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25 svenska fallstudier av föräldraalienation 

Lena Hellblom Sjögren 

BARNETS RÄTT TILL FAMILJELIV, 3 V-förlaget  2013 
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3. Avskiljande barn–förälder  
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6. Att utreda barnets bästa  
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8. Barnet avskiljs från sin pappa och påverkas att ta avstånd från pappan  
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Lena Hellblom Sjögren är leg. psykolog och fil dr med mångårig erfarenhet som 

forskare om demokrati och mänskliga rättigheter, och som utredande psykolog av 

framför allt vårdnadsmål och sexualbrottmål. 

 

Barnets rätt till familjeliv utgavs första gången av Studentlitteratur i maj 2012. 

Denna andra oförändrade upplaga utges av 3 V- Värna, Vårda, Vörda-förlaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNETS RÄTT TILL FAMILJELIV 

25 svenska fallstudier av föräldraalienation 
 
Om ett barn utan grund i uppenbara missförhållanden avskiljs från en förälder 

som barnet haft en kärleksfull relation till, och påverkas att ta avstånd från den 

föräldern, skadas barnets psykologiska och känslomässiga utveckling, liksom 

barnets hälsa. Det är en psykisk övergreppssituation, som inte barnet självt 

identifierar som övergrepp, eftersom barnet allierar sig med den föräldrapart 

barnet är beroende av, och som påverkar barnet att se den avskilda föräldern 

som dum, kanske farlig, och obehövlig i barnets liv.  

Denna process, kallad föräldraalienation (främmandegörande av en förälder), 

som kan utvecklas i svåra vårdnadskonflikter, kränker barnets lagliga och 

mänskliga rätt till familjeliv. Tjugofem dokumenterade fall av sådana kränkningar 

presenteras. I boken ges tio konkreta förslag till förändringar för att skapa 

förutsättningar för att kunna tillvarata barnets bästa. Det innefattar barnets rätt 

att fritt, dvs. utan press och utifrån egna erfarenheter, få uttala sin egen mening – 

utan att tvingas välja en av sina föräldrar, och avstå den andra (eller båda som 

ibland då den avskiljande föräldraparten utgörs av samhället i form av 

socialsekreterare/fosterföräldrar).  

Boken vänder sig i första hand till handläggare inom sociala myndigheter, vården 

och rättsväsendet, samt studenter inom dessa områden. 

 

 

 

”Vi ser en rad exempel på hur barnen troskyldigt tar ställning mot en förälder som 

de knappt en gång har några minnen av.” 

Ur Knut Ahnlunds recension i Axess, 7 oktober 2012. 

Två ting ska barn  

få av sina föräldrar: 

rötter och vingar.                                                                                  

                      Visdomsord av okänt ursprung 

Du kan beställa boken genom att fylla i talongen på sid 4 i denna folder, eller 
genom att skriva beställning per epost till 3 V-förlaget: mail@3Vforlaget.se, eller 
genom att sätta in pengar för det antal böcker du vill ha på 3V-förlagets bankgiro 
SHB Rimbo: 6508 347-6645 med uppgifter om leveransadress. 

OBS 200 kr per bok om du vill ha minst 5 ex, annars 250 kr per bok. 

 


