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Sammandrag 

 

Trygg-bas scripts är mentala anknytningsrepresentationer som bildas och utvecklas 

hos individen utifrån dess samvaro med anknytningsperson(er). Studiens syfte var att 

undersöka förekomst av idrottsrelaterade (tävlings) script och sambandet mellan trygg-

bas styrka i barnens eventuella sporttävlingsscript, trygg-bas generellt och koherens i 

barnets anknytningsrepresentation. Dessutom söktes förståelse för barns och föräldrars 

involvering och upplevelse av barnets idrottsaktivitet. Föräldrapress undersöktes från 

både barn- och föräldraperspektiv. Slutligen diskuterades samband mellan barnets 

anknytning och föräldrapress. Barnen testades för scriptkunskap (Secure Base Script 

Test, SBST; Psouni & Apetroaia, 2011), samt blev intervjuade (Friends and Family 

Interview, FFI; Steele & Steele, 2005). Idrottsenkäter besvarades av barn och 

föräldrar. Idrottsaktiva skolbarn i åldern 9-12 år (N = 86) och föräldrar (N = 74) 

deltog. Nivåerna av föräldrapress är låga, dock något högre sett från barnens 

perspektiv. Signifikanta, negativa korrelationer mellan trygg anknytning och 

föräldrapress rapporteras. Föräldrarnas sensitivitet och/eller barnens balanserade 

emotionssystem kan vara förklaringar. Samband mellan barnens generella trygg-bas 

scripts och ett sporttävlingsscript rapporteras. Scriptkunskap för att tackla 

sporttävlingar var högre för trygga än för otrygga barn (F(1,40) = 5.05, p = .03, 

partiell η
2
 = .11).  Vilket tyder på att tryggt anknutna barn har en trygg-bas kunskap 

som är nyttig i idrottssituationer, vilket framhäver anknytningsteorins relevans för 

sportpsykologi.  

  

 

            Sökord: Anknytning, trygg-bas script, mellanbarndom, idrott, föräldrapress, FFI 
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 Abstract 

 

Attachment and Sport: Children’s scripted knowledge of secure base, scripted 

knowledge about coping in a sports competition and, their relationship to 

parental involvement in the child’s sports activity 

 

Secure base scripts are mental attachment representations that develop in the 

individual during interactions with caregiver(s). In the study we assessed the 

importance of attachment representation coherence, scripted attachment knowledge 

and, for children’s scripted knowledge of coping in a sports competition. Besides, a 

sport enquiry investigating children’s and parental involvement and experience in the 

child’s sports activities. Parental pressure from both the child and parents perspective 

was evaluated. Finally, any connection between the child’s attachment and parental 

pressure was discussed. Children were interviewed (Friends and Family Interview, 

FFI; Steele & Steele, 2005) and, tested for scripted attachment knowledge (Secure 

Base Script Test, SBST; Psouni & Apetroaia, 2011). Sports questionnaires were 

answered by children and parents. School children active in sport, 9-12 years (N = 86) 

and parents (N = 74) participated. The level of parental pressure is low seen from both 

the child and parents perspective, anyhow, the children reporting a slightly higher 

level of pressure. Significant, negative correlations between secure attachment and 

parental pressure are reported. Parental sensitivity and/or the secure children’s 

balanced emotional system might be explanations. Scripted knowledge of coping in 

sports competitions predicted by children’s scripted attachment knowledge (SBST) is 

reported.  Scripted knowledge of coping in sports competitions was higher for Secure 

than for Insecure children (F(1,40) = 5.05, p = .03, partial η
2
 = .11).  Our findings 

suggest that securely attached children have an overarching secure base knowledge 

which is particularly useful in sports situations, thereby highlighting the relevance of 

attachment theory for sports education and sports psychology. 

 

 

Keywords: Attachment, secure-base script, middle childhood, sports, parental 

pressure, FFI 

 

 

Tack till rektor på skolan för välviljan och stöd vid genomförandet av undersökningen. Tack 

till alla flexibla lärare och till alla barn som svarade på alla mina frågor. Tack till alla barn och 

föräldrar som besvarade enkäterna. Framför allt ett stort tack till min tålmodiga handledare, 

Elia, för all hjälp och uppmuntran.  

 

Till mina fina och goa flickor  
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Anknytning och Idrott 

Trygg-bas script och möjligt sporttävlingsscript hos idrottsaktiva skolbarn och samband 

med föräldrars involvering i barnets idrott 

 

 

Idrott är en viktig del av många barns vardag. Grunden för svensk barnidrott är alla, i stort sett 

ideella, idrottsföreningar. Barnidrott ska bygga på glädje och lek med gradvis introduktion i 

tävling med huvudsyftet att delta och ha roligt inte prestations- och resultatorienterat 

(www.rf.se). Det finns exempel på berömda idrottsstjärnor som kan ses som ett vällyckat 

resultat av föräldrapress, men hur många barn som misslyckas får man aldrig veta. 

Föräldrapress inom idrott är ett svårfångat och komplext begrepp. Inga, eller ytterst få, 

föräldrar vill uppge att de pressar sina barn för att bli framgångsrika idrottsstjärnor. Denna 

studie vill bidra till ökad förståelse av föräldrapress från både barns och föräldrars perspektiv. 

Idrottande barn behöver mycket hjälp och stöd av sina föräldrar och hur detta ges och mottas 

av barnet kan vara beroende på anknytningsrelationen mellan barnet och föräldrarna. 

Anknytningsrelationer betraktas inom utvecklingspsykologin som centrala för barnets 

socioemotionella utveckling. Föräldrarnas sensitivitet, lyhördhet, samarbete och tillgänglighet 

är viktiga faktorer för att barnet ska utveckla ett tryggt anknytningsmönster (Bowlby 

1969/1982). Upplever trygga barn mindre föräldrapress i idrottssammanhang? Tryggheten 

som barnet upplever hos föräldern utgör en bas för dess utforskande och ju tydligare trygg-bas 

ett barn upplever hos sina föräldrar desto livligare blir dess utforskande (Bowlby, 1988/2010). 

Känner barn med en stark och tydlig trygg-bas känsla i relation till sina föräldrar mindre press 

i idrottssammanhang, även då föräldrar och tränare ställer krav? Skulle detta kunna innebära 

att mindre trygga barn upplever mer press i idrottssammanhang?  

 

Anknytning är inledningsvis sensomotoriska erfarenheter men blir allt eftersom barnet blir 

äldre till kognitiva representationer (Ainsworth & Bowlby, 1991; Bretherton & Munholland, 

2008) som bygger upp mentala modeller.  Bowlby (1969/1982) ansåg att dessa mentala 

modeller medför att barnet förstår och känner sig trygg och stöttad också när vårdgivaren inte 

är fysiskt närvarande. De internaliserade modellerna representerar generaliserade 

uppfattningar om självet, andra och världen (Coppola, Vaughn, Cassibba & Constantini, 

2006; Fivush, 2006).  Generaliserade händelsesrepresentationer eller så kallade script, tillåter 

individer att anta, förutse och tolka pågående erfarenheter (Schank & Abelson, 1977). Schank 

och Abelson beskriver script som en kunskapsstruktur som innehåller en sekvens av 

orsakslinkade händelser som uppstår i en given situation.  Kan man tänka sig att barn bygger 

upp ett ”sporttävlingsscript”, som utvecklas efterhand som de lär sig mer av sporten och vad 

det innebär att tävla i den? I så fall, kan man finna konsekvens mellan scripter om hur man 

effektivt hanterar sportstävlingssituationen och barnets generella trygg-bas script? Finns det 

ett samband mellan trygg-bas script och den upplevda föräldrapressen i idrottssituationen? 

Den aktuella studien fokuserar på dessa frågor och syftar till att öka våra kunskaper kring 

dem. 
 

Idrott och föräldrapress/stöd 

Idrott för barn ska bedrivas så att de kan lära sig sport(erna) genom lek, det ska vara roligt och 

bygga på barnens egna behov och förutsättningar (Riksidrottsförbundet [RF], 2009). Bland de 

600 000 ideella ledare inom idrottsrörelsens ca 20 0000 föreningar är gruppen av föräldrar en 

av grundstommarna (Augustsson, 2007; Patriksson & Wagnsson, 2004). Barnets idrottande 

kan lägga beslag på stor del av familjelivet. Föräldrar kan vara involverade som tränare, de 

skjutsar och hämtar, de ska ställa upp som funktionär, domare, styrelseledamot, samt bidra i 

aktiviteter för att tjäna pengar till klubben. Dessutom kan det också vara en ekonomisk 
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belastning när medlemsavgifter, utrustning och resekostnader skall betalas (Patriksson & 

Wagnsson, 2004; RF 2004
a
; 2004

b
).  

 

I nästan alla sporter (barnidrotter) är det någon form av tävling. Barn som ska tävla behöver 

som regel hjälp och stöd av föräldrarna. Föräldrapress har definierats som ”Unga idrottares 

upplevelser av otillräcklighet i sitt idrottande, vilket skapats av föräldrars alltför höga, 

uttalade eller outtalade, förväntningar och krav på individen att prestera i idrottsmiljön” 

(Augustsson, 2007, s. 38). Lee och MacLean (1997) använde en enkät med 31 frågor för att 

undersöka föräldrabeteende (simmare). I detta sammanhang beskrivs föräldrapress som när 

unga atleter (idrottsaktiva barn) upplever att det är en obalans mellan den uppmuntran/grad av 

föräldrainvolvering i deras idrott som de upplever att de får från föräldrarna mot vad de 

önskar (Lee & MacLean, 1997). En av de huvudpunkter som Lee och MacLean betonar är 

förhållandet mellan barnens ”önskade” och det ”faktiska” engagemanget som föräldrarna 

utövar mot sitt barn. De menar att en viktig kärnpunkt för att förklara mekanismerna 

angående föräldrapress ligger i att förstå sambandet mellan barnens upplevelse av intensiteten 

i föräldrarnas engagemang och barnens upplevda press. Ser barn och föräldrar på föräldrarnas 

attityder och beteende visavi barnets idrottande på samma sätt? Det var utgångspunkten i 

Kanters, Bocarro och Caspers (2008) studie med ishockeyspelande 9-11 åringar i USA. 

Studien visar att föräldrarna sällan uppfattar sina barns subjektiva erfarenheter korrekt. 

Dessutom har föräldrarna en oöverensstämmande syn mot barnen på hur mycket stöd eller 

press de ger barnen. De fann negativa korrelationer mellan dessa förhållanden, dvs. 

föräldrarna tror att de ger mer stöd än vad barnen upplever samt att barnen upplever mer press 

än vad föräldrarna anser att de ger uttryck för (Kanters et al., 2008). Föräldrars aktiva 

involvering i barnens idrottande kan medföra stöd, uppmuntran och glädje eller det kan vara 

en källa till stress och nervositet genom att utöva press på barnet. Det är dock inte bara frågan 

om stor eller liten involveringsnivå, väl så viktigt är om barnet uppfattar föräldern(rarnas) 

involveringsnivå som för lite, lagom eller för mycket. Detta undersökte Stein, Raedeke och 

Glenn (1999) och fann att både för lite och för mycket involvering upplevs stressande av 

barnet, för mycket är dock mer stressande än för lite.  Föräldrars närvaro eller frånvaro kan 

påverka barnens nervositet inför och vid tävling, det gör också föräldrabeteendet fann Bois, 

Lalanne och Delforge (2009).   

 

I Sverige har Augustsson (2007) utvecklat mätinstrument föräldrapresskalan FPS, för att 

mäta barns upplevelser av föräldrapress (FP). Till sin studie valde han både individuella och 

lagidrotter och barnen fyllde i enkäterna i samband med träning.  Han rapporterar 

föräldrapressmedelvärdet till 7.5 (skala 5-20) och att det varierar med typ av sport och med 

barnets ålder. Augustsson (2007)  genomförde även några intervjuer för att undersöka hur 

barn upplever press, som kan illustreras med svar som ”obehagligt när pappa skriker”. FP är 

svårmätt och det illustreras av att Augustsson kunde redovisa en låg intern konsistens, 

Cronbachs alpha, för sin FP-skala på bara .438 (Augustsson, 2007).  I denna studie undersöks 

upplevd föräldrapress utifrån barnets perspektiv dessutom graden av föräldrapress som 

föräldrarna anser att de utövar. Uppfattar barnen FP annorlunda än föräldrarna? Har föräldrar 

som själva har varit/är idrottsaktiva större eller mindre förväntningspress på sina barn? 

Föräldrarnas stöd och involvering i barnets idrott ska belysas och dessutom diskuteras 

idrottsrelevanta faktorer.  

 

Anknytning och trygg-bas script 

Anknytningsteorin belyser betydelsen av nära känslomässiga relationer och kan användas för 

att tolka barns tidiga känslomässiga beteende och därigenom anta vidare socioemotionell 
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anpassning.  Anknytningen aktiveras och utvecklas från det nyfödda barnets biologiska, 

medfödda förmåga att knyta an till nära och konsekventa vårdnadshavare. En process som 

pågår och utvecklas i olika faser, från spädbarnets totala behov till ungdomars trygghets- och 

frihetsbehov (Bowlby, 1988/2010).  Spädbarn som upplever lyhörd och sensitiv omsorg 

kommer att se på sig själva som värdefulla och andra som pålitliga och världen som ett tryggt 

ställe. Om inte kan de komma att utvecklas till att se på sig själva som ovärdiga till omsorg, 

andra som opålitliga och världen som ett otryggt ställe (Fivush, 2006).  

Anknytningsmönster klassificeras i tre huvudkategorier (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 

1978; Bowlby, 1988/2010):  

Trygg; vårdgivaren är tillgänglig och lyhörd för barnets behov av närhet och är kärleksfullt 

deltagande för skydd och/eller tröst. Barnet är tillitsfull, social och (själv)säker, eftersom 

barnet inte är bekymrat med eller upptagen av brist på vårdgivarens lyhördhet eller stöd.  

Otrygg-ambivalent/motspänstig; antas att komma från inkonsekvent lyhördhet för barnets 

behov och det antas ge barn som är mer osäkra, nervösa och klängiga eftersom de är oroliga 

över vårdarens tillgänglighet vid behov för hjälp. Rädda för att utforska världen. 

Otrygg–undvikande; antas uppstå när vårdgivaren är avvisande, som medför att barnet är 

emotionellt avståndstagande. Barnet söker inte i första hand stöd hos vårdgivare eftersom 

anknytningspersonen inte är beredd att möta behovet av närhet. Ingen trygg-bas.   

Det har dessutom visat sig att det finns barn som inte har något organiserat mönster, och inte 

passar in i dessa tre kategorier, de uppvisar en desorienterad/desorganiserad anknytning.  

 

Föräldrarna kan således utgöra en ”trygg-bas” för barnet. Barnet vet och tror på att den trygga 

basen är tillgänglig för dem när den behövs, att de får den hjälp och det stöd de behöver när 

det skulle behövas. Vid utforskning har de en trygg hamn att återvända till om fara skulle 

uppstå (Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1988/2010, Waters & Cummings, 2000). Hur säkert 

barnet känner sig i sin trygga bas blir uppenbart när man studerar barnets benägenhet att 

använda anknytningsfiguren både som en trygg bas från vilken omgivningen kan utforskas 

och som en trygg hamn att återkomma till vid behov eller oro. Trygg-bas "tillgång" blir på 

den andra sidan uppenbar när föräldrarnas/anknytningspersonens tillgänglighet främjar och 

fostrar utforskande och är en anknytningsperson som responderar på barnets trygg-bas 

beteende genom att erbjuda den trygga basen som han eller hon ”lockar fram” (Dykas, 

Woodhouse, Cassidy & Waters, 2006). Mentala representationer om trygghet antar man 

bildas genom anknytningsprocessen och anknytningsteorin används för att förstå hur detta 

påverkar kvaliteten på relationer till syskon och vänner (Bowlby, 1988/2010; Dykas, Ziv, & 

Cassidy, 2008; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

 

”Trygg-bas script” begreppet knyter samman anknytnings- och scriptteori (Fivush, 2006). 

Bretherton (1991) antog att mentala scripts kunde vara det kognitiva "råmaterialet" för de 

interna anknytnings-arbetsmodellerna. Waters, Rodrigues och Ridgeway (1998) var de första 

att testa detta antagande om scripts. De genomförde test på förskolebarn som fick höra en 

historia och skulle hitta på ett slut till den. Eftersom script utvecklas mycket tidigt i livet och 

individen inte nödvändigtvis är medveten om innehållet i sina trygg-bas script kan man inte 

fråga den rakt ut (Psouni & Apetroaia, 2013).  Waters och Rodrigues-Doolabh (2001) 

vidareutvecklade en metod för att kunna utvärdera vuxnas trygg-bas scripts.  Därutöver har de 

definierat huvudelement som ingår i trygg-bas script: (1) Barnet och föräldrar är upptagna 

med en gemensam aktivitet; (2) De avbryts av en händelse eller av någon, så barnet blir 

stressat; (3) Önskemål om hjälp; (4) Önskan om hjälp uppfattas och erbjuds; (5) Hjälpen tas 

emot och accepteras; (6) Hjälpen medför att problemet/situationen löses; (7) Hjälpen innebär 
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också effektiv tröst och affektreglering; (8) De inblandade återupptar sin aktivitet eller 

övergår i annan konstruktiv (gemensam) aktivitet. Genom att använda ledord ska deltagarna 

hitta på en historia som sedan skåras för så kallad scriptedness, som indikerar i vilken grad 

historien organiserats runt trygg-bas script huvudelementen.   Waters och Waters (2006)  

utgångspunkt är att personer som har haft konsekvent och vidhållande trygg-bas stöd som 

baby och i barndomen har kunskaper om trygg-bas scripts och har tillgång till dem i sina 

handlingar, och dessa scripts aktiveras när det uppstår anknytningsrelevanta händelser. 

Passande berättelser ska då medföra att personen får tillgång till sina trygg-bas scripter. Dykas 

med kolleger (2006) undersökte trygg-bas scripts hos tonåringar genom anknytnings-

relevanta historier för mor, far samt ”icke specifika andra”. De fann korrelation över situation, 

vilket tyder på att tonåringar har en generell trygg-bas script för mamma och en för pappa 

som används vid olika typer av händelser. Psouni och Apetroaia (2013) utvecklade nyligen en 

narrativbaserad metod för att mäta trygg-bas script hos låg- och mellanstadiebarn Secure base 

Script Test (SBST) bestående av fyra berättelseramar, Matteprov, Olycka, Bekymmer i skolan, 

Flyttar, som antas aktivera barnens trygg-bas scripts.   

 

Narrativbaserade metoder för att mäta trygg-bas scriptedness har visat hög reliabilitet för 

mödrar från olika sociokulturella miljöer (Coppola et al., 2006; Vaughn, Waters, Coppola, 

Cassidy, Bost & Veríssimo, 2006; Waters & Waters, 2006), för småbarn/förskolebarn (Waters 

et al., 1998; Wong et al., 2011), för tonåringar (Dykas et al., 2006) och för båda föräldrarna 

(Monteiro, Veríssimo, Vaughn, Santos & Bost, 2008).  Scriptednesspoäng för mödrar 

uppvisar stabilitet över tid (Vaughn et al. 2006; Waters et al., 1998).   SBST för 

mellanbarndomen/skolbarn, visar hög intern konsekvens mellan berättelserna (Psouni & 

Apetroaia, 2013). Validitet för scriptednesspoäng är etablerat genom dess signifikanta 

korrelationer med AAI koherens score (Coppola et al., 2006; Dykas et al, 2006; Waters & 

Rodrigues-Doolabh, 2001). Mödrars trygg-bas script korresponderar med barns resultat från 

främmande situationer (Vaughn et al. 2006) dessutom signifikanta korrelationer mellan 

mödrars scriptedness och score mätt med Attachment Q-sort (Monteiro et al., 2008).  Psouni 

och Apetroaia (2013) har visat att trygg-bas-script i mellanbarndomen korrelerar högt med 

barnets trygghet och koherens utvärderade ur en anknytningsintervju (Friends & Family 

Intervju, FFI: Steele & Steele, 2005) och att scriptedness enligt SBST i mellanbarndomen 

även är associerad med trygghet enligt Kerns trygghetsskala (Kerns, Aspelmeier, Gentzler & 

Grabill, 2001). Man har även uppvisat tydliga signifikanta samband mellan scriptedness hos 

mammor och deras barn (Clucas & Psouni, 2011). Dessa fynd utgör stark evidens för trygg-

bas-script begreppets och SBST metodens validitet.  

 

Infallsvinkel för denna studie är dess fokus på barn som är idrottsaktiva. Scripts utvecklas och 

blir mer detaljerade med ålder (Fivush, 2006) samt uppvisar generaliserbarhet för personer 

och över situationer (Dykas et al., 2006).  Detta skulle kunna tyda på att ett sportscript 

utvecklas efterhand som barn lär sig mer av sporten. Alternativt kan det vara så att barnens 

trygg-bas script generaliseras för att omfatta sportssituationen hos idrottsaktiva barn. För att 

undersöka detta användes här en femte berättelsesram tillsammans med berättelserna i SBST, 

”Robins/Emmas tävling”, en modifierad svensk version av ”Tennis match” (Dykas et al., 

2006). Carr (2009) har visat att kvalitén i ungdomspojkars anknytningsrepresentation var 

relaterad till hur ungdomar upplevde vänskaper inom idrott.  

 

Koherens är en central markör för anknytningstrygghet och Steele och Steele (2005) antog att 

anknytning hos skolbarn kan nås genom en semi-strukturerad intervju. Med utgångspunkt i 

bland annat Adult Attachment Intervju (AAI) utvecklade de Friends and Family Interview 

(FFI). FF Intervjun har fyra fokusområden; barnet själv, skola och kompisar, syskon samt 
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föräldrar. Inom varje område ställs samma typ av frågor som bästa/sämsta med någon/något. 

Frågor om relationer och emotioner berörs. Barnet blir ombett att förtydliga sina svar genom 

att ge dagliga exempel vad gör du och din bästa kompis när ni träffas?  Koherens bedöms 

genom hur överensstämmande och trovärdiga barnens svar i intervjun är. Steele och Steele 

(2005) fann inga genusskillnader, pojkar och flickor uppvisar samma grad av koherens när de 

undersöks med FFI, dock fann de, som förväntat, att generell koherens ökar med ålder. FFI 

anses lämplig för barn och ungdomar 6 – 16 år gamla (Kriss, Steele & Steele, 2012) och dess 

metod för att mäta koherens fungerar i olika kulturer/länder (Stievenart, Casonato, Muntean & 

van de Schoot, 2012).  Eftersom infallsvinkeln är idrottsaktiva barn utvidgades FFI något till 

att också innehåll idrottsrelevanta frågor nämn tre av dina bästa (idrotten) kompisar.  

 

Syfte 

Sammanfattningsvis, om idrottsaktiva barn utvecklar ett ”sporttävlingsscript”, kan man då 

finna konsekvens mellan hur effektivt de hanterar sportstävlingssituationen och barnets 

generella trygg-bas script, och kan detta ha samband med upplevd föräldrapress i idrotts-

situationen?  

 

Ett syfte med studien var att öka förståelsen av föräldrapress inom barnidrott.  Föräldrapress, 

stöd och involvering i barnens idrott sett från både barns och föräldrars perspektiv 

undersöktes.  Därutöver testades trygg-bas script tillgång i mellanbarndomen och dessutom 

användes ett nytt, sporttävling relaterat, scripttest för att undersöka om idrottsaktiva barn har 

utvecklat ett sporttävlingsscript.  Huvudsyftet var undersökning av samband mellan 

scriptkunskap för coping i en idrottsrelaterad situation (sporttävlingsscript) och trygg-bas 

kunskap generellt (SBST), samt huruvida koherens i barnens anknytningsrepresentation enligt 

en anknytningsintervju (FFI) också predicerar en stark trygg-bas script och scriptkunskap av 

coping i en idrottsrelaterad situation.  Därefter om koherens i barnets anknytnings-

representation och trygg-bas tillgång är relaterade till hur barnet upplever föräldrapress i 

idrottssammanhang. En hypotes var att barn med trygg anknytning upplever mindre 

föräldrapress i samband med sitt idrottande.   

 

Två studier genomfördes. Först en enkätbaserad undersökning ”Idrottsenkäten” för att 

undersöka barns och föräldrars involvering i barnidrott. Huvudstudien ”Anknytning och 

idrott” var en intervju- och enkätbaserad studie i syfte att undersöka förekomst av 

idrottsrelaterade script, sambandet mellan trygg-bas styrka i barnens idrottsrelaterade script, 

trygg-bas kunskap generellt (SBST) och tryggheten i barnets anknytningsrepresentation (FFI), 

samt diskutera samband mellan barnets anknytning och föräldrars involvering i barnets 

idrottande.  

 

 

STUDIE 1: Idrottsenkäten 

 

Metod 

 

Deltagare. Deltagarna i studien bestod av idrottsaktiva elever i årskurserna 3, 4 och 5 

från fem olika klasser i en skola i Mellansverige i en kommun med ca 11 000 invånare.  

  

Enkäten besvarades av 86 elever, 46 flickor (52.9 %) och 40 pojkar (47.1 %). Medelåldern för 

flickor var 10.72 år (SD = 0.81) och pojkar 11.07 år (SD = 0.89). Barnen fick uppge sin 

första- och sin andrahandsidrott. Fotboll var den vanligaste sporten och 54 % uppgav det som 
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sin förstahandsidrott och 12 % som andrahandsidrott. Fördelning (%): Fotboll (54/12), 

Ridning (12/1), Innebandy (8/14), Ishockey (8/5), Handboll (6/11). En vanlig kombination var 

fotboll på sommaren och innebandy på vintern. Fyrtiofem procent deltog bara i en idrott. 

Åttiotvå procent tränade 2-3 gånger per vecka. Hur länge de hade deltagit i sin idrott fördelar 

sig med 21.4 % i 1-2 år, 22.6 % i 2-4 år och 51.2 % i fyra år eller längre. Sju procent uppgav 

att mamma var med som tränare och 20 % att pappa var tränare. En motsvarande 

föräldraenkät besvarades av 41 mammor och 33 pappor till barnen. Medelåldern för män var 

42.9 år (SD = 7.2) och för kvinnorna 40.7 år (SD = 5.5). Huvuddelen av föräldrarna hade 

själva varit idrottsaktiva (78.4 %) och 47.3 % var idrottsaktiva när de besvarade enkäten (13.5 

% besvarade inte frågan).            

 

 Material. Med utgångspunkt i tidigare studier (Augustsson, 2007; Kanters et al., 

2008) utformades två frågeformulär, ett för barn och ett för föräldrar. Barnenkäten bestod av 

25 frågor medan det fanns 31 frågor i föräldraenkäten. Fokus för båda frågeformulären var 

barnets idrottande. I föräldraenkäten ingick även några frågor om förälderns eget tidigare och 

nuvarande idrottande. 

 

För uppskattning av föräldrapress önskades en svensk utgångspunkt och därför valdes 

Augustssons Föräldrapresskala (FPS: Augustsson, 2007). Den består av fem par motsägande 

påståenden, till exempel ”Barnet måste ibland träna för sin förälder även om barnet själv inte 

vill - Barnet måste inte träna för sin förälder om barnet inte själv vill”, där deltagaren ska 

välja ett av de två alternativen. Augustsson (2007) har rapporterat ett homogenitetsvärde för 

skalan på .438 (Cronbachs alpha). Barns upplevda föräldrapress mättes i denna studie med 

liknande påståenden som i FPS (Augustsson, 2007) men där ”barnet” är ersatt med ”jag/du”. 

En viktig skillnad är att de två motsatta påståendena inte är sammansatta utan separerade i 

föreliggande studie. Det medför att i denna studie är det 10 FPS påståenden.  Augustssons 

(2007) sammansatta frågor med motsägande par innebär att barnet svarar genom val av sida 

och dessutom enligt en gradering av svaret ”stämmer väldigt bra” eller ”stämmer bra”.  

Svarssystemet resulterar således i fyra svarsalternativ utan mittpunkt, vilket tvingar barnen att 

ta ställning. I likhet med andra studier (Carr, 2009; Kanters et al., 2008; Stein et al., 1999) har 

denna studie använt ett ”stämmer inte” alternativ. Svarsalternativen stämmer väldigt bra, 

stämmer ganska bra, stämmer inte användes för alla 10 påståendena. På en del frågor fanns 

möjlighet för barnet att avge separata svar för mamma respektive pappa. Vidare så 

undersöktes hur föräldrarna "utövar" föräldrapress. Föräldraenkäten består av samma typ av 

frågor/påståenden fast omformulerat så att föräldern svarar om barnet till exempel ”Barnet 

blir inte nervöst när jag är med på tävling, Måste barnet ibland träna även om det inte själv 

vill?” Svarsalternativen var också här stämmer väldigt bra, stämmer ganska bra, stämmer 

inte. Svarsalternativen för båda enkäterna graderas från ett till tre där ett -1- medför låg press. 

 

Faktoranalys på de 10 påståendena indikerade redundans. Fyra påståenden ingick slutligen i 

variabeln föräldrapress barn (föräldrapress ur barnets perspektiv): (1) Tycker din förälder att 

du lägger ner för lite tid på din idrott (2) Måste du träna även om du inte själv vill 

(mamma/pappa bestämmer det) (3) jag måste inte träna om jag inte vill, säger mamma/pappa 

samt (4) Jag är med i min idrott för att mina föräldrar tycker att det är bra. Cronbachs alpha 

= .47.  Efter faktor- och reliabilitetsanalys inkluderades i variabeln föräldrapress ur förälderns 

perspektiv följande frågor: (1) Tycker du att ditt barn lägger ner för lite tid på sin idrott? (2) 

Måste barnet ibland träna även om det inte själv vill (3) Barnet behöver inte träna om 

han/hon inte vill och (4) Barnet är med i idrott för att föräldrarna vill det. Cronbachs alpha = 

.60. Skalornas interna överensstämmelse är något låg i denna studie. För skalor med få items 

kan ett Cronbachs alfa värde på .5 accepteras men ett värde på över .7 är att föredra (Pallant, 
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2010). Frågorna som ingår i föräldrapresskalan (Augustsson 2007) uppnår inte heller den 

önskvärda interna samstämmigheten. En anledning till detta återkommande problem kan vara 

att föräldrapress är ett svårmätt begrepp, men jag har valt att presentera resultaten eftersom de 

antas ge en bra nog indikation på föräldrapress.  

  

Enkäterna innehåller också 11 frågor om ”Stöd och föräldrainvolvering”. Till exempel om hur 

aktivt involverade föräldrarna är i barnets idrottande (skjutsar, tittar på, hjälper till, 

berömmer), hur föräldrarna upplever att barnet kommer till dem för stöd och hjälp på 

tävlingar och deras syn på barnets autonomi (”det är viktigt och nyttigt att barnet kan klara sig 

själv på tävlingar”). Föräldrarna får också svara på om barnets idrottande är resurskrävande i 

tid respektive ekonomiskt.  De flesta frågorna har svarsalternativen stämmer väldigt bra, 

stämmer ganska bra, stämmer inte.  

  

Dessutom är det frågor om idrottsfaktorer så som idrottsgrenar, klubb, hur länge de har tränat 

samt varför. Till exempel Det viktigaste med att vara med i min idrott/mitt lag är: Vara med 

kompisar; Att vinna; Att få vara med och spela; Roligt; Att vara bäst. Föräldrarna får 

exempelvis svara på vad som är det bästa med barnets idrott.  På dessa frågor var det 

möjlighet att välja flera av svarsalternativen.  

  

Faktoranalys kan antyda två faktorer varav en faktor ”Barnets motivation” bestående av bra 

för kroppen, många kompisar i klubben, får vara med att spela, skoj att tävla, jag ville börja, 

roligt studerades vidare. Cronbachs alpha = .62. För att använda faktorn i vidare analyser blev 

svaren kodade så att 1 = svarat ja/satt kryss på det valet, 0 = ej svarat/ej valt. 

 

 Procedur. Under vårterminen 2011 togs kontakt med rektor som gav tillstånd till att 

studien kunde genomföras på skolan. Tillsammans med rektor togs kontakt med de respektive 

lärarna och material delades ut. Barnen fick ta hem: informationsbrev om studien, 

samtyckeblankett samt föräldraenkäten och ett returkuvert. Kuverten returnerades av barnen 

via lärarna. Det påpekades att deltagandet är frivilligt och att deltagarna kunde dra sig ur när 

som helst utan förklaring. Barnenkäterna gavs till lärarna. För att inte exkludera ett mindre 

antal barn fick alla i klassen materialet även om det var idrottsaktiv barn som var 

fokusgruppen för studien.  Lärarna genomförde barnenkäten i klassrummet när det passade 

dem. Barnen kunde svara på enkäten i en för dem känd miljö utan yttre påverkan, men en 

nackdel kan vara att genomförandet och instruktion kan skilja sig mellan klasserna. 

 

 

Resultat och diskussion 

Vid analysen av datamaterialet var det ibland ett bortfall på 1-2, detta är så litet att det inte 

antas påverka resultaten och det antal (N) som ingår i de respektive analyserna uppges. En del 

av resultaten har en snedvridning åt vänster, det genomfördes därför konsekvent 

"normalitetstester" för att avgöra om parametriska analyser skulle användas. Det genomfördes 

dessutom icke-parametriska tester för att kontrollera resultaten då parametrisk statistik 

använts. Resultaten av dessa tester redovisas bara ett fåtal gånger. Först presenteras resultaten 

av föräldrapress från barns och föräldrars perspektiv därefter föräldrastöd och involvering och 

slutligen varför idrott anses vara bra.  

 

Föräldrapress. Barns upplevelse av föräldrapress (FP barn) och hur föräldrar anser att 

de "utövar" press (FP föräldrar) redovisas i Tabell 1.  
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Tabell 1.  

 Antal svar, medelvärde och standardavvikelse för föräldrapress. 

         Pojkar/män 

 
N             M          SD 

Flickor/kvinnor 

 
    N           M         SD 

Totalt 

 
       N         M          SD 

FP barn totalt 
FP barn, intervju 
FP barn, ej intervju 
FP föräldrar 

40 
15 
25 
32 

6.35 
6.47 
6.28 
5.28 

1.78 
1.19 
2.07 
1.46 

44 
26 
18 
41 

1.78 
1.19 
2.07 
1.46 

1.64 
1.85 
1.31 
1.33 

84 
41 
43 
73 

6.12 
6.17 
6.07 
5.16 

1.71 
1.64 
1.79 
1.38 

Note: FP barn: Föräldrapress enligt barnet, FP föräldrar: Föräldrapress enligt förälderns svar, FP barn 
intervju: dessa barn deltog också i intervjuerna i studie två, FP barn ej intervju: barn som deltog bara i 
enkätstudien.  
 

Barnens upplevelse av föräldrapress (FP) är lågt, 67 % svarar övervägande ”stämmer inte”.  

Det medför ett medelvärde på 6.12 (skala 4 -12) för hela gruppen. Flickor upplever något 

lägre FP men det är inga signifikanta genusskillnader (t(82) = 1.18, p = .24, η
2 

= .02) som är 

jämförbart med Mann-Whitney test (U = 742, z = -1.26, p = .21, liten effektstorlek r = .14).   

Barnens ålder har ingen signifikant påverkan på FP. Av de barn som svarade på enkäten 

deltog cirka hälften i intervjustudien (studie 2). Det är inga signifikanta skillnader i upplevd 

FP mellan dessa grupper (t(82) = .27, p = .79, η
2 

= .00)
1
.  I kommande beräkningar användes 

FP-barn då det anses vara representativt, de barn som blev intervjuade urskiljer sig inte, de är 

varken mer eller mindre pressade eller ivriga i sin idrott än barn som inte deltog i 

intervjustudien.                        

 

T-test visar ingen signifikant skillnad mellan mammor och pappor (t(71) = .63, p = .53) vad 

gäller föräldrapress. I Tabell 2 redovisas frekvensfördelningen för föräldrapress. Som synes är 

det låga nivåer av både upplevd och "utövad" FP sett från barnens och föräldrarnas sida, dock 

upplever barnen lite mer FP.  

 

Tabell 2 

 Frekvensfördelning föräldrapress för barn och föräldrar (skala 4-12)          

Föräldrapress      4-6              7-9  10-12 

   n      (%)           n    (%)  n   (%) 

Barn (N=86)  56   (66.7)          26  (30.9) 2  (2.4) 

Föräldrar (N=73) 60   (83.3)          12  (16.4) 1  (1.4)  

 

Som andra studier har visat (för exempel Kanters et al., 2008) är det inte nödvändigvis graden 

av FP som är det viktigaste utan om det är diskrepans mellan barns upplevelse och föräldrars 

syn, det vill säga hur föräldrarna anser att de utövar press på barnen i tränings- och 

tävlingssituationer.  Även denna studie kan rapportera signifikanta skillnader mellan FP-barn 

(M = 6.12) och FP-föräldrar (M = 5.16), se Tabell 1.  
2
T-test visar att det är en moderat till 

stor signifikant skillnad mellan hur barnen upplever FP och hur föräldrarna anser att de utövar 

FP, (t(155) = 3.81, p = .0001, η
2  

= .09). 

 

Föräldrarnas press på barnen har inget signifikant samband med om föräldrarna själva är eller 

har varit idrottsaktiva. För 75 % är barnets idrott resurskrävande i tid och 42 % uppger att det 

                                                        
1
 Kontroll med Mann-Whitney test: z = -.36, p = .72, r = .04, visar motsvarande resultat.   

2
 Mann Whitney U, signifikant skillnad av moderat effektstorlek mellan FP-barn (median= 6.00) och FP-föräldrar 

(median= 5.00), (z = -3.82, p = .000, r = .30)  
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är ekonomiskt belastande. Det föreligger inte något samband mellan föräldrapress och om 

föräldrarna upplever att barnets idrott är resurskrävande varken i tid eller ekonomiskt.   

 

Föräldrastöd och involvering. I princip alla föräldrarna ansåg att det är viktig med 

stöd och tröst på tävlingar. I Tabell 3 redovisas fördelningen (i %) för svaren på stödfrågorna.  

 

Tabell 3 

Procentuell fördelning (%) av svar från föräldraenkäten (N = 73). 

                                                         Stämmer           Stämmer         Stämmer 
                                                                                                                     väldigt bra         ganska bra       inte 
 

Viktigt att stötta och trösta på tävling                      79.7             18.9            1.4 
Viktigt och nyttigt att barnet kan klara sig själv på tävling                     44.6             44.6          10.8 
Jag upplever att mitt barn kommer till mig för stöd och tröst på tävling              34.7             36.1          29.2 
Jag upplever att mitt barn går till tränare/ledare för stöd och tröst på tävling     37.5             52.8            9.7 

 

På frågan om det är viktigt och nyttigt att barnet kan klara sig själv på tävlingar är det en 

tydlig genusskillnad där papporna svarar signifikant mer ”stämmer väldigt bra” mot 

mammorna t(72) = -3.3, p < .001, η
2
 = .13 och det är en antydan till genusskillnad (p = .055, 

η
2
 = .13) att papporna i högre grad än mammor upplever att barnet söker stöd hos 

ledare/tränare. Också denna studie kan rapportera att föräldrarna är mycket involverade i 

barnens idrottande genom transporter, hjälper till i klubben och närvaro vid tävlingar. I Tabell 

4 redovisas procentuell fördelning av svaren och dessutom svarsfördelning på om föräldrar 

ger/barn upplever att de får ”alltid beröm efter tävling också vid förlust”.  

 

 

Tabell 4 

Föräldrarnas involvering i barnets idrott sett från föräldrars och barnens perspektiv.  

    Skjutsar/ 
    hämtar 
       (%) 

 Hejar/ 
hjälper till 
    (%) 

Tittar på 
 

(%) 

 
Nej   Sällan  Ibland    Ofta 

Beröm 
 

(%) 

 
Svb

a
     Sgb  Sinte 

Föräldrar (N= 74)     
Barn (N= 85) 

      95.6   
      80.0 

    94.6 
    72.0 

0.0 
1.2 

1.4 
8.6 

12.2 
33.3 

86.5 
56.9 

75.7 
85.0 

20.2 
11.8 

4.1 
4.1 

a: Svb = stämmer väldigt bra; Sgb = stämmer ganska bra; Sinte = stämmer inte  
 
 

 

I Figur 1 illustreras vad föräldrarna och barnet tycker är det bästa med barnets idrott. Detta 

var en flervalsfråga.   



13 

 

 

 
Figur 1. Det bästa med barnets idrott enligt barnen själva och deras föräldrar (%). 

 

Diskussion. Resultatet av studien visar att nivån av upplevd föräldrapress var låg, 

vilket är jämförbart med andra studier (Augustsson, 2007; RF, 2012). Utgångspunkten för 

enkätfrågorna om föräldrapress (FP) är Augustssons (2007) föräldrapress skala (FPS). För att 

få en bred syn på föräldrapress innehåller FPS komponenter av tidsaspekt, tvång, ofrivillighet, 

nervositet och skäll.  Föräldrapress är ett svårfångat begrepp och Augustssons breda 

tillnärmning medför att skalans beståndsdelar inte är starkt knutna till varandra (α = .438). 

FPS består av frågor/påståenden med en ”press” och en ”icke press” del. Denna studie 

använde samma typ av FP påståenden, men inte sammansatta. Det visade sig att en del 

påståenden då "faller helt ut" och kanske ännu mer när man dessutom har ett ”stämmer inte” 

alternativ.   

 

Tidsaspekt, tvång och ofrivillighet blev de parametrar som ingick i föreliggande studies FPS.  

Som resultatet visar är det ingen hög nivå av press på barnen men det kan ändå diskuteras i 

vilken grad det är tvång när barnet måste träna fast det "inte vill". En aspekt i det hela är att 

deltagelse i en idrottsaktivitet också medför ett visst ansvar, som föräldrarna och tränarna 

förmedlar till barnen. Detta stämmer också med svar från intervjun ”är jag riktigt sjuk 

behöver jag inte träna men om det är bara för att jag inte har lust, brukar mamma säga att 

jag ska gå på träningen”. Ofrivillighet fångas upp av frågorna jag är med i min idrott för att 

mina föräldrar tycker att det är bra, och den motsatta icke-pressfrågan jag är med i min idrott 

för att jag själv tycker det är bra och inte för att mina föräldrar tycker att det är bra. 

Resultaten visar att 46 % svarar att de är med i sin idrott för att föräldrarna tycker att det är 

bra. Det kan vara press, men skulle kunna uppfattas som att barnet vet att föräldrarna tycker 

att idrott är nyttigt, och mycket troligt har föräldrarna pratat med sina barn om detta. Det kan 

vara intressant att lägga märke till att påståendet barnet är med i idrott för att föräldrarna vill 

är det bara 11 % av föräldrarna som är eniga i. Igen syns diskrepansen mellan hur barn 

uppfattar sina föräldrar mot vad de anser. För övrigt svarade 90 % av barnen att de började 

med sin sport för att de själva ville.  

 

Enkäternas frågeformuleringar har betydelse. I den här studien genomfördes enkäten i 

klassrummet, så barnen hade tillgång till sin lärare som de kunde fråga om de inte förstod 
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frågan, det är dock väl så viktigt hur de uppfattar frågan. För FPS från förälderns perspektiv 

redovisas en något högre intern konsekvens vilket kan betyda att föräldrarna uppfattar 

påståendena något bättre/mer sammanhängande än barnen.  Antagligen besvarar föräldrarna 

enkäten mer socialt korrekt än vad barnen gör. 

 

Idrott är en viktig del av många barns vardag och resultat från studien och från RF (2012) 

visar att också föräldrarna anser det. Att ha roligt och att det är bra för kroppen är viktiga 

faktorer i barnets idrott. Fokus på att tävla, vinna och vara/bli duktig är mindre viktigt. Inte 

helt överraskande värdesätter barnen tävling och att känna sig duktiga högre än föräldrarna. 

Barnen uppger också att det är bra för kroppen, dock är det viktigaste och bästa med idrott att 

ha roligt. 
 

 

STUDIE 2: Anknytning och idrott 

 

Metod 

 

Deltagare. Av de barn som besvarade idrottsenkäten deltog 42 barn i intervjustudien 

med fördelningen 64.3 % flickor (N = 27, M = 10.58 år, SD = 0.91) och 35.7 % pojkar (N = 

15, M = 11.09 år, SD = 0.96). 

 

Material. Förutom information från barnenkäten användes följande två metoder:  

 

Secure Base Script Test. Psouni och Apetroaia (2009; 2011; 2013) har utvecklat ett 

trygg-bas script test som riktar sig mot svenska skolbarn, 8-12 år, Secure Base Script test 

(SBST).  Testen bygger på ledord (”word promt”) metoden som är etablerad för ungdomar 

och vuxna (Dykas et al., 2006; Waters & Waters, 2006). Här får barnet skapa berättelser 

utifrån 12 stödord som antas väcka anknytningsrelevant kunskap i vanliga scenarion. De 12 

orden är organiserade i tre kolumner med fyra ord i varje. Barnet läser orden kolumn för 

kolumn och tänker ut och berättar sedan en historia där (helst) alla orden ingår. Testet börjar 

med en neutral historia som används för uppvärmning (Emma/Robins födelsedag), därefter 

följer de fyra berättelsesramarna. Emma/Robin används i enlighet med barnets kön.  Testet 

avser att mäta styrka och detalj i barnets trygg-bas script i föräldra-barn relationer (2 

berättelsetitlar: Emma/Robins olycka och Emma/Robins matteprov) samt i relationen mellan 

bästa vänner (Emma/Robin har bekymmer i skolan och Emma/Robin flyttar).  Berättelserna 

transkriberas, kodas och scriptedness bedöms på en sjugradig skala enligt manual. 

Bedömningen görs utifrån antagande om att en välutvecklad, stark och detaljerad trygg-bas 

script innehåller flera grundläggande komponenter (Psouni & Apetroaia, 2009). Högre poäng 

ges således när flera av de följande momenten ingår i barnets berättelse;  

 

(1) förälder/vän stöttar barnets aktivitet/utforskning och finns tillgänglig som stöd och resurs; 

(2) barnet upplever ”problem”, blir stressad/ledsen; (3) hjälp efterfrågas, vänder sig till 

förälder/vän; (4) frågan om hjälp uppfattas och erbjuds; (5) hjälpen mottas, barnet och 

förälder/vän möts; (6) hjälpen medför att problemet löses samt att barnet får tröst och 

affektreglering och (7) de inblandade återupptar sin(a) aktivitet(er) eller övergår i annan 

konstruktiv (gemensam) aktivitet (Psouni & Apetroaia, 2011; Waters & Waters, 2006). Detta 

tyder på att barnet har tillgång till sina mentala trygg-bas scripts. Berättelser som saknar 

momenten och/eller fokuserar på konflikt ger låga poäng. Berättelser som har stor 
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detaljrikedom, är välutvecklade och som beskriver karaktärernas emotioner ger högre poäng, 

detta anpassas dock efter barnets ålder eftersom det antas att yngre barn berättar mindre 

detaljrikt än äldre för samma grad av scriptedness.   

 

Psouni och Apetroaia (2011; 2013) rapporterar hög begreppsvaliditet för SBST. Barnens 

scriptedness korrelerar högt med trygg-bas tillgänglighet hos mamma (r = .51, p < .0001) och 

pappa (r = .33, p < .03) samt med koherensen i barnets berättelse från en anknytningsintervju 

(r = .31, p = .05) mätt med FFI (Steele & Steele, 2005) och dessutom måttligt stark och 

signifikant korrelation till Kerns Security Scale (Kerns et al., 2001). Detta tyder på att SBST 

är ett reliabelt och valitt mått på förekomst av trygg-bas script hos skolbarn.  

 

Sporttävlingsskript. Infallsvinkeln för denna studie är svenska skolbarn som är 

idrottsaktiva. Därför introducerades här en ny berättelseram, ”Robins/Emmas tävling”. En 

modifierad svensk version av ”Tennis match” (Dykas et al., 2006) användes. De 12 orden var: 

turnering; nervös; mamma/pappa; be om hjälp; motståndare; diskuterar; taktik/strategi; 

spelet börjar; förlora; titta; mamma/pappa; tummen upp. Ordet tävling eller turnering 

anpassades efter barnets sport. Figur 2 visar en berättelse med hög och en berättelse med låg 

scriptednesspoäng. 

 

Exempel på en berättelse med hög scriptednesspoäng:  

Emma ska på en turnering, hon är väldigt nervös.  Hon får skjuts av sin mamma och de vet inte vart de 

ska gå så de ber om hjälp. Emma får en motståndare som hon ska spela mot. De diskuterar vem som 

ska börja och Emma och hennes mamma lägger upp en strategi.  Spelet börjar. Det blir en hård tävling 

men Emma förlorar. Hennes pappa och mamma och lillebror sitter och ska titta.  Hennes pappa 

kommer dit och tycker Emma var jätteduktig fast hon förlorade och gör tummen upp.  

 

Exempel på en berättelse utan tydligt trygg-bas script/ låg scriptednesspoäng:  

Robin skulle tävla på i en turnering och han var nervös ut ifall de förlorar, ja om de förlorar. Innan 

man börjar köra har man taktik, så diskuterar man lite. Sen när spelet börjar ser han att mamma och 

pappa är där. Sen gör han illa sig, typ stukar foten, då skriker han på hjälp, då skriker han på mamma 

och pappa, då står de där, då blir mamma ledsen men sen gick det bra då tog han tummen upp. 

Figur 2. ”Robins/Emmas tävling”: berättelser med hög och låg scriptednesspoäng. 
 

Friends and Family Interview. Koherens som en indikator på anknytningstrygghet 

hos skolbarn är basen för den semi-strukturerade intervjun Friends and Family Interview 

(FFI) utvecklad av Steele och Steele (2005). I denna studie används den av upphovsforskarna 

godkända svenska versionen av instrumentet översatt till och anpassad för svenska 

förhållanden av Psouni (2010). Metoden bygger på att genom analys av svaren som barnen 

ger på frågorna kan barnets anknytningsmönster klassificeras. Intervjun består av frågor om 

barnet själv, kompisar (bästa vän), skola, syskon och föräldrar.  Barnet ombeds bland annat 

beskriva det bästa/sämsta; vad/vem det tycker mest/minst om. Ofta blir barnet bett om att 

illustrera sitt svar med exempel. En typ av fråga är vad gör du när du är upprörd? Svaret på 

den här frågan är mycket avslöjande för om barnet känner eller inte att det har tillgång till en 

trygg bas och en säker hamn (Kriss, Steele & Steele, 2012). I slutet av intervjun kommer de 

förmodade svåraste frågorna, t.ex. vad tror du att din mamma/pappa tycker om dig? hur tror 

du att din relation till dina föräldrar är om fem år? Denna typ av frågor medför att barnet 

behöver visa i vilken grad det kan reflektera över sina relationer till familjen och vänner 

(Kriss et al., 2012).  Fokus är inte vad barnet svarar utan hur det svarar och på vilket sätt det 

kan prata om känslor. Intervjuaren ska se till att dialogen flyter på men ska inte pressa fram 
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svar, eller komma med många tilläggsfrågor för att få tydligare svar. Intervjun transkriberas 

och kodas av en auktoriserad tillförlitlig kodare (för detaljerad beskrivning av kodning se 

Kriss et al., 2012). Intervjun består av frågor i åtta huvudkategorier; koherens, reflexivt 

tänkande, trygg-bas/säker hamn, självkänsla, kompisrelationer, syskonrelationer, ängslighet 

och försvarsmekanismer samt differentiering av föräldraroller. Varje kategori är därefter 

uppbyggd av underkategorier. Koherens i svaren bedöms på fyra underskalor: (1) 

Sanning/kvalitet; (2) Ekonomi/kvantitet; (3) Relation/relevans för frågan; (4) Uppförande och 

samarbete under intervjun. Steele och Steele (2005) uppger en intern reliabilitet för de här 

fyra (Cronbachs alpha = .74 - .88).  I föreliggande studie var den interna reliabiliteten mellan 

dessa fyra dimensioner Cronbachs alpha = .94. Stievenart med kollegor (2012) uppger en 

intern konsekvens α = .83.  Dessutom görs en övergripande koherensbedömning för att få en 

korrekt och acceptabel bild av den intervjuade personen (barnet). Bedömningen om barnet har 

trygg-bas/säker hamn tillgång görs för mamma respektive pappa eller om det finns någon 

annan signifikant person. Kriss med kollegor (2012) rapporterar att, med beaktning av att FFI 

är relativt nyutvecklat, visar det robust interbedömare reliabilitet och begreppsvaliditet. 

 

I denna studie kompletterades FF intervjun genom tillägg av idrottsspecifika frågor. I 

exempelvis frågan vad tror du din pappa tycker om dig blev det tillagt vad tror du din pappa 

tycker om dig som XX idrottare (anpassat till barnets idrott), berätta om en träning, match, 

tävling.  För barnen i klass 5 blev FFI ytterligare utvidgad genom frågor som relaterar till 

föräldrarnas involvering i barnens idrottande ”berätta om en träning, tävling, Var 

mamma/pappa med? Vad tycker du om det? Nervös? Hur känns det? Förlorar/vinner – vad 

säger mamma/pappa?”. Till frågan vad gör du när dina föräldrar inte har tid för dig? blev 

det lagt till Om de inte har tid att följa med på match? Frågorna anknyter till enkäterna och 

det antas kunna bidra till en djupare förståelse av föräldrapress vid koppling av enkätsvar med 

intervjusvar (Augustsson, 2007).   

 

 Procedur.  

  

 Rekryteringsprocessen. Gemensam med studie 1.  

  

 Testförfarandet.  Testerna (SBST berättelserna) och intervju (FFI) genomfördes i 

skolan i ett enskilt rum. Passande tidpunkter avtalades med respektive lärare och testpersonen 

(barnet) lämnade sina aktiviteter och gick till testledaren (författaren). Testledaren försäkrade 

sig om att barnet ville delta. Först testades barnet med SBST enligt Psouni och Apetroaias 

(2009) testinstruktioner. Barnet delgavs titel för varje berättelse samt upplystes om 

kamratrelationen i de test där den är aktuell. Barnet fick läsa orden och tänka och börja berätta 

när det var redo.  Testledaren informerade om att allt som blev sagt skulle stanna mellan dem 

men att det blev inspelat för senare transkribering och bearbetning, samt att de när som helst 

kunde ta paus eller börja om på nytt i sin berättelse. Namnet på berättelsernas huvudperson 

Robin eller Emma anpassades för att matcha testpersonens kön.   Efter SBST informerade 

testledaren om FFI intervjun och försäkrade sig om att barnet ville fortsätta. På nytt blev det 

påpekat att inspelningen var för senare transkribering och bearbetning och att allt som barnet 

berättar förblir anonymt. När barnet var redo genomfördes intervjun enligt mallen (Psouni, 

2010; Steele, Steele & Kriss, 2009).   

 

Poängsättning av SBST.  Transkriberingarna kodades historia för historia, dvs. alla 

Emmas/Robins olycka kodades efter varandra, detta för att undvika intrabedömare bias.  

Författaren samt en tränad, tillförlitlig kodare bedömde berättelserna. Om bedömningen avvek 

mer än två poäng behandlades dessa berättelser i konferens, detta var tillfälle för 1-2 % av alla 
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berättelser. Medelvärden över de två kodarnas poäng beräknades sedan. En delscore baserat 

på berättelserna ”matteprov” samt ”olycka” representerade trygg-bas script beträffande 

föräldra-barn interaktioner (Föräldrar), medan en delscore baserat på ”bekymmer” samt 

”flyttar” representerar trygg-bas script i kompisrelationerna (Kompis). SBST-total är 

genomsnitt för de fyra berättelserna. Interbedömmar korrelationer blev: matteprov (.91), 

olycka (.91), Föräldrar (.92), bekymmer (.95), flyttar (.96), Kompis (.96), Total (.95) samt för 

sporttävlingsscript (.92).  Andra studier rapporterar interbedömare reliabilitet r = .92 – .97 

(Hammar & Lindstrand, 2011), .84 – .87 (Psouni & Apetroaia, 2011) och .70 – .82 (Hedlund 

& Lymar, 2011). Den interna överensstämmelsen mellan berättelserna i SBST var i denna 

studie Cronbachs alfa = .77. Tillsammans med ”tävling” berättelsen blev den interna 

konsekvensen för alla fem historierna α = .77. Andra studier har rapporterat en intern 

konsekvens för de 4 SBST berättelserna, α = .87 (Hammar & Lindstrand, 2011; Psouni & 

Apetroaia, 2011); α = .79 (Hedlund & Lymar, 2011). 

 

Bedömning av FFI. Intervjun transkriberas och kodas av en auktoriserad kodare. 

Bedömningarna görs med en fyrgradig skala enligt följande: 1= inga bevis; 2= lite, 3= 

moderat, 4= tydligt markerade bevis och dessutom 0= information saknas. Poäng 4 ges när 

berättelsen är mycket sanningsenlig och innehåller mycket lite otrovärdighet eller 

motsägelser. Påståenden om sig själv och andra är förnuftiga och underbyggs med specifika, 

realistiska exempel. Baserat på hela intervjun görs en anknytningsklassificering till en av 

följande kategorier: Trygg-autonom; otrygg-avvisande; otrygg-självupptagen och dis-

organiserad/desorienterad. Slutligen görs en kategorisk klassificering av barnet till en av 

anknytningskategorierna (1) trygg-autonom (2) trygg-annat (3) otrygg-avvisande (4) otrygg- 

upptagen och (5) otrygg-annat (Steele, Steele & Kriss, 2009).  

 

Etik. Föräldrarna skrev under på samtyckeblanketten och medgav att de förstod vad 

deras medverkan i studien innebar och/eller att de godkände barnets medverkan. Alla 

individer som deltar är anonyma, data behandlades anonymt och endast resultat på gruppnivå 

publiceras. Metodvalet och tillvägagångssättet i föreliggande studie bör anses som etiskt 

försvarbart. Testerna mäter implicit information (Psouni & Apetroaia, 2009; Steele & Steele, 

2005) och själva testingen utsätter inte testpersonen (barnet) för betydande stress eller ångest. 

För att försäkra sig om detta avslutades varje intervju med att testledaren frågade barnet om 

det kände sig upprörd och om det hade något att tillägga. För de barn som ville prata och/eller 

berätta mer fanns det tid.  
 

Resultat och diskussion 

Först presenteras resultat relaterat till trygg-bas styrka generellt och i relation till sport-

tävlingsscript, därefter SBST och FFI analyser och slutligen samband mellan anknytning och 

idrott.    

 

Secure Base Script Test (SBST-scriptedness) – Sporttävlingsscript.  I Tabell 5 

visas barnens grad av trygg-bas tillgång mätt med SBST.  
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Tabell 5.   

Antal deltagare, medelvärde och standardavvikelse för SBST skårs. Skillnad mellan pojkar 

och flickor (t-test).  

          Pojkar 

 
N        M       SD 

       Flickor  

 
 N        M        SD 

t-test 

 
t(42)

a 

        Totalt 

 
 N         M       SD 

SBST matte 
SBST olycka 
SBST Föräldrar

b 

SBST bekymmer 
SBST flyttar 
SBST Kompis

c
 

SBST Total
d 

Sporttävlingsscript
e 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

3.73 
4.10 
3.92 
3.71 
3.77 
3.74 
3.83 
3.64 

0.97 
0.46 
0.61 
0.79 
0.73 
0.67 
0.59 
0.79 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

4.04 
4.17 
4.10 
3.95 
4.11 
4.03 
4.07 
4.05 

0.70 
0.68 
0.61 
0.72 
0.77 
0.64 
0.54 
0.70 

- 1.18 
- 0.36 
- 0.96 
-1.00 
-1.42 
-1.40 
-1.33 
-1.72 

42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 

3.93 
4.15 
4.04 
3.86 
3.99 
3.93 
3.98 
3.90 

0.80 
0.61 
0.61 
0.74 
0.76 
0.66 
0.56 
0.75 

 a= t-test signifikant med ** p < .01, * p < .05 och 
+ 

p < .10; b= delscore (matte + olycka); c= delscore 
(bekymmer + flyttar); d= alla fyra berättelser; e= den nya berättelsen ”tävling”. 

 

Skulle den nya SBST ”tävling” berättelsen mäta trygg-bas tillgång? Korrelationsanalyser 

visar att Sporttävlingsscript (tävling) korrelerar signifikant med alla berättelser utom olycka  

(r = .36 - .47, p < .05) samt med delscore Föräldrar och Kompis och med SBST-Total (r = .35 

- .44, p < .02). Oberoende T-test visar att det inte är några signifikanta genusskillnader för de 

respektive SBST dock finns det en antydan att det kan föreligga skillnader mellan pojkar och 

flickor för Sporttävlingsscript (t(40) = -1.72, p = .09, d = 0.54). 

 

SBST scriptedness bedöms på en skala från 1-7. Med en cut-off vid 4 poäng delades 

deltagargruppen i deltagare vars scriptedness poäng är högre än cut-off som indikerar en 

närvaro av trygg-bas script (”trygg-bas”) och deltagare vars scriptedness poäng är under som 

antyder frånvaro av trygg-bas script och benämns (”otrygg”).  För SBST Total som består av 

fyra berättelser sattes gränsen vid 3.8  för att barn som redovisar tydlig kunskap om trygg-bas 

i tre av fyra berättelser (med poäng som då kan vara minst = 4) och en mindre tydlig 

berättelse (med poäng till exempel = 3.5) borde klassas som trygga. Medelvärdet SBST-Total 

för barn klassificerade som trygga var M = 4.40 (23 barn, SD = 0.45) och otrygga M = 3.48 

(19 barn, SD = 0.23), som innebär en 55/45 % fördelning i barngruppen. Motsvarande 

medelvärden för Sporttävlingsscript var M = 4.48 (21 barn, SD = 0.50), och otrygga M = 3.33 

(21 barn, SD = 0.44) som medför en 50/50 % fördelning.   

 

Tabell 6 redovisar hur trygg/otrygg klassificering med SBST-Total är i relation till den nya 

Sporttävlingsscript, (Chi
2 

= 4.71, Kappa = .33, p = .03). Kappa är signifikant lågt till moderat, 

detta innebär att klassificering av trygg/otrygg med SBST-total eller Sporttävlingsscript visar 

låg till moderat grad av enighet. ANOVA analys visar att Sporttävlingsscript scriptedness 

skiljde sig signifikant mellan den SBST-total baserade dikotomiseringen av barngruppen till 

trygga och otrygga (F(1,40) = 5.05, p = .03, partiell η
2
 = .11).   

 

Tabell 6 

Korstabulering mellan SBST-total och Sporttävlingsscript för trygg eller otrygg scriptedness 

 Sporttävlingsscript 
Trygg-bas 

Sporttävlingsscript 
Otrygg 

Totalt  

SBST-Total 
          Trygg-bas 
          Otrygg 
          Totalt 

 
15 
6 

21 

 
8 

13 
21 

 
23 
19 
42 
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Vidare användes t-test för att undersöka förekomst av eventuella genusskillnader. För SBST-

Total fanns inga signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor när man delade gruppen i 

trygga t(21) = -.66, p = .51 (Mpojkar = 4.31, n =  7; Mflickor = 4.43, n = 16) respektive otrygga  

t(17) = - 1.26, p = .22 (Mpojkar  = 3.41, n =  8; Mflickor = 3.54, n = 11). Det förekom inte heller 

några genusskillnader för Sporttävlingsscript.   

 

SBST och Friends and Family Interview (FFI). Barnens anknytningsmönster och 

grad av trygg-bas tillgång undersöktes även med FF intervjun. Med FFI görs en slutgiltig 

klassificering till en av fem kategorier. I denna studie blev samtliga barn klassificerade till 

kategorin ”trygg–autonom” eller ”otrygg–avvisande”. Dessa jämfördes mot dikotoma 

scriptednesspoäng baserat på SBST-total.  Det är en signifikant låg till moderat överens-

stämmelse mellan FFI och SBST klassificeringarna (se Tabell 7: Chi
2 

= 20.41, kappa = .267, 

p < .0001). En ANOVA analys visade att barn klassade som trygga (FFI) hade signifikant 

högre scriptednesspoäng i SBST jämfört barn som klassades som otrygga F(1,39) = 51.64,     

p < .0001, partiell η
2
 = .57.   

 

Tabell 7. 

Korstabulering mellan barnens klassificering baserat på FFI och SBST dikotomiserade 

scores, N=41 
 

 
FFI Klassificering 

Trygg-bas 
SBST 

Otrygg 
SBST 

Medelvärde 
scriptedness 

SD 

Trygg (N = 23) 
Otrygg – avvisande (N = 18) 

20 
2 

3 
16 

4.40 
3.48 

0.40 
0.23 

 

 

Nästa steg i analyseringen var att undersöka samband mellan SBST och FFI som gjordes med 

kontinuerliga variabler. Som visas i Tabell 8 fanns flera för studien intressanta samband.  

Resultatet visar en stark, positiv korrelation mellan SBST-total och den kontinuerliga FFI 

variabeln trygg (r = .64, p = .001), en stark, negativ korrelation med den kontinuerliga FFI-

otrygg-avvisande (r = -.61, p = .00). Dessutom SBST-total korrelerar med FFI övergripande 

koherens (r = .42, p = .007).  Även SBST-total och trygg-bas mamma (r = .58, p = .0001) 

samt SBST-total och trygg-bas pappa (r = .43, p = .006) var signifikant korrelerade.  

 

Tabell 8. 

Korrelationsmatris; SBST, Sporttävlingsscript, FFI och Föräldrapress barn (FP barn) 

 
SBST 
Föräldrar 

SBST 
Kompis 

 SBST 
 Total 

Sport 
tävling 

FFI 
Trygg 

FFI               
Otrygg 

Trygg- 
bas 
Mamma 

Trygg- 
bas  
Pappa 

 
FP  
barn 
 

SBST Föräldrar     -          
SBST Kompis    .593

**
  -         

SBST Total    .884
**
  .901

**
  -        

Sporttävling    .346
*
  .428

**
  .435

**
  -       

FFI Trygg    .615
**
  .517

**
  .641

**
  .394

*
  -      

FFI Otrygg   -.557
**
 -.511

**
 -.605

**
 -.405

**
 -.864

**
 -     

Trygg-bas Mamma    .492
**
  .526

**
  .577

**
  .329

*
  .800

**
 -.651

**
  -    

Trygg-bas Pappa    .431
**
  .321

*
  .425

**
  .068  .728

**
 -.651

**
  .632

**
 -   

FP barn   -.465
**
 -.117 -.317

*
 -.416

**
 -.322

*
  .239 -.300 -.143   - 

** = Korrelation är signifikant på .01 nivå.  * = Korrelationen är signifikant på .05 nivå (2-tailed). 
Trygg bas mamma/pappa (FFI). 
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Kontroll för ålder påverkar korrelationerna marginellt. Difference score mellan FP-föräldrar 

och FP barn genomfördes och analyserades mot SBST. Signifikant korrelation med SBST-

Föräldrar (r = .35, p < .01) och Sporttävling (r = .42, p < .01).  

 

FFI och Sporttävlingsscript. Även här kan det rapporteras om signifikanta 

korrelationer mellan scriptedness i sporttävlingsscript och anknytningsrepresentationer (FFI), 

positiva för ”trygga” och negativa för ”otrygga” delskalor ur FFI. Sporttävlingsscript 

scriptedness korrelerade signifikant positivt med trygg-bas mamma (r = .33, p < .05) dock 

fanns det ingen korrelation med trygg-bas pappa. Däremot fanns det en positiv korrelation 

med ”role reversal father” (r = .39, p < .05). 

 

Anknytning och föräldrapress. När nu resultaten från anknytningsklassificeringar 

och trygg-bas script tillgång förelåg var det dags att undersöka hypotesen om samband mellan 

trygghet och upplevelse av föräldrapress (FP). Som kan ses i Tabell 8, fanns det en medium 

negativ korrelation mellan FP barn och SBST Total (r = -.32, p = .004) samt, SBST-föräldrar 

(r = -.46, p = .002), men ingen signifikant korrelation med SBST-kompis. Dessutom en 

tydlig, signifikant negativ korrelation mellan FP och Sporttävlingsscript (r = -.42, p = .007). 

FP korrelerar också signifikant negativt med FFI-trygg.  

 

Idrottsfaktorer och anknytning. Som en sista analys undersöktes om det kunde 

påvisas något samband mellan faktorn ”Barnets motivation” (som innehåller sex items) från 

enkäten och barnens anknytningsprofil, samt om denna faktor kan ses vara en motvikt till 

upplevd föräldrapress. Korrelationsanalys visade att ”Barnets motivation” korrelerade 

medium starkt, positivt och signifikant (p < .01) med SBST-total, SBST-Föräldrar, trygg-bas 

mamma, trygg-bas pappa samt med FFI trygg (korrelationer r = .39 - .43). Det fanns dock 

inga signifikanta samband mellan ”Barnets motivation” och någon av de egenskaper i barnens 

anknytningsprofil som indikerar brist på trygghet, inte heller någon korrelation med 

föräldrapress.   

 

Diskussion. Höga interbedömare korrelationer och bra intern konsekvens för 

berättelserna replikerar tidigare studiers fynd (Clucas & Psouni, 2011; Psouni & Apetroaia, 

2013) och bekräftar att Secure Base Script Test (SBST) är ett reliabelt instrument för att mäta 

skolbarns trygg-bas scriptedness. Barnens scriptedness poäng är jämförbart för de olika 

berättelserna vilket tyder på att deras trygg-bas script är tillgängligt för olika sorters 

situationer och är konsistent i olika sammanhang, som tidigare visat av Psouni och Apetroaia 

(2013), samt i trygg-bas script studier med tonåringar (Dykas et al., 2006).  

 

Den positiva korrelationen med koherens (FFI) är något svagare för Sporttävlingsscript än för 

SBST Total scriptedness. En förklaring kan vara att SBST-Total består av fyra berättelser som 

ger en bredare och mer generell tillgång till trygg-bas scripts mot en tävlingsberättelse. Det 

skulle kunna vara att sporttävlingsscriptet är mindre färdigutvecklat hos skolbarn fast detta 

bör ses i relation till att barnen i studien har varit aktiva i sin sport i stort sett lika länge som 

de har gått i skolan. Det är mycket vanligt att organiserade sportaktiviteter påbörjas i 

sjuårsåldern. Å andra sidan, om skolbarn i årskurs 3-5 har hunnit utveckla trygg-bas script 

relaterade till skolaktiviteter, ”matteprov/bekymmer i skolan” (Psouni & Apetroaia, 2013) kan 

det antas att sporttävlingsscriptet också skulle vara utvecklat.  
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Generell Diskussion 

 

Syftet med studien var att öka förståelsen av föräldrapress inom idrott sett från både barns och 

föräldrars perspektiv. Dessutom undersöktes, för första gången, förekomst av idrottsrelaterade 

trygg-bas script och vidare sambandet mellan dem och trygg-bas generellt och trygghet i 

barnets anknytningsrepresentation. Därefter undersöktes om det förelåg samband mellan 

barnens anknytningsrepresentation och trygg-bas tillgång i relation till upplevelse av 

föräldrapress i idrottssammanhang.  

 

En rad intressanta resultat förekommer i studien. Nivån av föräldrapress är låg, dock upplever 

barnen signifikant något mer press än vad föräldrarna anser att de utövar. Tidigare studier 

replikeras och befäster Secure Base Script Test som ett reliabelt och valitt mått för att 

undersöka skolbarns trygg-bas scripts. Därutöver finner studien att det idrottsrelaterade 

”sporttävlingsscript” korrelerar med de övriga SBST variablerna samt med flera FFI 

parametrar. Anknytningsrepresentationer och trygg-bas tillgång samt sporttävlingsscript 

uppvisar samband med föräldrapress. Avslutningsvis kan nämnas att den ur idrottsenkäten 

faktoranalysurskilda ”motivationsfaktorn” visar på möjliga intressanta samband med 

anknytning. Antagligen har tryggt anknutna barn en trygg-bas kunskap som är nyttig i 

idrottssituationer, vilket framhäver anknytningsteorins relevans för sportpsykologi.  

  

 

Trygg-bas scriptedness och Sporttävlingsscript 

Ett intressant resultat är att det för studien utvecklade sportscript ”tävling” uppvisar samma 

höga interbedömar korrelationer och ihop med de övriga fyra berättelserna ger en bra intern 

konsekvens. Vidare korrelerar Sporttävlingsscript med allt utom ”olycka” (3 övriga 

berättelserna, SBST-total och de två delscores Föräldrar och Kompis).  Detta antyder att för 

idrottsaktiva barn medför en historia med en tävlingssituation att deras trygg-bas script är 

tillgängliga. Script utvecklas och blir mer detaljerade med ålder och erfarenhet (Fivush, 2006) 

och idrottsaktiva barn utvecklar antagligen ett idrottsscript. Ytterligare ett steg i att jämföra 

metoderna togs genom dikotomisering utifrån trygg-bas tillgång till ”trygg” eller ”otrygg”.  

Resultatet visar att sportberättelsen ”tävling” kan användas på samma sätt som de andra SBST 

berättelserna för att undersöka skolbarns trygg-bastillgång.  Det relativt låga antalet deltagare 

medför begränsning på att dra slutsatser och studien kommer därför att följas upp med fler 

skolbarn. 

  

Sporttävlingsscriptets korrelation med scriptedness-Föräldrar och ännu starkare med SBST-

scriptedness i relation till Kompis kan tyda på att trygga barn också använder sig av 

kompisarna som stöd. Att barnen har stöd och trygghet av sina idrottskompisar bekräftas 

också från FF intervjuerna.  Carr (2009) fann att idrottsaktiva pojkars anknytningsrelation till 

sina föräldrar korrelerade med deras vänskapskvalitéer till idrottskamraterna. 

Anknytningsdimensionen målinriktat partnerskap (Bowlby, 1969/1982) var den starkaste 

predikatorn och detta kan tyda på att de interna modellerna som barnen har kan användas i ett 

idrottssammanhang. Lojalitet, förmågan att lösa konflikter och stötta varandra är sådana 

användbara egenskaper. Målinriktat partnerskap kan också bidra till hur barnen uppfattas av 

de andra i laget och deras popularitet (Carr, 2009). Vidare fann Carr att idrottskompisar där 

båda har en trygg anknytning har en betydligt bättre vänskap än par där båda är otrygga eller 

par med en av varje. Pojkar i vänpar med två trygga uppfattas mer positivt av lagkamrater och 

ledare. Barn– föräldrar anknytningen förändras i mellanbarndomen genom att närhetsbehovet 

blir ett tillgänglighetsbehov och det är mer samreglering. Vänner betyder mer och barn kan 
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rätta sitt anknytningsbeteende mot dem, särskilt när föräldrarna inte är där (Kerns, 2008). 

Föräldrarna till idrottsaktiva barn deltar mycket i barnets idrottande, trots det, kan det antas att 

barnet utför en stor del av sitt idrottande utan föräldrar med kompisar. Sporttävlingsscript är 

den enda SBST berättelse där det kan vara vissa tendenser till genusskillnader. För gruppen 

pojkar är det en mycket stark korrelation mellan scriptedness i Sporttävling och scriptedness i 

SBST-Kompis berättelserna, dock är antalet barn litet vilket begränsar möjligheten att dra 

några konklusioner av detta fynd.  

 

Anknytning och Sporttävlingsscript  

Trygg-bas stöd från mamma respektive pappa undersöks med FFI och denna FFI dimensionen 

kan på samma sätt som SBST scriptedness ses på som indikation på att trygg-bas tillgång 

finns hos barnen. Resultatet i studien visar att det är en tydlig association mellan SBST 

scriptedness och FFI trygg-bas tillgänglighet hos mamma respektive pappa. Denna replikering 

av Psouni och Apetroaia (2013) styrker begreppsvaliditeten för SBST metoden. Vidare finnes 

en starkt positiv korrelation mellan SBST och FFI trygg och samtidigt ett negativt samband 

med FFI otrygg, samt att SBST korrelerar med koherens (FFI) alltså att det föreligger ett 

samband mellan trygg-bas script och den mentala anknytningsrepresentationen. I 

överenstämmelse med andra studier med vuxna (Coppola et al., 2006), tonåringar (Dykas et 

al., 2006) och skolbarn (Psouni & Apetroaia, 2013) visar detta att SBST ledordmetoden får 

fram/triggar barnens trygg-bas och används i deras berättelser om Emma/Robin och att detta i 

sin tur stämmer med trygg-bas erfarenheter som framkommer genom FFI intervjun.  

Dikotomiserade SBST scriptedness poäng har en stark positiv korrelation med trygg 

anknytningsrepresentation (FFI). De två metoderna SBST och FFI överensstämmer (låg till 

moderat) i anknytningsklassificering och resultatet replikerar tidigare studier (Psouni & 

Apetroaia, 2011). Med fler studier och ökat antal deltagare har detta förstärkts till ett starkt 

samband (Psouni & Apetroaia, 2013) vilket ytterligare bevisar begreppsvaliditeten för SBST 

och att skolbarn i mellanbarndomen har utvecklat anknytnings-script som finns tillgängliga i 

de inre arbetsmodellerna hos tryggt anknutna barn. 

 

Resultaten för Sporttävlingsscript är motsvarade, positiva korrelationer med trygg 

anknytningsrepresentation, trygg-bas tillgång till mamma och negativ med otrygg 

anknytningsrepresentation, dock finns inget samband med trygg-bas tillgång hos pappa (FFI). 

Detta kan ses på, som andra studier har visat (Dykas et al., 2006; Psouni & Apetroaia, 2013) 

att mamman är den primära anknytningspersonen. Papporna upplever i större grad än 

mammorna att barnen söker stöd hos ledare/tränare. Båda föräldrarna är lika aktivt 

involverade i barnets idrottande, men trots detta verkar det som att barnet inte använder trygg-

bas scripts i relation till pappan för att tackla anknytningsaktiverande situationer vid 

tävlingssammanhang. En förklaring kan vara att barnets tidiga trygg-bas kunskap är knutet till 

mamman.  En annan möjlig förklaring är att barnet hänvänder sig mot pappa för 

instrumentellt stöd och mamma för emotionellt. Enligt Grossmann, Grossmann, Fremmer-

Bombik, Kindler & Scheuerer-Englisch (2002) är det framförallt mammorna som primärt ger 

tröstande och stöttande trygg-bas stöd medan papporna mer ger utforskande stöd.  

 

Anknytning/trygg bas – Föräldrapress 

Med förbehåll för de osäkerheter som föreligger uppvisar studien intressanta resultat för att 

det kan finnas samband mellan idrottsaktiva skolbarns anknytning och upplevd föräldrapress. 

Hypotesen om att trygga barn upplever mindre föräldrapress (FP) finner studien ett visst stöd 

för. Upplevd press från föräldrarna är starkt negativt relaterat till scriptedness-Föräldrar och 

Sporttävlingsscript, negativt korrelerat till barnets generella scriptedness (SBST-total) samt 
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dess trygghetsanknytning enligt FFI, och det finns även en tendens till negativ korrelation för 

FFI trygg-bas mamma. Även om resultaten för den FFI kontinuerliga otrygg inte nådde 

signifikans är de i rätt riktning. Det finns dessutom inte något samband med scriptedness- 

Kompis, som kan anses vara logiskt. Både barn som klassificeras som trygga (FFI) och som 

har tillgång till sina trygg-bas scripts (SBST) upplever mindre föräldrapress. Detta är 

intressanta resultat och kan bero på att trygga barn har mer sensitiva föräldrar som därför 

anpassar sin "press" till en nivå som är lagom för det egna barnet. Dessutom, sett till Clucas 

och Psouni (2011) som visar samband mellan barn med trygg-bas script och att deras 

mammor ofta också har trygg-bas scripts, så skulle det kunna tyda på att dessa mammor 

"pressar" sina barn mindre. Detta kan bero på att de genom god tillgång till egna trygg-bas 

scripts får en bättre förståelse för barnets situation och kanske förklarar för barnet varför det 

bör gå på träningen "fast det inte vill". En annan förklaring kan vara att trygga barn vet att de 

har sin trygga bas i föräldrarna, bra tillgång till sina interna scripts, så att de tacklar press 

bättre. Psouni och Apetroaia, (2013) fann att barn med tillgång till trygg-bas scripts hade 

välfungerande och balanserade emotionssystem som medför att barnen har kapacitet att 

adaptivt hantera stresskänslor, genom att de kan söka stöd hos andra, engagera sig i en 

tröstande aktivitet för att distraheras sig eller att tänka igenom saken. Detta skulle kunna 

innebära att trygga barn bättre kan hantera situationer som ”jag måste träna fast jag inte vill” 

och inte upplever det som stressande, de kan prata med sina kompisar om det och därför 

upplevs det inte som press. Resultatet kan tyda på att scriptkunskap av coping i en 

idrottsrelaterad situation används. Det går dock inte att dra några entydiga slutsatser om 

orsakssammanhanget här. Det ska också påpekas svårigheten av att mäta FP och som 

diskuteras nedanför är det flera osäkerheter behäftat med föräldrapress skalan (FPS) som har 

använts i denna studie.  

 

Forskning om föräldrapress 

Föräldrapresskalan (Augustsson, 2007) valdes som utgångspunkt för den här studien eftersom 

den har använts i Sverige och det var av intresse att ha en jämförelsesgrund.  Det föreligger 

relativt lite forskning om föräldrapress. För att undersöka föräldrars involvering i barnens 

idrottande använder flera forskare sig av stöd och press som ingående parametrar. 

Tillnärmningen till att mäta föräldrapress skiljer sig åt.  Alla studier som refereras till här 

baserar sig på enkäter. Frågorna är utformade så att barnen svarar om hur de uppfattar sina 

föräldrar, mamma och/eller pappa (Andersson, Funk, Elliot & Smith, 2003; Bois et al., 2009; 

Hellstedt, 1990; Hoyle & Leff, 1997; Lee & MacLean, 1997). Vidare har det lagts till att 

föräldrar svarar på samma typ av frågor om sig själva (Kanters et al., 2008; Wuerth et al., 

2004). I Augustsson (2007) svarar barnen om sig själva, det samma gör de i huvudsak i 

föreliggande studie jag blir nervös när föräldrar är med på en tävling. Denna studie har, som 

den enda, lagt till att föräldrarna svarar om barnen barnet blir inte nervöst när jag är med på 

tävling. Ytterligare en variant används av Riksidrottsförbundet (2012) där föräldrar svarar på 

”hur du och andra föräldrar involverar sig”.  

 

Frågorna i FPS är formulerade indirekt, något som kan jämnföras med andra studier som har 

mycket mer direkta frågor ”in general, how much pressure do your parents put on you?” (Lee 

& MacLean, 1997); “I put a lot of pressure on my child to do well at hockey” (Kanters et al., 

2008).  Med de mer indirekta frågorna försöker man fånga upp fenomenet FP, direkta frågor 

ger tydligare svar på om barnet känner sig pressat. Det kan finnas fördelar med båda 

tillvägagångssätten. En direkt fråga kanske medför att barnet svarar mer socialt korrekt, om 

det är medveten om att föräldrapress anses som fel eller ärligt om det är mer accepterat och att 

barnet är införstått med att (lite) press är okej för att bli bra i sin sport. Kulturskillnader både 
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mellan idrotter, socio-ekonomiska samhällsgrupper och olika länder behöver beaktas. En 

ytterligare intressant aspekt är flerkulturella familjer där föräldrar har invandrat och barn fötts 

i landet.   

 

Enkäterna besvarades som i denna studie i skolan (Anderson et al., 2003), i samband med 

träning (Augustsson, 2007; Lee & MacLean, 1997; Hoyle & Leff, 1997; Stein et al., 1999; 

Wuerth et al., 2004), före tävling (Bois et al., 2009), efter tävling (Hellstedt, 1990), eller 

Webbaserat (Kanters et al., 2008). Antal deltagare i de olika studierna skiljer sig från 24 

(Hoyle & Leff, 1997) till 601 (Augustsson, 2007). I föreliggande studie såsom i Anderson 

med kollegor (2003) genomfördes rekryteringen i skolan och barnen fick uppge vilka sporter 

de var aktiva i, vilket resulterade i ett urval där barnen var involverade i olika idrotter. Andra 

studier har valt att fokusera på en idrott: simning (Lee & MacLean, 1997); alpin skidåkning 

(Hellstedt, 1990); tennis (Hoyle & Leff, 1997), ishockey (Kanters et al., 2008), på några 

sporter: tennis och basket (Bois et al., 2009) volleyboll, fotboll och amerikansk fotboll (Stein 

et al., 1999), handboll, ishockey, simning, friidrott och tennis (Wuerth et al., 2004) och 

Augustson (2007) som presenterar data från tolv olika idrotter. Detta ger en bra spridning med 

både individuella och lagsporter, dock anpassas frågorna ofta till sporten, vilket medför att det 

inte utan vidare kan generaliseras.  

 

Den aktuella studien visade att båda föräldrarna deltar ungefär lika aktivt i barnens idrott och 

är mycket involverade, ett resultat i linje med RF (2012) som uppger att nio av tio föräldrar 

engagerar sig och 26 % är med som tränare/ledare.  Diskrepansen som flera gånger har 

rapporterats mellan barns och föräldrars uppfattning bekräftades här. Det är inte helt ovanligt 

att föräldrarnas uppfattning avviker något från barnens, där den egna insatsen uppfattas som 

större och/eller ”bättre” (Horn & Horn, 2007). Som återigen blir jämförbart med att föräldrar 

uppfattar andra föräldrar som ”sämre” än sig själva och upplever att andra föräldrar pressar 

sina barn mer än vad de själva gör samt stöttar och uppmuntrar mindre (RF, 2012). 

Föräldrapress inom idrott är ett viktigt tema med behov av goda mätmetoder. Det utvidgade 

”Parental Involvement in Sport Questionnaire” (PISQ; Lee & MacLean, 1997; Bois et al., 

2009; Wuerth et al., 2004) kan vara en möjlighet. PISQ är reliabelt, flerkulturellt och använts 

för både lag- och individuella sporter. Resultatet från denna studie måste ses i ljuset av två 

stora skillnader från andra studier i ämnet: antalet deltagare här var färre samt att studien är 

genomförd på landsbygd, medan Augustssons (2007) är genomförda i stor- och mellanstor 

stad.   

 

Begränsningar och framtida forskning 

  

 Idrottsenkäten. Små förändringar i formuleringen och/eller ordval kan medföra att 

påståendet/frågan i enkäten uppfattas annorlunda av barnen än forskarens intention. En liten 

pilotstudie med de tio FPS påståendena i denna studie kunde kanske kartlagt en del av detta. 

En begränsning med studien är de låga alpha-värden som uppnås för föräldrapress skalan med 

föräldrapress barn (.47) respektive föräldrar (.60). En bearbetning av det utvidgade 

instrumentet ”Parental Involvement in Sport Questionnaire” (PISQ, Bois et al., 2009) till 

svenska och svenska förhållanden kunde vara av intresse för vidare forskning på föräldrapress 

och stöd i Sverige.  

 

Anknytning. Deltagandet i studien var frivilligt och dessutom behövdes föräldrarnas 

tillåtelse, det går inte att avgöra om detta kan ha påverkat ”self-selection” och därmed 

begränsar studiens generaliserbarhet.  Som studentuppsats uppfyller antalet deltagare kravet, 

ett högre antal deltagare hade troligen medfört en förstärkning av studien. Dels hade det 



25 

 

 

medfört större statistisk styrka och vid olika grupperingar av deltagarna hade större antal i de 

respektive grupperna medfört bättre statistiska resultat.  Studien kommer att följas upp med 

fler barn från en ort i södra Sverige. 

 

För att vidare undersöka om det är ett idrottsscript som uttrycks i barnens berättelser borde 

metoden användas på barn som inte har varit aktiva så länge i sin idrott och jämföras med 

barn som deltagit flera år och samtidigt kontrollera för deras biologiska ålder. Dessutom 

borde berättelsen ”tävling” användas vid SBST på icke idrottsaktiva barn.  För att vidare 

undersöka vänners betydelse bör ytterligare en berättelse utvecklas med en ”bästa vänner 

relationshistoria” i en sportsituation. Framtida studier skulle kunna fokusera på eventuella 

genusskillnader i scriptedness i sporttävlingsscript och vad detta kan bero på. Antydan till en 

”motivationsfaktor” baserad på varför barnet deltar i sin idrott och dess möjliga samband med 

anknytningsrepresentation kommer att följas upp.  

  

Avslutningsvis 

Resultatet i föreliggande studie stödjer antagandet om att tryggt anknutna barn i 

mellanbarndomen har en övergripande trygg-bas kunskap som är användbar i en rad olika och 

kanske inte än välkända situationer, såsom tävlingssituationen. Om sådan kunskap om 

anknytningsrelationer och vad man kan förvänta sig av andra människor i olika situationer 

finns att hämta ur barnens scripts, som de fångas av narrativbaserade tester, något som studien 

finner stor grad av evidens för. Det blir då mycket viktigt att i framtiden kunna närmare 

precisera hur dessa script generaliseras och elaboreras och om, genom vilka mekanismer de 

underlättar barnens adaptiva beteende, eller prestation, såsom prestation i idrott. Föreliggande 

studie visar härigenom betydelsen av anknytningsteori för sportpsykologi.  
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