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Behover psykologen bry sig om PAS?
Det ar ett trauma for ett barn att avskil jas frSn en
forSlder, detta trauma p6verkar ocks6 barnets
fysiska halsa, skr iver psykolog Lena Hel lb lom
Sjogren i  denna genomgSng av PAS (Parental '
Al ienat ion Syndrome).

ir tg5o-talet var det siilvklart 
^tt

forildrar inte skulle vara med sina
sjuka barn pi sjukhus. Det gjorde

bara barnet upprort och oroligt, ansig
man. Sedan nigra decennier ir det en

siilvklarhet att det sjuka barnet behover

ha sina forildrar nira sig for att inte ta

skada. Det anses emellertid inte innu
'som en sjilvklarhet att barnet skadas di'

det avskilis frln en eller bida forald-
rarna av andra skal an sjukdom och dod.
PAS (ParentalAlienation Syndrome) ar en

sidan separationsskada. Dirfor behover
psykologen kinna till PAS.

Barn skadas av att avskiljas
frin en forSlder
Det finns i dag en omfattande forsk-
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ning inom olika fdlt som sammantaget

visar att barn skadas pi olika sitt di de

avskiljs frin en eller bida sina forlldrar,

bland annat loper de storre risk in an-

dra barn att utveckla allvarlig depression

och psykisk sjukdom (Agid et aI t 999).
Det 1r ett trauma for ett barn att

avskiljas frin en forelder, detta trauma

piverkas ocksi barnets fysiska hilsa

(Hofer ryg6). Barn som avskilts frin

sina fordldrar begir oftare sjilvmord,

fir simre skolresultat, loper okad risk

att hamna i kriminalitet och i drogbero-

ende (Kvilhaug zoo6).

Det ir anmirkningsvirt att inte nigot

sjllvklart konsensus om att barn beho-

ver ha kontakt med bida sina forlldrar

finns, trots de omfattande forsknings-

resultaten.

Di en foraldrapart anvinder barnet

mot den forelder som avskurits frin bar-

net (hari ingi,r umgingessabotage och

umgingesrestriktioner) piverkas barnet

av det stillningskrig som utvecklas.

Om barnet inforlivar sin nirmaste

omgivnings avstendstagande till den av-

skurna och tidigare avhillna forildern,

och ocksi sjilv hittar pi absurda skal for

icke-kontakt, samt blir avstindstagande

till allt och alla som har med denna for-

ilder att gora-di kan det vara friga om

en allvarlig form av det som kallas For-

lldra Alienation Syndrom (pi' engelska

PAS =Parental Alienation Syndrome ).
Det ir ftiga om en traumatisering

av barnet som skadar barnets identi-
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tets- och personlighetsutveckling, och
barnets halsa och utveckling i stort.

Barnets vil ja kan manipuleras,
barnet kan suggereras
Det kan varalatt att forledas di barnet
forsikrar aft det verkligen inte vill traffa
den andre foraldern. Det 1r viktigt att
veta att barnets uttryckta vilja kan vara
ett resultat av suggererande pi'verkan,
en piverkan som skadat barnet.

Det ir framfor allt udrigarens for-
handsuppfattning och forvintningar
som ir suggererande. Falska anklagelser
om sexuella overgrepp er inte ovanliga
i svira virdnadskonflikter, och i dessa
fall utsdtts barnet for suggererande
utfrigningar utifrin forestillningar om
att barnet utsatts for sexuella over-
grepp.Till exempel fann en amerikansk
virdnadsutredare, Leona M Kopetski i
sitt material av 84 PAS-fall sidana falska
anklagelser i 45 av dessa fall.

Studier, bland annat av Garven et al
(zooo), visar att endast en suggestiv ut-
frigning med forstirkning av forvlnta-
de svar kan fi barn att beritta om nigot
som aldrig hent. Ocksi nir de senare
utfri'gas av neutrala utfrigare hiller de
fast vid att de hendelser som de blivit
overtygade genom suggestion ska ha in-
rraffat, faktiskt har hint i verkligheten.

Barns minne kan ocksi indras om de
utsitts for upprepade suggestioner di, en
relativt ling tid passerat efter upplevd
hendelse.

Bara upprepningen av en neutral frirya
over tid kan fi yngre barn att felaktigt
uppge att de varit med om hendelser de
inte varit med om, och ocksi komma
att tro att det verkligen hint (Bruck &
Ceci zoo4). Nar barn inte har mojlighet
att korrigera bilder som formedlas av
andra, nir de till exempel inte genom
egna erf.arenheter kan korrigera sin bild
av en fri'nvarande foriilder, ir utrymmet
for suggererande piverkan mycket stort.

American Bar Association Section of
Family Law genomforde en tolvirig stu-
die av 7oo skilsmissofamiljer och fann
att en stor del av forlldrarna manipu-
lerade, eller som de valde att kalla den
pi'verkan som skedde, hjirntvittade,
barnen att ta avstind frin den andra
foreldern.
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De rapporterade att av de cirka 4oo
barn i vilkas fall domstolarna beslutade
om okad kontakt med den aliene-
rade forlldern (i hilften av fallen mot
barnens uttryckta vilja), visade det sig,
att kontakten mellan barnet och den
foralder barnet piverkats att ta avstend
frin forbittrades i 9o procent av fallen
(Clavar & Rivlin ry91).

Barnet beh6ver hjelp av vuxna
som f6rstir sig pi p6verkan
Det 1r nu dags att borla tillimpa
kunskapen om hur barn skadas av ett
avskiljande frin sina rotter, och kun-
skapen om hur barn kan hjirntvlttas i
de allra sviraste virdnadskonflikterna.
Om inte bidrar vi som psykologer till
aff barn skadas - bide pi kort och pi
ling sikt.

" Barnet behover
l iksom barn i  andra
overg rePpssituati on er
vuxnas hjelp att komma
ur det sammanhang di i r
overgreppen sker"

Ofta iterfinns en patologisk bind-
ning mellan barnet och den forilder
som piverkar barnet attt^ avstind frin
den andre foreldern. For att vinna den
ndrvarande fordldrapartens uppskatt-
ning och kerlek, och for att inte forlora
den enda foralder barnet har, tar barnet
avstend frin den avskurna forildern.

Barnet kan behova hlalp att komma
ur overgreppssituationen. I allt for
minga fall hittills har ett barns manipu-
lerade vilja framforts som barnets vilja.
Forhoppningsvis gir det aufi en forsti-
else for att barnet inte sjilvt kan ta sig
ur en sidan overgreppssituation - utan
behover hjelp utifrin.

I de allvarligaste fallen ir rekommen-
dationen att virdnaden overfors till den
alienerade forildern och att aliena-
torn, efter att barnet etablerat kontakt
med den tidigare avskurna, alienerade

foreldern, till en borlan fir traffa barnet
under overvakning.

I flera linder finns organisationer
och grupper som arbetar for att hlalpa
barnet som avskilts frin en forilder att
iterforenas med denna foralder. Piver-
kan av ett barn att utan grund i nigot
gravt en forllder gjort mot barnet
separera barnet frin denna forilder,
innebir brott mot flera artiklar i
FN:s deklaration om barns rlttigheter,
Till exempel mot artikel 8: barnets ritt
att behilla sin identitet, och mot artikel

9: barnets rltt att inte skiljas frin sina
forildrar mot sin vilja, (se Hodgkin och
Newells handbok zooz).

I USA finns "Rachel Foundation",
som i hemliknande miljo tar emot barn
och foraldrar, efter att en domstol fattat
beslut om en iterforening mellan barnet
och den alienerade foraldern. Ju tidigare
i barnets liv den programmerande
hjlrntvitten art ta avstind frin en tidi-
gare avhillen foralder kan brytas, desto
storre ir chanserna att barnet klarar sig
utan allt for stora skador. Tiden arbetar
tyvirr alltid mot barnet, derfor borde
mil med barn involverade snabbehand-
las, nigot som familjeterapeuterna och
utredarna Emtestam och Svensson tagit
fasta pi  (zoo5).

ForestSllningar om farlighet och r6dsla
Minga organisationer arbetar for att
sprida kunskap om PAS. En av dem
grundades efter att en ro-irig son
skjutit sin pappa, dr Rick Lohstroh, till
dods, di de skulle ha umginge. Pojken
hade av sin mamma hjdrntvittats till aff
tro att hans pappavar farligfor honom
( se www.helpstoppas.org ).

Sveriges Greklandsambassador Bjorn
Elm6r skrev en helsida pi DN debatt
L994, om hur hans barnbarn t'Emma"

kvdvdes till dods av sin mor och mor-
mor som sedan begick sjilvmord. Dessa
vuxna kvinnor ville pi samma sltt som
modern till ro-iringen, som skot sin
far dl de skulle ha umginge, skydda
"Emma" frin sin far. "Emmas" far hade
friats frin alla misstankar av rltts-
systemet, men var enligt sin mor och
mormor farIigfor "Emma."

Bland Stockholms familjerlttsadvoka-
ter, pi Sophiahemmets psykologmottag-
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ning och pi ett par socialforvaltningar
dir man moter barn i svlra virdnads-
konflikter som uppvisar irrationell
ridsla, liksom hat utan rationell grund
mot en forilder, har man borlat skaffa
sig kunskaper om PAS.

For nirvarande piryLr ett arbete for
att fh med PAS i nista version av den
internationella psykiatriska diagnosma-
nualen, DSM V, som ska ges ut 2011.

Tvi typfall
Tvi typfall av pitvingade separatio-
ner dir barnet efter separationen och
i en svir virdnadskonflikt piverkas
av en forildrapart att ta avstind fri'n
den andra fordldraparten urskiljdes av
familierittsutredaren Kopetski ry 9t i
USA. Dessa typfall har jag under 18 som
utredare ocksi kunnat urskilla.

Det ena typfallet ir barn, som separe-
ras frin sin mamma med hlnvisning till
att hon ir psykiskt stord eller har det
som brukar kallas omsorgssvikt (Kill6n
1988), eft begrepp som godtyckligt fylls
med olika innehill. Barnet virdas ib-
land av fadern, men vanligast ir wings-
vird i fosterhem (fem fall, se Hellblom
Sjogren i den internationella PAS-hand-
boken). Det ir i dessa faII av foreld-
raalienation fadern och/eller samhellet
som ir foreldraparten som avskiljer och
piverkar barnet att ta avstind frin sin
mamma. En iterkommande ingrediens
i processen att piverka barnet till av-
stindstagande lr att barnets mor kallas
vid fornamn. Det andra typfallet
d'r barn som separeras frin sin pappa,
ofta med hlnvisning till att han lr en
sexualbrottsforovare, eller misshandlare.
Barnet virdas av modern, ofta med stod
av kvinnojour, socialtjinst och BUP.
Modern med stod av olika hjilpare ir, i
dessa fall av foraldraalienation, forald-
raparten som avskiljer och piverkar
barnet a;tt t^ avstind frin sin pappa.

Varje individuellt fall ser olika ut,
men det glr i dagens praxis att se vissa
inslag som ofta iterkommer i de tvi
cypfallen (Hellblom Sjogren zoo8 ).

Barnets beteende grund f6r
PAS-diagnos
For att kunna avgora om det ir frirya
om PAS, och hur allvarlig form det
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fu ftLga om, miste det vara faststillt
att det varit en god relation mellan
barnet och foraldern som forvandlats
till avstindstagande i samband med en
separation. Barnet mlste ha utvecklat
ett avstendstagande beteende avlisbart
pi' flera olika sett. Atta beteendekrite-
rier identifierades av PAS-begreppets
upphovsman, barnpsykiatern Richard
Gardner. Han betonade att det ocksi
ir viktigt att observera umginget och
bindningen mellan barnet och de olika
forildraparterna, se tabell och fyra
observationsgrunder nedan. Bakom
barnets avstendstagande beteende miste

det, avlesbart i dokument och observa-
tioner, gL att identifiera en forildrafigur
som piverkat barnet till att ta avstand
frin den tidigare avhillna forildern.

Det kan vara svlrt att som hjilpare
veta hur man ska forhe[a sig. Det ir
dock ingen hlalp for barnet di psykolo-
gen uttalar att barnet ska ha umginge
med sin mor/far nir barnet sjilvt vill
det. Barnets uttryckta vilja ir i de allvar-
liga formerna av PAS inte barnets vilja.
Barnet behover liksom barn i andra
overgreppssituationer vuxnas hjelp -
ofta en domstols hjelp-att komma ur
det sammanhang dir overgreppen sker.

Tabell '1: Ssrskiljande diagnos f6r de tre typerna av fordldra alienation syndrom
(ParentalAlienation Syndrome, PAS, Richard Gardner, overs. LHS med tillstAnd av Richard Gardner)

Svartm6lnings-
kampanj

MILD

Minimal

MODERAT

Moderat

ALLVARLIG form av PAS

Extrem

Svaga, obetydliga,
el. absurda ratio-
naliseringar for
avst6ndstagandet

Moderat Mingfaldiga
absurda rational iseringar

Avsaknad av
ambivalens

Normal
ambivalens

Ingen
ambivalens

Ingen
ambivalens

Hdvdande av
oberoende
tSnkande

F16nvarande
vanligtvis

Nirvarande Nirvarande

Reflexmissigt
stod ti l l
alienatorn

Minimalt Niirvarande Niirvarande

FrSnvaro av
skuldkdnsla

Minimalt i l l
ingen skuld-
kdnsla

Ingen skuld-
kSnsla

LAnade scenarier Minimalt Ndrvarande Nirvarande

Spridning av
fientligheten
til l den alienerades
familj o vdnner

Minimalt Niirvarande Extrem,
ofta fanatiskt

OvergAngs-
svArigheter
i samband
med umgdnge

Fr6nvarande
vanligtvis

Moderata Extrema,
el .  umgSnge
omojligt

Beteende under
umg6nge

Emel lan6t
antagonis-
tiskt och
provokativt

Inget umgdnge
el. destruktivt
och ih6l lande
provokativt
beteende

Anknytning ti l l
alienatorn

Stark,
frisk

Stark, svagt
ti l l moderat
patologisk

Allvarligt patologisk,
ofta paranoid
anknytning

Anknytning ti l l  den
alienerade fo16ldern
innan alienationen

Stark, frisk
el .  minimalt
patologisk

Stark, frisk
el .  minimalt
patologisk

Stark, frisk el.
minimalt
patologisk
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Avskil; ande kombinerat
till avstindstagande
frin ena forildern
innebir emotionella
overgrepp som ger bar-
net bide psykiska och
fysiska skador.

LENA HELLBIoTU sI6cneru,

med piverkan

fil dr, psykolog,

mail@testimonia.se
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