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Sammanfattning 

Anknytningsteorin har sedan länge varit fundamental för utvecklingspsykologin och 

beskriver hur ett barn har en medfödd förmåga att knyta an till sina vårdnadshavare för närhet 

och skydd. På senare tid har teorin om kognitiva script visat sig användbar i jakten på att 

förstå hur individers mentala representationer gestaltar sig. Syftet med denna studie var att 

undersöka förekomsten och relationen mellan föräldrar och deras förpubertala barns 

förekomst av ”trygg-bas script” som det uttrycker sig i skapandet av berättelser med 

anknytningsrelaterade teman. I studien deltog 78 personer indelade i 26 familjer. Resultatet 

var mångfasetterat och en tendens att tryggt anknutna föräldrar får tryggt anknutna barn 

gestaltade sig. Vidare framkom ett genusspecifikt mönster där ett starkare samband fanns 

mellan föräldrars och döttrars trygg-bas script, jämfört med föräldrar och söners trygg-bas 

script. Slutsatserna som dras är att sambanden mellan mammor, pappor och barns trygg-bas 

script är komplexa och beror på ett stort antal faktorer och omständigheter men de förefaller 

ändå vara kompatibla med övrig forskning på fältet. 

Sökord: Trygg-bas script, Anknytning, Familj, SBST 
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Abstract 

Attachment theory has long been fundamental to developmental psychology and 

describes how children have an innate predisposition to form a bond with their parents in 

order to secure closeness and security. Later during childhood this sense of closeness and 

security becomes mentally represented, and recently, cognitive script theory has proven useful 

for understanding how individuals' attachment-related mental representations are shaped. The 

purpose of this study was to examine relationships between parents and their preadolescent 

children regarding presence of a "secure-base script" as it expresses itself in narratives of 

attachment related themes. The study enrolled 78 people divided into 26 families. The results 

were complex but a clear tendency emerged: children of parents with a secure base script had 

also a secure base script. Interestingly, a gender specific pattern also emerged, as there was a 

stronger connection between the secure base script of daughters and their parents´ scripts,  

than sons’ and their parents scripts. The conclusions drawn are that the relationships between 

mothers, fathers and children's secure-base scripts are complex, gender specific and depend 

on numerous factors and circumstances.  

Keywords: Secure base script, Attachment, Family, SBST 
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Scriptbaserade anknytningsmönster: En undersökning av trygg-bas script och dess 

förekomst i relationen mellan föräldrar och barn 

 

Inledning 

Anknytningsteorin betonar hur det nyfödda barnet har en biologisk, medfödd förmåga 

att knyta an till nära och konsekventa vårdnadshavare och använda dessa som en trygg bas för 

sitt utforskande av världen. John Bowlby (1994) formulerade grunderna till denna teori redan 

under 50-talet och sedan dess har anknytningsteorin varit en stöttepelare i modern 

utvecklingspsykologi. Via interaktionen med föräldern skaffar sig barnet en rad erfarenheter 

som, enligt Bowlby, först är sensomotoriska men därefter utvecklas till inre arbetsmodeller. 

Erfarenheterna blir genom dessa arbetsmodeller internaliserade hos individen och 

representerar generaliserade uppfattningar om självet, andra och världen (Coppola, Vaughn, 

Cassibba & Constantini, 2006; Fivush, 2006). Waters och Waters (2006) föreslog att en del av 

dessa inre arbetsmodeller finns tillgängliga som kognitiva script, vilket är stabila mentala 

strukturer som summerar likheter mellan olika typer av händelser. Har barnet upplevt sin 

anknytningsperson som en trygg bas, kommer således barnet utveckla ett trygg-bas script av 

denna erfarenhet. Waters och Rodrigues-Doolabh (2004) utvecklade ett test för att bedöma 

närvaron av trygg-bas script hos vuxna. 

Begreppet trygg-bas script är tämligen nytt inom anknytningsteori och tidigare forsk-

ning har främst inriktat sig på att validera måttet gentemot andra kända anknytningsmått (t ex 

se Coppola et al., 2006; Monteiro, Verissimo, Vaughn, Santos & Bost, 2008). Ofta har man 

utgått från relationen mellan mor-barn och bara undantagsvis har man tagit med fadern 

(Monteiro et al., 2008). Då det ej har funnits ett trygg-bas script test för barn, har man inte 

jämfört hur relationen mellan modern, fadern och barnet ser ut utifrån detta perspektiv, utan 

fått förlita sig till andra instrument gällande barnet. På senare tid har dock ett liknande test, 

Secure Base Script Test (SBST) utvecklats av Psouni och Apertroaia (2009), vilket möjliggör 

en bedömning av trygg-bas script hos barn i skolåldern. Detta gör det nu möjligt att undersöka 

om det finns några relationer i trygg-bas script mellan mammor, pappor och barn. Det är 

också det som är denna studies syfte. 
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Bakgrund 

För att ge en teoretisk utgångspunkt till denna uppsats inleds den med att kort beskriva 

grunderna i John Bowlbys teori. Bowlby var från början läkare, psykoanalytiker och familje-

terapeut och verkade i England under mitten av 1900 talet. Han var skolad inom den psyko-

dynamiska världen och därmed kom han från en tradition som lyfte fram barnets inre före-

ställningar och menade att dessa var av avgörande vikt för barnets psykiska utveckling. Med 

tiden kom Bowlby allt mer att bryta med denna tradition och publicerade på 60- och 70- talet 

grunderna till anknytningsteorin. Bowlby menade att det fanns ett grundläggande behov för 

alla barn, det vill säga närhet och skydd, och att barn hade en medfödd, biologisk beredskap 

för att uppnå detta. Spädbarnet kan inte ensamt sörja för sin överlevnad utan är beroende av 

att knyta an till en annan individ, vanligen föräldern, för att klara sig. Barnets anknytning till 

vårdnadshavaren ger även viktiga erfarenheter av nära relationer som influerar barnet under 

hela livet. Bowlby menade dock att anknytningsrelationen bara var en av många typer av 

relationer. Det finns även syskonrelationer, kamratrelationer och partnerrelationer, men att 

alla dessa tillsammans, och beroende av varandra, bidrar till barnets socioemotionella 

utveckling (Ainsworth & Bowlby, 1989; Bretherton, 1985; Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2005).  

 

Inre arbetsmodeller 

Bowlby tog intryck av evolutionsteoretikern Young som i sin tur lånat en idé från Craik, 

vilken såg det evolutionära överlevnadsvärdet en organism kunde uppnå genom att skapa sig 

inre arbetsmodeller av omgivningen. På detta sätt kan denna skapa sig en representation av ett 

specifikt händelseförlopp och förhålla sig till alternativa händelseförlopp. På liknande sätt 

trodde Bowlby att spädbarn skapar inre arbetsmodeller. Dessa är inledningsvis senso-

motoriska erfarenheter men blir, allt eftersom barnet blir äldre, till kognitiva representationer 

och internaliseras hos barnet (Bretherton & Munholland, 2008). Barnet bygger med andra ord 

en mental erfarenhetsbank som används för att skapa förväntningar och förutse andra 

individers reaktioner och beteenden, samt att utifrån detta själv anpassa sitt beteende till olika 

situationer. Erfarenhetsbanken blir på detta sätt en viktig, evolutionär förutsättning för barnets 

överlevnad eftersom den hjälper barnet att förutse faror och vart den kan vända sig för skydd. 

De inre arbetsmodellerna verkar framförallt utanför individens medvetna. Detta antas vara ett 

resultat av att de under uppväxten har upprepats så många gånger att de blivit automatiserade 

(Marvin & Brittner, 2008). 
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De inre arbetsmodellerna är dynamiska till sin natur. De är på samma gång för-

änderliga som stabila. Bowlby pekade på flera processer som kunde garantera en förändring 

utan de inre arbetsmodellerna förlorade stabilitet (Bretherton & Munholland, 2008). En sådan 

process lånade han av Piaget, assimilation, en ny erfarenhet anpassas in i den rådande inre 

arbetsmodellen. På detta sätt påverkas inte anknytningens kvalitet om föräldern tillfälligt gör 

avsteg från den förväntade responsen gentemot barnet. Händelsen assimileras in i arbets-

modellen. Exempelvis, brukar ett barns föräldrar komma och trösta när barnet ramlat och 

gråter ändras inte arbetsmodellen nämnvärt för att föräldrarna undantagsvis inte kommer och 

tröstar barnet. För att den inre arbetsmodellen ska ändras måste det ske upprepade över-

trädelser mot barnets förväntningar. En annan process handlar om det faktum att det är två 

personers inre arbetsmodeller som möts i en relation. Om den ena ändras kan det hända att 

den andra kommer att streta emot för att återgå till sina tidigare mönster som kanske upplevs 

som tryggare. Vidare så menar Bowlby att eftersom upprepad interaktion skapar 

automatiserade arbetsmodeller så skapar det minskade behovet av fokus på dessa ett hinder 

för att medvetet ändra dessa arbetsmodeller. Dessa processer skapar stabilitet i arbets-

modellerna samtidigt som de lämnar utrymme för förändring. Inre arbetsmodeller tappar sin 

kraft då de inte förmår predicera det de är avsedda att predicera. I relationen mellan förälder 

och barn innebär detta att arbetsmodellerna förändras i fas med barnets och föräldrarnas 

utveckling. 

Bowlbys teori om inre arbetsmodeller har på ett slående sätt stått sig väl i förhållande 

till modern forskning. Dock har kritiska röster höjts mot delar av Bowlbys teorier. Porgy 

(2005, refererat i Marvin & Brittner, 2008) menar att anknytningsteorin har misslyckats att 

beskriva den mekanik som medierar anknytningsbanden i relationen. Vidare höjs av Hardy 

(2005, refererat i Marvin & Brittner, 2008) en kritik mot att man inte studerar undantagen. För 

att kunna beskriva relationen mellan moder och barn och hävda stabila mönster bör man även 

studera kvinnor utan barn. Konceptet inre arbetsmodeller har även kritiserats för att vara 

alltför metaforiskt och vagt i sin beskrivning (Dunn, 1993; Thompson & Raikes, 2003), eller 

för att vara alltför omfattande i förhållande till det man försöker beskriva (Belsky & Cassidy, 

1994; Hinde, 1988). Vaughn et al. (2006) avfärdar denna kritik med att kritikerna inte tar fasta 

på den utveckling och mognad kognitiv forskning genomgått de senaste trettiofem åren. 
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Den trygga basen 

Begreppet trygg bas myntades först av Mary Ainsworth. Ainsworth genomförde under 1950 

till 1970 talet studier i bland annat Uganda och Baltimore. Detta begrepp fick sin centrala 

position inom anknytningsteorin i och med mötet mellan Ainsworth och Bowlby. Resultatet 

av dessa studier gav Bowlbys teorier forskningsmässigt stöd. Samarbetet mellan Bowlby och 

Ainsworth bidrog starkt till Bowlbys utveckling av anknytningsteorin. Begreppet trygg-bas 

blev upptaget som en viktig del av Bowlbys anknytningsteori när han formulerade denna i 

boken Attachment, 1969 (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978 refererat i Monteiro et al., 

2008; Ainsworth & Bowlby, 1989). Ainsworth beskrev den trygga basen som en balans 

mellan utforskande och anknytning. Ainsworth påvisade att skapandet av en trygg bas byggde 

på moderns och barnets interaktioner. Moderns känslighet för barnets signaler, tillsammans 

med moderns tillgänglighet samt hennes accepterande av sin roll som omsorgsperson, hjälpte 

barnet att organisera sina beteenden runt modern upplevd som en trygg bas som barnet kan 

lämna i syfte att utforska omgivningen och återvända till vid behov att skydd, stöd, 

uppmuntran. Anknytningspersonen fungerar alltså som en trygg bas, “ett fort” för barnets 

utforskande (Bowlby, 1994). I Bowlbys analogi är barnet en upptäcktsresande som rör sig 

ifrån det trygga fortet, förvissad om att detta kan ge skydd och stöd om expeditionen behöver 

detta.   

Utvecklingen av inre arbetsmodeller skapar i godartade situationer en trygg bas. 

Uppkomsten av de mentala arbetsmodellerna härrör från barnets känslomässigt upplevda 

erfarenheter. Detta innebär att utvecklingen av en trygg bas samt användningen av denna är 

implicit. Behovet av tillgången och användningen av en trygg bas i anknytningspersonen sker 

alltså till stor del utanför barnets medvetande. Utvecklingen av en trygg bas modifieras och 

växer i relation till anknytningsdyadens kvalitet (Monteiro et al, 2008). Vidare menade 

Bowlby att den trygga basen, med hjälp av de framväxande inre arbetsmodellerna, med tiden 

utvecklas till att bli portabel och att barnet kan uppleva en känsla av trygghet även om 

anknytningspersonen inte är närvarande.  

 

Scriptteori och anknytning 

Ett kognitivt begrepp som visat sig värdefullt i relation till trygg bas och inre 

arbetsmodeller är script som tidigt myntades av Schank (1977, refererad i Ashcraft, 2006). 

Dessa har även kallats kognitiva scheman och beskrivs som ”storskaliga semantiska och 

episodiska strukturer som vägleder vår tolkning och förståelse av dagliga aktiviteter” 
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(Ashcraft, 2006, s. 335). Om en person exempelvis ska gå på restaurang, använder denne sina 

tidigare erfarenheter av restaurangbesök för att veta vad hon ska förvänta sig av situationen. 

Att hon ska få en meny, beställa mat, äta, betala och gå därifrån. Dessa tidigare erfarenheter är 

uppbyggda av ett mentalt, kognitivt script. Ett annat begrepp som används synonymt med 

script och scheman är generella händelserepresentationer, (GER: General Event 

Representations, Fivush, 2006). För enkelhetens skull kommer begreppet ”script” användas i 

resten av texten. Enligt Waters och Waters (2006) var Bretherton (1987) en av de första som 

poängterade hur viktiga kognitiva script kan vara i förståelsen av inre arbetsmodeller. Hon 

beskriver hur dessa på många sätt liknar Bowlbys (1994) inre arbetsmodeller och kan 

användas till att utöka förståelsen av dessa (Bretherton & Munholland, 2006).  

 

Hur script och inre arbetsmodeller hänger samman 

Fivush (2006) har analyserat olika grundläggande antaganden bakom de inre 

arbetsmodellerna och väver ihop detta med modern scriptteori för att visa hur dessa hänger 

samman. Det första antagandet för inre arbetsmodeller är att de antas uppstå utifrån tidiga 

sensomotoriska erfarenheter med anknytningspersonerna. Likaså antas script uppstå via 

direkt interaktion med omvärlden. Från början antog man att script uppstod efter individen har 

varit med om en situation upprepade gånger och att scriptet, på detta sätt skulle vara ett 

medelvärde av dessa upplevelser. Fivush (2006) berättar att så ej är fallet eftersom forskning 

visat att småbarn skapar sig en generell uppfattning baserat på enstaka erfarenheter och 

behöver således inte vara med om en erfarenhet många gånger för att skapa ett script kring 

händelsen. Detta ger barnet en evolutionär fördel genom att det snabbt kan anpassa sig till, 

samt skapa ordning i sina upplevelser. Det andra antagandet om de inre arbetsmodellerna är 

att de är relativt stabila över tid. Sett ur scriptteoretiska termer tänker man att desto fler 

gånger barnet är med om en händelse, exempelvis att det gråter och barnets föräldrar kommer 

och tröstar det, desto mer befäst blir scriptet. Fivush (2006) påpekar att barn tenderar att leta 

efter likheter i sina upplevelser, snarare än olikheter, vilket snabbare tillåter dem att få en 

sammanhängande och stabil bild av sin verklighet. Det krävs med andra ord att ett script ska 

motbevisas upprepade gånger innan det förändras. Ett tredje antagande är att de inre arbets-

modellerna är generella representationer som överförs till andra områden i livet än bara 

relationerna till anknytningspersonerna. Man tänker här att barnets tidiga erfarenheter skapar 

ett ganska enkelt och basalt script som senare byggs på och vidareutvecklas allt eftersom 

barnets erfarenhetsbas och kognitiva kapacitet ökar. Detta antas resultera i en hierarkiskt 
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ordnad struktur (Figur 1) där de första, och mest abstrakta anknytningserfarenheterna hamnar 

längst upp och mer detaljerade, konkreta och episodiska erfarenheterna hamnar längre ned i 

hierarkin (Bretherton & Munholland, 2008; Fivush, 2006).  

 

 

 

             

 

 

 

 

Figur 1. Hierarkisk modell för script 

 

Den hierarkiska modellen möjliggör även en förklaring till hur de inre arbets-

modellerna på ett sätt är mycket stabila samtidigt som de är föränderliga. Detta genom att de 

högre nivåerna är mer befästa och ligger till grund för de nedre nivåerna som lättare nyanseras 

och förändras genom de nya erfarenheterna barnet gör. Det sista antagandet kring de inre 

arbetsmodellerna är att de antas vara överförbara mellan generationer. Det vill säga att tryggt 

anknutna föräldrar, tenderar att få tryggt anknutna barn. En anledning till detta är att de inre 

arbetsmodeller en förälder har används vid interaktionen med barnet. På detta sätt influerar 

förälderns inre arbetsmodeller barnets skapande av inre arbetsmodeller. Som ovan nämnt 

antas detta skeende initialt vara sensomotorisk men att det, allt eftersom barnets kognitiva 

förmåga utvecklas, även blir språkligt. Forskning kring hur föräldrar pratar om minnen och 

händelser med sina barn, visar att mer elaborerat språk är relaterat till säkrare anknytning. 

Exempelvis att föräldrar som är säkert anknutna pratar mer om minnen, tankar och emotioner 

vilket leder till att barnen får en mer sammanhängande språklig uppfattning kring dessa 

erfarenheter, vilket ökar möjligheten till en säkrare anknytning (Fivush, 2006; Fivush, Haden 

& Reese, 2006). 

Det är viktigt att tillägga att script inte anses vara det samma som inre arbetsmodeller, 

utan bör betraktas som komponenter av dessa. Fivush (2006) skriver att de inre 

arbetsmodellerna är strukturerade kring många olika script. I de inre arbetsmodellerna 

kombineras, alltså, ett antal script med olika innehåll. Scripten bygger på varandra på ett 

hierarkiskt sätt, och längre ned i hierarkin blir de väldigt detaljerade och situationsspecifika.  
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Ett script som antas vara längre upp i hierarkin är scriptet om en trygg bas och detta har fått 

mycket uppmärksamhet det senaste årtiondet (Waters, Rodrigues & Ridgeway, 1998; Waters 

& Waters, 2006; Coppola et al., 2006)  

 

Metod för att mäta trygg-bas script 

Waters och Rodrigues-Doolabh (2004) utvecklade Word Prompt Method Assessment 

of Secure Base Script (WP), som strävar efter att undersöka förekomsten av trygg-bas script 

hos olika individer. Testet bygger på att testpersonen får ett antal papper med en rubrik och 

några stödord, från vilka denna ska skapa korta berättelser/narrativ. Stödorden är valda så att 

de med största sannolikhet ska väcka en anknytningsrelevant historia. Huvudkomponenterna i 

en trygg-bas script definieras på följande sätt: (1) Barnet söker sig bort från 

anknytningspersonen för att utforska och (2) anknytningspersonen stödjer detta utforskande; 

(3) Barnet stöter på svårigheter i form av hinder eller hot och blir upprörd av detta; (4) Barnet 

söker sig till sin trygga bas, det vill säga anknytningspersonen, eller att denne söker upp 

barnet; (5) Svårigheterna upphör eller mildras; (6) Närhet och/eller kontakt med 

anknytningspersonen tröstar barnet; (7) Barnet återgår till sina sysslor vilket antingen kan 

vara fortsatt lek eller utforskande (Waters & Rodrigues-Doolabh, 2004; Waters & Waters, 

2006). Grad av närvaron av dessa komponenter i individens berättelse anses fånga upp 

styrkan av individens trygg-bas script (Waters et al., 1998; Waters & Waters, 2006). Testet 

ger således ett mått på förekomst av trygg-bas script genom en sjugradig scriptedness skala. 

Testet är upplagt så att vissa berättelser handlar om förälder/barn relationer och andra handlar 

om vuxenrelationer. Man tänker att båda typerna av relationer kan användas för att undersöka 

förekomsten av trygg bas. Testet tillhandahåller därför specifika mått för förälder/barn 

relationer och vuxenrelationer, men även ett generellt mått på scriptedness som är medel-

värdet av dessa. 

Har en individ kunskap och tillgång till ett trygg-bas script ökar chanserna att 

individen kunnat använda sig av detta script för att skapa ett tryggt anknytningsmönster till 

sina anknytningspersoner. Samtidigt bidrar en trygg anknytningsrelation till skapandet av ett 

trygg-bas script. Ett fullständigt, konsoliderat och lättåtkomligt script tänks alltså vara 

relaterat till en trygg anknytning, medan ett ofullständigt, inkonsekvent och ineffektivt script 

mer är relaterat till en otrygg anknytning (Waters & Waters, 2006). En individs kunskap om 

sitt trygg-bas script ofta är implicit och används omedvetet när de skapar berättelserna. 

Skillnaden från andra vedertagna test, exempelvis AAI (Adult Attachment Interview: George, 
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Kaplan & Main, 1985) och Strange Situation Procedure (SSP, Ainsworth & Wittig, 1969), är 

därför att Waters och Rodrigues-Doolabs (2004)  test fångar upp denna implicita 

grundkomponent i ens anknytningsrelaterade inre arbetsmodell.  

Trots att Waters och Rodrigues-Doolabh (2004) narrativa test är tämligen ungt har det 

hunnit användas i en uppsjö studier som även bevisats dess användbarhet på en rad punkter. 

Man har exempelvis funnit att de resultat som produceras ger en signifikant stabilitet över 12 

månader (Vaughn et al., 2006; Waters et al., 1998). Bakersman-Kranenburg (2006) skriver att 

de uppmätta korrelationerna (r=.54) är jämförbara med de som rapporterats från mätningar 

med AAI. Testet har även visat sig ge reliabla mätningar för mammor i olika sociokulturella 

grupper (Monteiro et al., 2008; Coppola et al., 2006). I flera studier har man även uppnått 

signifikanta korrelationer mellan trygg-bas script och AAI, detta gäller både vuxna (Coppola, 

et al., 2006; Waters & Rodrigues, 2001 refererad i Waters & Waters, 2006), tonåringar 

(Dykas, Woodhouse, Cassidy & Waters, 2006) och förskolebarn (Waters et al., 1998). 

Vaughn med kollegor (2006) och Tini, Corcoran, Rodrigues-Doolabh och Waters (2003) har 

rapporterat signifikanta korrelationer mellan barns resultat i SSP och mammors trygga bas 

script. Detta har även uppnåtts i förhållande till andra anknytningsmått som Attachment Q-

Sort (AQS: Waters & Deane, 1985) (Bost et al., 2006; Monteiro et al., 2008; Vaughn et al., 

2006; Water et al., 1998). 

Waters och Rodrigues-Doolabhs (2004) test har även kontrollerats mot faktorer som 

språklig förmåga och generell kognitiv förmåga och man fann inte att dessa hade någon 

inverkan på resultatet (Waters et al., 1998). Däremot ska det förtydligas att detta gällde tester 

på barn och författarna har inte hittat någon annan studie där vuxnas generella kognitiva 

förmåga relateras till trygg-bas script. Utbildning är en annan faktor som i vissa studier 

(Monteiro et al., 2008) inte haft någon påverkan på förekomst av trygg-bas script, medan man 

i andra studier (Coppola et al., 2006) fann samband mellan dessa. Det ska dock tilläggas att 

Coppola et al. (2006), via hierarkisk regressionsanalys, kom fram till att poängen på trygg-bas 

script medierar relationen mellan kognitiv förmåga och det mått man hade för känslighet hos 

moder. 

Gällande könsskillnader har det rapporterats att pappor tenderar att få signifikant lägre 

scriptedness poäng än mammor. En förklaring till detta kan vara att pappor tenderar att känna 

sig mer obekväma i testrollen än mammor (Monteiro et al., 2008). Dykas med kollegor (2006) 

gjorde en studie på tonåringar och där fann man inga signifikanta skillnader mellan könen. 
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Det är värt att poängtera att det inte gjorts så många studier där pappor inkluderats och därför 

är det svårt att uttala sig om könsskillnader i dagsläget. 

 

Trygg-bas script hos skolbarn 

Som ovan nämnts har förekomst av trygg-bas script kunnat påvisas hos vuxna, hos 

tonåringar och hos förskolebarn, men försöken att undersöka trygg-bas script hos skolbarn är 

fåtaliga. Den största anledningen till detta är sannolikt att det inte funnits ett test som riktat sig 

till detta åldersspann. Psouni och Apetroaia (2009) har nyligen utvecklat ett test, den så 

kallade Secure Base Script Test (SBST). Även här får testpersonen skapa berättelser utifrån 

ett antal stödord som antas väcka anknytningsrelevanta scenarion och scriptedness bedöms på 

en sjugradig poäng. Testet avser mäta både föräldra-barn relationer och relationer mellan 

bästa vänner. Detta eftersom vänskapsrelationer blir mer viktiga vid denna ålder och för att 

bästa vänner potentiellt kan fungera som en trygg bas åt varandra (Psouni & Apetroaia, 2011). 

Testet karakteriseras av en hög intern konsekvens mellan berättelserna och mycket hög inter-

bedömare reliabilitet har åstadkommits (Psouni & Apetroaia, 2011; Clucas & Psouni, 2011). 

Man har vidare kontrollerat scriptednesspoäng mot sinnesstämning, kreativitet, barnets kön 

och längd i producerade berättelser men ingen av dessa faktorer inverkar på scriptedness 

(Psouni & Apetroaia, 2011). Testet har visats ha en hög validitet: Scriptedness mätt med 

SBST har en måttligt stark och signifikant korrelation till Kerns Security Scale (KSS: Kerns, 

2008) (Psouni & Apetroaia, 2011). SBST korrelerar också signifikant med olika poäng ur en 

intervju som avser att göra explicita barnens inre arbetsmodeller av anknytningsrelationer till 

föräldrarna, Friends and Family Interview (FFI: Steele & Steele, 2004), och det har dessutom 

uppvisats tydliga signifikanta samband mellan scriptedness hos mammor och deras barn 

(Clucas & Psouni, 2011) . 

 

Anknytning och könsskillnader 

Synen på pappans roll i anknytningsprocessen har utvecklats sedan Bowlby började 

fördjupa sig i ämnet. Från en början, där Bowlby såg modern som den enda anknytnings-

personen undersökte Bowlby, utifrån Ainsworths Ugandastudie, samt Schaffer och Emersons 

studie på mödrar i Scottland (1964, refererat i Bretherton, 2010), sin syn på pappans roll i 

anknytningsprocessen. Bowlby kom fram till att mamman fortfarande var den huvudsakliga 

anknytningspersonen eftersom barnet först sökte denne för tröst jämfört med andra 

familjemedlemmar.  
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Efter detta teoretiska ställningstagande från Bowlbys sida hamnade forskningen om 

pappor och anknytning i skuggan. Mycket beroende på Ainsworth och Wittigs utveckling av 

SSP (1969, refererad i Bretherton, 2010). Forskningens fokus riktades då på att diskvalificera 

eller bekräfta instrumentets validitet och barnets relation med mamman blev central. Med SSP 

som instrument klassificerades barnets anknytning till modern i tre kategorier trygg, 

undvikande, ambivalent och senare desorganiserad anknytning. Ainsworth förde tidigt fram 

en ståndpunkt där denne menade att barn med en otrygg anknytning hindrades att knyta an till 

andra. Försök med SSP visade dock att barn med otrygg anknytning till mamman mycket väl 

kunde uppvisa en trygg anknytning till pappan. Lamb (1976, refererad i Bretherton, 2010) 

fann att barns anknytningsbeteenden i en SSP inte skiljde sig märkbart mellan mamman och 

pappan förrän en främling kom in i rummet. I den nya situationen riktades anknytnings-

beteendena mot modern. Även vid uppföljningsstudier kunde Lamb se skillnader i 

anknytningsrelationen mellan mamman och pappan. Dessa skillnader, argumenterade Lamb, 

berodde på de syften som de olika anknytningsrelationerna har i påverkan på barnets 

utveckling. Även Bowlby reviderade med tiden sitt första ställningstagande. Han beskrev 

(1982) att ett barn som upplever en samarbetsvillig och stödjande förälder, först mamman och 

lite senare pappan, bygger en inre modell av självvärde och tilltro till den egna förmågan att 

bygga relationer. 

Lewis och Lamb har granskat forskningsresultat gällande hur pappor influerar sina 

barns utveckling och kommer fram till en rad intressanta resultat. Man framhäver att pappan, 

liksom mamman, kan vara en primäranknytningsperson, men att pappor på gruppnivå ofta 

interagerar mindre sensitivt med sina barn och att barnen verkar forma närmre anknytnings-

band till sina mammor (Lewis & Lamb, 2003; Grossman, Grossman & Kindle, 2002; 

Bretherton, 2010). Papporna spelar dock en viktig roll genom att de är mer lekorienterade än 

mammorna och detta har visat sig ha ett samband med den socioemotionella utvecklingen hos 

barnet (Lewis & Lamb, 2003; Grossman et al., 2002). Det ska tilläggas att dessa resultat är på 

gruppnivå och vid undersökningar av enskilda familjer blir det svårare att se sådana mönster. 

Antagligen finns det även en kontextuell påverkan på de tendenser man funnit gällande 

mammor och pappors anknytningsmönster. Dessa påverkas också av faktorer som kultur och 

könsroller, vilket på senare tid lyfts fram (Bretherton, 2010). 

Bretherton (2010) pekar i sin genomgång av pappors plats inom anknytningsteorin 

idag på ett viktigt steg att ta för denna del av anknytningsforskningen. Detta steg består i att 

inte bara kartlägga hur mammor och pappor eventuellt skiljer sig år utan även att undersöka 
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hur de olika beteendena värderas inom familjen. Att anknytningsbeteenden kan vara olika 

mellan män och kvinnor står relativt klart på samma sätt som anknytningsbeteenden mellan 

människor skiljer sig åt och är specifika utifrån relationen. En syn på dessa skillnader skulle 

alltså kunna vara undersöka om olikheterna stöds eller motarbetas inom föräldraparet.  

 En ytterligare vinkel gällande påverkan på trygg-bas script är att barn i förpubertal 

ålder (dvs. 10-13) befinner sig i ett utvecklat socialt klimat vilket ofta är på långt avstånd från 

föräldrarna. Detta gör att barnet kan använda andra än föräldrarna som anknytningspersoner i 

sin strävan att uppnå trygg bas. Andra vuxna eller kamrater kan då fungera som prototyper i 

bildandet av nya inre arbetsmodeller. Dessa utformas i anpassning till den nya kontexten 

barnet befinner sig i. I frånvaron av föräldrar blir barnet själv ansvarig för sitt skydd mot faror 

vilket gör att barnet väljer nya, kompletterande prototyper (Marvin & Brittner, 2008).  

 Bakermans-Kranenburg (2006) belyser det faktum att föräldrar med avsaknad av egen 

trygg anknytning kan skaffa en sådan (sk. förvärvad trygghet). Denna trygga anknytning 

skapas senare i livet, genom att man uppnår medvetenhet om och förmåga att reflektera kring 

sin egen barndom. Detta gör att dessa föräldrar kan skapa relationer till sina barn vilka gör att 

barnen utvecklar en trygg bas, även om föräldern tidigare i livet ej hade detta.  Bakermans-

Kranenburg (2006) påpekar att detta är ett område där mer forskning behövs då mycket lite av 

detta finns att tillgå i dagsläget.   

 
Problemformulering och syfte 

Anknytningsteorin är en grundläggande stöttepelare inom modern utvecklingsteori och 

beskriver hur ett barn har en medfödd förmåga att knyta an till sina föräldrar för att uppnå 

närhet och skydd. På senare tid har scriptbaserade anknytningsprocesser börjat undersökas, 

delvis som svar på den kritik som uppdagas gentemot de inre arbetsmodellerna. Denna tidiga 

forskning har mest inriktat sig på att validera metoden WP gentemot andra kända mått för 

anknytning. Ofta har man utgått från mor/barn relationen och förbisett pappornas potentiella 

påverkan på barnets utveckling av trygg-bas script. Senare tids anknytningsforskning har 

pekat på att båda föräldrarna kommer med viktiga bidrag gällande barnets utveckling och att 

dessa bidrag inte nödvändigtvis är likadana. Detta väcker den intressanta frågan om före-

komsten av trygg-bas script, som är starkt relaterat till anknytning, samvarierar inom en familj 

på ett sätt som är förenligt med anknytningsteorin. Exempelvis kan detta vara att två tryggt 

anknutna föräldrar har större chans att få ett tryggt anknutet barn och vice versa. Vidare är det 

tänkbart att om papporna, på gruppnivå, tenderar att stå för en mer socioemotionell del av 

anknytningstriaden (Grossman et al., 2002; Lewis & Lamb, 2003). Som tidigare nämnts 
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innefattar både WP och SBST fyra berättelser. Poängen från två av berättelserna avser mäta 

trygg-bas script gällande föräldrar/barn relationer och två avser romantiska relationer eller 

kamratrelationer (beroende på om det gäller WP eller SBST). På detta sätt bildas två under-

dimensioner i testen: Förälder/barn relationer och något som kan kallas för 

jämnårigrelationer. Det är tänkbart att pappornas socioemotionella del av anknytningen 

fångas upp av poängen för jämnårigrelationer, medan mammornas mer omhändertagande 

anknytningsroll fångas upp i poängen för förälder/barn relationer. Om det förhåller sig på 

detta sätt borde det finnas könsspecifika samband mellan mamman, pappan och barnets 

förekomst av trygg-bas script på underdimensionerna. Eftersom den aktuella studien 

inbegriper båda föräldrarna och deras gemensamma barn ges en unik möjlighet att undersöka 

dessa förhållanden.   

Barnen i denna studie är mellan 10-13år gamla. De befinner sig med andra ord i en 

förpubertal ålder. Detta ålderspann är intressant av tre anledningar. Först och främst är denna 

åldersgrupp relativt outforskad gällande förekomst av trygg-bas script. Tidigare studier har 

undersökt förskolebarn (Waters et al., 1998), lågstadiebarn (Psouni & Apetroaia, 2011), och 

tonåringar (Dykas et al., 2006), men inte barn mellan 10-13 år. En andra anledning är att det 

förpubertala barnet börjar närma sig tonåren och vänskapsrelationer blir allt viktigare. I denna 

ålder accelererar även utvecklingen av identitetsskillnader mellan pojkar och flickor. Dessa 

skillnader skapas dels utifrån föräldrarnas normer och dels omvärldens normer på vilka 

beteenden pojkar respektive flickor bör ha. Barnets könsidentitet påverkar hur barnet relaterar 

till föräldrarna men även hur föräldrarna relaterar till barnet (Berk, 2007). Eftersom denna 

tidigare forskning påpekat vikten av könskillnader i detta ålderspann, bör man även undersöka 

huruvida det finns några genusspecifika skillnader mellan pojkar och flickor gällande 

förekomst av trygg-bas script. Den tredje anledningen till att undersöka det förpubertala 

stadiet är att dessa barn med stor sannolikhet har uppnått det Piaget kallade för formellt 

operationellt tänkande. Detta innebär att barnet kan använda sig av ett avancerat och abstrakt 

tänkande, samt en högre kognitiv flexibilitet (Vibeke Fleischer & Merrild, 2005; Havnesköld 

& Risholm Mothander, 2005). Utifrån detta är det tänkbart att 10-13 åringar har stora 

förutsättningar att kunna delge berättelser med trygg-bas script, om dessa finns tillgängliga, 

samtidigt som de har nyanserade erfarenheter och förståelse kring kamratrelationer. 

Givet ovanstående begränsningar i kunskapsfältet kring scriptbaserade anknytnings-

processer, öppnas ett unikt tillfälle att komplettera området genom att jämföra båda 

föräldrarna och deras barns förekomst av trygg-bas script. Detta för att se om det finns några 
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generella samband i trygg-bas script, men också för att undersöka om det finns någon specifik 

samvariation mellan underdimensionerna samt om det finns några könsskillnader. 

Avslutningsvis är studiens huvudsyfte att undersöka förekomst och relation mellan 

föräldrar och deras förpubertala barns trygg-bas script, som det uttrycker sig i skapandet av 

berättelser med anknytningsrelaterade teman. Denna frågeställning för med sig ett antal 

mindre frågeställningar: (1) Samvarierar den totala förekomsten av trygg-bas script inom en 

familj? (2) Samvarierar pappornas resultat för jämnårigrelationer med barnens resultat för 

jämnårigrelationer? (3) Samvarierar mammornas resultat för förälder/barn relationer med 

barnens resultat för förälder/barn relationer? (4) Spelar barnets kön någon roll vid jämförelser 

av underdimensionerna mellan föräldrar och barn?  

 

Metod 

Deltagare 

I studien deltog totalt 78 personer, pappor, mammor och barn från 26 familjer. 

Medelåldern för papporna var 43.85 (SD=3.79) och för mammorna 42.36 (SD=3.26). 

Medelåldern för barnen var 11år. Av de 26 stycken barn som ingick i studien var 42.3% 

flickor (n=11, M=10.9 år, SD=1.22) och 57.7% pojkar (n=15, M=11.1 år, SD=1.28). Kriterier 

för inklusion i studien var att det talade språket i familjen var svenska och att barnen bodde 

tillsammans med båda sina biologiska föräldrar. Gällande utbildningsnivå för mammorna och 

papporna var det 4 % respektive 7.7 % av deltagande föräldrar som hade gymnasieutbildning 

som högsta utbildningsnivå. 12 % av mammorna och 19.2 % av papporna hade en 

kvalificerad yrkesutbildning, 72 % respektive 50 % hade en högskoleutbildning, och slutligen 

12 % respektive 23.1 % hade en forskarutbildning.  Samtliga familjer var bosatta på olika 

orter i södra Sverige. 

 

Material 

Word Prompt Method Assessment of Secure Base Script 

Testet, utvecklat av Waters och Rodrigues-Doolabh (2004) och översatt till svenska 

av Psouni och Bengtsson (2008), avser att mäta närvaron av ett trygg-bas script hos vuxna 

genom att låta testpersonen konstruera en berättelse utifrån vissa, på förhand givna rubriker 

och stödord. Totalt finns det sex stycken uppsättningar stödord och varje uppsättning består 

av tre kolumner med fyra ord. Två av berättelserna rör förälder/barn relationer (”Bebisens 

morgon” och ”Hos doktorn”), två vuxenrelationer (”Frida och Jannes campingtur” och ”Saras 
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olycka”) och de övriga två är neutrala berättelser (”Shopping” och ”Promenad i parken”). Alla 

berättelser utom de två neutrala transkriberas och poängsätts utifrån Waters och Rodrigues-

Doolabh (2004) manual. Ett generellt mått på både närvaro och kvalité av trygg bas ges 

utifrån ett medelvärde från de fyra förstnämnda berättelserna. Detta mått varierar från 1-7, där 

låga poäng (1-3) tyder på frånvaro av ett trygg-bas script och är associerade med en osäker 

anknytning. Höga poäng (4-7) indikerar närvaron av ett trygg-bas script och associeras med 

en trygg form av anknytning (Monteiro et al., 2008). De högsta poängen ges i de narrativ som 

ger exempel på en rik interaktion mellan aktörerna och där det finns stor uppmärksamhet och 

responsivitet gentemot den andres psykologiska tillstånd. Vidare karakteriseras de av att det 

presenteras en lösning på eventuella problem och en återgång till det normala (Waters & 

Rodrigues-Doolabh, 2004).  

 

Secure Base Script Test 

Psouni och Apetroaia (2009) utvecklade SBST i syfte att testa graden av trygg-bas 

script hos skolbarn. SBST mäter graden av trygg-bas script på en sjugradig skala som 

tillhandahålls via en individs muntliga narrativ. Barnet ombeds att skapa en berättelse utifrån 

ett antal stödord. Dessa är organiserade i tre kolumner med fyra ord i varje kolumn. Det finns 

totalt fem uppsättningar stödord i SBST, två rör förälder/barn relationer (”Robins olycka” och 

”Robins matteprov”), två som fångar upp kamratrelationer (”Robin har bekymmer i skolan” 

och ”Robin flyttar”) och en berättelse (”Robins födelsedag”) som avser en neutral händelse 

och administreras alltid först, som träning för testpersonen. Berättelserna transkriberas och 

poängsätts utifrån Psouni & Apetroaia (2009) manual, på en 7-gradig skala som reflekterar 

graden av trygg-bas script som speglas i berättelsen. SBST är tidigare testat på individer med 

samma nationalitet och kultur som individerna i den aktuella studien, och resultat från Psouni 

och Apetroaia (2011) tyder på att SBST är ett reliabelt och valitt mått på förekomst av trygg-

bas script hos skolbarn.  

 

Kompletterande frågor 

I samband med testningen insamlades även information om kön, ålder, position i 

syskonskaran, grad av utbildning hos föräldrarna samt förekomst av tidiga avbrott i 

förälder/barn relationen. Syftet med detta var att kontrollera om dessa variabler på något sätt 

påverkar relationen av föräldrars och deras barns trygg-bas script. Samtidigt ger det en 

möjlighet att undersöka graden av representativitet i urvalet, dvs. om det skiljer signifikant 
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med vad man kan förvänta sig av populationen. Tidiga avbrott i förälder/barn relationen 

innebär att respektive förälder får delge om denne kommer ihåg några signifikanta avbrott i 

relationen till barnet under de första två åren. Exempel på sådana avbrott är: lång tid iväg från 

barnet i form av resor, arbete eller sjukdom. Ett signifikant avbrott betyder i detta samman-

hang att föräldern ska känna att det påverkade relationen till barnet. Denna information är 

baserat på förälderns subjektiva uppfattning och således inte ett objektivt mått på avbrott, men 

inom ramen för studien kan det ändå ge en möjlighet att kunna urskilja systematiska av-

vikelser mellan föräldrar och deras barn om förekomst av trygg bas skiljer sig mellan 

parterna. Relevanta frågor ställdes muntligen till respektive part.  

 

Procedur 

Rekryteringsprocessen 

För att kunna erhålla ett så stort antal familjer som möjligt var det nödvänligt att 

rekrytera deltagare från flera håll. Vissa familjer (13st.) rekryterades via kontakt med 4 antal 

skolor från olika Skånska städer. Kontakt togs med rektorer i första hand, därefter med 

klassföreståndarna till klass 3,4,5 och 6 på respektive skola. Föräldrarna delgavs information 

om studien både via föräldramöten på skolorna och via e-postutskick. Övriga familjer 

rekryterades genom författarnas bekantskapskrets, där bekantas bekanta tillfrågades om de 

ville delta i studien. 

 

Testförfarandet 

Föräldrarna som deltog i studien erbjöds möjligheten att genomföra testningen i 

hemmet och, om detta ej var möjligt, via telefon. Barnen testades både i hemmet och i skolan, 

beroende på vilket som var mest praktiskt för familjen. Telefontestning erbjöds inte till barnen 

eftersom testledaren var tvungen att försäkra sig om att barnet förstod instruktionerna och det 

var svårare att göra över telefon. Innan testningen inleddes fick föräldrarna möjlighet att läsa 

igenom och skriva under en samtyckesblankett. 

Föräldrarna testades med WP och för att försäkra sig om att alla fick liknande 

instruktioner följde testledarna Psouni och Bengtssons (2008) instruktioner. Testningen med 

barnen skedde med SBST och testinstruktionerna hämtades ur Psouni och Apetroaias (2009) 

manual, svensk översättning av Psouni, 2009. Testpersonen delgavs titeln för varje berättelse, 

om det rörde sig om en förälder/barn relation, en vuxenrelation eller kamratrelation (de två 

sistnämnda beroende på vilket test det var). Därefter fick denne någon minut att läsa igenom 
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orden. Testpersonen blev även informerad om att berättelsen spelades in för senare 

transkribering och att denne när som helst kunde pausa, eller börja om på nytt i sin berättelse. 

För att undvika inlärnings- och utmattningseffekter alternerades ordningen på de olika 

berättelserna. Vid administrering av SBST ändrades även namnet på berättelsernas 

huvudperson, Robin/Ebba, för att matcha könet på testpersonen. Alla berättelser 

transkriberades sedan ordagrant. 

 

Poängsättning 

För att kunna bedöma de olika testen på ett tillfredställande vis har båda författarna 

blivit tränade av sin handledare och, efter att ha studerat manualerna för WP och SBST, 

kunnat redovisa reliabilitet i bedömningen av en rad träningsberättelser i de två metodernas 

reliabilitetstester. Båda författare kunde i slutet av denna process redovisa en 

överrensstämmelse med upphovsmännens poängsättning, mellan 0.80 och 0.94 för 

berättelserna i WP och mellan 0.84 och 0.94 för berättelserna i SBST. 

 

WP. För berättelsen ”Bebisens morgon” var interbedömarreliabiliteten (mellan 

författarna) r=.95, för ”Hos doktorn” var r=.93, för ”Frida och Jannes campingtur” var r=.95 

och för ”Saras olycka” var r=.95. Totalt 25 berättelser blev även poängsatta av en reliabel 

bedömare och korrelationen mellan författarnas medelpoäng och den reliabla bedömaren för 

respektive berättelse var: r=.83, r=.91, r=.86 och r=.86. Cronbachs alfa för mammornas fyra 

berättelser var α=.76 och för papporna α=.81. 

 

SBST. Interbedömarreliabiliteten för "Robins olycka" var r=.89, för "Robins 

matteprov" var r=.97, för "Robin har bekymmer i skolan" var r=.92 och för den sista 

berättelsen "Robin flyttar" var r=.96. Totalt 26 berättelser blev även poängsatta av en reliabel 

person och korrelationen gentemot denne var konsekvent hög. För de fyra berättelserna var 

denna;  r=.96, r=.92, r=.97 och r=.95. Cronbachs alfa för hela testet var α=.87.  

 

Statistisk beräkning 

De nödvänliga beräkningarna kan delas upp i ett antal steg. Först är det viktigt att 

undersöka om föräldrarna och barnens scriptednesspoäng är relaterade till några av 

variablerna i den kompletterande informationen. Därefter undersöks huruvida mammorna och 

papporna skiljer sig åt i total scriptednesspoäng genom T-test för beroende grupper. Denna 
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beräkning görs även för barnen med förändringen att T-test för oberoende grupper används. 

Nästa steg i analysen är att uppföra en korrelationsmatris över delskalorna för både WP och 

SBST, för att se om underdimensionerna förälder/barn relationer respektive jämnårig-

relationer samvarierar på något sätt. Denna beräkning görs först mellan mammor, pappor och 

barn. Därefter upprepas den för att ta hänsyn till barnets kön. Det sista steget i analysen 

innebär att dikotomisera de olika parternas scriptednesspoäng. Detta betyder att poäng mellan 

1-3.99 tyder på frånvaro av trygg-bas script och poäng mellan 4-7 tyder på närvaro av trygg-

bas script. Genom denna uppdelning är det möjligt att beräkna huruvida föräldrar med trygg- 

eller otrygg-bas script, har barn med trygg- eller otrygg-bas script. Dessa beräkningar görs 

med Chi2-analyser. 

 

Etik 

Metodvalet och tillvägagångssättet i den aktuella studien bör anses som försvarbart ur 

ett etiskt perspektiv. Detta eftersom både Waters och Rodrigues-Doolabh (2004) och Psouni 

och Apetroaia (2009) test mäter implicit information och för att själva testningen inte utsätter 

testpersonen för betydande stress eller ångest. Alla testpersonerna informerades om att de inte 

behöver delge känslig information, exempelvis om tidiga avbrott i förälder/barn relationen, 

om de ej önskar och att de i detta fall bara behövde svara ett ja eller nej. Vidare kunde test-

personerna, när som helst och utan att ange anledning, dra sig ur studien. En samtyckes-

blankett delades även ut där båda föräldrarna skriftligt fyllde i att de förstod vad deras 

medverkan i studien innebar, samt att de godkände barnets medverkan. Alla individerna som 

medverkat i studien är anonyma och resultaten gäller bara på gruppnivå. 

 

Resultat 

Som ett första steg i analysen undersöktes huruvida mammornas respektive pappornas 

scriptedness poäng var relaterade till bakgrundsvariabler (föräldrarnas ålder, utbildning, 

barnets kön och position i syskonskara, eventuella avbrott tidigt i föräldrabarnrelationen 

(Tabell 1).   

En mycket signifikant korrelation uppmättes mellan mammornas totala scriptedness 

poäng och deras nivå av utbildning (r=.55, p=.005). Vidare fanns det även en signifikant 

korrelation mellan mammornas totala scriptedness poäng och pappornas utbildningsnivå 

(r=.51, p=.008). Pappornas totala scriptedness poäng inte visar något signifikant samband 

med deras utbildning och inte ens en tendens i denna riktning. Signifikanta korrelationer 
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uppvisades däremot mellan mammor och pappors utbildningsnivå (r=.74, p<.001), mellan 

pappornas utbildningsnivå och barnens ålder (r=.53, p=.005) och mellan mammor och 

pappors ålder (r=.61, p=.001). Det fanns även ett samband mellan pappornas ålder och deras 

subjektiva upplevelse av tidiga avbrott i förhållande till barnen, där äldre pappor upplever 

signifikant fler avbrott (r=.41, p=.036). 

 

Tabell 1 

Korrelationsmatris över variablerna från kompletterande information samt WP och SBST 

  
Ålder 

Mamma 
Ålder 
Pappa 

Ålder 
Barn 

Utb. 
Mamm

a 
Utb. 

Pappa 

Tidiga 
Avbrott 

M. 

Tidiga 
Avbrott 

P. 
Kön 
Barn 

Position i 
syskonskara 

TOTA
L 

SBST 

TOTA
L 

WPm 
Ålder Pappa .612**           
Ålder Barn .013 -.159          
Utb. Mamma .074 .043 -.37         
Utb. Pappa .037 -.006 -.532** .741**        
Tidiga 
Avbrott M. 

-.112 -.056 -.299 -.047 .077       

Tidiga 
Avbrott P. 

.322 .412* -.058 -.056 -.058 -.161      

Kön Barn .429* .329 -.104 .241 .117 .327 .365     
Position i 
syskonskara 

.463* .074 .084 .016 .144 -.339 .055 .141    

TOTAL 
SBST 

.27 .278 .345 .238 -.019 -.106 -.075 .117 .175   

TOTAL 
WPm 

.105 -.061 -.3 .546** .506** .158 .052 .36 -.057 -.143  

TOTAL 
 WPp 

-.226 -.036 -.244 -.023 -.028 .317 -.014 .187 -.344 .042 .024 

Not:*p<.05;**p<.001           

 

Som ett andra steg i analysen undersöktes huruvida mammors och pappors totala 

scriptedness poäng skiljde sig åt. Medelvärdet för mammorna respektive papporna var 

M=4.43 (SD=.96) och M=4.03 (SD=1.09). Skillnaden mellan dessa medelvärden var däremot 

inte signifikant (T-test för beroende grupper: T(25)=1.43, p=.17).  

Medelvärdet för total scriptedness poäng gällande barnen var M=4.34 för flickor och 

M=3.94 för pojkar. T-test för oberoende grupper visade inte heller här några signifikanta 

skillnader mellan grupperna (T(24)=-.82, p=.419). Som en ytterligare fördjupning i eventuella 

könsskillnader undersöktes relationen mellan barnets kön och föräldrarnas medelpoäng på 

respektive berättelse. Här fann man en signifikant skillnad och det var att mammor till pojkar 

hade ett lägre medelvärde för berättelsen ”Frida och Jannes campingtur” än mammor till 

flickor (p=.016). Detta är en tendens man även finner för pappornas poäng på samma 

berättelse, dock ej med signifikans (p=.199). 

För att testa om det fanns samvariation i scriptedness mellan mammor, pappor och 

barn genomfördes en korrelationsanalys (Tabell 2). Inga signifikanta relationer fanns bland 
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barnens och deras föräldrars totala scriptednesspoäng. Därefter lades delskalorna för både 

SBST och WP till. De signifikanser som här uppträdde var inom skalorna på samma test, 

däremot fanns det inga signifikanta resultat mellan de olika parternas poäng på vare sig deltest 

eller hela testet (Tabell 2). 

 

Tabell 2 

Korrelationsmatris över delpoäng samt totalpoäng för SBST och WP 

  

SBST 
Förälder/ 
Barn rel. 

SBST 
Jämnårig 

Rel. 
TOTAL 
SBST 

WPm 
Förälder/ 
Barn rel 

WPm 
Romantiska 

rel. 
TOTAL 
WPm 

WPp 
Förälder/ 
Barn rel 

WPp 
Romantiska 

rel. 
SBST 

Jämnårig Rel. 
.785**        

TOTAL SBST .881** .812**       

WPm 
Förälder/Barn 

rel 

-.151 -.119 -.214      

WPm 
Romantiska 
         rel. 

-.043 .132 .003 .650**     

TOTAL WPm -.105 .011 -.113 .903** .913**    

WPp 
Förälder/Barn 

rel. 

.011 .09 .109 .239 .142 .208   

WPp 
Romantiska 
         rel. 

.228 .085 .256 -.143 -.189 -.183 .597**  

TOTAL WPp .131 .098 .202 .059 -.021 .02 .900** .888** 

Not: * p< .05; ** p<.001        

 

Därefter gjordes en ny korrelationsmatris utifrån vad flickor respektive pojkar fick på 

de olika deltesten i SBST och föräldrarnas deltestpoäng (eftersom denna var mycket 

omfattande presenteras den ej i texten). Syftet med detta var att undersöka om det fanns några 

skillnader i sambandet mellan barn och föräldrars berättelser, beroende på barnets kön. De 

signifikanta korrelationer som uppvisades gällde, hos flickorna, berättelsen ”Ebbas olycka” 

som samvarierade positivt med pappans berättelse ”Hos doktorn”, r= .72, p=.013. Vidare 

samvarierade denna barnberättelse även med pappans sammanslagna poäng för förälder/barn 

relationer (”Bebisens morgon” & ”Hos doktorn”), r=.61, p=.049, och totala scriptedness 

poäng, r=.62, p=.043. När det gäller pojkarna fanns det signifikanta negativa korrelationer 

mellan ”Robins olycka” (samma som Ebbas olycka) och mammans berättelse av ”Hos 

doktorn”, r=-.64, p=.011. Även på mammornas sammanslagna poäng för berättelser 

beträffande förälder/barn relationer ser man ett negativt signifikant samband med ”Robins 

matteprov” (r= -.571, p=.026) och ”Robin har bekymmer i skolan”(r=-54, p=.036). Pojkarnas 

scriptedness poäng gällande både förälder/barn relationen (r=-.56, p=.03), och relationer  
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mellan kompisar (r=-.53, p=.042) gav, liksom hos pojkarnas totala SBST-poäng (r=-.58, 

p=.024), signifikanta korrelationer med mammans scriptedness poäng. 

I ett sista steg i analysen dikotomiserades värdena för SBST och WP där scriptedness-

poäng mellan 4 och 7 antogs tyda på närvaro av trygg-bas script (benämns: ”trygg bas” i 

tabell) medan scriptednesspoäng mellan 1 och 3.99 antogs tyda frånvaro av trygg-bas script 

(benämns ”otrygg bas”). Sedan klassificerades familjerna i följande grupper: Båda föräldrarna 

visar på frånvaro av trygg-bas script, Båda uppvisar trygg-bas script, Endast mamman 

uppvisar trygg-bas script, Endast pappan uppvisar trygg-bas script. En Chi2 analys genom-

fördes över dikotomiserade scriptedness poäng (Tabell 3). Förekomsten av trygg-bas script 

hos barn står, i detta resultat, inte i relation till förekomsten av trygg-bas script hos vare sig 

mamman eller pappan. Däremot, eftersom dikotomiseringen görs utifrån ett medelvärde finns 

det en risk att individer med majoriteten fyror ändå kan hamna under gränsvärdet om en 

enstaka berättelse har lägre poäng, exempelvis (4+4+4+3.5)/2=3.87. För att kompensera för 

detta problem upprepades beräkningen med 3.8 som gränsvärde för närvaro av trygg-bas 

script istället (Tabell 4).  

Fördelningen mellan de två tabellerna är snarlika men i den senare framgår en 

tydligare trend att om båda för uppvisar trygg-bas script i sina berättelser, gör även barnen 

det. 

 

Tabell 3 

Chi2-analys över dikotom SBST totalpoäng och dikotom WP totalpoäng för mammor resp. pappor 

(gränsvärde=4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrar 

Total 

Båda 
otrygg 

bas 

Båda 
trygg bas 

 
Mamma 
trygg bas 

Pappa 
trygg bas 

Barn Otrygg 
bas 

1 3 6 2 12 

Trygg bas 2 5 4 3 14 
Total 3 8 10 5 26 

         p= .732 
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Tabell 4 

Chi2-analys över dikotom SBST totalpoäng och dikotom WP totalpoäng för mammor resp. pappor 

(gränsvärde=3.8) 

 

 

Föräldrar 

Total 

Båda 
otrygg 

bas 

Båda 
trygg bas 

 
Mamma 
trygg bas 

Pappa 
trygg bas 

Barn Otrygg 
bas 

0 1 6 1 8 

Trygg bas 1 7 6 4 18 
Total 1 8 12 5 26 

      p=.256 

 

Vidare görs ett antal Chi2-analyser över föräldrarnas scriptedness poäng för 

förälder/barn relationer samt vuxenrelationer och testas mot barnens resultat på motsvarande 

skala. Detta resulterade inte i några signifikanta resultat. Däremot kunde det urskiljas samma 

tendens som för Tabell 3 ovan. Beräkningarna gjordes även om med lägre gränsvärden men 

resultaten ändrades inte nämnvärt. 

Eftersom det framkommit signifikanta könsspecifika samband mellan barnens och 

föräldrarnas trygg-bas scriptedness är det motiverat att göra ytterligare Chi2-analyser. Denna 

gång tar beräkningen hänsyn till barnets kön. Genom detta tydliggörs en signifikant 

fördelning gällande mammor och deras döttrars sammanlagda poäng för berättelserna om 

förälder/barn relationer (p=.039). Mammor vars berättelser tyder på förekomst av trygg-bas 

script har uteslutande döttrar med trygg-bas script (Tabell 5). Ett liknande resultat, dock inte 

signifikant, framkommer även om man jämför pappor och deras döttrar gällande trygg-bas 

script för förälder/barn relationer (Tabell 6). 

 

Tabell 5 

Chi2-analys över mammors och deras döttrars dikotomiserade resultat för förälder/barn relationer 

 

 

Mammor, förälder/barn 
relationer 

Total 
otrygg 

bas trygg bas 
Flickor, Förälder/ 
barn relationer 

Otrygg bas 2 0 2 

Trygg bas 2 7 9 
Total 4 7 11 

     p=.039 
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Tabell 6 

Chi2-analys över pappors och deras döttrars dikotomiserade resultat för förälder/barn relationer 

 

 
Pappor, förälder/barn 

relationer 

Total otrygg trygg 
Flickor, Förälder 
/barn relationer 

otrygg 2 0 2 

trygg 3 6 9 

Total 5 6 11 

               p=.087 

 

En intressant iakttagelse är att resultaten gällande mammor och pappors scriptedness 

på förälder/barn relationer bara ger ovanstående fördelning om de har döttrar. Gör man 

samma beräkning fast med sönerna istället ligger signifikansen inte alls på samma nivåer 

(p=.398 för mammor och deras söner, samt p=.464 för pappor och deras söner). 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan förekomsten av trygg-bas 

script hos mammor, pappor och deras förpubertala barn. Dessutom undersöktes huruvida 

barnens trygg-bas kunskap, som den uttrycks i script avseende förälder/barn relationer, 

respektive deras trygg-bas kunskap om den uttrycks i script avseende kamratrelationer, skulle 

vara mer eller mindre relaterat till föräldrarnas trygg-bas script.  

I studien framkommer en rad intressanta resultat. En tydlig tendens att om båda 

föräldrarna uppvisar trygg-bas script i sina berättelser, finns det en stor chans att även barnen 

gör detta. Vidare uppmättes oväntade genusspecifika mönster vad gäller överensstämmelse 

mellan förälderns och barnets trygg-bas script. Döttrar vars mammor uppvisar trygg-bas i sina 

berättelser också visar på förekomst av trygg-bas. Denna relation kan även ses för döttrar och 

pappor, dock endast som en stark tendens. En av pappornas berättelser gällande förälder/barn 

relationer korrelerar stark med en av döttrarnas berättelser för samma skala. Detta samband 

återfinns även hos mammorna, men här i form av en starkt negativ korrelation med sönerna. 

Till sist påvisades även korrelationer mellan föräldrarnas utbildning och scriptedness, samt 

mellan pappors ålder och förekomst av tidiga avbrott i förhållande till barnet. 
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Relationen mellan föräldrar och barns trygg-bas script 

En tydlig tendens i denna studie som ligger väl i linje med tidigare forskning 

(Bretherton & Munholland, 2008; Fivush, 2006) är att föräldrapar där båda föräldrarna har 

trygg-bas script tenderar att ha ett barn som också visar ett trygg-bas script i sina berättelser. 

Denna tendens stämmer väl med antagandet att de inre arbetsmodellerna överförs från vuxna 

till barn. Det är dock viktigt att påpeka att en inre arbetsmodell inte är samma sak som ett 

trygg-bas script, däremot bygger trygg-bas script på inre arbetsmodeller (Fivush, 2006; 

Waters & Waters, 2006). Genom att mamman eller pappan med trygg-bas script förmår agera 

som trygg bas för barnet då barnet behöver det, upplever barnet interaktioner som 

kännetecknas av närvaro av en trygg bas, och formar således ett trygg-bas script, som senare 

integreras i barnets inre arbetsmodell. Att sambandet mellan förälderns och barnets trygg-bas 

kunskaper inte är högre stämmer också med tidigare fynd. Dessa tidigare studier undersöker 

däremot korrelationen mellan enbart en förälder och barnet. Den aktuella studien undersöker 

på ett närmast unikt sätt korrelationen mellan båda föräldrarnas trygg-bas kunskap och deras 

barns trygg-bas kunskap. Detta resulterar dock i en statistisk känslighet. Det är lättare att 

påvisa signifikanta statistiska resultat om studien har många familjer. Men för att få ihop en 

familjeenhet måste tre familjemedlemmar testas. Trots att 78 personer testades kan 

beräkningarna bara göras på 26 familjer, vilket är att anse som ett litet urval. Detta kan göra 

att signifikanta skillnader framstår som icke-signifikanta i den undersökta populationen. 

I studien förekom det några få fall där föräldrarna inte uppvisade ett utpräglat trygg-

bas script, medan deras barn uppvisar det. Gällande barn till föräldrar utan trygg-bas script 

påpekar Marvin och Brittner (2008) att det förpubertala barnet befinner sig i en social kontext 

där de ofta är separerade från föräldrarna. Detta gör att de söker andra anknytningspersoner än 

föräldrarna. Lärare, kamrater eller andra får förse barnet med den trygghet och skydd som det 

växande barnet behöver. Detta gör att barnet utvecklar anknytningsrelationer med andra som 

även de blir prototypiska förebilder i skapandet av inre arbetsmodeller, vilka i slutändan kan 

leda till en trygg bas.  Således kan barn till föräldrar som saknar trygg-bas script ändå skapa 

trygg-bas script genom interaktion med andra människor.  Tänkbart är att barn från dessa 

familjer där trygg-bas script saknas har ett större behov av känslan av skydd och med detta en 

större mottaglighet för alternativa prototypiska förebilder.  
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Genus och relationen mellan föräldrar och barns trygg-bas script 

Att mammor med trygg-bas script gällande förälder/barn relationer, uteslutande hade 

döttrar som uppvisade förekomst av trygg-bas på samma skala, är ett mycket intressant 

resultat. Vidare uppmättes liknande resultat mellan pappor och deras döttrar. Att det 

sistnämnda inte var signifikant beror sannolikt på det låga deltagarantalet och sett till tabell 5 

är det bara ett poäng skillnad till att fördelningen skulle se likadan ut som mellan mammor 

och döttrar. Detta kan vara ett uttryck för att förpubertala döttrar är mer knutna till båda sina 

föräldrar än förpubertala söner, som inte alls visade samma fördelning i Chi2-analysen. Detta 

kan även vara ett resultat av att pojkar och flickor uppfostras olika på en samhällsnivå och det finns 

könsspecifika normer som påverkar hur nära barnen står sina föräldrar och hur mycket emotions-

fokusering som finns i förälder/son relationen. Barn behandlas olika på grund av sitt kön av både 

föräldrar, skolor och samhället i stort och detta resultat kan vara en återspegling av detta. En tredje 

faktor kan även vara att båda föräldrarna är mer verbala gentemot sina döttrar, medan pojkar 

traditionellt uppmuntras att vara mer utforskande och utåtriktade medan lite verbal interaktion handlar 

om känslor (Berk, 2007). Det negativa sambandet mellan förekomsten av trygg-bas kunskap i 

mammors och deras söners berättelser kan ses som ytterligare stöd för detta genusspecifika 

mönster. Den negativa korrelationen kan vara ett utryck för ett utvecklingsrelevant 

avståndstagande som sönerna gör från det tidigare behovet av mamman som trygg bas. 

Processen mot självständighet leder barnet bort från det som förknippas med den tidiga 

barndomens behov. Det som associeras med tidig barndom blir något som barnet styr ifrån, 

däribland tryggheten hos mamman. 

De påvisade signifikanta sambanden mellan pappors och döttrars förekomst av trygg-

bas script i specifika berättelser stödjer vidare detta genusspecifika mönster. Den starkaste 

korrelationen återfanns mellan berättelserna ”Ebbas olycka” och ”Hos doktorn”. Dessa två 

berättelser avser mäta förekomsten av trygg-bas script mellan barn och vuxna. Den aktuella 

studien visar ett samband mellan pappans trygg-bas script och barnets trygg-bas script i 

föräldrabarnrelationen. Detta skiljer sig något från Lewis och Lamb (2003) förslag att pappans 

inverkan skulle speglas tydligare i barnets mer explorativa scripts, i detta fall scripts avseende 

jämnårigrelationer. Denna samvariation kan delvis vara ett uttryck för de förpubertala 

döttrarnas förändrade förhållande till sin familj. Ett ifrågasättande av tidigare familjemönster 

är inte ovanliga i den förpubertala fasen. Ifrågasättande kan innebära ett fjärmande från 

mamman som den person som tidigare varit viktigast för barnet. Inför risken att stå utan 

skydd sker möjligen ett närmande till pappan. En annan orsak skulle kunna vara en förändrad 

föräldraroll, som skulle kunna skapa andra faktorer med en medierande inverkan. Sådana 
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faktorer skulle kunna vara pappornas engagemang i sina barn. Den utbildningsmässiga 

homogeniteten hos studiens deltagare kan också påverka. Papporna i denna studie kan vara 

medvetna och aktiva i sitt föräldraskap. Denna medvetenhet kan skapa ett aktivt byggande av 

relationen från pappans sida i syfte att bryta den traditionella relationen mellan pappor och 

döttrar.  

Studien öppnar för en större komplexitet i synen på överföringen av inre 

arbetsmodeller från föräldrar till barn. Bretherton (2010) förespråkar ett beaktande av 

föräldrarnas relation som en medierande effekt för överföringen av trygg bas. Denna mediator 

kan sättas i samband med det urval denna studie vilar på. Båda föräldrarna har i stor 

utsträckning samma utbildningsbakgrund vilket skulle kunna innebära att de traditionella 

rollerna mellan makarna luckras upp vilket leder till förhandlingar mellan makarna för att 

fördela tid och uppgifter. Denna förhandling kan även inkludera beteenden gentemot barnet. 

Denna mer diversifierande syn på överföringen mellan föräldrar och barn stärks av resultaten 

där mammans berättelse: ”Hos doktorn” korrelerar negativt med sönernas totala SBST poäng 

och med de tre deltesten. Enligt en traditionell syn borde mammans berättelse och sonens 

”Robins olycka” korrelera positivt. 

De signifikanta korrelationer som återfanns mellan föräldrar och barn i studien kan 

vara ett tecken på att föräldrarnas påverkan på deras barns utveckling av inre arbetsmodeller 

inte är så uppdelat mellan mamman och pappan som exempelvis Lewis och Lamb (2003) 

menar. Det kan vara så att denna överföring sker på ett ickelinjärt och växlande sätt som 

påverkas av exempelvis familjesituationen, föräldrarnas relation, skolsituationen, relationer 

och på fritiden.  

 

Föräldrarnas ålder, utbildning och scriptedness 

I denna studie noterades skillnader mellan män och kvinnors scriptedness. Denna 

skillnad var dock inte signifikant. Monteiro med kollegor (2008) påpekade svårigheten att 

säkert uttala sig om skillnaden mellan mäns och kvinnors scriptedness eftersom en eventuell 

skillnad skulle kunna förklaras med att män känner sig mer obekväma i testsituationen. En 

sådan skillnad ses endast som en tendens i denna studie. En större försöksgrupp skulle 

sannolikt ge en mer signifikant skillnad mellan män och kvinnor.  

En signifikant korrelation fanns mellan mammors utbildning och deras totala 

scriptedness resultat. Ju mer högre utbildad mamman var ju högre hennes scriptedness poäng, 

vilket stämmer överens med tidigare fynd (Coppola et al., 2006). Denna korrelation fanns 
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även mellan mammors scriptedness och pappors utbildning, men notera att mammors och 

pappors utbildningsnivåer samvarierade. Det speciella här är att pappornas scriptedness poäng 

var helt oberoende av deras utbildningsnivå, vilket tyder på att mäns scriptedness poäng 

påverkas kanske starkare av någon annan faktor, exempelvis att de inte känner sig lika 

bekväma i testsituationer som kvinnor gör, som Monteiro och kollegor (2008) föreslår.  

Det kan finnas andra förklaringar till varför utbildningsnivå speglas i mammornas 

dock ej pappornas trygg-bas script.  Det skulle kunna vara så att mamman påverkas mer som 

person och som förälder av att ha studerat än pappan gör. Pappans akademiska karriär är 

kanske självklar och stöds av en samhällsnorm som verkat under flera generationer. Att en 

man gör akademisk karriär är alltså inget som sammankopplas med trygghet från barndom 

eller liknande, och inte heller påverkas den traditionella papparollen av pappans yrkesarbete. 

För mamman ser det i denna kontextuella diskussion lite annorlunda ut. Det skulle kunna vara 

så att kvinnor födda på sextiotalet bär en inre föreställning som säger att det är en 

mansdominerad värld, att utbildning och akademisk karriär är implicit förbehållet mannen. 

Detta är kanske inte en avspegling av hur det ser ut i dagens jämlika samhälle utan det är en 

föreställning från en tid då kvinnor var i minoritet inom den akademiska världen.  De val som 

är nödvändiga för en hög utbildning och ett krävande arbete påverkas kanske mer av kvinnans 

trygghetskänsla och stöd från föräldrarna och vidare påverkar mer hennes föräldraskap och 

sätt att relatera till sina barn. 

En alternativ förklaring till att kvinnor med hög utbildning har hög scriptedness skulle 

kunna vara att utbildning leder till en förvärvad trygghet (Bakermans-Kranenburg, 2006). 

Med detta menas att scriptedness påverkas av att individen utvecklas. Förekomsten av trygg-

bas script är både en stabil och föränderlig företeelse som påverkas av det som händer under 

en persons liv (Fivush, 2006). Känslan av kompetens och agens skulle kunna öka i relation till 

en fortsatt högre utbildning, vilket skulle kunna skapa en ökad scriptedness hos kvinnor som 

väljer att utbilda sig vidare. Dessa resonemang representerar olika förklaringar till mammors 

samvariation mellan scriptedness poäng och utbildning. De förklarar dock inte pappornas 

frånvaro av samvariation. Det kan naturligtvis vara så att antalet deltagare spelar in även här.  

Relationen mellan mammornas scriptednessnivå och deras utbildning pekar på den 

förändringsprocess som scripts genomgår. Denna förändringsprocess konstaterade Fivush 

(2006) för barn men begreppet förvärvad trygghet pekar på att förändringen fortgår hela livet. 

Detta blir begripligt då syftet med scripts är att underlätta och vägleda i en individs liv. Detta 

behov av vägledning följer individens utveckling och förändrade behov livet igenom. 
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Skillnaden mellan att vara förälder åt en tonåring eller ett spädbarn kräver helt olika former av 

beslut. 

Studien visar även att ju äldre papporna är desto större sannolikhet är det att de 

rapporterar om tidiga avbrott i relationen till sitt barn. Även detta kan ses som 

åldersskillnader. De äldre papporna är mer påverkade av en tid då könsuppdelningen i 

omhändertagande av barnet var större. Grossman med kollegor (2002) kommenterade 

kulturella skillnader i familjemönster och även hur de förändras i samklang med samhällets 

ändrade normer. Dessa förändrade normer påverkar direkt familjesituationen och de 

beteenden som föräldrar har i relation till sina barn. Detta ger att yngre fäder tenderar att i 

mindre utsträckning skapa avbrott i relation till sina barn.  

 

Studiens begränsningar 

Trots att studien påvisar signifikanta samband mellan föräldrar och barns trygg-bas script bör 

man även ta hänsyn till de eventuella begränsningarna som finns. En begränsning är det låga 

deltagarantalet som bland annat minskar studiens statistiska power. Ett större deltagarantal 

hade påverkat resultatet genom att förstärka befintliga tendenser och, ännu viktigare, 

möjliggöra vidare, genusspecifika analyser som här var omöjliga. En annan begränsade faktor  

kan tillskrivas urvalets brist på spridning gällande utbildning. En övervägande del av 

försökspersonerna var utbildade på universitetsnivå eller högre, och föräldrarnas 

utbildningsnivåer var högt korrelerade med varandra. Sett ur en social kontext skulle detta 

kunna förklara en del av resultatet. Likheten i utbildningsnivå pekar mot en mer jämn 

fördelning i föräldrarollerna. Nationell statistik från Statistiska centralbyrån visar att pappor 

tenderar att ta ut fler föräldradagar i familjer där båda föräldrarna har en hög utbildningsnivå 

(Lundgren, 2006). Detta pekar på en jämnare fördelning av tid tillsammans med barnen 

mellan mamman och pappan vilket kan resultera i att den påverkan mamman respektive 

pappan har på barnet blir mindre differentierad. Ett större deltagarantal skulle kunna fånga 

upp dessa minskande skillnader. 

 Bretherton (2010) pekade på en skillnad mellan mamman och pappans 

anknytningsbeteende vilket i denna studie skall ses som skillnader i samvariationen i 

förekomst av trygg-bas script mellan mammor, pappor och barn. Det kan vara så att dessa 

skillnader inte uppstår i detta urval på grund av den homogena utbildningsnivån hos 

föräldrarna. Det är möjligt att andra samband skulle finnas om studien vägt in 
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socioekonomisk status som variabel och försökspersoner rekryterats från olika delar av 

samhället. 

På en molarnivå mäter de båda använda testerna i denna studie förekomst av trygg-bas 

script. På en molekylär nivå kan andra faktorer spela in i resultatet. Detta gäller i synnerhet 

barnets testsituation. Samtycke sker mellan testledare och föräldrar vilket gör att barnet kan 

känna sig kommenderad eller beordrad att göra testet. Detta kan i sin tur påverka kvalitén på 

de berättelser som barnen ger. Barnets motivation att på ett utvecklat och omsorgsfullt sätt 

berätta uteblir och barnet bedömts ej ha ett trygg-bas script trots att det egentligen har det. 

Risken blir att man riskerar att mäta ett begrepp som mer liknar familjerelationer än trygg bas. 

På liknande sätt påverkas även testerna av de vuxnas motivation att genomföra dem. En faktor 

som tidigare nämnts är pappans känsla av att vara obekväm i testsituationen. En annan faktor 

är att testerna i denna studie involverade tre familjemedlemmar från varje familj, vilket gjorde 

det nödvändigt att testningen skedde ofta på kvällen eller under helgen och var, kanske i 

konkurrens med andra aktiviteter som familjen ville göra. Risken finns att vuxna såväl som 

barn snabbt försöker att klara av berättelserna för att sedan kunna engagera sig i annat. 

Därmed riskerar berättelserna inte bli omsorgsfullt konstruerade och ge färre beskrivningar av 

trygg bas. 

För vuxna uppstår slutligen en problematik som bygger på deltagarens yrke. I test-

situationen observerade testledaren en uttalad ambition hos deltagare med konstnärliga yrken 

att skapa så kreativa berättelser som möjligt. Deltagare med konstnärliga yrken där ord är en 

viktig del av deras uttryck (regissörer, skådespelare, författare, poeter) tenderar att mer utöva 

kreativ berättarlust än strikt förhålla sig till berättelserna. Det gör att deras narrativ blir 

svårbedömda och riskerar att får fel poäng. Testet blir mer en övning i skapandet av 

berättelser än en spegling av förekomst av trygg bas. 

 

Implikationer för vidare forskning 

Det framgår av denna undersökning att sambanden mellan mammor, pappor och barns 

trygg-bas script är komplexa och genusspecifika. En framtida utveckling för SBST samt WP 

skulle kunna vara att använda testerna med större grupper av familjer med en mer varierande 

utbildningsbakgrund. Både SBST och WP är lättadministrerade och konstnadseffektiva. De är 

lätta att använda, till skillnad mot många av de ekvivalenta test som idag finns att tillgå. De 

kan således fylla ett behov för bedömning av trygg bas som idag saknas.  Ett framtida 

användningsområde skulle kunna vara som screening-instrument i kliniska situationer, något 
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som kan ge en bredare kunskap om klienter och vilken eventuell behandling de behöver. 

Därför vore det önskvärt att testa kliniska populationer. 

I denna studie har författarna utgått från en empirisk kunskapstradition, vilket lägger 

stort fokus på en strävan efter objektivitet och kvantitativa metoder. Detta betyder inte att 

trygg-bas script inte behöver utforskas i ljuset av andra metoder och forskningstraditioner. Det 

hade exempelvis varit mycket intressant att kvalitativt undersöka mammor, pappor och barns 

berättelser närmre, samt relatera detta till deltagarnas tankar om instrumenten och vad de 

avser att mäta. 

Vad denna studie visar i sin helhet är det komplexa och svårtolkade system som 

familjen blir då barnet börjar närma sig tonåren. Barnets nya sociala situation ger uppkomst 

till en mängd påverkansmöjligheter och föräldrarnas tidigare självklara position som 

huvudinfluenser för barnets skapande av en trygg-bas script utmanas. Denna förpubertala 

period blir den plattform från vilken barnet skall ta språnget ut i vuxenlivet. Detta gör just 

denna del av livet viktig att undersöka. Vidare framkommer genusspecifika skillnader mellan 

barn och deras föräldrar och det blir, i framtida forskning, viktigt att ta hänsyn till dessa. Ju 

mer vi förstår om denna specifika livsperiod och hur relationer förändras desto större 

möjligheter finns att hjälpa individer förstå sin egen och andras situation. Därför uppmanar 

författarna till fortsatta studier av familjemönster och anknytningsrelationer i alla sina 

beståndsdelar i allmänhet och förekomst av trygg-bas i synnerhet. 
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