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RECENSION

Fjärde internationella 
handboken om barns 

oberättigade avvisande 
av en förälder

Hur kan det komma sig att ett barns kärlek till sin mam-
ma eller pappa på kort tid kan förbytas till ett oförson-

ligt hat? Svaret hur det går till ges i en ny internationell 
handbok redigerad av advokaten och psykologen De-
mosthenes Lorandos och barnpsykiatern William Bernet. 
Flera medverkande prominenta forskare redovisar den ve-
tenskapliga grunden, empirisk forskning, diagnosticering, 
behandling och rättsfall. Det beläggs övertygande, både 
att barns oberättigade avvisande av en tidigare älskad för-
älder, det som numera kallas föräldraalienation, på engel-
ska, Parental Alienation (PA), är en realitet och dessutom 
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en realitet som har historiska rötter, och att denna realitet 
har vunnit inträde som beviskraftig i domstolar. Bokens 
första sex kapitel handlar om forskning och kliniska avvä-
ganden, bokens andra del om juridik och lagar. I den för-
sta delen introducerar Bernet viktiga begrepp, något som 
fördjupas i ett av bokens fyra innehållsrika appendix. Där-
efter går Freeman igenom hur man kan undersöka och 
bedöma barns kontaktvägran. PA kan vara en orsak, men 
det kan också röra sig om att barnet har berättigad grund 
att avvisa kontakt med sin ena förälder, för att denna ut-
satt barnet för någon form av övergrepp. Den modell som 
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utvecklats för att särskilja ett barns berättigade avvisande, 
kallat estrangement, från ett barns oberättigade avvisande 
(PA), kallas Fem-Faktormodellen. Den presenteras i detta 
andra kapitel, och fördjupas av Amy Baker, som med sina 
medarbetare är den som utvecklat denna modell, i kapitel 
5. Sammanfattningsvis handlar det om att efter noggrann 
utredning kunna besvara fem grundläggande frågor med 
ja, för att kunna konkludera att det handlar om ett oberät-
tigat avståndstagande (PA):

Avvisar barnet den ena föräldern kategoriskt?
Har barnet tidigare haft en varm, kärleksfull relation med den 
förälder barnet avvisar? 
Är det säkerställt med tillförlitliga uppgifter att den avvisade 
föräldern inte på något allvarligt sätt utsatt barnet för över-
grepp, eller på annat sätt allvarligt skadat barnet?
Har den icke avvisade föräldern, den av barnet i denna situ-
ation favoriserade föräldern, använt sig av flera av de olika 
strategier för att främmande- och fientliggöra den andra för-
äldern, som identifierats av forskare, däribland att begränsa 
tiden för barnet tillsammans med den andra föräldern och att 
tala illa om denna (alienationsstrategier)?
Manifesterar barnet i sitt beteende avståndstagande och 
fientlighet gentemot sin andra förälder (s.k. alienationsbete-
enden)?

I den andra delen redovisar Lorandos sin undersökning 
med strikta kriterier av utslag från högre domstolar i USA 
under 34 år. De första domarna är från 1985, det år den-
na företeelse först fick ett gemensamt namn, och därefter 
domslut fram till 2019. Under denna period ger undersök-
ningen underlag för följande slutsatser:
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Antalet PA-fall i USA har stadigt ökat under denna period. 
Ca 75 % de identifierade alienatorerna var kvinnor och 25 % 
var män. 
En ingripande förändring vad gäller barnets boende och 
vårdnad gjordes i 61% av fallen.

Detta är en lärobok viktig för både advokater, domare, 
åklagare, och alla som arbetar med barn med föräldrar 
som separerar. Förutom att vända sig till domstol i tvister 
om vårdnad, boende och umgänge, berättar Lorandos om 
föräldrar som begärt och vunnit framgång i skadestånds-
mål, då de hävdat att barnens rätt till kontakt med båda 
sina föräldrar blivit kränkt.
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