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    Stockholm/Olofström, 12 mars 2023 

 

Till den det berör 

 

 

Publikationer inom områdena lagstiftning, rättsvetenskap, kriminologi 

m fl och som avhandlat begreppet föräldraalienation samt vad man ska 

göra åt problemet 

 

Syfte med denna skrivelse 

Denna skrivelse syftar till att uppmärksamma svenska myndigheter och särskilt rätts-

väsendet på den juridiskt inriktade litteratur som finns om föräldraalienation sedan drygt 

30 år tillbaka. Centralt är en lista på de 47 s k peer-reviewtidskrifter med juridisk inrikt-

ning jag känner till och som publicerat artiklar om föräldraalienation, nedan kallad PA 

(eng. parental alienation, Appendix), samt välgjorda översiktsarbeten. Med peer-review 

menas att artiklarna före publicering genomgått oberoende granskning av experter inom 

området och då exempelvis kan användas som underlag i doktorsavhandlingar. Mot-

svarande antal tidskrifter inom medicinområdet (inkl. utvecklingsbiologi, neuropsykiatri, 

psykologi, psykoterapi mm) är 107. För socialvetenskaperna har hittills 14 sådana tid-

skrifter identifierats. Enbart tidskriften Family Court Review har publicerat minst 56 

artiklar om PA. I American Journal of Family Therapy finns minst 53 sådana artiklar. 

 

Introduktion 

Det ska med en gång sägas att PA i sin renodlade form inte handlar om familjer där 

fysiska övergrepp förekommer. Dessa fall är inte relevanta för det som här följer. 

Definitionen av PA kan uttryckas på lite olika sätt men det centrala som alltid kommer 

igen är att den (oftast) ena föräldern manipulerar sitt barn att tycka illa om den andra 

föräldern trots att den senare föräldern inte gjort barnet illa. Med PA åsyftas väsentligen 

tre saker: 1. Beteendet hos en svårt alienerande förälder (dessa agerar i princip på samma 

sätt som en kultledare eller diktator). 2. Beteendestörningarna och symptomen hos de 

drabbade barnen. 3. Fenomenet PA - dess mekanismer och konsekvenser. 

PA åsyftar alltså den process som resulterar i psykologisk manipulation av ett barn och i 

sin tur gör att barnet uppvisar oberättigad rädsla samt brist på respekt eller fientlighet 

mot den ena föräldern och/eller andra familjemedlemmar. 

Som framgår nedan hjälper ofta myndighetsinstanser svåra alienerare och blir därmed 

medspelare i den psykiska barnmisshandel som PA innebär. 

Utöver det psykiska lidande som PA-problemet medför handlar detta sannolikt om årliga 

kostnader på flera tiotals miljarder både på familjenivå och på samhällsnivå (psykiska och 

fysiska skador, missbruk, kriminalitet, rättsväsende, försäkringsbolag mm). 
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Det medicinska och juridiska problemet med den svårt alienerande föräldern 

Den svårt alienerande föräldern har enligt de yrkesprofessionella inom området nästan 

alltid en kombination av flera psykiatriska personlighetsstörningar (först beskrivna i 

boken ”Character Analysis” av Wilhelm Reich åren 1945 och 1949 men på den tiden var 

klassificeringen av psykiatriska problem relativt outvecklad – Reich skrev att dessa 

personer led av ”Emotional Plague” och påpekade bl a att de drivs av hat och hämndbegär 

samt att de struntar i konsekvenserna för barnen). 

Det viktiga är att förstå att alienerande personer är experter på att ljuga och manipulera 

andra: Om de inte var experter på detta skulle de avslöjas och inte kunna fortsätta med sin 

förljugna livsstil – kort sagt tänker och agerar svårt alienerande föräldrar som kriminella. 

Svårt alienerande föräldrar attackerar och kidnappar sina barns hjärnor genom att mani-

pulera deras emotionella och kognitiva funktioner. Man kan se det som en kränkning av 

barnets integritet och också som en strategi för att hindra barnets senare naturliga fri-

görelseprocess. Oavsett om detta är avsiktligt eller oavsiktligt resulterar det i att barnet 

lämnar sin egen personlighet – barnet har då fått sin förmåga till kritiskt tänkande förstörd 

och försetts med felaktiga minnen och uppfattningar som sin andra förälder. Resultatet blir 

en personlighetsklyvning (eng. splitting) som innebär att det tappar sin ambivalensförmåga 

och övergår i ett svart-vitt tänkande (detta kriterium är i praktiken nästan definierande för 

den resulterande sjukliga familjedynamiken – se vidare Jaffe et al. (2017) samt om PARQ-

testet nedan). Barnet ingår en sjuklig allians med den alienerande föräldern och avvisar den 

förälder som inte gjort barnet illa. 

Ett svårt alienerat barn kan, i rättslig bemärkelse, inte ”förhöras” därför att det fråntagits sin 

förmåga till oberoende tänkande. Detta gäller även för ett 17-årigt barn – problemet är unge-

fär desamma som i sammanhang med manipulativa kultledare (metoderna handlar förenklat 

om isolering och extrem informationskontroll, de likartade psykiska skadorna på barnen 

finns väl beskrivna av Baker år 2005). Litteraturen på området varför man inte kan lita på 

vad barn säger är omfattande och går mer än 100 år bakåt i tiden (se översiktsartikeln av 

Ceci & Bruck, 1993). 

De strategier en svårt alienerande förälder använder är välkända och ordentligt utvecklade i 

litteraturen (Baker & Darnall, 2006; Clawar & Rivlin, 1991). 

Ansvaret för att sätta stopp för svårt alienerande föräldrars ageranden ligger rimligen på 

myndighetsnivå: Politik, lagstiftning, domstolar samt sociala myndigheter. Det måste i 

Sverige finnas människor inom dessa myndigheter som skulle kunna läsa några hundra 

sidor på engelska om problematiken (se referenslistan nedan). 

Beträffande manualen DSM-5 över psykiatriska problem täcks PA-begreppet - idag i olika 

grad av minst 10 redan existerade diagnoser. Detta utan att nämna orden ”parental aliena-

tion” - förmodligen mest pga komplexiteten i den sjukliga familjedynamiken. Fem av dessa 

rör personlighetsstörningar (eng. personality disorders, PD) hos den alienerande föräldern 

och de andra fem relaterar till den sjukliga familjedynamiken - flera av dessa inkluderar 

också den alienerande föräldern. Enligt den professionella litteraturen är dessa: Child affect-

ted by parental relationship distress: V61.29 (Z62.898); Parent-child relational problem: V61.20 (Z62.820); 

Child psychological abuse: DSM-5 V995.51, V61.21 (Z69.010); Induced psychosis (ICD-10 F24) and 

Delusional symptoms in partner of individual with delusional disorder also called Shared delusional disorder: 

Munchausen by proxy, 300.19 (F68.10); samt från “Cluster B” Narcissistisk PD, Borderline PD, Anti-Social 

PD, Histrionisk PD och slutligen också ibland Paranoid PD. 

När PA-fallen missas av Socialtjänsten och våra domstolar (vilket är det vanligaste eftersom 

de alienerande föräldrarna är experter på att lura andra) hamnar barnet oftast hos den föräl-

der som ganska garanterat kommer att förstöra mycket av sitt barns framtid. 
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Den svåra alieneraren är ofta bra på att dramatisera 

I föregående avsnitt nämndes histrionisk personlighetsstörning. Ordet histrionisk kommer 

från grekiska och syftar på skådespeleri. Låt oss börja med dramatik – exempelvis en 

spännande film där människor gör varandra illa. De flesta som tittar på filmen lever sig nog 

ofta in i den och tänker inte ”äsch det är ju bara skådespelare och blodet är egentligen 

ketchup”. Vi upplever alltså detta som om det vore verklighet. 

Tag nu istället en svårt alienerande förälder som sätter igång med ett dramatiskt teaterstycke 

inför Familjerättens eller Socialtjänstens utredare om hur förfärlig den andra föräldern är. 

Som en tumregel verkar, av de erfarenheter jag tagit del av, de flesta utredare tro på det dra-

matiska framförandet. Alltså blir i ett sådant sammanhang den förälder som är först på plan 

betrodd. Den felaktiga beskrivningen av verkligheten blir ett ”facit” för fortsättningen. An-

ledningen till detta beror på att vissa utredare inte kan skilja på upplevelser respektive fakta-

baserad information. Därefter sågas allt som inte bekräftar lögnerna och manipulationerna – 

mothypotesen att föräldern kanske ljuger formuleras inte. Att svåra alienerare inte upptäcks 

är en del i det attribueringsfel (att man tar fasta på fel saker) som många gör när de har ett 

PA-fall framför sig. Den amerikanske läkaren Steven Miller förklarade detta särskilt tydligt 

genom ett sakkunniguttalande en amerikansk domstol år 2014. Här länk till den video det 

handlar om och som översatts till svenska: Det som ser ut som en hälsosam och positiv 

relation mellan den alienerande föräldern och barnet handlar istället om en sjuklig hopsnärj-

ning (eng. enmeshment) av tankar mellan de båda: Barnet har förlorat sin identitet, sin 

självkänsla, sitt oberoende samt förmåga till kritiskt tänkande och andra viktiga egenskaper. 

Trots det här problemet har jag från ett flertal håll hört att socialsekreterare som svar på 

varför de inte bryr sig om bevis om viktiga saker sagt ”vi arbetar inte så – vi gör en bedöm-

ning istället”. Verkligheten ersätts av upplevelser! I Sverige har vi inga säkerhetssystem för 

att skydda medborgarna från denna risk! Ett problem är att de flesta utredarna inte förstår 

beteendemönstret hos en psykiatriskt störd förälder samt den sjukliga familjedynamiken. 

Sett ur diagnostisk synpunkt genererar alltså de här utredningarna mest falska positiva 

(oskyldiga görs till förövare) och falska negativa (förövarna anses oskyldiga). Om detta var 

fallet med exempelvis röntgendiagnostik skulle sådana undersökningar förbjudas. 

Sedan minst 40 år tillbaka har det visats att det i de flesta fall ligger i barnets bästa 

intresse att ha tillgång till båda sina föräldrar även i de fall då föräldrarna separerat 

Den professionella litteraturen visar sedan minst 40 år tillbaka att det i de flesta fall ligger i 

barnets bästa intresse att ha tillgång till båda sina föräldrar. Enda undantagen är om någon 

av föräldrarna bevisligen misshandlar barnet genom fysiska eller psykiska övergrepp (t ex 

PA) alternativt ren försumlighet (t ex att barnet inte får varma kläder och mat eller att 

föräldrarna inte bryr sig om barnets emotionella behov) eller drogmissbruk och liknande. 

Skadorna på barnet pga PA är väldokumenterat omfattande – följande artiklar klargör 

helhetsbilden: 

Isabella Arponen & Katarina Alanko, Föräldraalienation och dess följder för barnet – en systematisk 

litteraturöversikt. Psykologia, Vol. 55(5), 2020:369-383. 

Amy J.L. Baker, The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult Children: A Qualitative Research 

Study. The American Journal of Family Therapy, Vol. 33, 2005:299-302. 

Tania Corrás, Dolores Seijo, Francisca Fariña, Mercedes Novo, Ramón Arce & Ramón G. Cabanach, What 

and How Much Do Children Lose in Academic Settings Owing to Parental Separation? Frontiers in 

Psychology, Vol. 8, 2017:1-6. 

Jennifer J. Harman, Mandy Matthewson & Amy J.L. Baker, Losses experienced by children alienated from a 

parent. Current Opinion in Psychology, Vol. 43, 2022:7-12. 

https://ompa.se/onewebmedia/Textad%20Steve%20Miller%2021%20mars%202022.mp4
https://ompa.se/onewebmedia/Textad%20Steve%20Miller%2021%20mars%202022.mp4
https://www.researchgate.net/publication/366324920_Foraldraalienation_och_dess_foljder_for_barnet_-_en_systematisk_litteraturoversikt
https://www.researchgate.net/publication/366324920_Foraldraalienation_och_dess_foljder_for_barnet_-_en_systematisk_litteraturoversikt
https://www.researchgate.net/publication/228362179_The_Long-Term_Effects_of_Parental_Alienation_on_Adult_Children_A_Qualitative_Research_Study
https://www.researchgate.net/publication/228362179_The_Long-Term_Effects_of_Parental_Alienation_on_Adult_Children_A_Qualitative_Research_Study
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01545/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01545/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X2100066X?via%3Dihub&fbclid=IwAR2D0mebTGYPyC8_8cS6hcgzNwC8L2JJxn_6ijk_yVJNYlU4-A4Mn0oxuOA
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X2100066X?via%3Dihub&fbclid=IwAR2D0mebTGYPyC8_8cS6hcgzNwC8L2JJxn_6ijk_yVJNYlU4-A4Mn0oxuOA
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Till detta kan nämnas att anatomiska, livslånga, hjärnskador pga emotionell misshandel går 

att skilja från hjärnskador pga fysiska övergrepp. Detta har studerats sedan över 20 år – 

forskningen här är pågående men det är numera klart att det handlar om delar av hjärnan 

som rör emotionella och kognitiva funktioner (bl a frontala hjärnbarken, amygdala, hippo-

campus, thalamus, corpus callosum (genom vilken nervförbindelser bildas och skapar 

kontakt mellan de båda halvorna av storhjärnan). Funktionellt har detta betydelse för den 

fysiologi som rör aggessivitet, förmåga till empati, stressmekanismer mm. Som exempel på 

forskning inom detta område kan nämnas följande artiklar: 

Charles B. Nemeroff, Paradise Lost: The Neurobiological and Clinical Consequences of Child Abuse and 

Neglect. Neuron, Vol. 89(5), 2016:892-909. 

Martin Teicher, Scars That Won't Heal: The Neurobiology of Child Abuse. Scientific American, Vol. 268(3), 

2002:68-75. 

Åtgärder för att förebygga eller lindra konsekvenserna av en svårt alienerande 

förälders ageranden 

Sammantaget pekar litteraturen på området på att svårt PA-drabbade barn bör betraktas 

som medicinska akutfall och snarast skiljas från den alienerande föräldern (max inom ett 

par veckor) för att hindra att barnet får livslånga skador. En översikt av skadorna på bar-

nen ingår bl a i en svenskspråkig artikel från universiteten i Åbo och Helsingfors (Arpo-

nen & Alanko, 2020). En annan litteraturöversikt handlar om åtgärdsprogram för att hjälpa 

drabbade barn återfinns i en italiensk tidskrift med inriktning på barnmisshandel (Verro-

cchio & Marchetti, 2017). (en kort sammanfattning av artikelns inriktning ges på engelska 

– hela artikeln är väl värd att ta sig igenom). I diskussionen i artikeln återfinns följande: 

 

”La letteratura esaminata, per i casi di alienazione grave, indica concordemente la necessità di 
attuare un intervento coatto, su disposizione del giudice, che si pone come obiettivo prioritario 
quello di tutelare i minori interrompendo una relazione fusionale e simbiotica con il genitore 

prescelto e disponendo un cambiamento di affidamento.” Alltså ungefär så här på svenska: 

”Den studerade litteraturen, för fall av svår alienation, visar entydigt på behov av tvångs-

ingripande (om domaren har möjlighet till det), vilket har som prioriterat syfte att skydda 

minderåriga genom att avbryta en (underförstått) sjuklig allians (”fusionell och symbiotisk 

relation”) med den valda [alienerande] föräldern och se till att ett byte sker av vårdnaden.” 

 

Det är enligt undertecknad hög tid att svenska myndigheter sätter sig in i litteraturen om 

den hemska form av psykisk barnmisshandel och familjetortyr som föräldraalienation 

innebär. Orsaken är känd sedan 1940-talet (David Levy resp. Wilhelm Reich i av varandra 

oberoende publikationer1) – väsentligen oftast en förälder (eller ibland annan närstående) 

som av hat och hämndbegär vill göra den andra föräldern illa. Reich påpekade tydligt att 

dessa föräldrar (dvs alienerande föräldrar – men Reich beskrev deras emotionella stör-

ningar med andra ord) fullständigt struntar i hur det går för barnen. 

Hur man skiljer på svårt alienerade barn och icke-alienerade barn 

Huruvida barn PA-misshandlats eller ej ligger i Barnets Bästa Intresse och är en rätts-

säkerhetsfråga (OBS att det sedan minst 70 år bakåt på engelska heter ”In the Best Interest 

of the Child” – den svenska slarvöversättningen ”Barnets Bästa” är olämplig eftersom 

den för bort fokus från barnet och riktas då över på om föräldrarna kan samarbeta eller ej 

 
1 David Levy, Maternal Overprotection. Columbia University Press, 1943. Wilhelm Reich, Character Analysis, 

Orgone Institute Press, 1945 & 1949). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26938439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26938439
https://cdpsdocs.state.co.us/ccjj/Committees/JuvenileTF/Handout/ScarsThatWontHeal-NeurobiologyOfChildAbuse.pdf
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– PA handlar om att skydda barnet – inte föräldrarnas förmåga att lura rättssystemet om 

vem som samarbetar eller inte). 

Det är viktigt att kunna skilja på dessa motsatta fall. Det säkraste testet idag för att kunna 

skilja på svårt alienerade barn från icke-alienerade barn (t ex sådana som utsatts för 

fysiska övergrepp) är förmodligen mätning av PARQ-gapet (Bernet et al,, 2020). Den som 

är emot PARQ-testet har, eftersom det bara är att läsa innantill, en personlig utmaning – 

att lära sig vad PA handlar om och våga börja göra rätt: Varför skulle man inte försöka 

sätta stopp för en allvarlig form av psykisk barnmisshandel? (se även svensk översättning 

2019 av von Boch-Galhau, 2018). 

Myndigheter som hjälper till med psykisk barnmisshandel genom att alienera barnet 

från den ena föräldern eller båda föräldrarna 

Genom de kontakter jag haft har i många fall framkommit att Socialtjänsten, domstolar, 

familjebehandlare, terapeuter och t o m vårdpersonal ”hjälpt till” med att alienera barn 

från den ena föräldern. Den vanligaste orsaken till detta är gissningsvis attribueringsfel 

samt att de inte förstår hur den sjukliga familjedynamiken fungerar utan istället får allt 

helt bakvänt. 

Detta är ett stort och förmodligen dåligt känt område men innebär i praktiken att myndig-

heterna (oftast helt omedvetet) ägnar sig åt psykisk barnmisshandel. Ibland handlar det om 

att ställa sig partiskt på en alienerande förälders sida, i andra fall driver vissa myndighets-

personer själva aktivt på processen att förstöra barnets relation till en kärleksfull och om-

tänksam förälder. De flesta av de fall jag fått kännedom om handlar om utredare inom 

Familjerätten och/eller Socialtjänsten men är inte heller ovanligt på domstolsnivå. Samt-

liga dessa fall innebär att myndighetspersoner bryter mot en eller flera av artiklarna i 

Barnkonventionen (särskilt rörande barnets rätt att ha tillgång till båda sina tillräckligt bra 

föräldrar, barnets rätt till sin släktidentitet samt hänsyn till barnets vilja). Den här proble-

matiken är väl dokumenterad i litteraturen samt genom erfarenheter från exempelvis 

domare och andra som vågar tala ut efter att de pensionerats. 

Slutord 

Jag följer kontinuerligt forskningen in PA-området och uppdaterar den underliggande 

informationen nästan varje vecka. Samma sak gäller min webbplats om parental alienation 

(ompa.se) – när text kan behöva läggas till eller ändras allteftersom ny information om PA 

hela tiden tillkommer. Sådan ny information förtydligar det som tidigare kan ha varit 

oklart och förstärker också den teoretiska grunden bakom PA-fenomenet. 

På samma sätt kommer säkert denna skrivelse, om och när det kan anses befogat, att upp-

dateras t ex om jag får återkoppling på att något behöver korrigeras eller omformuleras 

pga nya forskarrön: Målsättningen är att denna text, på ett så korrekt sätt som möjligt, ska 

spegla den professionella litteraturen. Den här skrivelsen får inte användas för att ställa 

diagnoser på människor eller användas i psykoterapeutiska sammanhang. De som sysslar 

med sådant måste själva ta del av originallitteraturen på området. 

 

Björn Cedervall, 

Pensionär, Utbildningsbakgrund: Docent, Med dr (Medicinska Fakulteten, Karolinska 

Institutet), Civ ing. (Fakulteten för Kemi, KTH) Min utbildningsbakgrund innefattar inte 

ämnen som exempelvis psykologi och psykiatri men den har gjort att jag kunnat läsa PA-

relevant litteratur. 

 

  

https://ompa.se/onewebmedia/2018_%C3%96vers%C3%A4ttning_fr%C3%A5n_tyska_Wilfrid_von_Boch-Galhau_F%C3%B6r%C3%A4ldraalienation_-_en_allvarlig_form_av_psykisk_barnmisshandel.pdf
https://ompa.se/onewebmedia/2018_%C3%96vers%C3%A4ttning_fr%C3%A5n_tyska_Wilfrid_von_Boch-Galhau_F%C3%B6r%C3%A4ldraalienation_-_en_allvarlig_form_av_psykisk_barnmisshandel.pdf
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APPENDIX: Juridiskt inriktade peer-reviewtidskrifter som publicerat artiklar om 

föräldraalienation 

 

American Journal of Family Law (5 artiklar) 

American Journal of Forensic Psychology (10 artiklar) 

Australian Family Lawyer 
Australian Journal of Family Law 
Behavioral Sciences & the Law 

Boston College Law Review 
Cadernos De Dereito Actual (på engelska, portugisiska och spanska) 
Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America 
Ciencia Juridica (på spanska) 
Colorado Lawyer 
Court Review 
ELSA Malta Law Review (European Law Students' Association) 
Family and Conciliation Courts Review (4 artiklar) 
Family Court Journal 
Family Court Review (56 artiklar) 
Family Law Quarterly 
Family Law Review 
Florida Bar Journal 
Forensic Update 
International Journal of Law and Psychiatry 
International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy&Practice 
International Lawyer 
Irish Journal of Family Law 
Issues in Child Abuse Allegations (5 artiklar) 
Japanese Journal for Law and Psychology (på japanska) 
Journal of Forensic Sciences (6 artiklar) 
Journal of Social Welfare and Family Law 
Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers (5 artiklar) 
Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law (8 artiklar) 
Juvenile and Family Court Journal 
La Revue d'Action Juridique et Sociale (på franska) 
Michigan Family Law Journal (8 mycket pedagogiska artiklar) 
New Hampshire BAR Journal 
North Dakota Law Review 
NYSBAR Family Law Review 
Passagens-International Review of Political History and Legal Culture (4-språkig) 
Problems of Forensic Sciences 
Psicopatología Clínica Legal y Forense (på spanska) 
Psychology and Law 
Psychology, Public Policy and the Law 
Revista Do Curso De Direito Do UNIFOR (på portugisiska) 
Revista Vox Juris (på spanska) 
Seen and Heard 
The Judges Journal 
The Tennessee Trial Lawyer 
Vox Juris (på spanska) 
Wisconsin Journal of Family Law 


