga, vilket upplevs vara 

negativt. De hade också önskat att få utbildning. Vår uppfattning är även att personalen är 

obekväma med att rödmarkera barn då detta upplevs som ett negativt inslag i en metod som 

ska vara positivt förstärkande. Det finns alltså både aspekter som upplevs negativt och 

aspekter som upplevs positivt.  

En del som upplevs som problematiskt är som sagt rödmarkeringarna. Förutom att barnen 

inte väljer att prestera lika mycket den dag de blivit tidigt rödmarkerade får barnen höra att 
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de misslyckats, vilket sannolikt inte är så bra. Problemet skulle kunna lösas genom att man 

väljer att inte benämna en förlorad chans till att få ett kort ”röd” utan i stället göra en större 

sak av att barnen är ”gröna”, så att det inte understryks att de misslyckas. Alternativt kan man 

överväga att ta bort benämningarna ”grön” och ”röd” helt och hållet. Barnen verkar själva 

vara klara över vilka beteenden som accepteras och inte, därför tror vi inte att det behöver 

påpekas för dem när de inte har lyckats. Om barnen på Solberga frågar personalen om de 

förtjänat ett kort är vår tanke att personalen ska svara ärligt men att de under dagen inte 

behöver anmärka misslyckanden. ”Nu är du röd” kan ur ett behavioristiskt perspektiv ses 

som en bestraffande respons (Skinner, 1976) och bör skäligen uteslutas om man inte vill 

använda aversiva konsekvenser på ett beteende. 

En brist på området är att det finns lite svensk forskning och att den forskning som finns 

saknar kvalitativa ansatser. Vi har inte heller funnit några svenska manualer eller föreskrifter 

för teckenekonomi. Det är rimligt att man som behandlare känner till grunderna för och 

principerna bakom teckenekonomi för att den ska ha de effekter som den är avsedd att ge.  

Statens Institutionsstyrelse (SiS) som bedriver vård och behandling av ungdomar och vuxna 

missbrukare har ett flertal behandlingshem som använder sig av teckenekonomi, men på 

deras hemsida samt på behandlingshemmens hemsidor hittar vi knapphändig information, än 

mindre motivering till användandet av metoden. Vi har försökt kontakta SiS vid ett flertal 

tillfällen men tyvärr utan att lyckas. Vi vet därför inte om de innehar information på området 

eller inte. Om fakta om teckenekonomi saknas finner vi detta oroväckande då metoden ger 

olika effekter beroende på hur den tillämpas (Kazdin, 1977; Kazdin, 1982). Som kan utläsas 

av vårt resultat är det heller inte helt okomplicerat att använda metoden om man inte har 

instruktioner och utbildning att ta hjälp av. 

Vi efterlyser en diskussion om huruvida teckenekonomi är en behandlingsmetod eller om det 

bara används som komplement till en behandling, som syftar till att motivera till önskade 

beteenden. De flesta studier gjorda på kliniker och andra institutioner har använt 

teckenekonomi för att minska på våldsamhet och allmän misskötsel. Kan man i dessa fall 

kalla det för behandling? Det är i detta sammanhang även rimligt att diskutera syftet med att 

använda teckenekonomi. När det gäller teckenekonomi på skolor har metoden använts för att 

förbättra studiebeteende och skolresultat (jfr. Cotler et al., 1972), vilket är sannolikt direkt 
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gynnsamt för barnen och därmed även etiskt försvarbart. I en av våra intervjuer framkom det 

att det är besvärligt för barnen att de svär och är hotfulla då de kommer i kontakt med 

människor utanför behandlingsenheten, eftersom dessa människor inte kan veta att dessa barn 

har den problematik de har. Det är antagligen överlag inte gynnsamt för barn att använda 

våldsamma och hotfulla beteenden då det kan resultera i att de råkar illa ut. Därmed ser vi att 

det är lämpligt att använda teckenekonomi på barn med sådana beteenden. Men om 

teckenekonomin används på individer på grund av någon annan individs/organisations 

intresse, bör man fråga sig varför och för vems skull man gör det samt om det är gynnsamt 

för den individ som metoden används på. När man implementerar beteendemodifierande 

metoder över huvudtaget är det rimligt att frågan ställs (jfr t.ex. Stoltz et al.). 

7.2. Studiens begränsningar och förslag på vidare forskning 

Vi har studerat upplevelserna av teckenekonomi på Solberga. Brister i Solbergas 

administrationen av teckenekonomi, och att denna inte är manualbaserad, kan utgöra ett 

potentiellt hinder för en analys av teckenekonomi generellt. En studie gjord på en institution 

som läst in sig på teckenekonomi och dess grunder hade antagligen gett ett annorlunda 

resultat. Däremot är det till exempel sannolikt att administrativa komplikationer på en sådan 

institution också upplevs som negativt, eller att aktiviteter som barnen uppskattar upplevs 

som ett positivt inslag i teckenekonomi. Vi kan således generalisera delar av resultatet men vi 

kan dessvärre inte svara på hur personal och barn på andra institutioner upplever deras 

tillämpning av teckenekonomi. Därför skulle det vara intressant om fler studier av denna typ 

gjordes. Ett annat förslag är att man jämför olika institutioner som använder teckenekonomi, 

för att se skillnader och likheter i utformningen och användandet samt de resultat man 

uppnår. Att studera hur vuxna i behandling upplever metoden är också viktigt. 

Det skulle också vara intressant att studera varför man använder teckenekonomi på svenska 

institutioner och vilka motiveringar som ligger bakom dessa. Varifrån har de fått sin 

information?   

Ytterligare en fråga är hur teckenekonomi kan belysas ur andra teoretiska perspektiv än 

behavioristiska och kognitiva sådana. Kanske kan man lägga fokus på etik, eller varför inte 

relationernas betydelse för resultatet?  
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Avslutningsvis skulle vi vilja tacka personal och barn på Solberga för att ha gjort denna 

studie möjlig. Vi hoppas att studien har bidragit med kunskap som de kan använda sig av.  
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http://www.ne.se/
http://www.stat-inst.se/document/forskning%201_05.pdf
http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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 Bilaga 1 

Intervjuguide- barn 

 

- Kan du berätta om korten som ni får, vad är det? 

- Vad gör ni med dem? 

- Hur får ni dem? 

- Varför har ni de här korten? (Är det bra/dårligt?) 

- Om du blir arg och vill till exempel slå den som har gjort dig arg, tänker du då på att 

du kan förlora det kortet för denna dag? 

- Har du låtit bli att slå någon för att du har tänkt att du kan förlora ett kort om du gör 

det? (Och vad tycker du om det?  

- Är det första gången som du får kort om du har skött dig bra? (Intervjuaren utvecklar 

denna fråga) 

- Tycker du att det är lättare att slåss, skrika när du inte är i skolan? 

- Får du några andra former för belöningar hemma? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide- personal 

Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du jobbat här? 

- Har du arbetat med teckenekonomi förut? 

- Har du fått någon utbildning i teckenekonomi? Här eller på annan plats? 

 

- Hur skulle du vilja beskriva ert kortsystem? 

- Hur tycker du att det fungerar? 

- Upplever du något som positivt med metoden? Finns det något som du upplever som 

negativt/problematiskt? 

- Är du bekväm med att arbeta utifrån den metoden?  

- Har metoden inneburit några förändringar för dig i ditt sätt att tänka eller agera? Hur 

upplever du detta? 

- Upplever du någon skillnad på barnens beteende sen metoden implementerades? 

- Upplever du någon skillnad i barnens sätt att tänka? 

- Om du fick råda en annan institution som skulle implementera teckenekonomi, vad 

skulle dina råd vara? 

- Skulle du rekommendera teckenekonomi? 

 


