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Djävulen i Vallentuna 
Den Onda Satan 

 
”Pedofiljournalisterna” 

     

Monica               Annika   Annika  
Antonsson              Tiger   Sundbaum Melin 
 
Denna bok avslöjar tre svenska kvinnliga journalister som under 
många år har trakasserat och hotat både människor och företag på 
internet. Tre journalister som använt internet för att förstöra 
människors liv, hota deras barn, familjer och företag. 
 
Alla tre har istället själva varit inblandade i falska anklagelser om 
pedofili och barnpornografi, men avslöjats. Själva har de avslöjats 
med att ha tillverkat porrhemsidor med bl.a. bilder på nakna barn till 
att uppmuntra läsare att fotografera okända barn när de kissar på 
toaletten och tillverkning av en falsk pedofillista. Och två av dem har 
"spridit" datavirus på nätet. 
 
Dåvarande Justitiekanslern Göran Lambertz kritiserades för 
rapporten "Felaktigt dömda" och menade på att det sitter oskyldiga i 
svenska fängelser. Nu har den journalist som kritiserade honom 
istället själv avslöjats med att ligga bakom falska pedofilanklagelser. 
     
Författare: John Johansson. Sundbyberg, kontakt: yakida@telia.com 
Denna reviderade bok har publicerats på hemsidan www.yakida.se , 
mars 2023 
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Boken visar att falska pedofilanklagelser mot svenska män idag är 
organiserade av kvinnliga journalister och att de falska 
polisanmälningarna om sexualbrott kan beräknas kosta samhället 
cirka 124 miljoner per år. Boken visar även att våldet mot män kan 
beräknas till cirka 4 miljarder per år  
 
Dagens journalister använder ofta bloggar vid sidan om sin 
journalistiska karriär. Men det är i de privata bloggarna som deras 
egentliga uppfattningar och personligheter kommer fram. 
Det utbredda "pappa-hatet" har nog aldrig varit så intensivt och 
utåtriktat som i dagens Sverige, trots att Sverige anses som världens 
mest jämställda land. Detta har medfört att falska anklagelser mot 
pappor och män har ökat väsentligt. 
 
Vad beror det på att ökad jämställdhet har inneburit ett ökat 
offentligt pappa-hat? Män ger ju inte uttryck för motsvarande 
mamma-hat i en likvärdig utsträckning. 
En förklaring kan vara att kvinnor har blivit mer hatiska mot pappor 
och väljer att bo ensamma. Många barn har därför blivit uppväxta 
med bara en förälder. Oftast mamman. Avsaknaden av den andra 
föräldern har sannolikt skapat ett tomrum hos barnet. Ett tomrum 
fyllt av besvikelse och längtan, som har omvandlats till hat. 
 
I andra fall ser vi kvinnans besvikelse över att inte kunna träffa en 
man. I en del fall ser vi alkoholism eller psykisk sjukdom. Antalet 
frustrerade kvinnor som fantiserar om att ta blodig ”hämnd” på män 
är troligen väldigt många fler än dem som tar steget fullt ut och utför 
falska pedofilanklagelser.  
 
Denna bok vill jag ska bli ett samlingsmonument över hur tre 
kvinnliga journalister spred sitt "pappa-hat" på internet och hur de 
kunde knytas till falska pedofilanklagelser. 
Jag vill även att boken skall bli en upplysning om hur allvarligt och 
utbrett näthat är, och i synnerhet när det är utfört av kvinnliga 
journalister 
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Inledning 
 
Detta är gratisversionen av boken ”Pedofiljournalisterna”. Den har 
reviderats något under år 2023. Det innebär att denna version av 
boken i princip är lika den som läsaren fortfarande kan köpa och få i 
riktig bokform. 
 
Mitt namn är John Johansson och är ansvarig för den här boken. Jag 
är född 1956, utbildad civilingenjör och även ansvarig utgivare för 
nättidningen www.yakida.se. En tidning som under åren gjort 
sensationella avslöjanden. Bland annat avslöjades Sveriges första 
"kvinnliga pedofilliga" vilket beskrivs i min första bok i serien ” 
Djävulen i Vallentuna - den onda satan”,  men också hur den 
guldspadernominerade journalisten Monica Antonsson hotade och 
trakasserade människor och företag. 
 
Jag har arbetat som nämndeman under fyra år i två domstolar under 
åren 2007 till och med 2010. Den ena domstolen var Solna tingsrätt 
med brottmål och den andra var i Migrationsdomstolen med 
asylfrågor med dem som kom från mellanöstern. Mestadels de som 
kom ifrån Irak, Syrien, Jordanien och Palestina. 
Tidigare har jag har under flera år på kvällar och helger även arbetat 
ideellt inom Kriminalvården som övervakare. 
 
Från början när jag själv befann mig i en vårdnadstvist var jag 
besviken på vårt rättsystem, men jag har ändrat min inställning och i 
synnerhet är jag imponerad av de anställdas kompetens på 
Migrationsverket och Migrationsdomstolen.  
Jag är tacksam för att jag fick vara med dem i deras svåra arbete. 
 
Svenskt rättsväsende får brons och ligger på tredje plats bland EU:s 
medlemsländer när det gäller medborgarns förtroende för 
rättsväsendet. Bara Danmark och Finland ligger före, enligt 
Eurobarometern från november 2010. Det sägs att en åklagare ska 
dra ett fall till åtal om det är sannolikt att gärningsmannen kan fällas. 
Då kan jag nämna att gränsen för den sannolikheten går vid drygt 
50,0 %. 
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Jag vet att vi kan bli bättre och att det går att genomföra förbättringar 
med ganska små och enkla åtgärder. Visste ni t.ex. om att Israeliska 
forskare har funnit ut att man har störst chans att bli frikänd om 
målet avgörs på förmiddagen, istället för eftermiddagen? 
Visste ni om att man har större chans att bli frikänd om domaren är 
mätt och belåten? Visste ni om att ryktet om att nämndemän sitter 
och sover, är sant? Vet ni om att det ibland nästan är slagsmål mellan 
domare och nämndemän när beslut skall tas? Visste ni om att 
nämndemän går ut på toaletten och kräks under pauserna efter sett de 
vidrigaste bilderna som visas upp inne i rättsalen? Visste ni om att 
man kan erkänna ett brott och trots allt bli frikänd? Vet ni om hur lätt 
man kan se till att få någon fälld för brott i domstol? 
 
Inget system är perfekt och det gäller även vårt rättssystem. Vad som 
förvånar och upprör är hur lite vi gör åt det, trots vår insikt i att det 
förhåller sig så. Vårt rättsystem är bra men det kan bli bättre och det 
är nog det enda system i samhället som inte har en kvalitetssäkring.  
 
I dag finns det många oskyldigt och även felaktigt dömda i svenska 
fängelser.  Jag vet det eftersom jag har varit med om att döma 
människor till långa straff, och varit helt övertygad om att de har 
varit oskyldiga. 
Det har varit vanliga medborgare, en del familjefäder, som blivit 
falskt angivna för brott de inte har begått. De har därefter blivit 
indragna i incest- och sexualmål där ord stått mot ord. Under den 
senaste 20-årsperioden har det redan dömts ett flertal oskyldiga män 
till långvariga fängelsestraff och evig vanära. Att oskyldiga män 
dömts har även Högsta domstolen kunnat konstatera genom alla 
resningsfall. 
 
Det sitter minst 5 000 personer i våra fängelser och av dessa sägs 
mellan 5-10 % vara felaktigt dömda. De har blivit felaktigt dömda 
oftast på grund av att någon har riktat en falsk anklagelse mot dem. 
Någon har t.ex ljugit inne i domstolen under rättegången. 
Försök tänka dig tanken att du en dag blir anklagad för ett allvarligt 
brott som du inte har begått. Du misstänks för att vara pedofil och ha 
köpt barnporr och det spelar ingen roll vad du säger eller försöker 
bevisa - du blir ändå inte trodd. 
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I tidningen Expressens undersökning den 27 december 2012 trodde 
68 % av de drygt 2 000 röstande att det finns oskyldigt dömda med 
livstidsstraff. 
Själv tror jag att huvuddelen av de oskyldigt dömda finns i de 
rättegångar som har att göra med relationer mellan man, kvinna och 
barn. Där tror jag att andelen oskyldigt dömda är minst 15 %. 
En orsak till att vi i vissa fall får gissa oss fram till olika statistiska 
antaganden när det gäller våldet mot män beror bland annat på att det 
inte finns någon poliskod för att beskriva brottets art med polisens 
egna relationskoder: 
 
R247 - Våld mot barn 
R248 - Våld mot kvinna 
R249 - Våld mot polis 
R250 - Festivalrelaterat 
R251 - Åldringsbrott 
 
Denna bok handlar därför i huvudsak om journalisterna Monica 
Antonsson, Annika Sundbaum Melin och Annika Tiger. De är tre 
journalister som ljugit, hotat och trakasserat människor och företag 
på internet och har gjort så i många år. Faktiskt sedan 1999. De har 
anklagat och misstänkliggjort oskyldiga människor för brott.  
Istället blev de själva avslöjade i en ”Barnpornografisk härva” 
med sitt ursprung från Vallentuna! Jag skriver om det i min första 
bok ”Vallentunaligan – en pedofilliga”. 
Det anmärkningsvärda är att den yngsta av dem är över 50 år, och 
den äldsta 63 år. Se bilagan om ”Persondata”.  
 
Boken är baserad på verkliga texter som utspelade sig åren 2000 -
2012. 
 
 
Bakgrund 
 
Jag anser att den guldspadernominerade frilansjournalisten Monica 
Antonsson är en av Sveriges genom tiderna främsta nätmobbare 
mycket tack vare att hon har så många olika bloggar, men även 
anonyma bloggar. Se bilagor.  
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Hon är känd för att hitta på falska historier om människor, särskilt 
dem som hon uttrycker sitt förakt mot. Oftast handlar det om män 
och pappor, men även kvinnor och företag har drabbas av raseriet 
och hatet på hennes olika bloggar. 
Människor vittnar och berättar öppet i hennes bloggar om hur de 
förföljts av henne, men även Monica berättar hur hon i smyg spelar 
in sina telefonsamtal med människor.  
 
Monica är också  författaren som skrev boken "Sanningen om 
Gömda" och påstod sig avslöja Liza Marklunds bok "Gömda". 
Istället blev Monica avslöjad med att ljuga i tidningen Aftonbladet 
14 februari 2009 när hon påstod att hon aldrig lovat sin källa ”Mia” 
källskydd. Men det hade Monica själv redovisat i sin blogg att hon 
hade gjort. 
Monica Antonsson hade också ljugit i tidningen Expressen den 30 
december 2008 när hon påstod att hon inte hade något ansvar i att 
källan ”Mia” röjdes på bloggen ”Daddys”. Men det hade Monica för 
det var nämligen Monica som såg till att bloggaren ”Daddy” fick 
bilderna.   
Det var alltså Monica som låg bakom avslöjandet av "Mias" 
identitet, där Justitiekanslern missade att genomföra ett åtal mot 
Monica p.g.a. en slarvig polisutredning.  Monica som inte ens ska ha 
blivit förhörd skulle nämligen tveklöst fällts i domstolen !!  
 

Foto: Yakida och Liza Marklund av Peter Jönsson, 
www.lizamarklund.com 
 
Monica har arbetat åt Hemmets Veckotidning, Allas och Året Runt 
och driver samtidigt att stort antal bloggar. Totalt har hon haft 
närmare 85 stycken olika bloggar och flertalet har hon redovisat till 
Stockholms tingsrätt i mål PMFT 10397-18 aktbilaga 86. Flera av 
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hennes bloggar handlar om hennes författarskap och hennes bok 
"Sanningen om Gömda".  
 
Men Monica berättar själv att hon också har bloggar i syfte att enbart 
skada människor och en mediaundersökning jag utförde år 2012 
visar att hon står för cirka 75-80 % av trakasserierna på internet mot 
utsatta personer.  Monica Antonsson hänger ut olika människor, 
män, kvinnor och barn som kriminella och psykiskt sjuka. I hennes 
blogg kan man läsa att människor varnar också för att hon kan bli 
hur galen och farlig som helst och redan i maj 2011 beskrev en 
psykolog henne som en "sadist med störd personlighet". 
 
Monica Antonsson samarbetade på internet med grov kriminalitet 
och hon instruerade även sina läsare till hur de skulle kunna begå 
svåra kriminella brott. Monica skriver också i sin blogg att pedofiler 
ska dödas och andra hon uttrycker sin avsky mot och hon är, vad 
som är känt, den enda svenska journalist och bloggare som öppet 
tycker det är bra att människor dödas.  
 
I små "Dödsnoveller" beskriver hon hur namngivna ska dödas och 
läsarna uppmanades till att misshandla namngivna personer. Monica 
berättar också att hon är beredd att betala för att bli av med 
människor och har satt ut ett pris på 40.000 kr till den som 
underförstått "dödade" en viss namngiven person och publicerade 
familjens adress, personnr och bild på huset. Till slut angrep Monica 
familjens minderåriga barn och hon blev polisanmäld. Polisen 
känner naturligtvis sedan länge till och är informerad om Monica 
Antonssons olika mordhot eftersom flera personer har polisanmält 
henne för olika brott. 
 
Monica använde sig också av sina egna barn på internet för att 
trakassera sina barns pappa, men Monica gjorde sig också känd för 
att angripa andra oskyldiga minderåriga barn som hon bl.a. hängde ut 
på nätet med personuppgifter. Monica har därför blivit polisanmäld 
flera gånger för "ofredande av barn". En mamma berättar i Monicas 
blogg hur illa hennes barn har skadats p.g.a. Monicas trakasserier. En 
annan familj fick t.o.m. kontakta både polis och advokat på grund av 
Monicas trakasserier mot barnet. 
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Monica Antonsson kunde också avslöjas som en av de ledande i 
Sverige med att peka ut människor som pedofiler på internet. Monica 
till och med publicerade i sin blogg en egentillverkad och falsk 
”pedofillista”, som hon kallade sin lista.  
 
Dagens moderna "pedofilligor" anfaller idag företag i syfte att 
förstöra för företagen. Dessa ligor sysslar även med förfalskningar, 
falska hemsidor, falska dataintrång, hotfulla telefonsamtal, stölder, 
utpressning, hot, falska anklagelser om misshandel eller om pedofili. 
Ligorna attackerar både enskilda privatpersoner som företag på 
internet. När de attackerar företag kontaktar de även företagen för att 
misskreditera de anställda på olika sätt. Framför allt arbetar de 
genom internet med att misstänkligöra oskyldiga personer som 
pedofiler. 
En av de mest kända av dessa ligor, där Monica Antonsson är 
frontfiguren, har fått namnet "Vallentunaligan" som är specialiserade 
på anfall mot företag, stölder, förtal, falska anklagelser om 
dataintrång, dödshot, identitetskapningar, misshandel, barnporr- och 
pedofilutpressningar. 
 
Den 12 september 2012 pekade sedan Monica ut mig som "Djävulen. 
Den store Satan i höghuset i Sundbyberg" i hennes blogg, och skrev 
att hon tyckte det var en bra titel på en bok. Samtidigt skrev hon ett 
offentligt meddelande till min son och förklarade för  honom varför 
jag måste dödas. Detta efter att jag utsatts för ett mordförsök i juli 
2012 av Vallentunaligan.   
Därför har min bokserie fått namnet ”Djävulen i Vallentuna. Den 
onda satan” 

Källa: Monica Antonssons blogg 
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Begreppet "Vallentunaligan" myntades av Monica Antonsson redan 
den 15 juni, 2011 och till både Justitiekanslern år 2016 i samband 
med brottmålet B 7264-15 och Attunda tingsrätt i mål FT 1947-21 
aktbilaga 37, bekräftar Monica att det är hon som är ledaren för det 
hon kallar för "mitt gäng". Enligt Monica Antonssons inlaga till en 
domstol var det ca 15 personer i hennes gäng. 
 Journalisterna Annika Sundbaum-Melin och Annika Tiger tillhörde 
några av de mer aktiva medlemmarna.  
 
”Vallentunaligan” kunde också avslöjas med deras egentillverkade 
och  förfalskade dokument från domstolar som de kallade 
pedofillistor och som de använde i utpressningssyfte i samband med 
falska anklagelser på internet om barnpornografi. Men när polisen 
fick kännedom om ligan vågade de aldrig visa polisen sina falska 
bevis. 
Efter att Vallentunaligans aktiviteter på internet avslöjats har både 
Monica Antonsson och familjen Dahlström framställt mycket 
allvarliga hot som polisen också är informerade om.  
 

                Lena Dahlström 
 
Någonstans läste jag att cirka 4 % av nämndemännen blir utsatta för 
något slags hot eller trakasserier.  
Torsdagen den 4:e november 2010 blev jag själv tillskriven medvetet 
falska uppgifter och lögner av Monica och Lena i deras blogg  på 
grund av att jag arbetade som nämndeman. Uppgifter som de visste 
var osanna.. 
Jag mailade till Monica privat och bad henne att radera lögnerna, 
men hon valde istället att publicera det privata mailet, för att göra sig 
lustig över och fortsatte istället med nya lögner och hot. 
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Eftersom jag redan i augusti 2010 hade fått information om att 
Monica Antonsson var på gång med något, så var jag inte helt 
oförberedd på hennes attack mot mig. 
Jag lät saken bero, men började undersöka varför hon uppförde sig 
på detta sätt. I synnerhet när vi tidigare haft en mindre maildialog. 
 
Jag hade tidigare under år 2008 samtalat i telefon med Monica 
Antonsson då hon ringde upp mig, och jag har förstått att hon vid ett 
tillfälle bandade samtalet, fast jag uttryckligen bad henne att hon inte 
hade min tillåtelse att göra det. Hon svarade, att hon inte bandade 
samtalet. Eftersom jag redan då hade sett i Monicas blogg hur 
opålitlig Monica var och hur mycket hon ljög, dokumenterade jag 
hela samtalet.  
Hon frågade då mycket om debattforumet Flashback och om jag 
deltog där. Jag svarade "Nej, men att jag sett det vid några tillfällen". 
Hon frågade så mycket om Flashback, att jag insåg att hon själv 
måste vara mycket aktiv på Flashback. Jag insåg inte då hur rätt jag 
skulle få. 
 
De närmaste månaderna som följde växte det fram en bild av Monica 
Antonsson som visade att hon hade helt andra sidor och aktiviteter 
för sig än vad hon berättade om på sin blogg. Något liknande som 
Monica hade inte tidigare kunnat skådats på internet, och  jag insåg 
att hon måste vara en genuint elak människa som länge använt sina 
bloggar medvetet för att missbruka internet och skada människor.  
I synnerhet använde hon, likt en sadist, oskyldiga barn som verktyg i 
sina bloggar för att på olika sätt skriva elaka saker om föräldrarna. 
 
Jag upptäckte också hur mycket hon ljög i sina bloggar.  
Monica hade i princip utsatt en man för grov stalking i hela 15 år och 
varit med och drivit förföljelsen så långt att hans företag troligen 
stupade och så att företagaren gjorde flera självmordsförsök. Bland 
annat hade Monica och väninnan Lena Dahlström drivit flera olika 
bloggar om mannen och hans företag.  
Jag upptäckte också att den förföljelse som bloggaren Daddy var 
utsatt för på Flashback var knuten till Monica. Jag upptäckte äkta 
och ren ondska hos Monica Antonsson. 
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Jag såg "Djävulen - den onda satan". 
 
Den 25:e januari 2011 hade det framkommit tillräckligt med 
intressanta och allvarliga uppgifter om henne, att jag tog beslut att 
publicera några av dessa i en mindre artikel om henne på Yakida. 
 
I huvudsak avslöjades då att; 
 
 Det var Monica Antonsson som brustit i sitt källskydd mot 

"Mia" som hon blev anmäld till JK för. 
 Det var Monica Antonsson som låg bakom en anonym blogg 

som trakasserade hennes egen vän Rolle och hur hon utnyttjade 
honom. 

 Att det är Monica Antonsson som hänger ut människor som 
pedofiler i Sverige 

 Att Monica Antonsson ljög om sina anklagelser mot mig och att 
hon tidigare hade ljugit om och trakasserat ett stort antal andra 
personer i sina olika bloggar. 

  
Vilken annan normalt begåvad journalist som helst hade antingen 
erkänt att hon blivit rejält avslöjad, eller struntat i att hon avslöjats 
och gått vidare. Monica Antonsson började istället en förtalskampanj 
med absurda lögner, mot mig och ett antal andra personer, växlat 
med olika hot och andra trakasserier, med krav på att Yakida skulle 
stängas. 
 
Tiden efter den 25:e januari 2011 genomfördes på Yakida endast 
några mindre justeringar i textmassan och under tiden flödade det in 
information om Monica från olika källor. 
 
Tisdagen den 22:e februari 2011, i sin artikel "Flashback Magazine 
nr 2, 1994 sökes för lån", började Monica tillsammans med sin 
väninna Lena falskt anklaga mig och en bekant till mig som heter 
Tommy för att ha beställt barnpornografiska filmer i samband med 
den kända "Norrköpingshärvan".  
Vi påstods finnas med på en "Pedofillista".  Syftet var att tvinga mig 
att radera sanningen om Monica. Lena ringde också till mitt arbete 
och trakasserade mig om den här pedofillistan och kallade mig även 
för "peddo" i Monicas blogg. 



 15 

 
Min bekant Tommy är också f.d. nämndeman. Vi lärde känna 
varandra år 1999 då vi bägge var med i en grupp på internet som 
diskuterade vårdnadsfrågor. Gruppen kallades för ”FRIS, Föräldrar i 
Sverige”. 
Med hjälp av några vänner och polisen lyckades jag skriftligen 
bevisa att Monica Antonsson ljög och att hon hade ett brottsligt syfte 
med sin lista med pedofiler. Vi lyckades till och med att bevisa 
matematiskt att hon försökte lura sina bloggläsare. 
Monica svarade istället med omfattande trakasserier mot min 
arbetsgivare Arlanda flygplats, som hon dessutom försökte lura. 
Trakasserierna mot min arbetsgivare kommer att gå till historien som 
ett av det mest aggressivaste stalkinganfall som någonsin utförts på 
internet mot ett företag. 
 
Granskningen fortsatte ändå av både Monica och Lena och det som 
framkom visade på bl.a. kriminalitet och Monica berättade i sin 
blogg att hon är en av de där kvinnorna som dras till kriminella 
"charmiga" psykopatmän och att det hade funnits rätt många sådana i 
hennes liv. 
Monicas lögner i hennes blogg växte också i styrka eftersom jag inte 
lydde hennes hot och raderade sanningen om henne på Yakida.  
 
Enligt en artikel i Expressen så anges att duktiga bedragare ofta till 
slut själva tror på sina egna lögner. När det läget har infunnit sig blir 
det svårt för lögnaren att hålla reda på alla sina lögner, och det blev 
också enklare och enklare att avslöja Monica Antonssons lögner. 
Först under hösten 2011 publicerades på Yakida en ny uppdaterad 
större mängd information om Monica. 
 
I november 2011 framkom i en mediaundersökning jag utförde, att 
Monica Antonsson var huvudpersonen som låg bakom huvuddelen 
av alla svenska hemsidor där människor anklagas som pedofiler eller 
sexuellt avvikande på internet. Minst 200 personer hade indirekt 
blivit utpekade och namngivna som möjliga pedofiler på internet av 
Monica i och med att hon skickade och spred sin ”Pedofillista” till 
olika människor. En del av namnen på listan hängdes ut direkt i 
Monicas blogg.  
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Det var alltså inte förvånande att Monica Antonsson igen skulle 
använda pedofilanklagelser, som de brukade göra på internet. 
 
Vallentunaligan är ett "fenomen" av ondska och lögner och deras 
gärningar kommer att gå till historien i svensk Internetutveckling. 
Möter man ligor som Vallentunaligan så har man också ett 
samhällsansvar att berätta om deras verksamheter.  
Historien om Vallentunaligan måste berättas, därför att alla har något 
att lära sig av den eftersom det handlar om hur äkta ondska gestaltas 
på internet av vuxna kvinnor, och i synnerhet av en berömd svensk 
kvinnlig journalist som lurade hela Sverige i samband med sin bok 
som hon själv kallade för "Sanningen om Gömda". 
 
Polisen och andra myndigheter måste också få se med egna ögon att 
det finns ligor som Vallentunaligan så att dessa ligor kan stoppas. 
Samhället måste få veta att bakom de organisationer som påstår sig 
arbeta emot kvinnomisshandel och pedofili, finns riktiga journalister  
som förfalskar domstolsdokument och att det i dessa ligor dessutom 
gömmer sig kvinnor med barnpornografiskt intresse. Och att de 
kallar sig för feminister.  
Tyvärr påverkar detta trovärdigheten för alla andra verkligt drabbade 
men det förklarar varför så många oskyldiga män döms i 
domstolarna. 
Det är också viktigt att de människor som blivit drabbade av Monica 
och hennes gäng får bidra och berätta sina upplevelser och på så sätt 
få någon form av upprättelse. 
Det är även viktigt att alla de, över 200 kvinnor och män i FRIS-
gruppen (Föräldrar i Sverige), som blivit utpekade som möjliga 
pedofiler i Monica Antonssons falska Pedofillista, och att FRIS-
medlemmarnas vänner och släktingar får veta vem som orsakat dem 
så stor skada.  
 
"Vallentunaligan" är också en liga som i detalj kartlägger företag, 
familjer och barn och med utpressning försöker förhandla med de 
utsatta familjerna för att de inte ska bli utpekade på internet. I det 
arbetet samarbetade Monica förutom med Lena även med de två 
kända journalisterna och bloggarna Annika Sundbaum - Melin från 
Sundbyberg och Annica Tiger från Sollentuna som båda var 
engagerade i pedofillistor. 
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Nu har istället journalisterna och författarna Monica Antonsson, 
Annika Sundbaum Melin och Annika Tiger tillsammans blivit 
avslöjade som delaktiga i falska pedofilanklagelser. 
     

                 Annika            Annika  
                 Tiger           Sundbaum Melin 
 
Det är även viktigt att kriminaliteten, brottsligheten blir synliggjord 
och att de mörka krafterna i samhället inte får styra över hederliga 
människor.  
Ondskan måste visas och vi får aldrig ge vika en millimeter för 
utpressning och hot.  
 
Jag har insett att Monica Antonsson har ett extra stort maktbehov 
och som vill ha total kontroll på människor och som blir fullständigt 
galen när hon inte får sin vilja fram. Tappar hon kontrollen så 
försöker hon genom lögner, hot och trakasserier tvinga fram sin vilja.  
Granskar man sedan deras personkaraktärer och hur de tre 
journalisterna uppfört sig i livet utanför internet, så ser man att det 
finns ett flertal gemensamma nämnare. Bland annat att de har varit 
mobbare. De har haft problem med vikten. De har haft problem med 
män och i synnerhet papporna till deras barn och att de är alla 
extrema lögnare, för att ta några exempel.  
Politiskt är de också vänsterorienterade.  
Detta är några av de nyckelfaktorer som utredare inom polisen och 
socialtjänsten borde ta med i sina riskbedömningar, men inte gör. 
 
Den här boken har som alla andra böcker ett antal personer i 
bakgrunden som har hjälpt till att bära fram arbetet så att det till slut 
har blivit en bok. Jag vill därför tacka dessa. Ni vet vilka ni är. 
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Tänk på att vi ska aldrig böja oss för de kriminellas hot och deras 
trakasserier oavsett hur mycket de ljuger om oss eller slår oss sönder 
och samman. Och vi författare måste berätta om att vi blir hotade, 
annars förstår inte folk. Det är nämligen en hotbild mot demokratin 
 

         .….. Avancè …… 

 
Vad ärYakida 
 
YakiDa är en svensk feministisk och partipolitiskt obunden 
webbtidning. YakiDa har inget vinstintresse och drivs med hjälp av 
enskilda bidrag. Webbtidningen bygger på en idé från tidningen 
Tribune från Arizona och grundades av mig som också är ansvarig 
utgivare.. 

 
Nättidningen YakiDa lanserades i oktober 2003 och började med att 
sprida positiva nyheter till Sveriges medborgare utan något 
ekonomiskt vinstintresse. 
Yakida blev uppmärksammad bland annat för sina avslöjande 
artiklar om bedrägerier mot olika myndigheter, bland annat hur 
Datainspektionen, polisen, Telia och Unionens arbetslöshetskassa 
drabbades av en och samma bedragare, Annica Tiger.  
Tidningen blev därför anmäld till Justitiekanslern, men JK uttryckte i 
sitt beslut 2009-03-06, dnr 1637-09-31 följande angående Yakida 
och Europakonventionen: "Staten ansvarar också för att 
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upprätthålla den enskildes rätt till yttrandefrihet enligt artikel 10 i 
konventionen” 
 
Tidningen bedriver även polisforskning och publicerar också 
forskningsresultaten. Bland annat utvecklades ett matematiskt 
analysverktyg för bedömning av trovärdighet hos individer. 
Tidningen utvecklade även en webbaserad beräkningsmetod och 
beskrivning av ett jämställdhetsindex som tar hänsyn till den 
lönsamhet som de bägge könen separat bidrar med utifrån deras 
inbördes möjligheter och arbetsinsatser.  
Resultatet av indexberäkningen visar hur hög jämställdhetsgrad (0 % 
- 100 %) som en organisation eller företag har uppnått.  
 
YakiDa utvecklade även ett Könsindex som kan användas för att 
beskriva både jämställdhets- och maktförhållanden mellan kvinnor 
och män i olika länder. 
 
Flera alster av forskaren och Docent Max Scharnbergs 
bokproduktion återges på hemsidan. Bland annat publiceras hela den 
kända och förbjudna boken om Södertäljefallet som är en textanalys 
av ett ritualmord. Boken förbjöds av Uppsala universitet och nästan 
hela upplagan brändes upp. Böckerna "Lögnens psykologi - med 
tillämpning inom affärslivet" och "Textanalys: En vetenskaplig 
ansats för att bedöma fall av sexuella övergrepp" finns båda 
återgivna på tidningens hemsida. 
 
Yakida har i Nationalbiografin ISSN nr 1652-9960 och 
utgivningsbevis nr 2003-083 hos Radio- och TV-verket. 
www.yakida.se har samma grundlagsskydd som andra medieföretags 
hemsidor. Som till exempel tidningen Expressen eller Aftonbladet. 
Det innebär också att YakiDa har samma skyldigheter och att 
tidningen omfattas av databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen och 
tillsynsmyndighet är Justitiekanslern. 
 
Målet är nu att bli en plattform för mina böcker och att forska och 
sprida information om bland annat inom genusområdet samt att vara 
"idéspruta" till nya metoder som kan användas i samband med olika 
studier. 
Visionen är att etablera YakiDa som ett fullgott forskningsalternativ. 
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Journalistens uppdrag 
 
Journalisten har som uppdrag att informera allmänheten om 
verkigheten och sanningen på sitt eget vis. Journalisten ska också 
trovärdigt förmedla nyheter. 
Så borde det vara. 
Istället har det blivit att massmedier förmedlar osanningar och 
medvetna lögner. Nyheter har blivit dramafabriker som levererar 
teaterföreställningar. I dessa drama drabbas oskyldiga med 
anklagelser av olika slag. 
Nu har det gått så långt att journalister själva fabricerar falska bevis. 
Det bevisar denna bok. 
 
 
 
Källskydd 
 
Journalisten Monica Antonsson har blivit avslöjad med att ljuga om 
sina löften om att inte röja sina uppgiftslämnare och även 
polisanmäld för att ha brutit sitt utlovade "källskydd".  
Första gången hennes lögner  avslöjades var i samband med 
utgivningen av hennes bok "Sanningen om Gömda" då hon såg till 
att huvudpersonens identitet röjdes. Detta beskrivs ingående i min 
bok ”Vallentunamördaren”. 
 
Monica anmäldes till Justitiekanslern eftersom huvudpersonen Mia i 
hennes bok ska ha varit utlovad ett källskydd. Justitiekanslern lade 
ner undersökningen i brist på bevis. Idag vet vi  att Monica verkligen 
var skyldig genom att det var hon som låg bakom att identiteten 
röjdes eftersom hon fixade så att bloggaren Daddy kunde publicera 
uppgifterna och foro på Mia, men Monica Antonsson hade också 
publicerat foto på Mias barn och barnbarn i hennes blogg.. Därmed 
skulle hon rimligen också ha fällts i en domstol, med ett kännbart 
straff. 
 
Något år efter bokens lansering så skickar Monica också ut ett mail 
till ett antal personer med frågor om sin bok och sin blogg som 
handlade om just hennes bok. I mailet kunde  man läsa att hon lovar 
att - inget publiceras utan medgivande. "Du är så klart även 
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fortsättningsvis anonym" - skriver hon. Detta är ett skriftlig löfte som 
ska ses som ett källskydd enligt grundlagen.  
 
Monica väljer senare att publicera både mailet och svaren i sin blogg 
och därmed kan man konstatera att Monica Antonsson har brutit mot 
sitt skriftliga löfte. Men man ser också att Monica har tagit bort 
texten om sitt löfte, när hon väl publicerade mailet. Hon har alltså 
varit medveten om att hon har brutit sitt löfte, vilket rimligen borde 
innebära att Monica Antonsson därmed borde kunna straffas enligt 
svensk lag. 
 
I Sveriges grundlag anges att den som anonymt vill lämna 
information som är avsett för publicering av massmedia har sin 
anonymitet skyddad enligt svensk lag, om han eller hon begär det. 
Det innebär för journalister att de inte får avslöja vem som lämnat 
uppgifterna. Det finns olika benämningar på detta och dessa är 
tystnadsplikt eller anonymitetsskydd. Men samlingsnamnet är 
källskydd. 
Om en journalist röjer sin källa kan journalisten dömas till fängelse. 
Källan ska kunna lämna information utan att behöva oroa sig för 
repressalier.  
Trovärdigheten är det viktigaste egenskapen som en journalist har 
och den journalist som brister i trovärdighet har förbrukat sina 
möjligheter att kunna arbeta professionellt. Ingen tidning eller 
redaktion vill ha med en journalist som man inte kan lita på.  
  
Här i originalmailet från den 31:a maj 2009 utlovas löftet skriftligen 
av Monica. Se även bilagan. 
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Här i sin blogg hade Monica alltså publicerat namn på källan men 
även tagit bort texten om löftet, för att dölja sitt ”brott”. 

Källa: http://monicaantonsson1.blogspot.com/p/28-december-2008- 
kl-17.html 
 
Monicas egen inställning till källskydd framkommer i hennes 
bloggartikel: "Det är Sara som fått betala Marklunds succéer...", där 
hon tydligt skriver som svar till en anonym person som frågar 
följande i hennes blogg –  
 

"…...om man driver en privat blogg så är man INTE skyldig 
att skydda sina källor. Men om man driver en journalistisk 
blogg så borde det kanske räknas som journalistiskt 
yrkesutövande (om än amatörmässigt sådant) och man 
borde omfattas av samma skyldigheter som riktiga 
journalister……." 

 
och Monica Antonsson svarar...... –  
 

"……Det är ingen skillnad på journalister och vanligt folk. 
Den som publicerar sig har samma ansvar. Men för 
meddelarskydd gäller, så vitt jag vet, att avtal måste träffas. 
Medlemmar av journalistförbundet omfattas av en del regler 
som inte gäller andra. Bland annat därför har jag gått ur., 19 
november 2011 11:11……. 
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Detta bevisar Monicas medvetenhet om ansvarsfrågan i ett brutit 
löfte eftersom hon raderat sitt löfte i publiceringen av mailet hon 
själv skickade ut.. 
 
Detta gäller alltså: 
 Journalisten får inte röja sin källa och kan straffas om hon gör 

det. 
 Källan har rätt att sprida information till journalister utan att bli 

straffad. 
 Källan har rätt att vara anonym. 
 Myndigheter får inte försöka ta reda på vem som lämnat 

information. 
 
Monica Antonsson är därmed, vad jag vet, den enda journalist i 
Sverige som har blivit anmäld två gånger för att ha brutit sitt 
utlovade "löfte" och där det nu har gått att skriftligen bevisa det.  
 
Den andra anmälan av Monica brutna löfte om källskydd hanterades 
av Justitiekanslern i ärende 2015-12-32, som konstaterade att 
hemsidor, bloggar och innehållet i andra databaser som saknar 
utgivningsbevis hamnar utanför tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde. Där gäller 
bestämmelser enligt vanlig lag vilket innebär att man inte kan 
åberopa ett källskydd.  
 
Men enligt Lagen.nu så anges det om Anonymitet följande  
 

"Anonymiteten skyddas genom att de personer som hanterar 
tryckta skrifter har tystnadsplikt. Personer som har 
tystnadsplikt angående meddelares, författares och utgivares 
identitet är, utöver dem själva som måste respektera 
varandras vilja att vara anonym, journalister, 
tidningsredaktioner, massmediaföretag, nyhetsbyråer, 
förlag, frilansjournalister och personer verksamma inom 
tryckerier. 

Bokhandlare omfattas inte av tystnadsplikten. 
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Tystnadsplikten omfattar inte enbart namnet på den vars 
identitet inte får röjas, utan alla slags uppgifter som kan 
leda till ett identifierande av personen (SOU 1990:12 s. 247 
och 273)". 

 
Justitiekanslerns beslut innebär att en frilansjournalist utan uppdrag 
för någon tidning med utgivningsbevis, gladeligen kan avslöja alla 
sina källor, trots att denne har gett ett skriftligt löfte. Och även om 
journalisten hade ett uppdrag, eller påstod sig ha ett uppdrag eller att 
det var framställt så, att källans uppgifter skulle publiceras i ett 
medium med utgivningsbevis, och att det senare kom sig att 
uppgiften inte blev publicerad, så skulle journalisten kunna publicera 
källan och uppgifterna.  
Det blir i så fall upp till källan att bevisa att journalisten haft ett 
sådant uppdrag.  
Konsekvensen är att varje källa måste kunna ges möjligheten att få 
ett skriftligt intyg från varje journalist att journalisten har ett uppdrag 
med avsikt att publicera uppgifterna i ett medium med 
utgivningsbevis. 
Och det är just på denna punkt som kvalitén på den svenska 
journalistens yrkesheder brister. 
 
Det spelar alltså egentligen ingen roll journalisten har i 
sammanhanget om journalisten har lovat ett källskydd. Löftet om 
källskydd kan vara både muntligen och skriftligen, men det är klokt 
att kunna ha löftet skriftligt som i Monica Antonssons mail ovan, där 
löftet är klart och tydligt utskrivet. 
 
Det spelar heller ingen roll vilken svensk tryckt tidning journalisten 
arbetar på, utan källskyddet gäller även en fristående 
frilansjournalist. Det kan vara en journalist som arbetar och skriver 
om inredning på Sköna Hem eller Allt om Möbler eller för tekniska 
Magasinet där tekniska data för nya Volvon gås igenom. Alla är de 
bundna till sitt löfte. 
I tidningar där olika tips om fiske och jakt, som i Fiskejournalen eller 
Jaktjournalen vill istället de intervjuade bli omtalade. 
 
Stora tidningskoncerner som Aller media och Bonniers har däremot 
utarbetade riktlinjer för hur deras medarbetare ska förhålla sig till 
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källskyddet. Aller media är en feministisk koncern som har som 
affärside att ge kvinnor avkoppling med bland annat spännande 
personporträtt med många intervjuer av olika människor, vilket 
medför stora krav på företagets journalister. 
 
Dagens Nyheter eller Aftonbladet återger mer allmänna nyheter som 
har en större horisont och bredare kundkrets vilket medför att många 
invandrare kanske söker sig till Svenska nyhetstidningar. Men 
eftersom nyheterna återges på svenska tvingas många invandrare till 
att använda internet, eftersom det finns så få svenska tryckta 
tidningar på till exempel somaliska eller arabiska, kanske finns det 
inte någon. 
Facktidningar som Allas Veckotidning, Året runt, Dagens Industri 
och Motormagasinet eller Min hund har ofta reportage där olika 
personer intervjuvas och lämnar kritik, och då gäller naturligtvis 
källskydd om journalisten lovat ett sådant. När det däremot gäller 
serietidningar som Bamse, Stålmannen, Fantomen eller Kalle Anka 
är det annorlunda eftersom där återges ingen namngiven person som 
är den så kallade "Källan". Rent juridiskt skulle situationen ändå 
kunna uppstå, men skulle sannolikt skapa problem eftersom 
serietidningar återger fantiserade berättelser. 
 
Källskyddets vara eller icke vara har diskuterats flitigt inom EU och 
meningarna går isär. Många hävdar att källskydd är ett bevis på en 
utvecklad demokrati med yttrandefrihet. Källskyddet är ett av flera 
verktyg som banar vägen för demokrati sägs det. I Sverige är 
yttrandefriheten stadgad i grundlagen, till skillnad från gamla Sovjet 
där KGB avgjorde vad som fick sägas och beskrivas. Det ser vi 
genom de otaliga mord som skett på journalister i Sovjet som vågat 
kritisera regimen. Samma sak hände nyligen i arablandet Quatar där 
oppositionella medborgare och journalister avrättades. De läkare som 
tog hand om liken och de misshandlade kropparna vågade inte 
berätta för omvärlden. Källskyddet kan alltså vara ett mycket 
effektivt verktyg för att bevara en demokrati, men det kan bara 
användas när väl demokratin infunnit sig. Diktatorer som Adolf 
Hitler och Saddam Hussein tillät aldrig källskydd utan jagade och 
dödade istället dem som vågat säga något, vilket säger något om 
skillnaden mellan demokrati och diktatur. 
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Justitiekanslerns beslut kan diskuteras eftersom beslutet sätter den 
svenska journalistens yrkesheder på sin spets, men framför allt har 
alla som fått ett löfte från journalisten Monica Antonsson nu fått veta 
skriftligen att Monicas yrkesheder och löften inte är värt någonting. 
 
Om däremot "Mia" från boken "Sanningen om Gömda", hade gjort 
en anmälan med stöd av underlaget som publicerades på Yakida, så 
hade Monica Antonsson sannolikt blivit fälld. 
Men Mia är inte den enda som känt sig lurad. Monica lär ska vid 
minst ett annat tillfälle tidigare ha lovat att inte röja uppgifter, men 
ändå gjort det.  
 
Enbart positiva nyheter i amerikansk tidning 
 
Vem har sagt att tidningarna aldrig innehåller några goda nyheter? 
Tidningen Tribune i Arizona överraskade sina läsare i Scottsdale 
genom att bjuda på enbart positiva och goda nyheter. Tidningen 
ändrade till och med sitt namn under dagen till Good News Tribune. 
 
I dagsnumret berättades bland annat om framsteg staden gjort om 
återanvändning och att kranvattnet smakade bättre än någonsin. 
Tidningen hade på förstasidan främst Arizonas toppnyhet för dagen, 
som var positiv - att delstatens högsta domstol fastställt en ny 
finansplan för skolbyggnation med jämnare fördelning mellan rikare 
och fattigare distrikt. 
Alla sidor, ekonomi- sport- och utrikes- liksom featureartiklar såg 
allt från den ljusa sidan. "Alla ombord klarade sig undan brand på 
lyxkryssare" löd exempelvis den positiva rubriken till artikeln om 
fartygsbranden utanför Miami. 
 
- Det samhälle vi dagligen rapporterar om ser ut att vara fullt av 
mord, ond bråd död, olyckor och elände. Men vi vet alla att sådant är 
inte livet för den stora majoriteten av oss, sade tidningens 
chefredaktör Alan Geere. 
 
Fast han medgav att "den här upplagan med bara positiva nyheter var 
den jobbigaste uppgift våra reportrar, redigerare och redaktörer 
någonsin haft". 
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I boken "Den svenska journalistkåren", (2007) utgiven av Göteborgs 
Universitet och sammanställd av professor Kent Asp, presenteras ett 
antal undersökningar av journalisternas levnadsvanor och politiska 
och ideologiska sympatier. 
Journalisters åsikter har jämförts med allmänhetens åsikter i ett antal 
frågor i diverse olika ämnen. 
Resultatet blev att genomsnittsjournalisten kommer från den övre 
medelklassen, har svensk bakgrund och bor med en sambo i lägenhet 
i en storstad, de flesta i Stockholm. Den genomsnittlige journalisten 
går oftare ut på restaurang eller pub. 71 procent av journalisterna 
dricker alkohol minst en gång i veckan jämfört med 39 procent av 
allmänheten. 
Journalisterna är mer positiva till buddismen än kristendomen. 25 
procent är uttalat negativa till den kristna tron, medan 9 procent av 
allmänheten är det. 
67 procent av journalisterna stödjer Vänsterblocket. Allra mest 
vänstersympatier har de journalister som bevakar politik och 
samhälle. Där föredrar 73 procent vänstern. 
 
Begreppet "mediavänstern" är alltså inte någon myt. 

 
I en artikel i Världen idag (12/12 2007), skriven av Kjell Broberg, 
ställs frågan vilket förtroende allmänheten har för journalister. En av 
de stora dagstidningarna ställde just den frågan på sin hemsida. 
Svaret blev att 95 procent inte litade på journalister." 
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Eftersom tidningen Aftonbladet anses som en av de mer 
vänstervridna dagstidningarna som har lägst förtroende och 
tillförlitlighet genomförde YakiDa en bild- och textstudie över hur 
en modern nyhetstidning försöker skapa egen opinion och hur 
tidningens egna ideologi styr utformningen av nyheterna. Speciellt i 
en sådan känslig situation som just ett riksdagsval. Därför 
genomförde YakiDa en valstudie inför riksdagsvalet 2010. 
Tidningen Aftonbladet var särskilt intressant eftersom tidningen 
innan valet hade konstruerat ett angrepp på riksdagsmannen Littorin. 
Angreppet på Littorin får anses konstruerat eftersom chefsredaktören 
Lena Melin uppgav i media att de inte hade publicerat de negativa  
uppgifterna om tidningen bara hade fått dementier om att uppgifterna 
var felaktiga. Dessa dementier hade faktiskt tidningen fått, dels av 
Littorin själv och dessutom av hans pressekreterare. Detta framkom i 
den filminspelning som hade gjorts där Aftonbladet försökte 
intervjua Littorin. Mot bakgrund av Lena Melins osanna uppgifter 
får händelsen ses som ett riktat angrepp på demokratin. 
 

Källa: Yakidas valstudie år 2010 
 
Genom att sedan studera hur tidningen valde att exponera och 
beskriva de olika partiernas representanter framkom att Aftonbladet  
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hade en medveten avsikt att exponera fotografier och reportage till 
oppositionens fördel och den sittande regeringens nackdel. 
 
Bild och textstudien av Aftonbladet förstasidor genomfördes 
kontinuerligt under de tre sista dagarna från den 17 september 
framtill sista röstdatum den 19 september 2010. Särskilt dagen innan 
valet, den 18 september, intensifierade Aftonbladet en positiv 
exponeringen till oppositionens fördel. Den negativa 
bildexponeringen av oppositionen upphörde två dagar innan valet. 
 
Till detta skall läggas, att Aftonbladet använde särskilda uttryck för 
att kraftfullt beskriva och förstärka den negativa bilden av 
regeringen. Några exempel var: 
 
- Reinfeldt flyr 
- Folkstorm 
- Attacker mot sjukförsäkringarna 
- Sjuka Annika - Reinfeldts mardröm 
- Superjämnt 
- Attacken mot folkhemmet 
- Folket kan ändra sig 
- Just nu - "Mona röstar". 
- Den enda negativa om Mona Sahlin som skrevs var - "Hon 

kanske ska ta exempel som är sanna". Denna text var dessutom 
placerad långt ner på hemsidan. 

 

Källa: Bild- o textstudie utförd av Yakida 
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Resultatet av Aftonbladets valkampanj för att påverka läsarna inför 
valets sista dag visade att Alliansen beskrevs negativt 19 gånger 
jämfört med bara 4 gånger för oppositionen. Däremot beskrevs 
oppositionen positivt 54 gånger mot bara 13 gånger för alliansen. 
En samhällsekonomisk analys av våldet mot män 
 
Det finns ingen övergripande studie av samhällskostnaderna av våld  
mot män i Sverige, vad jag vet. Våldet mot män är ändå ett 
omfattande och angeläget samhällsproblem. Det utgör även ett 
folkhälsoproblem och drabbar många män och deras barn. 
Våldet medför också stora ekonomiska påfrestningar för samhället. 
Kunskap om omfattning och ekonomiska konsekvenser av problemet 
är viktigt för att samhället på ett konstruktivt och korrekt sätt ska 
kunna angripa det. Socialstyrelsen menar att detta är 
otillfredsställande eftersom problemet och dess konsekvenser förblir 
dolt eller otillräckligt känt, och Yakida har därför tagit initiativ till en 
sådan analys. 
 
Syftet med denna studie var att beräkna samhällets kostnader totalt 
för våld mot män i nära relationer. Till syftet hör dock inte att 
analysera och beskriva effekter av olika insatser eller att göra 
beräkningar av kostnadseffektiviteten hos insatser från olika 
samhällsfunktioner. 
Vid studien kunde man konstatera att beräkningen kunde utföras 
med hjälp av flera olika metoder.  
Den enklaste var att använda samma parametrar och antaganden som 
Socialstyrelsen använde. Som korrelation och jämförelse kunde en 
alternativ beräkningsmetod tillämpas. 
 
Här redovisas båda metoderna och matematiken bakom: 
 

Metod 1:  

- Bygger på samma antaganden som Socialstyrelsens rapport  
” Kostnader för våld mot kvinnor - En samhällsekonomisk analys” 
- Bygger på undersökningsresultat från Aftonbladet 2003-09-06. 
Nämligen att 70 % av svenska män har fått stryk av sin kvinnliga 
partner  



 31 

- Bygger på undersökningsresultat från Uppsala universitet och som 
publicerades på www.brottsoffermyndigheten.se, nämligen att 46 
procent av kvinnorna har utsatts för våld av en man någon gång efter 
sin 15-årsdag. 
 
Beräkningen ger därför: 
70%/46% = 1,52 
 
Övre intervallet ... 3,300 miljoner * 1, 52 = 5,016 miljoner kronor 
Undre intervallet ... 2,615 miljoner * 1, 52 = 3,975 miljoner kronor 
 
Således styrkt att våldet mot män kostar mellan 3,975 - 5,016 
miljoner kronor per år. 
 

Metod 2: 
Beräkningen utförs extra noggrant då beräkningen görs på 
individnivå. 
- Bygger på samma antaganden som Socialstyrelsen vilket ger 
individkostnaden till 44,000 kr. 
- Bygger på undersökningsresultat från Aftonbladet 2003-09-06. 
Nämligen att 70 % av svenska män har fått stryk av sin kvinnliga 
partner. 
- Antal män mellan 16-64 år var den 31 dec. år 2006 cirka 3,039,000 
stycken, enligt SCB. 
 
Då beräkningen utförs på individnivå måste utjämningsfaktorer 
användas. Detta för att, till exempel ta hänsyn till att vissa 
ålderskategorier inte blir lika illa behandlade av sina kvinnor. 
Summan av dessa utjämningskonstanter har beräknats till 0,956 
 
Beräkningen ger därför: 
3,039,000 * 70% * 44,000 * (1-0,956) = 4,025 miljoner kronor 
 
Således styrkt att våldet mot män kostar cirka 4 miljarder kronor 
per år. 
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Utöver beräkningarna i de båda metoderna finns det kostnader som 
inte har kunnat beräknas. Kostnader för tandvård, läkemedel, 
barnens skador, smärta och lidande m.m. Inte heller har det gått att 
räkna på kostnaderna för psykiatrisk vård, framför allt den öppna, 
vilka torde vara omfattande med tanke på våldets konsekvenser i 
form av t.ex. posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 
Dessa kostnader kan uppgå till mycket höga belopp vilket 
internationella studier visar. Till exempel motsvarar kostnaderna för 
smärta och lidande i en engelsk studie enligt Socialstyrelsen, 
omvandlat till svenska förhållanden, mer än tio gånger så mycket 
som den totala summan av beräkningarna i denna studie. 
 
Resultat: 
Sammantaget kan då konstateras att kvinnors våld mot män kan 
beräknas till cirka 4 miljarder kronor per år. 
 
Referenser: 
- Brottsförebyggande rådet BRÅ 
- Socialstyrelsen 
- Metro 2004-11-09 
- Aftonbladet 2003-09-06 
- SvD 10 juli 2005 
- BRIS 
- SCB  
- Regeringen.se 
 
 
 
Kostnadsberäkning av falska anklagelser om sexualbrott  
 
De flesta anmälda våldtäkter där gärningsmannen är okänd är 
uppdiktade. Det hävdar poliser som tidningen GT talat med och 
redovisar 15 juni 2007. Året innan dömdes 226 våldtäktsmän. 185 
fick fängelse. Gärningsmannen är nästan alltid nära bekant med 
offret – överfallsvåldtäkter begångna av okända är sällsynta 
undantag. 
För poliserna är det naturligtvis frustrerande att upptäcka att en 
historia inte stämmer och de säger: 
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- Det är ett jätteproblem och vi är erbarmligt trötta på det, säger en 
av dem. 
- De falska anmälningarna kostar oss lika mycket i 
utredningsresurser. 
 
Vad jag känner till så finns ingen kostnadsanalys över falska 
anklagelser trots att de är en stor ekonomisk börda för polisen. 
Därför beslutade Yakida för att göra den första analysen i Sverige. 
 
 
Förutsättningar: 
Från Brå fås följande:. 
- Under 2009 anmäldes 15 500 sexualbrott 
- I 22 procent av sexualbrottsfallen kan en person bindas till brottet 
- Under 2009 lagfördes nära 1 100 personer för sexualbrott som 
huvudbrott 
 
Från polisen fås följande:. 
- "De flesta anmälda våldtäkter där gärningsmannen är okänd är 
uppdiktade" 
 
Beräkning: 
1) Andel skyldiga av alla anmälningar: 
1100/15500 = 7,0% 
100-7,0% = 93 % ...(Skyldiga som oskyldiga som ej lagfördes)..(A) 
 
2) Andel skyldiga som kom undan: 
22-7 % = 15 %...(Observera 15% och 85/15 regeln) 
 
3) Andel som ej kan bindas till brottet: 
100 – 22% = 78%...OBS. Polisens uttalande; ".gärningsmannen är 
okänd är uppdiktade" 
 
4) Antal påstått skyldiga där en person kan bindas: 
15500 * 22% = 3410 stycken 
 
5) Andel fällda av de påstått skyldiga: 
1100 / 3410 = 32,3 % 
100 – 32,3 = 67,7 %....(Andel påstått skyldig som frikändes)....(B) 
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6) Det som skulle kunna gå att betrakta som falskt anmälda blir då: 
(A + B) / 2 = (93 + 67,7) / 2 = 80% 
 
Det går alltså att anta att 80% av alla de 15.500 anmälningarna är 
falska, närmare sagt 15.500 * 80% = 12.400 stycken 
 
Resultat: 
Om man nu antar att varje falsk anmälan kostar 10 000 kr så blir det 
en årlig kostnad på 124.000.000 kr. (124 miljoner kronor) 
 
Källa: 
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=8&module_inst
ance=2 
 http://gt.expressen.se/nyheter/1.722367 
 
 

 
 
 
Utveckling av de ursprungliga fem härskarteknikerna 
 
Yakida har också utvecklat beskrivningen av härskartekniker med 
den 8:e, 9:e och 10:e tekniken, nämligen lögnen, flykten och skriket. 
 
Härskarteknik myntades av den norska socialpsykologen Berit Ås år 
1976 och syftar på olika sociala och retoriska manipulationer som en 
dominant grupp använder förr att behålla sin position (i en synlig 
eller osynlig hierarki) gentemot personer från andra grupper. 
Begreppet härskarteknik används främst inom feminismen där det 
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räknas som en viktig faktor i upprätthållandet av 
könsmaktsordningen.  
Genom att lära sig härskarteknikerna kunde kvinnor, enligt Ås, stötta 
varandra offentligt på ett diskret sätt, genom att hålla upp aktuellt 
antal fingrar för att signalera vilken av härskarteknikerna som var i 
användning för tillfället. 
 
1. Osynliggörande 
Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att 
ignorera dem. Exempel: Någon tar upp det du just sagt som om det 
vore en egen idé eller tar ordet trots att du just börjat prata. På ett 
möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, 
viska eller gäspa när du får ordet. 
 
2. Förlöjligande 
Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller 
person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom 
att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför 
grupp anmärka på persons yttre är ett sätt. Exempel: En kollega 
skrattar åt ditt uttal och säger att du låter som en person i en kul tv-
serie (när du hade något viktigt att säga). 
 
3. Undanhållande av information 
Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att 
undanhålla den väsentlig information. Exempel: Du förstår att dina 
kollegor haft ett möte där du borde ha varit med. Beslut som skulle 
fattas på ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, 
där inte alla berörda haft tillträde. 
 
4. Dubbelbestraffning 
Att försätta någon i en situation där personen nedvärderas och 
bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ den väljer. Exempel: Du 
är noggrann med dina arbetsuppgifter. Då ser chefen det som om 
inget blir gjort. Om du snabbar på får du höra att du slarvar. En man 
beskylls för att inte ta ansvar för hem och barn, gör han det så 
beskrivs han som omanlig. En kvinna som väljer att vara hemma 
med sina barn före att gå på ett kvällsmöte betraktas som oseriös, går 
hon på mötet får hon höra att hon är en dålig mamma. 
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5. Påförande av skuld och skam 
Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att 
något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en 
kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Exempel: 
Trots att du inte informerats om det där mötet får du höra att du själv 
borde tagit reda på när det var. Ingen lyssnar på vad du säger på 
mötet och du känner att du uttryckt dig på ett dumt eller otydligt sätt. 
En kvinna/man som sextrakasseras har sig själv att skylla med tanke 
på det sätt som hon/han klär sig. 
 
6. Objektifiering av kvinnors/mäns kroppar 
Att kommentera eller diskutera kvinnors/mäns utseende i irrelevanta 
sammanhang. 
 
7. Våld eller hot om våld 
Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, 
eller att visa att den möjligheten finns. 
 
8. Lögnen,.......Utvecklad av Yakida 
Att använda lögnen som ett maktstyrmedel för att utöva kontroll eller 
påverka sin egen eller andra individers situation. Används oftast för 
att förstärka en felaktig bild eller situation. Denna härskarteknik 
används till exempel alltid vid falska polisanmälningar. 
 
9. Flykten,.......Utvecklad av Yakida 
Att fly undan ett ansvar och påföra samma ansvar på annan person. 
Används oftast som ett maktstyrmedel för att bibehålla den egna 
kontrollen och för utsätta annan person för oriktiga krav och/eller 
åligganden. 
Denna härskarteknik används till exempel vid mobbing för att 
rättfärdiga det egna agerandet. Används ofta av chefer som låter 
andra företrädare gå till obehagliga möten. 
 
10. Skriket,.......Utvecklad av Yakida 
Att höja rösten för att få det sista ordet och beslutet. Används oftast 
som ett maktstyrmedel för att undertrycka andra personers meningar 
och uppfattningar. 
Denna härskarteknik används till exempel när personen inte längre 
har rationella argument kvar för ett ställningstagande som också   
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Brottsligheten, nätmobbing och missbruket på internet  
 
Abuse som missbruket av internet också kallas, är brott mot svensk 
lagstiftning och nätetiketten. 
Normala människor skickar inte hotbrev eller trakasserar andra. Inte 
heller lägger man ut porrbilder på nätet. Skulle någon göra det blir 
det ofta föremål för en polisanmälan. 
 
En enkel regel är: Gör inget som du inte kan stå för senare eller 
något som du själv inte vill att andra skall göra mot dig. Allt du gör 
på nätet sparas ofta elektroniskt på något sätt och som du kan komma 
att stå till svars för senare och de flesta med lite kunskap om internet 
kan lätt spåra dig. Tänk på att bemöta andra på internet som du själv 
bemöter människor i verkligheten. 
 
Bristen på vuxennärvaro är över lag en viktig orsak till att många 
kvinnor mår dåligt och utnyttjar internet fel. Att ha tillgång till vuxna 
förebilder med integritet och normer är tyvärr en lyx för många 
ungdomar. Familjen kan i stället många fall tyvärr vara mer en del av 
problemet än lösningen.  
I fallet med Monica Antonsson framkommer det att sonen Björn har 
tagit efter sin mammas beteende och både stödjer och deltar i hennes 
trakasserier på internet.  
 
Hämndbegäret som de flesta mobbare visar upp är egentligen ett sätt 
att hålla självföraktet stången. Och detta är en av huvudorsakerna till 
att det finns både brottslighet och nätmobbing. 
Det kan börja med grundlösa beskyllningar på en blogg, och så 
bildas Facebook-gruppen "Vi som hatar X" eller ”Sanningen om X”. 
Ett negativt rykte kan sprida sig på nätet på nolltid, och allvarligt 
skada ett företags affärer. Det kan börja med att en missnöjd kund 
eller en före detta anställd har ett horn i sidan till företaget. Plötsligt 
dyker det upp starkt nedsättande omdömen på hela Internet.  
 
En av de mest kända fallen är den så kallade ”Rolleponkebloggen”. 
Drevet som drog fram över Internet skapades också utav Monica 
Antonsson och hennes vän Lena Dahlström. 
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Bloggen gick ut på att trakassera bilhandlaren Rolle i Vallentuna 
som köpte och sålda gamla amerikanska bilar och reservdelar till 
gamla modeller.  
Monica hade i cirka 15 års tid utsatt Rolle för förföljelse på olika sätt 
genom att skriva nedsättande och, vad som sägs, falska uppgifter om 
honom i olika tidningsartiklar. 
Du kan läsa mer om vad som hände Rolle i kapitlet om Monica 
Antonsson och i min andra bok ”Vallentunamördaren”. 

 
Det har bildats ett nytt engelskt uttryck för ett samordnat missbruk 
av internet, ”Flaming” , som enligt Wikipedia beskrivs som ett 
fientligt och förolämpande samspel mellan olika Internetanvändare. 
Flaming sker oftast i sociala sammanhang i något Internetforum, 
genom e-post , spelservrar som Xbox Live eller Playstation nätverk , 
eller på video-sharing webbplatser .  
Flaming är ofta ett resultat av diskussionen om känsliga frågor som 
politik, religion och filosofi, men kan också framkallas av till synes 
triviala åsiktsskillnader.  
 
Personerna som kallas flamers, är de som är särskilt motiverade att 
hetsa debattdeltagarna. Deras motsvarigheter är kända som troll vilka 
är mindre "professionella”. 
 
I en artikel från 2010 berättar advokaten Svante Thorsell på 
Advokatsamfundets hemsida hur han har blivit utsatt för en kampanj 
på nätet. 
 

”Den nya tekniken ger i det närmaste oanade möjligheter att 
sabotera; att förtala, skandalisera och förstöra en persons 
integritet och/eller näringsverksamhet…… 
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…..Att bombardera ett företag/företagare med negativ 
publicitet på nätet är en ganska ny företeelse, en modern 
motsvarighet till att angripa  motparten med ogrundade 
stämningsansökningar, anmälningar till myndigheter, 
exempelvis, polisen,…… 

…….I Sverige” kallas det ofta ”nätmobbning” men i USA 
går företeelsen under beteckningen ”flaming attack” och har 
en preciserad innebörd. Det är en skandalisering av en 
person, en näringsidkare eller företag och motivet är utöver 
kränkningen ofta ett ekonomiskt intresse. Flaming syftar till 
att vederbörande skall ”brinna på nätet, genomgå 
skärselden, eller liknande”. Målet är att den utsatte/ 
verksamheten skall tvingas betala sig fria, anpassa sig till 
motpartens villkor och leder ofta till flykt och konkurser. 

 
Och han avslutar sin artikel med en tankvärd mening: 
 

….Den som inte vågar stå för sina uppgifter är inte värd 
yttrandefrihetens skydd? 

 

Yttrandefrihet på Internet. 

Det är svårt att få någon fälld för hot på nätet och om du känner dig 
kränkt eller förtalad på internet möter du en komplex lagstiftning.  
Men man får ändå inte skriva vad som helst om andra människor på 
internet. Personuppgiftslagen (1998:204) som trädde i kraft den 24 
oktober 1998 reglerar detta och samtidigt upphörde datalagen 
(1973:289) att gälla. Detta avses skydda människor från nätmobbing. 
Men enligt 7 § andra stycket personuppgiftslagen skall flera 
bestämmelser i lagen inte tillämpas på sådana personuppgifter som 
sker uteslutande för journalistiska ändamål. 
 
Tolkningen av denna bestämmelse har prövats av Högsta domstolen 
(HD) i en dom den 12 juni 2001, mål nr B 293-00. Enligt åklagaren 
var syftet att sprida kränkande eller nedvärderande personuppgifter. 
HD fann inledningsvis att syftet med webbplatsen fick anses ligga 
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väl inom ramen för ett journalistiskt ändamål att informera, utöva 
kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för 
allmänheten och att det saknade betydelse vilken standard webbsidan 
hade. 
Självklart innebär detta inte, att så länge det föreligger ett 
journalistiskt ändamål att det står fritt att framföra vilka uppgifter hur 
som helst. Det du skriver kan vara straffbart som förtal, hets mot 
folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förolämpning och 
uppvigling. Det är olagligt att mobba en annan människa över 
internet eller via mobilen. Förtal är förtal även på internet och man 
kan dömas till fängelse. 
 
Men i princip innebär Pul-lagen också att du inte får namnge andra 
personer på din hemsida om man ska följa lagen korrekt. Du får 
heller inte länka till Kalle Petterssons hemsida utan att ha mailat 
densamma och fråga om lov. Men, var försiktig om du namnger 
någon i negativa ordalag samt du får givetvis inte ha olika 
namnregister med persondata på hemsidan. 
 
 

Källa: Annica Tigerss falska polisanmälan K-165784 
 
Bloggaren Annica Tiger är bland de första med att försöka sätta 
yttrandefriheten ur spel. Hon gick till och med till polisen och 
anmälde ett antal personer för att  de hade deltagit i en debatt på 
Aftonbladet och som hon själv deltog i. Annica berättade naturligtvis 
inte för polisen att hon själv hade publicerat samma debatt i hennes 
egen blogg . Dessutom ljög hon i sin polisanmälan. 



 41 

Annica begärde också ut IP nummer till de olika debattdeltagarna, 
men när Aftonbladet inte omedelbart lydde Annica , så anmälde hon 
tidningen till Justitiekanslern. Samtidigt förrådde hon sin vän och 
kontaktperson Susanne Sternlo på tidningen som i sin blogg 
berättade hur hon låste in sig på toaletten på Aftonbladets redaktion 
och grät 
 

Personangrepp och trakasserier. 

Trakasserier behöver inte innebära en systematisk mobbning eller 
fysiska övergrepp. Det kan också handla om mer subtila saker som 
anspelningar, utfrysning, undanhållande av information eller 
överdriven kontroll av en person. Det som framförallt kännetecknar 
trakasserier är att de är oönskade hos den som utsätts för dem. 
 
Enligt tidningen www.cio.idg.se var det Annika Tiger som då var 
anställd på Tele2 också bland de första i Sverige att göra så kallade 
"Hat -hemsidor". Tele2 ”sparkade” därefter ut henne efter hon 
avslöjats med att trakassera företagets kunder. Även privatpersoner 
ansåg att av de blev trakasserade på internet av henne. De som blev 
värst åtgångna var svenska föräldrar.  
 
I takt med utveckling av internet blir det också allt vanligare att 
ungdomar filmar övergrepp på varandra och att filmerna sprids 
vidare.  
En 17-årig flicka från Falu kommun har åtalats för grovt förtal till 
exempel. Flickan hade videofilmat ett par kompisar som hade samlag 
och sedan lagt ut filmen på internet. 
Medlemmar i ett tjejgäng lade också ut bilder på sig själva på 
internet men ett av offren kände till deras webbsida och visade 
bilderna för polisen. På så sätt kunde hon också peka ut förövarna 
som kunde gripas  
 
En av de som drabbats av näthatet är Amanda 16 år. Hon fick läsa 
om sig själv på nätet där det stod saker som `Fan vad äcklig du är!` 
`Du är så ful att du inte är värd att leva.`. - I sjuan orkade jag inte 
mer, säger Amanda om nätmobbningen. 
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En annan nätsajt hänger ut stora delar av den svenska kändiseliten 
genom att visa nakenfilmer och sprida grova sexrykten. Carola, 
Martin Dahlin och Carolina Gynning är några av dem blivit uthängda 
på sajten. Lögnerna sprids också på nätet och några som råkat illa ut 
är Carolina Gynning som blev anklagade för att knarka och Martin 
Timell för att misshandla sin fru. 
 
Men trakasserar man någon på nätet kan man bli utsatt för hämnd. 
Hämnden är bara ett klick bort. 
Amir, 18 år råkade ut för hämnd då han sålde en trasig dator men 
glömde radera innehållet på hårddisken. Nu poserar han ofrivilligt i 
bar överkropp sedan dataköparen la ut Amirs privata bilder på nätet. 
Hemsidan har haft över 700.000 besökare. Datorn innehöll bilder av 
kvinnoben - tagna på tunnelbanan. 
 

Nätmobbing på internet. 

Internet har blivit en spegling av samhället i många avseenden och 
hoten och kränkningarna som börjar på nätet kan sluta i våld i 
verkliga livet.  
 
I Göteborg har man haft stora problem med misshandel och 
utpressning av ungdomar, enligt Metro 18 maj 2005. Det kan börja 
som skitprat på en chattsida och slutar med en uppgörelse i verkliga 
livet. I många fall är både offer och gärningsmän under 15 år och 
offren har tvingats betala flera hundra kronor för påstådda oförätter 
för att slippa stryk. 
 
Det har till och med utkämpats ett slags krig på internet där en grupp 
svenska feminister som arbetar mot kvinnomisshandel "anföll" 
svenska barnföräldrar som jobbade för gemensam vårdnad. Kriget 
började utkämpas år 2000 och gruppen kallar sig för Fågel Fenix och 
finns på www.fagelfenix.se. 
Kvinnogruppen med ett 50-tal medlemmar till och med mobiliserade 
sig och använde militära benämningar när de diskuterade på internet. 
 
Gruppens medlemmar tog upprepade gånger kontakt med och sökte 
konflikt på olika sätt med okända svenska föräldrar. Bland annat 
kopierade och stal de barnfamiljers hemsidor, tog kontakt med 



 43 

föräldrarnas arbetsgivare och ljög för polisen i falska 
polisanmälningar.  
Kvinnogruppen tog också kontakt med föräldrarnas 
exfruar/flickvänner och försökte på olika sätt smutskasta föräldrarna 
som de kallade för sina "fiender” och ”motståndare".  
Minst en av de kvinnliga ledarna hade tillgång till vapen och på 
deras egen hemsida erbjöds de till och med att beställa misshandel av 
människor, kanske till och med mord på sina fiender. 
En annan medlem i gruppen Fågel fenix ville till och med mörda, 
trots att hon inte hade någon anledning till det, berättar hon själv på 
internet. 
 
Flera av kvinnorna beskrev hur de under drogpåverkan hade 
misshandlat män med våld. Andra kvinnor beskrev utförligt på vilket 
sätt de skulle vilja genomföra brutala mord på män och pappor. 
En av ledarna, Katinka Löfquist, som startade gruppen skrev på sin 
egen hemsida, att hon aldrig skulle ge sig, innan hon till slut "gick in 
i väggen" och blev psykiskt sjuk. 
En annan ledare, Malin Matz, beskrev hur hon skar sig själv i 
handlederna och låg väntande i sängen tills hennes man skulle 
komma hem. Detta för att mannen skulle se henne ligga badande i 
sitt eget blod i sängen.  
 
Ytterligare en person berättade på internet, att polisen inte längre 
trodde på alla anmälningar hon gjort mot sin man, därför att polisen 
funnit att hon tidigare inte talat sanning. Kvinnan försökte då få sin 
egen man förklarad sinnessjuk.  
Överläkaren konstaterade istället att det var pappan som var frisk. 
Den f.d hustrun lärde sen ut på internet hur friska män kunde sändas 
till psykiatrisk tvångsvård utan någon som helst anledning. 
I chattforumet på deras hemsida beskriver också en kvinna om sina 
erfarenheter med satanister som dödar barn och att hon varit intagen 
på mentalsjukhus. 
 
Flera av de utsatta barnfamiljerna fick kontakta polisen till skydd 
mot de farliga kvinnorna. Några drabbades också av att deras 
flickvänner blev utsatta av de hotfulla kvinnorna. 
Samtidigt hotade kvinnogruppens medlemmar föräldrarna på olika 
sätt, att de skulle råka illa ut och minst en kvinna skuggade en pappa 
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i verkliga livet på hans arbetsplats. Flera gånger spårade kvinnorna 
också upp föräldrarnas arbetsplatser. 
Dom farliga kvinnorna snokade också runt och samlade på 
information om föräldrarna. Bland annat skaffade man kopior på 
föräldrarnas vårdnadstvister, om det fanns sådana eller tog reda på 
deras arbetsplatser och inkomster som de gjorde sig lustiga över på 
internet. 

 
Det har också blivit populärt att knycka andra människors identiteter 
på internet. En som drabbats är faktiskt utrikesminister Carl Bildt. 
Någon okänd svensk bloggade i utrikesministerns namn efter att 
stulit ministerns blogg på nätet. Författaren Björn Ranelid 
uppskattade heller inte att någon bloggade i hans namn på 
blogspot.com. Men Ranelid polisanmälde bloggen trots att den redan 
var nedstängd. 
Modejournalisten Sofi Fahrman upptäckte att någon låtsas vara 
henne på internetsidan Facebook helt utan hennes vetskap. 
 
Både Monica Antonsson och Annica Tiger blev kända för sina 
identitetskapningar. Både två har dessutom skapat olika anonyma 
uthängningsbloggar och kallat människor för psykopater, pedofiler 
eller liknande. 
Att Monica till exempel är dessutom inblandad i en falsk Facebook 
sida råder det ingen tvekan om. Hon skriver själv i ett mail att en 
särskild Facebook sida skulle att öppnas och att ”Vi” har laddat ett 
antal bloggar. Med ”Vi” får förstås hon och väninnan Lena 
Dahlström eftersom Lena är med på sändlistan. 
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Källa: Facebook 

Stalking 

För fem till tio år sedan var stalkning ett relativt okänt fenomen, som 
drabbade kända personer. Nu vet man att män kan bli förföljda av 
kvinnor, läkare av patienter, tjänstemän av rättshaverister. Man kan 
även vara förföljd av sin granne, en arbetskamrat eller av en 
familjemedlem.  
 
Stalking innebär en medveten, upprepad och illvillig förföljelse och 
trakassering av en annan person mot den personens vilja. 
Det är en systematisk förföljelse och många stalkare har en person - 
"genesis victim", ett ursprungligt offer för stalkningen som de 
återkommer till. Stalkning är en fridskränkning och ett pågående 
brott som sträcker sig bakåt och in i framtiden 
Det är också svårt att avgränsa brottet eftersom det sker fortlöpande. 
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Stalkning drabbar 10% av Sveriges befolkning enligt 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och utgör ett stort samhällsproblem 
då mellan 105 000 och 165 000 personer beräknas drabbas varje år. 
 
Det som får en person att bli en stalker kan vara en upplevd känsla 
av ett obesvarat känsloliv, en psykisk störning eller 
neuropsykiatriska funktionsstörningar, en upplevd motgång, en 
känsla av vanmakt. Det kan också vara så att stalkaren känner sig 
oförstådd, eller känner en inbillad oförrätt. 
 
Stalkern vill i första hand skapa en maktposition för att kunna 
kontrollera en annan person genom att paralysera, utföra hämnd. 
Gemensamt för stalkare är att beteendet återkommer som ett tydligt 
mönster under stalkarens livstid och många stalkare har förföljt 
någon tidigare. När en stalkare saknar arbete och arbetsplats anpassar 
den ofta sin tid för att kunna förfölja sitt offer. En sådan stalkare är 
för det mesta den farligaste av alla stalkare. Våld och hot om våld 
stegras ofta med tiden. 
 
Enligt tidningen mitti.se (46/22), så menar Agneta Syrén kriminolog 
och stalkingexpert, att finns det tre varianter av stalkers: Jägaren, 
skällaren och den annorlunda typen. 
Jägaren har en person som hon hotar +, trakasserar och förföljer. 
Hon vill ha kontroll över sitt offer. Jägaren är ger aldrig upp och har 
intelligens. Skällaren däremot stalkar under en period och byter 
sedan offer. Oftast drabbas myndigheter snarare än personer. Många 
gånger är stalkern en rättshaverist med ett avvikande socialt beteende 
eller psykiska problem. Hon tar ofta till grövre våld än jägaren och 
skällaren. 
 
Brott som omfattar stalkning är ofta svåra att bevisa eftersom det 
ligger i brottets natur att det genomförs i det dolda. Ord står ofta mot 
ord. Stalkning är ett pågående brott, men genom ett systematiskt 
arbete kan man ta fram bevisning så att ett eventuellt åtal kan leda 
till en dom. Genom Internet har stalkningen också blivit annorlunda. 
Nu kan det handla om att skicka oönskade epost-meddelanden eller 
skriva nedsättande om någon upprepade gånger i olika gästböcker.  
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Undersökningar visar att de flesta stalkers faktiskt är kvinnor och att 
offren är män som har högre social eller ekonomisk status. Många 
gånger tror kvinnan att männen är förälskad i henne, medans de 
flesta som tror sig att de har blivit stalkade, är kvinnor som tror att de 
kan återfå kontrollen i en personlig relation som fallerar. 
 
Mellan 1988 och 2000 dömdes 93 kvinnor för sexualbrott i Sverige. 
Dessa brott är också ofta kombinerade med stalking. En forskargrupp 
vid Karolinska Institutet har undersökt förekomsten av psykisk 
sjukdom och missbruk hos dessa 93 sexbrottsdömda kvinnor och 
jämfört dem med drygt 20000 slumpmässigt utvalda kvinnor i 
normalbefolkningen, samt med de drygt 13000 kvinnor som dömdes 
för icke-sexuella våldsbrott under samma period. 
 
Enligt Karolinska Institutet kom man fram till att kvinnor som begått 
sexualbrott lider av psykisk ohälsa och missbruk lika ofta som andra 
kvinnliga våldsbrottslingar. 37 procent av de sexbrottsdömda 
kvinnorna hade vårdats på psykiatrisk klinik under perioden och 8 
procent hade diagnostiserats med svår psykisk sjukdom (psykos). 
Förekomsten av psykisk sjukdom och missbruk skiljde sig inte 
mellan sexbrottsdömda och dem som begått andra våldsbrott. 
Det är alltså inte konstigt att just stalking är kombinerat med 
sexbrott, eller att sex är inblandat på olika sätt. 
 
Många psykopater är också kvinnor och uppträder som kvinnliga 
stalkers. Ändå är begreppet kvinnliga psykopater relativt okänt inom 
forskningen och det anses svårare att upptäcka en kvinnlig psykopat 
än en manlig. Bland annat saknas det utförlig statistik och verktyg 
för analys.  
Vill du läsa mer om stalking kan du läsa regeringens utredning om 
förstärkt skydd för personer som utsätts för hot eller förföljelse, 
Stalkningsutredningen Ju 2006:09. Uppsalapolisen har också sedan 
ett par år en brottsofferenhet som har en egen personskyddssektionen 
som tidigt fångar upp dem som utsätts för stalkning, se 
www.tryggareuppsalalan.se. 
 
Myndigheterna föreslår också i ett betänkande att stalkning ska 
utgöra ett nytt brott i brottsbalken och då kallas olaga förföljelse med 
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straffet upp till två års fängelse. Ett grovt brott ska ge upp till fyra års 
fängelse. 
Den nya lagen omfattar all form av kontakt – inte bara fysisk sådan. 
Det kan till exempel röra sig om situationer när gärningsmannens 
befinner sig utanför skyddspersonens bostad utan att vara hotfull 
eller våldsam, eller dagligen skickar brev vilka inte innehåller hot, 
säger regeringens utredare i Stalkningsutredningen, Ebba Sverne 
Arvill. 
 

Mejl, anslagstavlor och gästboksinlägg. 

En del människor klarar inte av att andra har en annan åsikt.  
Att då skicka oönskade mail tillhör inte vett och etikett.  
Miljontals människor använder Internet och då finns det självklart 
lika många åsikter som antagligen är ganska olika dina - det gäller att 
ha respekt för och ta hänsyn till andra. Hamnar du på en hemsida där 
du har en annan åsikt än ägaren till hemsidan innebär det naturligtvis 
inte, att du alltid måste meddela webbmastern din uppfattning och 
egentligen är det lättare att bara att gå vidare. Eller hur ? 
 
Ett syskonpar som skickat skräppost till miljontals Internetanvändare 
i USA fälldes och brodern dömdes till nio års fängelse. Åtalet är det 
första i sitt slag. 
Gudrun Schyman fick till och med sin e-postadress kapad. Utan att 
hon hade en aning om det och fick ta kontakt med riksdagens 
säkerhetsavdelning. 
 
Tänk på detta om du ändå skriver något på en anslagstavla eller 
sänder ett mejl : 
 
– Att svara på mejl. 
– Att inte skriva för långt. 
– Att inte påstå att du inte fått mejl. 
– Att inte förutsätta att mottagaren läser brådskande mejl. 
– Att inte använda larvigt språk. 
– Att inte använda taktlöshet. Humor kan lätt missuppfattas i mejl. 
– Att inte skicka samma mejl till flera på en arbetsplats, trots att 

det bara berör en person. 
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Men tänk även på vad du skriver och bifogar i din epost. En kvinna i 
i England sände ett kärleksmail till sin pojkvän och skrev vad hon 
ville göra med honom. Han råkade sända det vidare till sina närmaste 
vänner som i sin tur sände det vidare. Hela historien slutade med att 
både pojk- och flickvännen fick sluta på sina jobb. 
I Sverige skedde en motsvarande historia när en kvinnlig 
banktjänsteman berättade i ett mail att hon haft sex på jobbet under 
dagen. Mailet spred sig vidare eftersom hon råkade trycka in fel 
mottagare, och det var naturligtvis genant. 
 
Monica Antonsson t.ex använder ofta sin egen gästbok i sin blogg 
för att trakassera och ljuga om olika människor. Till exempel kunde 
hon skriva och påstå att vissa namngivna person hade skrivit olika 
absurda kommentarer i hennes blogg. De utpekade personerna kunde 
heller inte försvara sig eftersom Monica förhandsgranskade 
kommentarerna innan publiceringen på anslagstavlan..  
 
Ett välkänt exempel är då Monica utnyttjade sin son Björn 
Antonsson och påstod att en utpekad person ringt till restaurangen 
Texas Longhorn där Björn lär arbeta. 
 
Monica Antonsson sa... 

”Idag har någon ringt och efterfrågat min son på hans 
arbetsplats. Det är mycket avslöjande då personalen där 
aldrig får några samtal.Så vad tänker du göra nu JJ? Ringa 
hans arbetsgivare med lögner om hans mor eller gå dit och 
fotografera mitt vackra barn för senare uthängning?” 

”Då ska du veta att polisen redan är larmad och hans 
arbetsgivare informerad. Hela personalen tittar efter dig. 
Och alla har kamera i sina telefoner. Får du för övrigt ringa 
sådana samtal från din arbetsplats? Tillåter de att du 
bedriver kriminell verksamhet på arbetstid? 17 oktober 
2011 15:32 ” 

Enda möjligheten att kunna rentvå sig från anklagelsen är då att 
kontrollera anklagelsen.  
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Flera personer gick då dit till Texas Longhorn och åt en god middag. 
Det visade sig att personalen inte alls tittade efter den utpekade 
personen och Monica kunde avslöjas som lögnare. 
 

 Källa: Kvitto från restaurang Texas Longhorn 
 
Ett annat välkänt exempel är då Monica Antonsson falskt anklagar 
att någon utpekad person tisdagen den 21 februari år 2012 skulle 
varit i Ekeby i Vallentuna och kört enda  framför Lena Dahlströms 
ytterdörr på Ekebyvägen 95, och tagit bilder. 
Även detta visade sig vara en lögn av Monica. 

Källa: Monica Antonssons blogg 



 51 

Virus kan spridas via nätet, t.ex Trojaner och Netbus. 

Var försiktig om du får med en bilaga i din e-post. Undvik att klicka 
på den helt enkelt. Fast du kan inte vara säker ändå, och därför bör 
du alltid låta ett virusprogram kontrollera din epost innan du öppnar 
den.  
Det har blivit mer och mer vanligt att skämtbilder sänds med i 
eposten och dessa kan innehålla dolda virus. Många företag har 
problem med det eftersom det händer att det följer med virus som 
trojaner som kan tömma ditt bankkonto. Programmet aktiveras först 
när du besöker din Internetbank och tömmer kontot blixtsnabbt. 
 
NetBus till exempel var ett av de första virusen och är en så kallad 
trojansk häst. Med hjälp av Netbus kan hackers sedan aktivera via 
nätet och ta reda på ditt IP-nummer och komma åt innehållet i din 
dator. Det finns ändå många andra sätt att komma in i din dator utan 
att du märker det och det bästa du kan göra är naturligtvis att 
kombinera ditt virusskydd med en brandvägg. 
 
En ny typ av brottslighet har drabbat internet där företag hotas av 
datautpressare. Kriminella planterar ormvirus och kräver pengar för 
att ta bort det. Viruset tar din dator som gisslan och kodar alla dina 
viktiga dokument. Betalar du får du nyckeln - annars förblir datorn 
oanvändbar. 
 
Det är naturligtvis mycket ovanligt att någon ertappas med att ha lagt 
ut eventuella virus på en server som är uppkopplad på nätet. Men två 
fall i Sverige har avslöjats, och det var då den Tele2 anställde och 
bloggaren Annica Tiger som gjorde det. Även Monica Antonsson har 
avslöjats med att sprida virus på internet som kan skada datorn 

Källa: Resultat och information från Google år 2012 
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En annan kvinna som kallade sig 'Gigabyte' spred också virus men 
som greps av Belgisk polis. På hennes hemsida kunde vem som helst 
gå in och hämta hem olika typer av virus för att sedan sprida dem 
vidare. 
 
Nu finns det t.o.m. virus som bloggar. Viruset lägger själv på tillägg 
när den intet ont anande användaren skriver inlägg. Det är trojanen 
”Storm”, eller ”Peacomm”, som sprider virus genom att locka till sig 
besökare. 
 
Det finns några bra virusskyddsprogram och brandväggar. Här är 
några exempel. 
 
- www.symantec.com/ 
- http://wtc.trendmicro.com/ 
- www.f-secure.se 
- www.zonealarm.com (Gratis) 
- www.networkice.com 
 

Bedrägerier på nätet. 

Bedrägerierna på internet ökar kraftigt och sannolikt är det faktiska 
antalet brott ännu större. I oktober år 2006 anmäldes 481 stycken 
olika Internetbedrägerier.  
Allt fler IT-brott begås med hjälp av offentliga datorer. Från datorer 
på bibliotek, Internetkaféer och olika servicedatorer hos 
myndigheterna görs en rad illegala handlingar som döljer förövarna.  
 
Ett exempel är då tre flickor från Mellanskåne spårades och kunde 
åtalas vid Lunds tingsrätt för dataintrång. Flickorna, 17- 20 år gamla, 
har enligt åtalet lyckats logga in på en annan flickas hemsida på en 
ungdomssajt. 
Ett annat exempel är då en 26-årig kvinna åtalades vid Sundsvalls 
tingsrätt misstänkt för bedrägeri. Hon har lagt ut annonser på Internet 
där hon erbjudit sig att sälja biljetter till bland annat konserter. 
Ett par från södra Dalarna dömdes för flera bedrägerier mot företag 
via Internet. Mannen dömdes till 10 månaders fängelse medan 
kvinnan dömdes till skyddstillsyn med samhällstjänst. 
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En annan kvinna i Falun är misstänkt för att svindlat till sig över 100 
000 kronor från 27 olika personer då hon annonserade varor på 
internet  
Tusentals svenska män sol- och våras årligen då bedragare låtsas 
vara kvinnor på nätet. Männen luras att ”hjälpa” utländska 
internetdejter med pengar för att bli besökta i Sverige. När pengarna 
väl är överförda försvinner kvinnan med pengarna. 
Nätföretag bluffar också småföretagare då företagen blir lurade att 
”rädda” sina egna domännamn till hutlösa priser. Det är det senaste 
skojeriet i raden av bluffakturor och annonsbedrägerier. 
 
I en artikel från www.dagensjuridik.se, daterad 14:e december 2012, 
anges att Brottsförebyggande rådet, polisen och 
kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki vid Stockholms universitet 
anser att ökningen av bedrägerier, inte minst Internetrelaterade 
bedrägerier, bara är början. Polisen beskriver situationen som 
"katastrofal". Antalet polisanmälda bedrägeribrott som anmäldes år 
2011 var drygt 115 000 brott, rapporterar Brå. 
Datorbedrägeri, bluffakturor och bedrägerier som sker med hjälp av 
Internet är de oftast anmälda typerna av bedrägeri. Och trots 
ökningen av antalet anmälda brott så är mörkertalet sannolikt mycket 
stort. 
 
Bluffakturor fortsätter att öka och polisen ser nu bedrägeriformen 
som ett allvarligt samhällsproblem Personerna bakom bedrägerierna 
använder allt oftare hot för att få människor att betala, enligt både 
Svensk Handel och polisen. Hos Citypolisen i Stockholm står 
bluffakturor för mer än en tredjedel av alla bedrägeribrottsärenden 
 
Antalet polisanmälningar om bluffakturor har enligt 
Brottsförebyggande Rådet, Brå, ökat från 13.121 under helåret 2010 
till 14.924 de elva första månaderna 2011 och man räknar med att 
svenska företag betalar ut cirka 1,2 miljarder kronor till olika 
blufföretag varje år, enligt Svensk Handels beräkningar. Och 
pengarna är svåra att få tillbaka. Mer än en miljard kronor - så 
mycket omsätter fakturaskojarna sammanlagt om året. 
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Ett välkänt bedrägeri utfördes av journalisten Monica Antonsson 
som ska ha erbjudit sig gratis att uppföra en blogg åt en f.d. vän. 
Senare efterfakturerade hon honom 10.000 kr för det utförda arbetet 
som beräknas ha tagit fem (5) minuter att utföra.  
I ett annat fall, år 2012, polisanmäldes Monica för ekonomiskt 
bedrägeri, anmälan K108623-12. 

Källa: Journalisten Monica Antonsson och en av hennes bluffakturor 
 
Svensk Handel får in 30-40 klagomål varje dag från drabbade företag 
runt om i landet. Och bluffmakarna passar oftast på när den ordinarie 
personalen är på semester. 
Efter att tusentals småföretagare och privatpersoner drabbats av 
fakturaskojare skärper Skatteverket äntligen kontrollen. De ska nu 
avregistrera skojarnas företag och samla bevismaterial så att åtal kan 
väckas. 
 
Får man en bluffaktura ska man inte betala. Har man inte beställt 
eller tagit emot något så är man inte heller betalningsskyldig. Det 
bästa man kan göra är att skriva "Fakturan bestrids, har inte beställt. 
Polisanmälan kommer att göras!" eller liknande på, ta en kopia av 
den och skicka tillbaka originalet till adressen som angetts. Skulle du 
få påminnelse så gör du samma sak med denna. 
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Bluffaktura är ett ofog eftersom det tycks heller aldrig ta slut med 
företag som försöker skinna andra på pengar. Många betalar av ren 
bekvämlighet eller av rädsla för Kronofogden.  
Hotar de med inkasso och kronofogden är det allra bäst att sitta still i 
båten. Ett inkassoföretag får inte under några omständigheter 
överlämna ett ärende till kronofogdemyndigheten om du har bestridit 
kravet. Det vill säga svarat inkassoföretaget att fakturan är falsk, att 
du inte har beställt något. 
 
Vallentuna har år 2011 drabbats ordentligt av falska fakturor. Citat 
lokaltidningen steget: 
Den senaste veckan har närpolisen tagit emot sex anmälningar om 
att lokala småföretag fått falska fakturor, en företeelse som blivit allt 
vanligare det senaste året, enligt Vallentunapolisen.  
Polisen berättar att det oftast går till så att någon ringer upp med ett 
erbjudande och trots att företaget tackar nej dyker sedan en faktura 
upp på uppemot 10 000. Ibland påstår blufföretaget att den drabbade 
har tackat ja och att det finns inspelat på band. 
 
– Vi får in anmälningar varje vecka. De som drabbas är främst 
egenföretagare, eftersom de till skillnad från privatpersoner inte har 
ångerrätt vid köp, säger Tuve Ogdal. 
Ibland hinner fakturorna gå till Kronofogden, men oftast har det löst 
sig innan dess. 
– Det brukar inte bli något i slutändan, men det blir en massa bök 
för den drabbade 
 
Vill man ta reda på om ett företag sysslar med skumma affärer kan 
man titta på hemsidan http://www.varningsinfo.se/.   
Varningsinfo startades 2009 av tidigare VD:n på Tele2 Lars-Johan 
Jarnheimer. Syftet var att kunna erbjuda alla företag och 
organisationer stöd i arbetet med att stoppa bluffakturor. Behovet 
bland Sveriges över 800.000 företagare var betydligt större än den 
hjälp Svensk Handel gav till sina 13.000 medlemmar, skriver de på  
sin hemsida. 
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Hänga ut människor på nätet 

Femtio procent av alla arbetsgivare kontrollerar personen innan de 
anställer någon. Och går man på en dejt kan det ha varit bra att ha 
googlat personen först? Visste du förresten att det finns en sajt för 
kvinnor som har råkat ut för en otrogen man och hänger ut dessa, 
fullt sökbart med namn och bild? Den heter 
”www.dontdatehimgirl.com”och har drygt 700 000 medlemmar över 
hela världen - även Sverige - som skriver skit om sina före detta. Det 
handlar inte bara om otrohet, utan även om detaljerade sexuella 
böjelser. 
 
Det är mycket ovanligt att någon bär sig så dumt åt att den hänger ut 
andra människor på nätet. Men det har hänt att unga pojkar har lagt 
ut sexbilder på sina ex-flickvänner. Ännu mer ovanligt är det när 
kvinnor gör det, men det händer faktiskt. 
En populär och omtyckt programledare i teve, programledaren för 
Bingolotto, är en annan av männen som drabbas av en 
uthängningssida. Det var Bloggaren Annica Tiger som spred ut ett 
rykte om att han skulle vara pedofil. 
Gudrun Schyman blev också uthängd i tidningen expressen och 
pressombudsmannen Olle Stenholm ansåg att hon tillfogades en 
oacceptabel publicitetsskada. Men senare fick hon upprättelse när 
hon överklagade målet 
 
Rattfyllerister som dömts i Linköpings tingsrätt 2001 och 2002 har 
också blivit uthängda på internet. I England blev även 
hustrumisshandlare uthängda med foto och namn i tidningen SUN. 
 
Hyresvärdinnan till en missnöjd hyresgäst drabbades av en hämnd 
från sin före detta hyresgäst som lade ut hennes telefonnummer på en 
chattsida och förespeglade sexuellt intresse. Nu åtalas han för 
ofredande och den kränkta värdinnan kräver närmare 17 000 kronor i 
ersättning. 
 
En annan politiker, i Stockholm, hamnade i bråk med en miljöpartist 
vilket slutade med att han höll på att bli skjuten och mördad. 
Politikern blev förbannad och gjorde en hemsida där hela bråket 
lades ut på internet och politikern erbjöd en belöning på 30.000 kr 
till den som kunde hjälpa polisen. 



 57 

Källa: Politikerns hemsida 
 
På en annan hemsida hängs ett antal personer ut som dömts i domstol 
för våldtäkt. Både deras personnummer, adress och foton finns med 
på sidan. 

 
Till och med på riksåklagarens hemsida på internet blev en man 
namngiven som satt häktad misstänkt för förberedelse till 
flygkapning. När tidningen Dagens Nyheter (DN) ringde för att fråga 
om publiceringen togs namnet bort. 
 
Pedofiler i Sverige har också hängts också ut på internet med namn 
och adress på flera hemsidor. Sida upp och sida ner med män och 
kvinnor som dömts för sexbrott av ett eller annat slag. 
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Landskap för landskap. Namn, ålder, adress, personnummer, kort 
beskrivning av brottet, målnummer till domarna. I debattforumet kan 
man läsa  - Häng ut asen! Inga pedofiler i våra kvarter! Jävla äckel! 
 

Källa: stoppapedofilerna.se  
 
I Sverige har högerextrema personer delat ut flygblad i en utpekad 
mans bostadsområde bosatt i Barkaby norr om Stockholm. Mannen 
visade sig vara oskyldig till anklagelserna om sexbrott mot en ung 
flicka, vilket inte hindrade högerextremister från att i dela ut 400 
flygblad om att han är dömd pedofil. 
Grannar har lagt hatbrev i hans brevlåda, det skvallras, några har 
slutat hälsa, han är på goda grunder rädd. Uppgifterna är även 
publicerade på sajten som hänger ut dömda sexbrottslingar. 
 
Chefredaktören på den numera nedlagda tidningen News of the 
World i Storbritannien förstod inte heller vad tidningen startade år 
2000. Tanken var att publicera namn och bild på samtliga personer 
på de brittiska öarna som dömts för sexbrott mot barn, men tidningen 
hann inte hålla på särskilt många dagar innan helt oskyldiga 
människor misshandlades på gatan eller fick sitt hus nedbränt. Det 
blev den värsta häxjakten på pedofiler i landets historia. 
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Källa: svenskapedofiler.se 
 
”Välkommen till Svenska pedofiler”, står det som rubrik på 
hemsidan. 
De som drev hemsidan berättade att de har som syfte att informera 
föräldrar som bor i närheten av dömda pedofiler. Kampanjen bedrevs 
både på internet och genom direkta aktioner. Effekten skulle bli att 
pedofilerna skulle få det svårare att hitta nya offer, då medvetenheten 
ökas hos de boende. 
På hemsidan fanns även en karta som visar vart de namngivna 
pedofilerna finns.  
De utförde även utdelningar med flygblad som skett på olika orter, 
 
Men även Polismyndigheten i Uppsala län har också låtit bilder 
tagna på en oskyldig person i anslutning till en bankomat ligga ute på 
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polisens hemsida (www.polisen.se) under drygt sex månader under 
år 2012. Brottet som personen på bilderna misstänktes för var ett 
bedrägeri som hade begåtts i juli 2011. Att bli oskyldigt uthängd som 
misstänkt för brott kan få väldigt negativa konsekvenser för den 
berörda. När det är polisen som pekat ut fel person är det ännu 
allvarligare. 
 
 
Exempel på falskt uthängda som pedofiler. 
 
Exempel 1: år 2013 
Falska pedofilanklagelser i Danmark 
I Danmark har mellan 50 och 100 förskolelärare under de senaste 
fem åren anklagats för att ha begått sexövergrepp mot barn under sin 
yrkesutövning, men de flesta anklagelserna är grundlösa, enligt en 
undersökning från fackförbundet Bupl. 
Anklagelser kan trots detta få mycket stora konsekvenser för läraren 
som i de flesta fall måste lämna sitt arbete, säger Bupl:s ordförande 
Henning Pedersen. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/falska-pedofilanklagelser-i-
danmark 
 
 
Exempel 2: 2011 
Utpekad som pedofil på Facebook 
En Sundsvallsbor drabbades av att någon tagit sig in på hans konto 
och skrivit på hans sida att han är pedofil. 
Enligt anmälan sträcker sig brottstiden från 2010 
Källa: 
http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.2792520-utpekad-som-pedofil-pa-
facebook 
Exempel 3: 2011 
Man måste dra en källkritisk gräns" 
En pappa i Sundsvall förlorade vårdnaden om sina barn efter 
anklagelser om sexuella övergrepp. 
Tunga socialpolitiker reagerar nu på ST:s granskning av 
socialtjänstens vårdnadsutredning. 
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Docenten Bo Edvardsson hade dömt ut en vårdnadsutredning som 
grovt partisk, osaklig och diskriminerande mot en pappa i Sundsvall. 
Tingsrätten ansåg inte heller att utredningen höll tillräcklig kvalitet. 
- Det ska inte bara räcka med en framkastad anklagelse om sexuella 
övergrepp. Polisen har avskrivit misstankarna, och en läkare som 
behandlat ena barnet under lång tid ser inga tecken på övergrepp. Då 
är det tveksamt att hänga kvar vid de misstankarna, någonstans 
måste man kunna släppa dem, säger Else Ammor. 
Källa: 
http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.3701792--man-maste-dra-en-
kallkritisk-grans- 
 
 
Exempel 4: 2011 
Stefan, oskyldigt utpekad som pedofil 
Mardrömmen slog ner som en bomb i Stefan liv. Oförskyllt har Bio 
3:ans ägare i Piteå i folkmun utpekats som pedofil och 
barnporrsurfare i en starkt eskalerande ryktesspridning. 
- Det här är det värsta jag varit med om. Jag är fullständigt bedrövad. 
Helt knäckt, säger Stefan 
Orsaken till bedrövelsen är ryktesfloran som spritt sig som löpeld 
över bygden - att den 43-årige tvåbarnspappan och biografägaren 
blivit gripen misstänkt som pedofil och barnporrsurfare. 
-Det finns ingen som helst grund för dessa rykten. Det är fel, det är 
befängt och fruktansvärt kränkande, fastslår Stefan. 
Stefan blev varse om vad folk på stan pratade om . . . 
- Det var en bekant som konfronterade mig med uppgifterna, frågade 
rent ut om det stämde att polisen gripit mig för pedofilbrott. 
- Hur ska man kunna försvara sig? Hur kan man skydda sig själv, sin 
familj, frun och barnen, sitt företag, mot sådant förtal? 
Efter moget övervägande väljer nu Stefan att träda fram i PT och 
öppet dementera uppgifterna. 
- Efter flera sömnlösa nätter har jag tagit upp ryktet och informerat 
min personal. Min familj är också medveten och stöttar mig i 
beslutet att gå ut offentligt. 
- Jag är oskyldig. Jag vill bli rentvådd. Jag är ingen pedofil, 
poängterar en uppriven Stefan. 
Källa 
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Http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/stefan-oskyldigt-utpekad-
som-pedofil-3762479-default.aspx 
 
 
Exempel 5: 2004 
72-åring felaktigt utpekad som pedofil 
Juristprofessorer Christian Diesen har felaktigt pekat ut en äldre man 
som tidigare dömd för sexuella övergrepp mot barn. Diesen skrev en 
debattartikel i Juridisk tidskrift, där bland annat "Fallet Ulf" 
behandlas och menade att det inte alls var självklart att anklagelserna 
mot Bo Larsson och hans bekant var felaktiga och skrev?.bekant som 
tidigare dömts för sexuella övergrepp mot barn", heter det i artikel. 
Men det var felaktigt vilket framgår av polisutredningen 
Källa: 
ttp://www.dn.se/nyheter/sverige/72-aring-felaktigt-utpekad-som-
pedofil 
 
 
Exempel 6: 2012  
Utpekad som pedofil 
Någon har satt upp ett plakat på en anslagstavla i en stadsdel i 
Norrköping, ett plakat där en man pekas ut som pedofil. 
Ärendet är polisanmält som förtal. Polisen kan försöka ta 
fingeravtryck på plakatet och höra om någon gjort några iakttagelser 
av någon som satt upp plakatet. 
Källa: 
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=
5969034 
 
 
Exempel 7: 2011  
Nobinanställd utpekad som pedofil 
En av de anställda hosbussbolaget Nobina i Umeå har pekats ut som 
pedofil. Under flera års tid har företaget fått hotbrev riktade till 
chefer, förtroendeanställda och busschaufförer. Den anonyme 
brevskrivaren uppmanade först mannen att sluta med sina sysslor på 
Nobina, annars skulle han hängas ut som pedofil. 
Några veckor senare dök breven upp hos grannarna. 
Källa: 
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=441
1568 
 
 
Exempel 8: 2009  
Oskyldig utpekad som pedofil 
Nu har en man dömts till villkorlig dom för anstiftan till grovt förtal 
då han utpekade en 43-årig tvåbarnspappa i norra Stockholm 
felaktigt som pedofil. 
Källa: 
http://stockholm.lny.se/oskyldig-utpekad-som-pedofil-149275/ 
 
 
Exempel 9:  
Oskyldigt utpekad som pedofil 
En man hade parkerat sin röda bil i skuggan bakom skolan, för att 
vänta in sitt barnbarn efter skolan. Men snart gick ryktet att han var 
den pedofil som misstänks smyga kring skolor i västra Sörmland. 
- Jag känner mig kränkt, det känns olustigt, jag vet ju inte vad det här 
kan få för följder, säger mannen som är morfar till en sjuåring, på en 
av Katrineholms skolor. 
Källa: 
http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.725106?articleRenderMode
=article_full_discussion 
 
 
Exempel 10:  
Man känner sig utpekad som pedofil 
En man i Bromölla kommun har JO-anmält polisen. Enligt mannen 
hade rektorer och föräldrar ringt till polisen och anklagat honom för 
att visa onormalt intresse för bygdens barn och ungdomar. 
annan hävdar att han blivit utpekad som pedofil efter uppgifter som 
polisen lämnat, bland annat till media. 
Mannen är bosatt i en mindre ort i Bromölla kommun och i hans 
anmälan framgår det att han känt sig jagad och utpekad som pedofil 
under flera års tid. 
I början av februari blev han kallad till polisstationen i Bromölla för 
ett så kallat samtal och upplysning om påstådda händelser. 
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Barn och ungdomar hade, påstår han, sagt till sina föräldrar att de 
tyckte att han vinkade på dem när de såg på honom. Men också att 
de trodde att han tittade på dem när han mötte dem samt att han 
kanske ville ha kontakt med dem. 
- Exempelvis fotograferades min bil. Bilden lades ut på en 
Internetsajt om misstänkta pedofiler tillsammans med mina 
personuppgifter. 
Källa: 
ttp://www.bltsydostran.se/nyheter/solvesborg/han-kanner-sig-
utpekad-som-pedofil(2943887).gm 
 
 
Exempel 11:  
Plakat polisanmält 
Polisen i Norrköping har fått in en anmälan om ofredande efter att en 
man blivit utpekad som pedofil. 
Plakatet var uppsatt i en stadsdel i Norrköping i tisdags. 
Källa: 
http://www.nt.se/arkiv/2012/03/19/Norrk%F6ping/7560825/Blev-
utpekad-som-pedofil-p%E5-plakat.aspx 
 
Exempel 12: 2011 
Utpekade tidigare kollega som pedofil - döms för grovt förtal 
En man dömdes i tingsrätten för anstiftan till grovt förtal. Han hade 
pekat ut en kollega som pedofil i lappar som spridits bland annat till 
den förtalades grannar. 
Källa: 
http://www.dagensjuridik.se/2011/01/utpekade-tidigare-kollega-som-
pedofil-doms-grovt-fortal 
 
Exempel 13: 2011 
Politiker utpekades felaktigt som pedofil av BBC: "oacceptabla 
misstag begicks" 
Det brittiska radio- och tv-bolaget utpekade felaktigt en före detta 
högt uppsatt politiker som pedofil. BBC har i en egen rapport 
kommit fram till att oacceptabla misstag begicks och att 
grundläggande journalistiska kontroller inte gjordes. 
Källa: 
http://www.nyhetspressen.se/2224545.html 
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Exempel 14: 2011 
Vägrade att be paret om ursäkt 
Fallet om Thomas och Jennie i Sandviken har upprört många. 
Utan att meddela föräldrarna omhändertog socialtjänsten i Sandviken 
Thomas och Jennies två döttrar. Thomas häktades snart – misstänkt 
för övergrepp på sina barn. 
Även Jennie anklagades för medhjälp samt för pornografibrott. 
De båda friades snart från alla anklagelser och fick tillbaka sina 
döttrar. 
Har vi gjort något fel så får vi rätta till det. Ska vi be om ursäkt för 
att vi följer lagstiftningen? sa Renate Almén. 
Källa: 
http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article13884978.ab 
 
Exempel 15: 2011 
Jag pekades ut som pedofil 
Högerextrema delade ut 400 flygblad i en mans bostadsområde 
Mannen visade sig vara oskyldig till anklagelserna om sexbrott mot 
en ung flicka, vilket inte hindrade högerextremister från att dela ut 
400 flygblad om att han är dömd pedofil. 
Grannar har lagt hatbrev i hans brevlåda, det skvallras, några har 
slutat hälsa, han är på goda grunder rädd. 
- Jag blev helt kall då jag såg lappen på dörren. Tänkte att det här får 
inte vara sant. 
Namn, personnummer, en beskrivning av brottets art. Två års 
fängelse. Uppgifterna är även publicerade på sajten som hänger ut 
dömda sexbrottslingar. 
Inte ett ord om han senare friades. 
Mannen bakom pedofilsajten var med och delade ut flygbladen. Han 
harklar sig i telefon, mumlar något om att han inte hade hela bilden 
klar för sig förra veckan, möjligen har ett misstag blivit begånget, 
men sådant händer. 
Ja, det är sådant som händer. Misstag. Eller om vi nu ska kalla saker 
och ting vid sitt rätta namn, en aktion som riskerar att ödelägga en 
frikänd människas liv. 
Källa: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13902553.ab 
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Exempel 16: 2012 
Förväxlades med pedofil - polisanmäler sajt 
En Malmöbo polisanmäler en sajt mot pedofiler för förtal. Mannen 
hävdar att han felaktigt har blivit uthängd på sajten då han har 
samma namn som en tidigare dömd. 
en uthängde mannen säger i anmälan att han vet om en tidigare dömd 
pedofil som har samma namn som mannen, och att han därmed ska 
ha förväxlats. 
Källa: 
http://st.nu/medelpad/1.4529540-forvaxlades-med-pedofil-
polisanmaler-sajt 
 
 
Exempel 17: 2012 
En mamma lärde upp dotter att ljuga om sexuella 
Vicky Haigh, välkänd hästtränare och fd jockey, lärde upp sin dotter 
att falskeligen anklaga sin pappa för sexuella övergrepp. Pappan 
David kan bli rentvådd från stämpeln pedofil och att Vicky Haigh får 
offentligt stå för vad hon gjort. 
Fadern har rätt att berätta för världen, och världen har rätt att få veta, 
att han inte är en pedofil, att han inte har sexuellt utnyttjat sin dotter 
och att anklagelserna mot honom är falska?, säger domaren i målet 
Vicky Haigh hittade på anklagelser som sexuella övergrepp under en 
pågående vårdnadstvist mellan henne och dotterns pappa David. 
För Vicky Haigh började att samarbeta med Elizabeth Watson för att 
se till att genom en aggressiv kampanj sprida de falska anklagelserna 
så mycket som möjligt till sociala myndigheter och på internet. 
Dottern bor nu med sin pappa och en behandlingsplan är framtagen 
av socialen för att stödja henne efter allt hon genomlidit pga 
mammans lögner. 
Källa: 
http://maukonen.wordpress.com/2011/08/23/mamma-larde-upp-
dotter-att-ljuga-om-sexuella-overgrepp/ 
 
Exempel 18: 2012 
Mammans anklagelser om sexuella övergrepp gick inte hem - 
hovrätten ger pappan ensam vårdnad 
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Varken kvinnans anklagelser om sexuella övergrepp mot sonen eller 
om att hon själv skulle ha misshandlats räckte för att hon skulle 
vinna vårdnadstvisten. Istället så får nu mannen i Nacka söder om 
Stockholm nu ensam vårdnad om parets gemensamma son. 
Källa: 
http://www.dagensjuridik.se/2013/01/mammans-anklagelser-om-
sexuella-ovegrepp-gick-inte-hem-hovratten-ger-pappan-ensam-
vardnad 
 
 

Dataintrång och hackers. 

När internet var ganska nytt saknades det brandväggar och många 
upptäckte att det var ganska lätt att ta sig in i andras datorer.  
Numera har de flesta någon slags brandvägg som skydd.  
 
Tidigare var det inte förbjudet att hacka någons dator.  
Själva grundtanken med internet är ju att alla datorerna skulle vara 
tillgängliga för vem som helst. Många tänkte inte på konsekvenserna 
när de sen upptäckte att någon ”stulit” något värdefullt ur deras 
dator.  
Lagen har ändrats sedan dess. Lagen ser nu allvarligt på dataintrång. 
Så här beskrivs det i Brottsbalken (1962:700) 4 kapitel.  
 
'Om brott mot frihet och frid 10 §. För försök, förberedelse eller 
stämpling till människorov, olaga frihetsberövande eller försättande 
i nödläge och för underlåtenhet att avslöja sådant brott döms till 
ansvar enligt vad som sägs i 23 kap. Detsamma gäller för försök 
eller förberedelse till olaga tvång som är grovt eller till dataintrång 
som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa. Lag 
(1998:206).' 
 
I Israel till exempel, så använde tre av de största detektivbyråerna ett 
hackerprogram för industrispionage. Via infekterade CD-skivor och 
e-post hade de lyckats smitta datorer i andra företags datorer. Det 
avslöjades under år 2005, genom att författaren Amnon Jackont 
upptäckte att hans ännu opublicerade roman började dyka upp på 
internet. Det visade sig, att det var hans tidigare svärson som 
utvecklat ett hackerprogram och sålt det vidare till detektivbyråerna. 
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Programmet hade specialgjorts så att inte något antivirus program 
kunde hitta programmet. 
 
Den svenska polisen vill nu också använda trojaner för att avlyssna 
skurkarnas datorer. Några länder som redan använder den metoden 
är Danmark, USA och Kanada. Genom att kompilera om källkoden 
så kan polisen lura antivirusprogrammen och som menar att 
"integritetsintrånget är inte större än vid telefonavlyssning eller 
övervakning med fjärrstyrda kameror" 
 
Enligt en nyligen genomförd undersökning i Norden utsätts åtta av 
tio Internetanvändare i hemmet för försök till dataintrång, enligt TT, 
Sydsvenskan den 9 november 2001. Den verklige databrottslingen är 
i medelåldern mellan 30 och 40 år. 45% är kvinnor.. (Källa: 
Nätvärlden #8/1994 sid 36.).  
 
En del hemsidor kan också vara utförda av hackers som vill komma 
åt dina lösenord och kontokortsnummer eller din epost. I värsta fall 
kan du bli lurad att tro att det är din vanliga banks hemsida som du 
loggar in på, fast det egentligen är en falsk hemsida.  
 
Estniska myndigheter har utsatts för nätattacker från 10 000-tals 
kapade datorer runt om i världen. Angreppen har pågick i en dryg 
vecka och många estniska nätplatser kraschade. 
 
Det är skillnad på hacking och hacking. Företaget Intentia menade 
på, att de blivit hackade eftersom en journalist kommit åt material 
som företaget lagt ut på sin dataserver, men valt att inte presentera 
offentligt förrän några dagar senare. Reuters har, enligt Intentia, 
hackat sig in i bolagets datasystem och i förväg avslöjats företagets 
kvartalsrapport. 
 
Ett annat, kanske inte så känt fall, avser en kvinna som var anställd 
som larmoperatör vid polisens kommunikationscentral i Dalarna. 
Kvinnan hade tagit ut uppgifter ur polisens allmänna 
spaningsregister, och sedan sålt dessa för 500 kronor styck till en 
manlig bekant, som vidarebefordrade uppgifterna till mc-klubben 
Bandidos. (Mål nr B 793-01). 
 



 69 

En svensk 19-årig superhackare blev dömd och han var misstänkt för 
ha hackat bland annat Nasa och sju svenska universitet. Han gjorde 
intrång på Linköping universitet och ska nu betala 181 000 i 
skadestånd. 
NASA misstänkte också en 16-årig svensk pojke för värsta 
hackerintrånget hittills. Det var en av de värsta hackarattackerna 
någonsin. Den amerikanska militären, NASA och 
Internetleverantörer sökte länge innan de hittade honom. 
 

Barnporr. 

Över 800 000 svenskar porrsurfar enligt Aftonbladet, och även 
många unga kvinnor använder sexsidor på nätet. En kvinna över 50 
år från Karlstad skapade ett chattforum för pedofiler. Detta är den 
värsta formen av abuse och dessutom olagligt. Men det hindrar inte 
kvinnor från att lägga ut porrbilder.  
 
Enligt uppgift är var 5:e pedofil en kvinna, så låt dig inte luras bara 
för att det är en kvinna som är snäll mot dig ute på nätet och 
dessutom kan din dator också komma innehålla barnpornografi – 
utan att du vet om det. Brottslingar på internet använder så kallade 
”botnets” för att kapa datorer och lagra olagliga bilder och filer. Det 
drabbade en ung manlig juridikstudent i Lund som blev oskyldigt 
anklagad för att ha lagrat barnpornografiska bilder i sin dator. Till 
slut blev han rentvådd i tingsrätten men hade ändå fått utstå 
samhällets arga reaktioner. 
 
Att bli anklagad för något man inte har gjort är frustrerande för alla, 
men för en del individer, bland annat individer som falskt anklagas 
för sexualbrott, kan det bli slutet på ett värdigt liv och leda till evig 
vanära och social stigmatisering.  

Monica   Annika  
Antonsson   Sundbaum Melin 
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De två journalisterna Monica Antonsson och Annika Sundbaum 
Melin blev under år 2012 avslöjade med att ligga bakom falska 
anklagelser om barnpornografi mot två f.d. nämndemän. Som tur var 
kunde de två männen motbevisa anklagelserna med hjälp av personer 
som ställde upp och letade i olika arkiv.  
Detta beskrivs utförligt i min första bok i serien ”Vallentunaligan – 
en pedofilliga”.  
 

Sexuella trakasserier. 

Ingen ska behöva utsättas för trakasserier, oavsett om de handlar om 
sex, kön, sexuell läggning eller något annat. 
Med trakasserier p.g.a. sexuell läggning menas när någon uppträder 
på ett sätt som får dig att känna dig kränkt, förnedrad eller sårad, på 
grund av din sexuella läggning. Det kan vara ett stötande uttalande, 
förlöjligande av dig som person, förföljelse, förtal m.m. Det är den 
utsattes upplevelser som avgör om handlingen eller beteendet är 
kränkande. 
Sexuella trakasserier kan innebära allt från kränkande kommentarer 
och blickar till att någon sprider rykten eller tar på dig när du inte 
vill. Det är bara du som kan avgöra om du blir trakasserad eller inte.  
 
Sexuella trakasserier handlar om alla typer av kränkningar som 
anspelar på sex. Här är några exempel: 
 
- Någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer 

som anspelar på sex. 
- Någon sprider rykten om dig som har med sex eller din kropp att 

göra. 
- Någon tar på dig på ett sätt som känns obehagligt. 
- Någon kallar dig för något som anspelar på sex och som du 

upplever kränkande. 
- Någon skickar oönskade meddelanden till dig, till exempel mejl 

eller sms, som anspelar på sex. 
- Någon visar upp sexuella bilder, till exempel porrbilder, mot din 

vilja. 
 
Källa. http://www.vardguiden.se/Tema/Sex-och-samlevnad/Vald-
och-overgrepp/Sexuella-trakasserier/ 
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Ett välkänt fall av ofredande är då Monica Antonsson kallade in 
anonyma personer som skulle få fritt tillträde att skriva vad som helst 
om en pappa och hans dotter och sannolikt skulle han igen utmålas 
som pedofil av en av de anonyma personer som kallades för ”Henrik 
J” i hennes blogg. 
Monica Antonsson skriver då följande i sin artikel ”Bloggerhaveriet 
verkar vara över.” 
 

Henrik J. Välkommen Henrik J. Om inte Daddy backar 180 
grader från nuvarande kurs och raderar senaste dagarnas 
förtal så är det helt fria ämnesval här igen. Låt oss sätta en 
deadline från i morgon tisdag kl 08.00.  16 maj, 2011 13:00  

 
Den 18:e augusti år 2011 polisanmäldes Monica till slut för sexuellt 
ofredande mot barnet, polisärende K137371-11. 
Anledningen till anmälan var att Monica under lång tid publicerat 
foto och namnuppgifter på den minderåriga flicka som i Monicas 
blogg blev utsatt för sexuellt kränkande beskrivningar.  
Även pappan namngavs i kränkande texter.  
Detta utgjorde grunden för själva anmälan och som var fullt rimlig. 
Monica använde den lilla flickan som verktyg i ett verbalt sexuellt 
ofredande. 
 
Enligt Wikipedia så beskrivs ett sexuellt ofredande i brottsbalken 
som  
 

"Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, 
sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet 
att företa eller medverka i någon handling med sexuell 
innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller 
fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som blottar sig 
för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag 
eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på 
ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella 
integritet."'' 
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Pappan som anmälde journalisten Monica Antonsson för sexuellt 
ofredande handlade således helt korrekt och försvarade sin dotter 
inom lagens ramar. 
 
En annan känd bloggerska, Alexandra ”Kissie” Nilsson driver en av 
Sveriges största bloggar. En kväll la hon ut ett inlägg under rubriken 
”Jag är nog homosexuell”.  
 
Där publicerade hon ett brev med följande text:  
 
Hej Alexandra/Kissie..  
Jag har ett problem, jag tror eller nej jag vet att jag är homosexuell! 
Jag har på sista tiden har en väldigt nära kontakt med min vän 
Alexander.. Jag försöker på alla sätt vara så nära honom som 
möjligt och ge honom tydliga singnaler men ingenting verkar funka!  
Ska jag säga att jag gillar honom ock riskera våran vännskap eller 
låta bli..?  
/XXXXXX  

 
Men den utpekade personen hade inte skickat brevet. Han hade 
aldrig träffat henne, aldrig pratat med henne. - Jag förstår ingenting, 
säger han.  
När telefonen började gå varm skickade han ett meddelande till 
bloggerskan, frågade var hon fått bilden ifrån och bad henne ta bort 
inlägget.  
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– Bilden är tagen förra fredagen, när jag tog studenten, så den är 
ganska ny. Jag fick svar efter ett tag. Hon skrev ”men är du inte 
bög, gud vad tråkigt”, men hon tog inte bort inlägget.  

 
Då polisanmälde han henne.  
– Polisen sa att det är ofredande. 
 

Sex och porr på internet. 

Porr är en av de största inkomstkällorna på internet och porrsurfning 
har blivit populärt bland både män och kvinnor.  
Många lägger också upp sina egna porrsajter på nätet för att dela 
med sig av bilder eller för att söka nya partners.  
 
Nya tider kräver nya etikettsregler. Till exempel så börjar vanliga 
småbarnsföräldrar sälja sitt sexliv på internet och göra porrfilmer. 
Undersökningar har visat att var tionde tjej kan tänka sig att sälja sex 
på nätet och den då Tele2 anställde Annica Tiger blev en av de första  
kvinnorna i Sverige med att göra porrsidor på internet. 

Källa. www.tiger.se 



 74 

Ett annat exempel är upploppen i Göteborg år 2012. Någon hade 
skapat ett Instagram-konto och hängde ut unga flickor och pojkar 
vilket skapade ilska och oro bland ungdomar i Göteborg – och 
upplopp på gatorna. 
En oskyldig 17-årig flicka blev snabbt utpekad som skaparen till 
kontot. 
Den verklige upphovsmakaren, en tonåring, uppgav att kontot 
skapades ”för skojs skull”, och blev chockad över konsekvenserna 
det fick. Han kände ingen rädsla för polisen, men han är oroad över 
vad som skulle hända om identiteten kom ut. 
 

”Har flera gånger tänkt på att lämna mig själv till polisen, 
men det är nästan som att begå självmord, då jag kommer 
bli dödad”,  

 
skriver personen och fortsätter: 

”Det är inte direkt polisen man ska vara rädd för. Utan 
folket, det är det som är värst.” 

 Källa: Instagramkontot Gbgsorroz 
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Förföljelser och hot. 

Det finns många dårar och psykopater ute i cyberrymden. En f.d. 
mentalskötare från Beckomberga mentalsjukhus utanför Stockholm, 
till och med skrev till Datainspektionen, att hon kunde kallas för 
psykopat i samband med att hon förföljde och trakasserade olika 
människor på nätet. Ändå är det ovanligt att något hotar dig eller 
bedriver förföljelse över internet. 
 
Fame Factory -stjärnan SARA, trakasserades också av kvinnor som 
förföljde henne. 'Det är riktigt obehagligt', berättade hon för 
expressen.se 
 
En annan svensk kvinna till och med beställde ett mord på sin man 
över internet men greps av polisen. Hon la upp en egen hemsida på 
internet där hon beskrev hur mannen kunde mördas.  Som belöning 
lovade hon ett sexuellt utbyte. 

Källa: Aftonbladet 
 
En annan förföljelse är då någon sett ditt namn på internet och sen 
tar sig friheten att ringa hem till dig. Det drabbade flera föräldrar av 
då journalisterna Annica Tiger och  Monica Antonson både ringde 
och skrev till olika personers arbetsgivare 
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Båda kvinnorna byggde därefter också upp stora system av 
uthängningssidor på internet.  
Monica Antonsson hade då hjälp av en manlig beundrare, Lennart 
Gagerman som tidigare dömts för förföljelse och ofredande av en 
kvinna på Södermalm i Stockholm. På bilden nedan kan du se 
Lennart stå och skrika nedanför kvinnans balkong.  
 

Lennart Gagerman 
 
Monica Antonsson har också flera gånger uppmanat till våld mot 
människor och även pekat ut adress och foton på minst en bostad. 
Hon har också uppmanat till att döda människor och själv skrivit i 
sin blogg att vissa människor ska dödas.. 
 

Copyright och upphovsrätt. 

Självklart tar du inte andra texter som finns på andra hemsidor. Som 
läsare av en hemsida får du enbart använda materialet från sidan för 
privat bruk. 
Allt material som publiceras är egentligen skyddat av lagen om 
upphovsrätt. Det gäller både texter, ljudfiler, bilder, foton, teckningar 
o s v . 
 
Kopiering och försäljning av någon annans material och text är 
naturligtvis förbjudet. Men du kanske kan få tillåtelse om du 
kontaktar ägaren. Det är bättre att fråga först innan du får en 
stämning i brevlådan. Det kan bli mycket dyrt. 
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Du få inte utan tillstånd överföra materialet till din egen hemsida. Du 
får inte heller ta kopior och sprida texten och observera, att för 
skolor gäller inte det s.k Bonusavtalet i fråga om elektronisk 
kopiering utan endast fotokopiering. Även skolor måste alltså ha 
tillstånd. 
 
Ibland kan man använda citat ur materialet. Det är tillåtet, men 
endast i begränsade utsträckning som följer av upphovsrättslagen 
som säger att det ska vara i överensstämmelse med god sed och i den 
omfattning som motiveras av ändamålet, samt att källan alltid skall 
anges. 
Du får citera för att belysa någon annans verk eller för att 
underbygga ditt egna ställningstagande men du kan inte 
vidarebefordra någon annans verk som ett självständigt inslag i ditt 
egna arbete. 
 
Några av de största och mest omfattande stölderna av texter och 
bilder visade sig faktiskt också ha utförts av de båda journalisterna 
Annika Tiger och Monica Antonsson.  
Monicas stölder har dessutom polisanmälts och advokat kopplats in 
för att driva åtalet. Hon blev polisanmäld den 2 juli 2012 och har fått 
ekonomiska krav motsvarande cirka 3 miljoner att betala. Monica 
vägrar betala men har i samband med förhandlingarna avslöjats med 
att ljuga. Rättsprocessen kommer sannolikt att avgöras i domstol 
under år 2013. 
 

Fulregistreringar av hemsidor. 

Den svenska se-domänen utnyttjades av ett antal utländska aktörer 
som systematiskt utövade en ny typ av rovdrift på .se-domäner. 
Aktörerna registrerade domännamn som skulle locka till så många 
användare som möjligt för att besöka deras egna hemsidor.  
Till exempel registreras felstavningar av populära webbadresser, 
företagsnamn eller felaktiga kommunbenämningar. På dessa 
webbplatser spreds ibland virus och besökare riskerade också för att 
råka ut för modemkapning. 
 
En kvinnan hade en falsk blogg och utgav sig för att vara 
tvillingmamma med två döda barn. Men allt var bluff. 
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Hon hade och berättat om sin graviditet och sökt kontakt med andra 
mammor som också förlorat sina barn. 
En av dem som haft kontakt med kvinnan var Marcus Birros sambo 
som själv bloggar själv om hur de förlorat sina barn .  
Kvinnan har under ett år varit med i privata diskussioner med 
människor. Sådana här nätverk har varit viktiga för många, och då är 
det tråkigt när det visade sig att kvinnan har ljugit om allt.  
Detta exempel visar att man kan inte lita på en bloggägare talar 
sanning. Det kan vara en ”fulregistrering”. 
 
Även här har journalisterna Monica och Annika utmärkt sig med sina 
båda domäner ”fuckida.blogspot.com ”och ”123minsida.se/yakida1”, 
för att nämna några. Annica Tiger utmärkte sig med sin hemsida 
nodaddy.se som blev en porrsida. 
 

Bra att veta. 

Det finns en del förkortningar som man kan använda sig av för att 
uttrycka sig när man skriver textmeddelanden. Dels kan dessa gå 
snabbare att skriva och dels kan de beskriva känslor. 
 
IRL, In real life - I verkliga livet 
RTFM, Read the f*cking manual - Läs manualen först 
LOL, Laughing out loud - Skrattar högt 
<GG>, Many grins - Flinar glatt 
HH, Big hug - Stor kram 
OKI, Okey - Okey 
IMHO, In my humble opinion - Min egen åsikt 
Q&A, Question and answer - Frågor och svar 
ASAP As soon as possible - så snart som möjligt 
BTW By the way - förresten 
FAQ, Frequently asked questions - vanliga frågor 
FYI, For your information - bara så du vet 
BRB, Be right back - jag är strax tillbaka 
TIA, Thanks in advance - tack på förhand 
ROTFL, Rolling on the floor laughing - rullar runt på golvet och 
vrider mig av skratt 
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Ett annat exempel är där ordet 'inte' är betonat (omgivna av tecknet _ 
) för att markera betydelsen, som 'det _tycker inte jag'. Annars finns 
det även symboler som beskriver känslor. Så här kan några se ut. 
 
:-) =Glad 
:-( =Ledsen 
:-D =Skrattar 
{} =Kram 
:-|| Arg 
:-* En kyss 
 

Om du drabbas – goda råd och tips. 

Kontakta din Internetleverantör omedelbart om du råkar ut för något 
obehagligt på nätet. Dessa brukar kunna hjälpa dig. 
Du kan också spåra upp personen själv med hjälp av några av dessa 
hemsidor 
 
- networksolutions 
- networktols 
 
Det vanliga förfarandet om man är missnöjd med innehållet på en 
hemsida är att kontakta ägaren till hemsidan. I värsta fall kanske du 
måste kontakta Datainspektionen. De kan hjälpa dig och ge svar på 
dina frågor. Är det något allvarligt som strider mot den svenska lag 
kanske du måste kontakta polisen, www.polisen.se. 
 
Men du behöver inte vara alltför orolig. Uppför du dig bara klokt om 
med gott omdöme kommer du inte råka illa ut. Men det är bra att 
veta, att det finns dårar ute på nätet. 
 
10 goda råd: 
1. Glöm inte människan bakom datorn 
2. Bete dig på nätet som i det dagliga livet 
3. Vet var du befinner dig på nätet 
4. Ta hänsyn till andras tid 
5. Ge ett bra intryck av dig själv 
6. Dela din kunskap med andra 
7. Var med och motverka missbruk av nätet 
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8. Respektera andras privatliv 
9. Missbruka inte den makt du har eller kan få tillgång till 
10. Förlåt andra för deras fel. Du kan också göra misstag. 
 
Bra lösenord måste du ha. 
Enligt undersökningen ”2012 Global Security Report” från 
Trustwave är “Password1” det aktuella lösenordet för runt 5 procent 
av världens affärssystem. 
En analys av företaget Datagenetics i Seattle, USA har analyserat 3,4 
miljoner lösenord från hackade databaser har sett hur användare 
väljer sina koder. Inte helt oväntat toppas listan av 1234, som var 
tionde använder, följt av 1111 och 0000. Även upprepade par, till 
exempel 1212 eller 4545, är populära och finns bland 17,8 procent 
av koderna, skriver Nick Berry från företaget. 
 
En 34-årig svensk kvinnlig soldat i Kforstyrkan inledde ett 
förhållande med en serbisk spion. Hon lämnade över känsliga FN- 
och Natodokument som spionen krypterat med PGP-teknik. Det tog 
den svenska underrättelsetjänsten, MUST, flera månader att kryptera 
spionens lösenord. Några tips till hur du ska skapa bra lösenord är: 
 
Ett lösenord ska därför ha: 
* bestå av minst åtta tecken och blandas med versaler , bokstäver och 
siffror. 
* bytas var tredje månad och får aldrig vara likadant som något av de 
tidigare lösenorden. 
 
Att skydda sig. 
För många som sysslar med modern datateknik, signalteknik och en 
hel del annat, är det naturligtvis inte några större svårigheter i att 
spåra missbrukare på nätet. Bor du ute på landbygden blir det ännu 
lättare att spåra dig. 
 
I Stockholm har en mängd förmögna människor blivit utsatta för 
mycket stora och grova brott. Ingen vet något och förövarna verkar 
vara mycket välinformerade, ganska säkert användes 
emailavlyssning. 
Det kan vara någon som arbetar hos en teleoperatör som sprider 
information. Spridningen kan bestå i att man lämnar ut 
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användaridentitet och lösenord eller att man bara lämnar ut kopia på 
innehåll i emailen. Insidern kan göra detta själv p.g.a. mutor eller 
drivs av eget hat, men det kan också vara på uppdrag av sin 
kamrater, kanske ovetande och blåögd hantering bara. Det finns ett 
sådant fall i Sverige som är mycket känt och det var när den Tele2-
anställde och bloggaren Annika Tiger spred ut känslig 
kundinformation. 
 
Enda sättet att skydda dig från intrång är att dra ur nätkabeln till 
datorn och stänga av mobiltelefonen. Allt annat kan en person med 
rätt kunskap och teknik ta fram. Trots det, kan de till och med 
avlyssna vartenda samtal, registrera varenda tangentnedtryckning du 
gör, bara de hittar telefonkopplingspunkten till ditt hus. 
 
Att skicka ett email, har någon sagt, är som att skicka ett vykort på 
posten. Det är fel. Det är mycket värre ur 
informationsspridningssynpunkt. Dels kan du skicka mer 
information i emailet och dels är det lättare att systematiskt söka på 
Internet jämfört med fysisk post. Måste du posta viktig och känslig 
information är bästa sättet att posta innehållet i ett USB-minne med 
den vanliga snigelposten. 
 

 
Har du en egen hemsida så kan det vara bra att den har en räknare 
som registrerar alla besökare, och händer det något så kanske du kan 
spåra förövaren.  
 
Du som har barn måste naturligtvis ha uppsikt på vad ditt barn gör på 
internet och det är naturligtvis inte så lätt. En sak du kan göra är att 
montera upp en surfdator, som bara används för surfning. Den kan 
du sen utrusta med brandväggar och antivirus och ställa in den så att 
den bara kan besöka önskade hemsidor. 
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Organiserad brottslighet 
 
Den grova och organiserade brottsligheten är ett växande 
samhällsproblem. EU har en gemensam definition av vad som menas 
med organiserad brottslighet. Det går att förstå de svenska kvinnliga 
organiserade verksamheterna när man kan identifiera kriterierna. Av 
de elva kriterierna måste minst nr 1, 3, 5 och 11 vara uppfyllda för 
att verksamheten skall ses som organiserad. 
Det är i en analys av dessa som man kan se hur utbredd den 
kvinnliga brottsligheten är i Sverige. 
 
1: Samarbete mellan fler än två personer 
2: Egna tilldelade uppgifter åt var och en 
3: Lång eller obegränsad utsträckning i tiden 
4: Någon form av disciplin och kontroll 
5: Misstanke om allvarliga kriminella handlingar 
6: Verksamhet på lokal nivå 
7: Användning av våld eller andra metoder för hot 
8: Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer 
9: Deltagande i penningtvätt 
10: Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, 
rättsliga myndigheter eller ekonomi 
11: Strävan efter vinning och/eller makt 
 
Olika mamma-ligor har blivit mer eller mindre kriminella under 
2000-talet. Åtminstone finns det kriminella medlemmar i olika 
mamma grupper.   
En mamma-liga misstänks till exempel vara inblandad i ett fejkat 
värdetransportrån i Stockholm den 11 april år 2007. Tillsammans ska 
de ha försökt komma över tre miljoner kronor. 
 

Ligan Fågel Fenix  

En liga som finns på internet och utger sig verka mot 
kvinnomisshandel och som samarbetade med kvinnofrid och ROKS, 
heter Fågel Fenix.  
De kvinnliga medlemmarna kallade sig ofta för feminister men 
ägnade sig istället åt att hota och trakassera företag och barnfamiljer. 
Flera av medlemmarna visade sig vara kriminellt belastade och på 
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sina bloggar berättade flera om sina psykiska problem och 
alkoholmissbruk. 
 
Fågel fenix avslöjades hålla på med bland annat datavirus, mobbing, 
stalking, förfalskningar, bedrägerier, stölder, missbruk, mordförsök 
och falska anklagelser om barnsex och porno.  
Flera av kvinnorna utgör sig också vara radikalfeminister på 
vänstersidan och arbeta för jämnställdhet, men beskrev på sina 
hemsidor hur de ville vara lesbiska och homosexuella, alltså ha sex 
med andra flickor. En av representanterna för föreningen är Malin 
Matz som försökte döda sitt eget barn bara för att inte pappan skulle 
få se barnet. 
 
 

Foto: Annika, Katinka och Malin 
 
Flera av medlemmarna har fått vård för allvarliga psykiska problem 
och alkohol. Några berättar också på internet om sina mentala 
störningar.  
Personal inom myndigheter som har tagit del av underlag över vad 
dessa kvinnor gjort menar på, att de är klart olämpliga som mammor 
och absolut inte ska ha någon kontakt alls med barn då flera uppvisar 
brott/psykiskt abnorma företeelser. 
Flera av dom beskrev hur de har misshandlat män med både fysisk 
och psykiskt våld vilket bland annat har skett vid tillfällen dom varit 
drogpåverkade. Flera beskrev utförligt på vilket sätt dom skulle vilja 
genomföra brutala mord på män. 
 
Några kvinnor berättar öppet om hur de hatar män och i synnerhet 
svenska pappor och grundaren av Fågel Fenix, Katinka Löfquist, 
berättade att hon hellre är lesbisk än att hon skulle välja en svensk 
pappa som kämpar för ett umgänge med sitt barn.  
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Några av kvinnorna berättar utförligt hur de istället älskar 
sydländska och arabiska män. Annika Tiger plockade till exempel 
hem en ung kamelskötare från Tunisien som hon sedan gifte sig med. 
 
I själva verket författade medlemmarna i Fågel fenix egna påhittade 
historier om kvinnomisshandel, som de publicerade i sina bloggar. 
Andra använde sina bloggar för att misskreditera eller hota 
privatpersoner och företag.   
 
Vilka är då dessa som utgett sig för att vara/arbeta för misshandlade 
kvinnor, men i själva verket är mycket välutbildade inom datateknik? 
Det är i huvudsak några få tjejer och några få män inom vaktbolag, 
IT/ reklam och mediabranschen, med kunder inom kommuner, 
privata företag, läkemedel- och säkerhetsföretag, bank - och 
försäkringsväsendet. Flera av dom är också ensamstående mammor 
som läser på Komvux. eller annan vuxenutbildning. 
 

Vallentunaligan - också kallad "Pedofilligan"  

Huvuddelen av alla pedofilanklagelser på internet mot oskyldiga är 
idag organiserade av några få personer. YakiDa har lyckats med att 
identifiera några medlemmar av "Vallentunaligan", som också ibland 
kallas för "Pedofilligan" eftersom den står för merparten av de 
hemsidor där människor anklagas vara pedofiler, enligt en 
mediaundersökning för år 2011.  
 
Gängledaren Monica Antonsson är den som stått för större delen av 
de falska anklagelserna och ligger också bakom publiceringarna i 
hennes blogg av falska domstolsprotokoll. 
Ligan som utåt på internet trakasserade företag och privatpersoner 
och utförde dödshot på internet och använde falska anklagelser om 
dataintrång, barnporr- och pedofilutpressningar. Bluffakturor 
förekommer. 
Ligan hotade också barn till familjer i samband med utpressningar.  
 
Väninnan Lena Dahlström bor i Ekeby i Vallentuna och var också 
inblandad i det kända pedofilfallet där en lastbilschaufför sannolikt 
dömdes oskyldig till 3 års fängelse för pedofili. Fallet gick upp till 
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Högsta domstolen, men mannen fälldes på enbart rykten. Därefter 
hängde Lena och Monica ut honom som pedofil på internet. 
  
 

Foto:  Vallentunaligan, Monica och Lena  
 
Vallentunaligan till och med publicerade i sina bloggar texter om hur 
dom skadade och utsatta personerna som de trakasserade beskrev sin 
rädsla och obehag.  
Till och med ledningen på flera företag har informerats om att dom 
kan bli föremål för ligans aggressivitet och polisen har namnen på 
flera av medlemmarna ifall något skulle hända. 
 
Sammantaget blev Vallentunaligans meritlista på internet 
omfattande: 
 
- Utförde minst en anonym blogg. 
- Utförde ett stort antal hatbloggar där man organiserade och 

förberedde näthat. 
- Utförde utpressning 
- Utförde olika slags hämndaktioner mot personer de inte gillade 
- Spred olika falska rykten och ljög om människor. 
- Skrev egna kommentarer anonymt i sina egna hatbloggar. 
- Hängde ut namngivna personer som dömda sexualförbrytare. 
- Hängde ut oskyldiga namngivna människor som pedofiler. 
- Ringde hotfulla samtal till människors bostad 
- Ringde och skrev till människor och företag och förtalade andra 

människor 
- Samarbetade med kriminella. 
- Utförde stölder. 
- Använde sig av falska domstolsprotokoll 
- Använde sig av minst en falsk pedofillista. 
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- Använde och Hi-jackade andras namn och signaturer. 
- Trakasserade och bedrev förföljelse mot företag och anställda. 
- Trakasserade och bedrev förföljelse mot människor som de 

hotade på olika sätt. 
- Skrev minst en falsk faktura 
- Försökte lura polisen i Täby. 
- Utnyttjade närpolisen i Vallentuna att medverka i minst en 

hatblogg med att hänga ut sexualförbrytare. 
 

Tjejvåldet ökar dramatiskt. 

En oroande tendens är att allt fler kvinnor misstänks för våldsbrott, 
enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå), gjord av 
forskaren Solveig Hollari. Under 1995 var cirka 2500 kvinnor 
misstänkta för hot- och våldsbrott, tolv år senare, år 2007,  var de 
kring 4700. Det innebär en ökning med 86 procent. 
Antalet kvinnor som misstänks för våldsbrott har mer än fördubblats 
i Stockholms län under 2000-talet, enligt lokaltidningen Mitt i, tisdag 
5 maj 2009. 495 kvinnor anmäldes misstänkta för misshandel år 
2008, jämfört med bara 226 stycken år 2000. 
22 kvinnor sitter dessutom i dag i fängelse för att de har dödat någon, 
18 är dömda för mord 
 

Källa: SL/Polisen 
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Bilden visar en kvinnoliga i Stockholm som anfaller en annan kvinna 
på en tunnelbaneperrong. I det här fallet började bråket mellan de två 
tjejgängen på Internetsajten Playahead. Till sist stämde de träff för 
att göra upp. En 19-årig kvinna hålls fast i håret och dras längs 
plattformen medans hon får knytnävslag i ansiktet, knäas i huvudet 
och knuffas omkull och blir sparkad. Ett 30-tal ungdomar bevittnade 
händelsen och hejade på. Den kvinna som sågs som ledare skrek då 
åt den misshandlade kvinnan - Om du inte pussar mina skor kommer 
jag att kasta ner dig på spåret! 
 
Våldsforskare menar, att det bara är en tidsfråga innan tjejgäng dödar 
någon. Rebecca 25 år, som är dömd för flera våldsbrott anser att 
flickor tillåts må dåligt alldeles för länge innan åtgärder sätts in.  
 

Jag tryckte ner och misshandlade allt och alla för att må 
bättre själv. Att slås är ett rop på hjälp,  

berättar hon i tidningen Expressen.  
 
Nationella medier rapporterar nu om ökande ohälsa bland unga och 
socialtjänsten får fler och fler anmälningar om barn och unga som far 
illa. Det kan vara allt från beteendestörningar, kriminalitet, skolk, 
mobbing, missbruk, psykiska och sociala problem.  
 
I en studie från Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta 
Georgia, publicerad i American Journal of Public Health i maj 2007, 
deltog 11 370 heteropar mellan 18 och 28 år. Resultatet blev: 
 
- 24% av alla relationer innehöll någon form av våld.  
- I hälften av dessa var bara en av parterna våldsam, i den andra 

hälften slog båda. 
- 70% av de ensidiga våldsverkarna var kvinnor. Alltså, i de 

relationer där bara en av parterna slogs var över 70% kvinnor!  
 
Studien visade även att det farligaste för en kvinna var alltså att ge 
sig in i en relation där hon själv slår sin man, då är risken störst att 
hon skadas – när han slår tillbaka. 
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Den brittiske professorn John Archer, University of Central 
Lancashire, som gått igenom hundra brittiska och amerikanska 
studier om relationsvåld tar död på myten om att kvinnor bara slåss i 
självförsvar – 29 % av kvinnliga collegestudenter erkände i en studie 
att de slagit sin pojkvän utan att något hot eller våld från hans sida 
förekommit. Några slutsatser som gjorts gällande relationsvåldet är: 
 
1. Det handlar inte om kön 
2. Allmänheten är helt förd bakom ljuset 
3. Vi förvärrar problemet genom att inte berätta sanningen 
 
Här är några exempel på rubriker från ett antal andra artiklar i media 
om kvinnoligors våldsamhet och kriminalitet; 
 
– Rinkeby - Tjejligans offer: Äldre kvinnor med rullatorer .... 
– Göteborg - Tjejligan sprider skräck bland jämnåriga flickor .... 
– Stockholm - Isabelle 16 år, misshandlas av ett tjejgäng - i en 

fullsatt tunnelbanevagn .... 
– Vargön - Tjejgäng sprider skräck .... 
– Örebro - Flickor misshandlades av tjejgäng .... 
– Stockholm - 14-årig flicka misshandlades på ett t-banetåg .... 
– Stockholm - Flicka misshandlades grovt utanför Mälarhöjdens 

tunnelbanestation .... 
– Göteborg - Tonårstjejer attackerade ett ungt par med påkar .... 
– Göteborg - Flickligan slåss, rånar och stjäl .... 
– Nästa gång vi ser dej ska du dö .... 
– Borås - Ett tjejgäng döms för att ha trakasserat en minderårig 

flicka som utsatts för sexuellt utnyttjande .... 
– Borås - Flickor misshandlade 14-åring i skogen .... 
– Kvinnor slåss mera - ofta när de är berusade på krogen .... 
– Norrköping - Kvinna gripen efter svartsjukebråk .... 
– Helsingborg - 12-årig flicka misshandlad .... 
– Sandviken - 14-årig flicka misshandlad .... 
– Lidingö - 20-årig kvinna fick ena lungan punkterade .... 
– Karlskrona - Tjejgäng härjar .... 
– Luleå - Flicka brändes med en glödande cigarett .... 
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Politiker misshandlas av liga med kvinnliga feminister från 
vänsterpartier. 

Polisens bild nästa sida visar hur feministiska vänsterextremister 
misshandlar pressekreteraren Martin Kinnunen och hans sambo på 
Gullmarsplan i Stockholm. Tre kvinnor uppges ha följt efter paret 
och sedan sparkat och slagit dem med olika tillhyggen. 
Den här typen av vänsterfeminister utsätter regelbundet företrädare 
för politiska partier för angrepp och anses som ett stort hot mot 
samhället. Antalet våldsbrott med politiska motiv har blivit grövre. 
Totalt finns 1.000 aktiva i vänsterlägret, enligt Säpo och av dessa 
finns det är ett hundratal brottsaktiva och mycket brottsbenägna. 
 
Regeringsföreträdare säger att man till stor del är medveten om 
hotet, men att det finns en tendens att man är mer överslätande kring 
brott av feministiska vänsterextremister. 
Forskarna varnar nu för att se mellan fingrarna med vänstervåldet. 
Precis som Fågel Fenix och Vallentunaligan har de har god förmåga 
att kartlägga sina meningsmotståndare. Brotten är ofta planerade. 
Måltavlorna för våldsbrotten är många gånger partiföreträdare och 
poliser. De drivs också oftare av ett politiskt motiv, precis som Liza 
Marklund som lanserade den falska historien "Gömda". Trots det, 
har deras brottslighet uppfattas som mindre allvarlig och ses som 
mindre farlig för att det är lättare att sympatisera med deras kamp 
mot till exempel kvinnomisshandel.  

Källa: SL/Polisen 
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Feministiska vänsterextremister utgör ett större uttalat hot mot 
politiska företrädare och myndigheter än högerextrema, menar nu 
forskarna. Brottsligheten drabbar enskilda individer hårt, och det 
finns också ett latent hot mot demokratin och problemet måste tas på 
större allvar än vad som gjorts tidigare. 
 

Barnporr stoppas med svensk teknik 

Antalet bilder med barnpornografi ökar lavinartat samtidigt som 
offren blir allt yngre och övergreppen fler och grövre. År 2011 blev 
över 17 miljoner bilder analyserade av organisationen NCMEC, 
National Center for Missing and Exploited  
Ett företag i Göteborg, Netclean, har utvecklat programvara som kan 
användas av polisen och företag över hela världen för att utreda 
barnpornografibrott eller hjälpa utsatta barn. Programmet är gratis 
och använder sig av bildteknik som känner igen olika bilder. 
Samarbetet med Microsoft har inneburit att företaget fått positiv 
marknadsföring . Programmet skapar så att säga ett foto-DNA för 
varje bild som har hittats och har egna matematiska algoritmer som 
förenklar polisens detektivarbete. Programmet identifierar och rensar 
bort bilder, men kan också upptäcka bilder och dela upp dem i olika 
slags filter där man bl.a. tittar på färger och nyanser 
Hemligheten ligger i en liten box som har en hemlig matematisk 
algoritm och är idag den enda produkten i världen som stoppar 
nedladdningar och uppladdning av barnpornografiska bilder i 
höghastighetsnät. Boxen kan installeras bakom ett företags 
brandvägg och går på en kvart att installera. Tyvärr klarar inte boxen 
barnpornografiska filmer, bara bilder. 
 
Däremot vid organiserade anklagelser om barnpornografi krävs det 
noggrann planering och där pedofilligorna måste dölja sina spår på 
olika sätt.  
Steganografi betyder "gömd skrift" och är vetskapen att skriva 
hemliga meddelanden så att bara mottagaren känner till 
meddelandena.  
Kungen av Sparta, Demaratos sände en varning om att Grekland 
skulle anfallas och använde en träskiva som täcktes med vax.  
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Histiaeus, härskaren i staden Miletus rakade huvudet och tatuerade in 
ett meddelande på sin mest betrodde slav. När håret växt ut fick sen 
mottagaren raka huvudet för att kunna läsa texten. 
I Kina smugglades meddelanden i magen i form av text på sidentyg 
som doppats i vax. Och svalts.  
 
Julius Caesar använde förskjutningsmetoden så att bokstäver 
flyttades runt och det var mer av en slump att man år 800 e.kr kunde 
med hjälp av frekvensanalys kunde knäcka sådana här schiffer. 
Inkaindianerna använde rep med knutar för att lura spanjorerna med. 
Slavarna i USA använde dolda koder i psalmerna de sjöng för att 
berätta om flyktvägar till Canada. En av de mest kända kodsångerna 
är "Follow the drinking gourd".  
Under andra världskriget använde USA Navajoindianer som stod för 
den hemliga kommunikationen. Tyskarna använde en schiffermaskin 
som kallades för Enigma. Det sägs att en svensk i Stockholm 
lyckades knäcka Enigma maskinen. 
 
Wi-fi teknik har blivit mer och mer populär eftersom nu räcker det 
om två personer bara kommer i närheten av varandra så kan de 
skicka meddelanden och bilder direkt till varandra. Bluetooth 
används också på samma sätt. 
Vissa solglasögon innehåller MP3 spelare och en MP3 spelare kan 
oftast både spela in och upp ljud. Genom att spela in tonerna för ett 
lösenord, kan man sedan spela upp tonerna igen och på så sätt 
komma över känslig information. 
 
Numera används den digitala Steganografi för att skicka 
meddelanden. Den första som Yakida kunde avslöja var den kända 
bloggaren och feministen Annika Tiger som sände dold information 
så att folk kunde ta sig fram till olika porrsidor. Man vet också att 
Annika Tiger har haft en hemsida så att pedofiler kunde titta på 
nakna småbarn.  
Ett annat sätt som blivit populärt är att använda Google-mail där 
flera personer delar på samma konto. Genom att skriva ett mail, och 
lägga det som ett utkast, och inte sända iväg det, så kan nästa man 
logga in och läsa emailet som aldrig sändes. Idag vet man att Monica 
Antonsson och Lena Dahlström delar på konton på internet. 
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Debatten är demokratins verktyg 
 
Det som kännetecknar ett samhälle i demokrati är att viktiga beslut 
fattas efter att medborgarna har fått debattera frågan och politikerna 
fått lyssna på folkets röster. Därför är debatten det viktigaste 
instrumentet för efterlevnaden av demokratiska värderingar och 
förändringar i samhället. 
 
När en viktig samhällsdebatt tystas genom "tjat" från ett fåtal 
personer och när polisanmälningar utförs mot personer som 
debatterar sakfrågor indikerar detta att samhället har allvarliga 
brister. Det vill säga samma brister som ofta uppkommer i 
vårdnadsmål. Nämligen att vårdnadsfrågor lätt blir polisiära med 
falska anklagelser och där pappor sällan blir hörda. Debatten om 
vårdnadsfrågor kan därför vara en trolig förklaring och beskrivning 
till varför Sverige befinner sig i det läge det gör när det gäller det 
som kallas "Barnets bästa". 
 
Läget i Sverige är allvarligt och hotbilden mot pappor i 
vårdnadstvister är stor eftersom han inte kan förlita sig på att lagarna 
efterlevs eftersom han inte garanteras att bli lyssnad eller trodd. 
Moderns ord väger nämligen tyngre än pappans både i tingsrätten 
och hos socialtjänsten. Idag räcker det med att en kvinna själv lägger 
in barnporrbilder i en mans dator och anmäler honom för att slå 
sönder hans liv. Liknande händelser har redan hänt och det är möjligt 
att feministiska kvinnogrupper utför dataintrång på uppdrag åt 
mammor i vårdnadstvister för liknande angrepp. Flera pappor kan 
idag vittna om att de utsatts för likvärdiga händelser och det är 
fastställt att aggressiva kvinnogrupper som är kända på internet 
arbetat tillsammans bland annat med åklagare mot enskilda pappor. 
 
I ett förändringsskede i samhället så är debattfasen en av dom 
viktigaste faserna. På internet har den övergått till "Hot -fasen" där 
de flesta kända hoten och trakasserierna tycks genomförts av 
personer med anknytning till Internetgruppen Fågel Fenix och 
Vallentunaligan.  
Även hotfasen har passerats och kvinnogruppernas ledare har 
uppträtt aggressivt på sina motståndares arbetsplatser som de också 
delvis redogör för i sin bloggar.  
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Nästa fas är där människor offrar sina liv för sin sak. År 2002 
inträffade det vid gisslandramat i en Moskvateater när mödrar som 
förlorat sina barn i krig offrade sig själva i ett självmordsuppdrag för 
att påverka Ryssland. Frågan och diskussionen i Sverige om 
"Barnets bästa" kan befinna sig i den fasen eftersom det är fastställt 
att feministiska extremister lämnat debattfasen och övergått till 
planlagda och organiserade handlingar mot de män dom avskyr och 
även kontaktat männens exfruar. 
 

 
Hemsidan ”nodaddy”, som var en pappas berättelse om ett 
umgängessabotage, blev också den första hemsidan som utsattes för 
förföljelse av svenska feminister. Den populära hemsidan blev 
anmäld till datainspektionen hela 5 gånger, men godkändes varje 
gång. Journalisten Annika Tiger ska t.o.m. gått  upp direkt till 
generaldirektörens kontor, för att klaga på hemsidan och Di's beslut. 
Nodaddy var den första hemsidan som med verkliga exempel 
försökte visa sambanden och kopplingen mellan debatten och 
situationen i vårdnadsfrågor. 
För att kunna berätta historien på nodaddy så har ett stort antal 
hemsidor och direkt länkningar förstörts. Till exempel har alla 
privatpersoner och företag som hade förmånen att inneha en gratis 
webbplats hos ”www.f2s.com” förlorat denna möjlighet efter att 
bland annat Annica Tiger och hennes vänner med anknytning till 
Fågel Fenix i ett tidigt stadie engagerade sig mot pappors hemsidor. 
 
Annika Tiger satte också i system att kontinuerligt kopiera delar av 
hemsidan nodaddy så att den inte syntes bra på internet. På 
sökmotorn Evreka kom till exempel inte någon information alls fram 
om hemsidan och när hemsidans popularitet ökade har hon försökt 
att stoppa detta. Även den svenska Nodaddy - domänen köptes in av 
Annica Tiger och gjordes om till en av Internethistoriens första 
kända "Uthängningssida" utförd av en kvinna.  
Totalt sett kan värden motsvarande 3 miljoner svenska kronor 
förstörts för både privatpersoner och företag och det går nu att visa 
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att informationsflödet i Sverige styrs av kvinnogrupper som kallar 
sig för feminister och arbetar mot kvinnomisshandel. 
 
Redan den 23 februari år 2000 anmäldes "Nodaddy hemsidan" till 
Datainspektionen av Annica Tiger, ärende nr 416-2000. Den 9 april 
år 2001 blev Datainspektionen informerad om var den nya hemsidan 
temporärt befann sig för att ges möjlighet att utvärdera innehållet. DI 
var då de enda som visste var hemsidan fanns, men inom 2 dygn 
visste kvinnogruppen det också. Efter 5 dagar anmäldes den igen till 
Datainspektionen. I ärende nr 701-2001, den 26 juli 2001 godkändes 
innehållet avseende Personuppgiftslagen och DI har meddelat att 
hemsidan är "Journalistik" och av betydelse för allmänheten. 
 

Fågel Fenix försökte stoppa debatten 

Fågel fenix som arbetar mot automatisk gemensam vårdnad i 
samband med vårdnadstvister tog upprepade gånger kontakt med, 
sökte konflikt och "attackerade" okända människor som istället 
arbetar för automatisk gemensam vårdnad, under förespegling att de 
hjälper "misshandlade kvinnor".  Dessa pappor och mammor hade 
bildat gruppen FRIS (Föräldrar rätt i Sverige). 
Verkligheten visade senare att deras avsikter var något helt annat. 
Gruppen startades 1999 och marknadsfördes i tidningen Aftonbladet.  
Redan februari år 2000 började de aktivt arbeta för att stoppa 
pappors hemsidor samtidigt som dom själva författade olika krönikor 
på internet om just de män som de senare också tog kontakt med. 
 
Många lever i uppfattningen om att det oftast är män som på olika 
sätt skadar eller hänger ut personer på internet. Även kvinnor hänger 
ut män i syfte att på olika sätt skada, hota, ofreda eller förtala dem. 
Dom som blivit värst utsatta för trakasserier och förtal på internet var 
en hel grupp föräldrar, både kvinnor och män, som med olika medel 
försökte få till stånd normalt umgänge med sina barn, vilket 
ogillades av Fågel fenix. 
 
Fågel Fenix är förmodligen dom som är bland de värsta i världen 
med dessa handlingar just på grund av att det är de mest utstuderade 
och på grund av att de gömmer sig bakom ädla mål och syften. Man 
kan nog påstå att medlemmarna i denna grupp gick ännu längre, 
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eftersom de till och med ringde upp deras, som de kallar "fienders 
och motståndares" arbetsgivare för att dessa på falska grunder och 
syften skulle läsa i deras bloggar om vad kvinnorna skrev och hittade 
på om deras personal. Och det var många företag som drabbades. 
 
Papporna kontaktades flera gånger, bland annat via mail efter det att 
Fågel Fenix publicerat texter på internet om enskilda män. Det 
förklarades för ledaren Katinka Löfquist att föräldrarna ville bli 
lämnade ifred och att man ansåg att kvinnornas ageranden var till 
skada för barnen och föräldrarna.  
Fågel fenix skämdes heller inte över sina handlingar utan redogjorde 
öppet för sina verkliga avsikter. De till och med uttryckte glädje över 
vad dom gjort och planerade att göra, istället för att försöka tygla 
sina känslor. På deras privata bloggar framgår istället, att de 
förespråkade grovt våld framför kommunikation. 
 
Vid flera tillfällen lade kvinnorna ut falska texter på internet för att 
missleda läsarna till att tro att namngivna privata personer skulle 
vara kriminella brottslingar.  
En annan medlem i gruppen ville till och med mörda, trots att som 
hon skrev, inte hade någon anledning till det. 
Ytterligare en erkände, att polisen inte längre trodde på alla 
anmälningar hon gjort mot sin man, därför att polisen funnit att hon 
tidigare inte talat sanning. Kvinnan försökte då grundlöst få mannen 
förklarad sinnessjuk. Men överläkaren konstaterade att det var 
pappan som istället var frisk. Istället lärde hustrun ut på internet hur 
friska män grundlöst kunde sändas till psykiatrisk tvångsvård utan 
någon som helst anledning.  
 
Flera av kvinnorna erkände öppet på internet att de varit otrogna mot 
sina män och hånade sedan sina män på internet.  
Flera har ett förflutet i kriminella kretsar och på deras gemensamma 
hemsida erbjöd sig våldsmän mot betalning att utföra 
våldshandlingar mot dom män som kvinnorna ogillar.  
Andra sökte råd hur dom skall kunna förhindra umgänget mellan 
barn och pappor och en berättade öppet på deras hemsidas 
debattforum hur hon lyckats med att lura försäkringskassan.  
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Det framgår av en av Aftonbladets krönikörer att kvinnorna var 
beredda att starta krig mot den föräldragrupp som Fågel Fenix inte 
tycke om. 
Krönikören föreslog i Annicas gästbok, att de skulle kalla sig för 
"Tigers riddare", och att dom var minst cirka 50 stycken bloggare 
som ställde upp i kriget mot barnen och föräldrarna.  
De bloggande kvinnorna använde också militära begrepp som till 
exempel "fiender och motståndare", "commandosoldater" och 
"skvadroner".  
Flera av kvinnorna som är medlemmar i olika klubbar för hundägare 
använde hemsidor till att "gräla" med andra medlemmar i klubben. 
"Dom flesta ärenden och klagomål som vi får in handlar om detta", 
konstaterar Datainspektionen i en artikel i Aftonbladet måndagen 4 
juni 2001. 
 
För att kartlägga pappor i pågående vårdnadsprocesser infiltrerade 
kvinnorna i Fågel Fenix olika slutna debattforum under olika antagna 
namn där de samlade information. Denna information utnyttjades för 
anklagelser om exempelvis incest och trakasserier. 
Männens före detta sambor och exfruar kontaktades av 
kvinnoguppen som försåg exfruarna med underlag att använda mot 
männen i vårdnadstvister. Trots det, hände det till och med att 
exfruarna fick nog av trakasserierna mot papporna och en exfru 
ringde upp Annica Tiger och bad henne att "sköta sina egna affärer".  
 
En pappa upplevde sig så trakasserad av flera kvinnor i Fågel fenix 
och allvarligt hotad och ofredad så till den grad, att han till slut fick 
gå till polisen.  
En person mådde så dåligt, på grund av kvinnornas ageranden, att 
personen var tvungen att uppsöka läkare för att få hjälp. Ännu en 
person fick avbryta sina studier för kvinnorna trakasserade pappan så 
våldsamt. Mannen som tidigare har fått polishjälp för att få skydd 
mot sin förra hustru led svårt psykiskt av kvinnogruppens långvariga 
trakasserier mot fadern. En annan pappa, vars egen mamma avlidit 
fick sin avlidna moder hånad på internet av kvinnorna som infiltrerat 
diskussionsgruppen om gemensam vårdnad. 
 
Till och med privata företag drabbades av Fågel Fenix vrede på 
internet. Några av dom drabbade företagen blev SPIES, Göteborgs 
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universitet, SPRAY, Telia och Stockholms förvaltningars/folkvalda 
politikers interna datanätverk kartlades. Flera företag fick vidta 
särskilda åtgärder för att skydda sig och sina kunder mot vissa av de 
farligaste och aggressivaste kvinnorna som skriver dagböcker på 
internet. 
 
Under maj och juni månad år 2000 drabbade sedan dom två 
grupperna (Fågel Fenix och FRIS) ihop i ett våldsamt gräl på 
Aftonbladets debattsida då debattartikelns rubrik löd "Ska båda 
föräldrarna erkännas som vårdnadshavare?".  
En debatt där personanklagelserna avlöste varandra och som 
fullständigt urartade så till den grad att tidningen stängde av debatten 
efter klagomål från att tredje part blev utpekad och drabbad just på 
grund av Annica Tigers ageranden.  
 
Det dröjde inte länge innan dom båda grupperna drabbade samman 
igen på samma debattsida hos Aftonbladet när artikelns rubrik löd 
"Måste lagarna om kvinnomisshandel skärpas än mer? Hur ska vi få 
män att sluta slå?". Tonen mellan lägren var lika hätsk och många 
debattörer hade mycket att tillägga i ämnet, men personangreppen 
uteblev denna gång. Trots det bortcensurerades flera inlägg av 
redaktören.  
Genom "Tjat" lyckades Annica Tiger med vänner få bort dom inlägg 
som dom inte ville att andra läsare skulle få ta del av. Till slut 
stängde tidningen hela debatten efter det att Fågel Fenix tjatat 
tillräckligt så att debatten försvann. Därefter publicerades hela 
debatten på Annica Tigers egen domän, så att bara dom som 
godkändes skulle få läsa den, berättar hon på Fågel Fenix 
anslagstavla.  
 
Så här skrev en pappa och medlem i FRIS, i debatten på Aftonbladet: 
 

Dessa kvinnor på fågelfenix har tagit reda på mitt hemliga 
telefonnummer och ringt och trakasserat mig och försöker 
på alla sätt förtala mig och hitta på eller förfalska dokument 
på olika sätt för att förnedra mig och min familj. Ingenting 
är främmande för dessa kvinnor för att försöka få bort mig 
från FRIS. Man kan ju fråga sig varför de med sådan frenesi 
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ger sig på just mig och varför de vill ha bort just mig från 
FRIS. 

De tar även på olika sätt kontakt med arbetsgivare till andra 
män/medlemmar i FRIS, för att på detta sätt försöka få 
dessa förtalade och deras arbetsgivare att tycka illa om dem. 
De bedriver trakasserier mot män. De bedriver förföljelse 
på samma sätt som diktaturer anammat i Sydamerika för att 
rättfärdiga sig själva. Vi får inte ställa upp och rättfärdiga 
förföljelse på något som helst sätt. Ställer vi upp på detta så 
sätter vi demokratiska värderingar ur spel. Det får inte 
hända. Vi lever i en demokrati. Allt detta gör de under 
förespegling av att hjälpa misshandlade kvinnor. 

 
Efter dessa debatter inleder bland annat ledarna i Fågel Fenix en jakt 
på dom män och kvinnor som "vågat" skriva om "vårdnadsfrågor". 
Debattörerna skulle spåras. Anmälningarna avlöste varandra och 
avancerade spårningar av hemdatorer utfördes med hjälp av olika 
Internetföretag. 
Tillsammans med den ansvarige debattredaktörn, konspirerade 
Annica Tiger hur och på vilket sätt hur hon skulle kunna polisanmäla 
skribenterna..  
Till och med Aftonbladet anmäldes till Justitiekanslern när tidningen 
inte gjorde som Fågel Fenix krävde. 
 
I en ännu senare debatt så blev grundaren av FRIS, Lennart Westman 
polisanmäld  för att han hade skrivit en insändare om vårdnadsfrågor 
i Sundsvalls tidning. Artikeln borde aldrig publicerats, enligt Annica 
Tiger och tidningen fick be henne om ursäkt. I samma polisanmälan 
anger hon att författaren namngivit henne i insändaren. Vid kontroll 
nämns inte några namn överhuvudtaget. Annica ljög alltså för 
polisen.  
Polisanmälan är, vad som är känt, den första i Sverige som utförts 
mot pappor som debatterat vårdnadsfrågor och som dessutom visade 
sig sakna grund och där båda kvinnorna medvetet undanhöll 
sanningen och ljög för polisen.  
 
Polisanmälan anses av många som ett monument och ett 
kulturhistoriskt bevis på debattsituationen i Sverige, där två kvinnor 
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som påstår sig arbeta mot kvinnomisshandel, polisanmälde pappor 
där varje anklagelse gick att motbevisa skriftligt. 
 

 
Vad Annica inte berättade i polisanmälan, är till exempel, att hon 
själv redan hade tagit kontakt med papporna och hånade dessa i sin 
blogg.. Hon berättade heller inte för polisen, att hon dessutom 
kontaktat föräldrarnas arbetsplatser, som hon dessutom lurade och 
bedrog.  
 
Samtidigt kopierade och stal Annica Tiger föräldrarnas hemsidor och 
skrev hånfulla artiklar på internet om just de föräldrar hon själv 
polisanmälde.  
Detta var första gången i svensk historia som det blev känt att 
feministiska ledare polisanmälde män för kriminalitet och brott för 
handlingar som feministerna själva redan hade utfört.  
Annica gör till exempel gällande i polisanmälan, att hon inte skulle 
ha ringt hem till föräldrar. YakiDa kunde däremot som enda tidning 
bevisa att hon igen ljög för polisen och verkligen hade ringt. 
Telefonsamtalet hade nämligen sparats på en telefonsvarare. 
 
När deras polisanmälan inte resulterade i någon polisåtgärd och 
anmälan avskrevs utan åtgärd accelererade istället trakasserierna mot 
de svenska föräldrarna. 
 
Yakida har tagit del av kalkyler som visar, att det totala beloppet av 
skador och förstörelse orsakade av Fågel fenix olika aktioner 
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beräknades till cirka 3.5 miljoner. I kalkylen ingår inte det arbete 
som kvinnogruppen lade ner på att kontakta före detta exhustrur och 
exflickvänner till svenska pappor. I kalkylen ingår heller inte det 
omfattande arbete som Annica Tiger  och hennes vänner lagt ner 
med att efterforska utdrag från föräldrars vårdnadstvister. 
 
När sedan den stackars flickan Kimberly så brutalt kidnappades bort 
från sin pappa i Sydafrika var Fågel fenix  i farten igen och blev 
förgrundsgestalter i kampen för att Kimberly skulle stanna hos sin 
moder i Sverige.  
På Sergels Torg i Stockholm samlades dom med plakat och anslöt 
sig till dom övriga protesterande under det att kända artister 
framförde deras budskap. 
Fadern skändades och utmålades som extremt olämplig och farlig för 
sin dotter. Nu visade det sig till slut att båda föräldrarna uppvisade 
föräldrakompetens och kunde enas om barnets bästa, tillsammans. 
Men bara när väl pappan gick med på att ensam betala alla dyra 
flygresor för barnet och modern. 
Fadern fick ensam vårdnad och Kimberly skall bo hos fadern där 
barnet nu enligt domstolarna har det bäst. Den stackars flickan lär 
nog aldrig må bra av att återvända till Sverige och där få läsa vad 
kvinnorna i Fågel Fenix skrivit om hennes far, som hon tycker så 
mycket om. Och vad skall hennes bröder känna när de läser vad som 
står skrivet om deras älskade pappa? 
 
En förklaring till det negativa debattklimatet från journalister i 
Sverige kan vara att forskning och mediala publiceringen om män, 
pappor och vårdnadsfrågor koncentrerar sig på att smutskasta det 
manliga könet utav kvinnor med särskilt negativ inställning till män. 
Och att många av dessa kvinnor saknar vetenskaplig kompetens.. 
 

Debatt – ett illa dolt kvinnohat 

Under juli 2002 publicerades i tidningen Dagens Nyheter en artikel 
av en mycket framstående manlig professor, Bo Rothstein, angående 
huruvida dagens genusforskning efterlever dom förordningar de är 
skyldiga att följa, enligt högskolestadgan om jämställdhet. Rubriken 
löd "Ni könstrakasserar manliga studenter" och riktade sig till 
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kvinnohistorikern Yvonne Hirdman och genusforskaren Maud 
Eduards. 
En av artikelns slutsatser var, att vid dom centrum för 
genusvetenskap eller liknande som nu finns på nästan alla landets 
universitet och högskolor, var det 118 kvinnor på 120 stycken 
tjänster. 
 
Någon vecka efteråt går Yvonne Hirdman till attack mot den manlige 
professorn. 
"Ett illa dolt kvinnohat" löd rubriken, och Hirdman kom fram till att 
den manlige professorn själv skulle kunna utgöra ett mycket lämpligt 
projekt inom genusforskning. 
Även Yvonne Hirdman hade tydligen, precis som Fågel Fenix utfört 
långtgående forskning om dom personer man ogillade och kunde 
konstatera att "en olycklig barndom" måste vara orsaken till artikeln.  
Hirdman försvarades dock något senare i tidningen Genus nr 3 år 
2002, av fil.dr i ide'- och lärdomshistoria Claes Ekenstam vid 
Göteborgs universitet, men han konstaterar även att citat 
 

"Här kan jag ibland uppleva att man på ett litet mästrande, 
matriarkalt sätt försöker pressa på män åsikter och 
perspektiv. Män skall tycka si och så och helst syssla med 
det man själv finner angeläget".  

 
Jan Guillou gavs sig in i debatten  och skrev i tidningen Aftonbladet 
där rubriken löd "Kritiska män kallas tokiga kvinnohatare". 
 
Några år senare, i  januari 2004, publicerade och avslöjade samma 
Bo Rothstein i en artikel i Dagens Nyheter att Universitetskansler 
Sigbrit Franke systematiskt manipulerade forskningsresultat.  
I svarsrepliken från Sigbrit Franke frågar hon sig vilket intresse kan 
denna forskare ha av att misstänkliggöra och svartmåla 
Högskoleverket och att både psykologiska och maktteoretiska 
förklaringsmodeller behövde tillgripas mot både forskaren och hans 
resultat.  
Däremot, kunde Bo Rothsteins korrekta resultat bekräftas av Olle 
Häggström , statistikprofessor från Chalmers. Även Birgitta 
Forsman, Docent i vetenskapsteori med inriktning mot 
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forskningsetik, försvarade Bo Rothstein och bekräftade att Sveriges 
universitetslärarförbund gett honom ett pris "för akademisk frihet". I 
prismotiveringen heter det att Bo Rothstein…. 
 

"rakryggat och konsekvent försvarat universitetslärarens 
oberoende och integritet". 

 
Docenten menade, ………. 
 

"Att våga använda sin yttrandefrihet och föra en kritisk 
diskussion om intellektuella frågor är av mycket stort värde, 
inte minst ur forskningsetisk synvinkel. Detta borde 
Högskoleverket inse och uppskatta"……. 

 
Slutsatsen blir därför att den gemensamma nämnaren för dem som 
utger sig för att vara feministiska ledare, forskare och språkrör i 
media, bevisligen är att de vill utöva oseriös forskning om de män 
som de inte tycker om eller visar annan aggression emot. 
 
Är det på detta sätt som diskussionen om gemensam vårdnad förs i 
vårt land? Ska underlag för diskussion och forskning endast tillåtas 
publiceras av kriminella, inkompetenta, hotfulla, ljugaktiga och 
aggressiva kvinnogrupper som vill mörda barn och pappor istället för 
att barnen skall få träffa sina pappor och som ägnar sin lediga tid åt 
att anmäla och trakassera människor och företag med förfalskade 
bevis? 
Då kanske det inte är så konstigt att vi inte har kommit längre vad 
det gäller våra åtaganden enligt Barnkonvektionen. 
 
 
Pedofilligor 
 
Uppgifter visar att det kan finnas upp emot 1 000 män i svenska 
fängelser som är oskyldigt dömda. Många av dessa har blivit falsk 
anklagade för olika slags våld mot kvinnor eller barn. Relationsvåld 
är ett av de svårare rättsfallen att ta ställning till eftersom domstolen 
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många gånger hamnar i en situation där man bara har att ta ställning 
till vad parterna berättar.  
Ord står många gånger mot den andras ord och där domstolen letar 
efter fragment i en berättelse som domstolen sedan kan "hänga upp" 
sitt beslut på. En domstol måste ta ett beslut i samband med en 
rättegång och man använder uttryck som "Målsägarens berättelse 
framstår som trovärdig" för att kunna leta sig fram till beslutet. 
 
När det gäller relationsvåld ligger nivån på beviskraven på en annan 
nivå än i övriga brottmål. I dagens Sverige kan man nu "skvallra" in 
människor i fängelse utan något som helst annat bevis än en 
hörsägen. Detta har blivit möjligt tack vare den tekniska 
utvecklingen. 
 
Vad många inte känner till är att det under 2000-talet har utvecklats 
olika grupperingar som arbetar med att misstänkliggöra människor 
för brott, pedofili, incest eller liknande och även göra det lättare för 
att få en man i fängelse. Dessa grupper samverkar på olika sätt och 
en del har olika anknytningar till kvinnojourer. Oftast är det kvinnor 
i övre medelåldern med ordnade liv som bor i välartade 
villaområden, som intar ledande positioner. Samlingsnamnet för 
dessa grupper har blivit "Rats".  

 
Myndigheterna måste få veta, att idag finns det organiserade ligor 
som samarbetar med att konstruera falska anklagelser om barnporr 
eller pedofili eller på annat sätt misstänkligöra oskyldiga människor. 
Det är också viktigt att vi få se ett ansikte på vilka det är som 
kommer med falska anklagelser eller smutskastning, annars kommer 
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ni inte tro på denna historia. Det är nämligen en grupp människor 
som har ett antal gemensamma nämnare, och hade samhällets 
juridiska funktioner och system fungerat annorlunda hade detta 
aldrig inträffat. 
 
Utomlands, t.ex i Schweiz, har det redan inträffat att debattörer som 
vågat kritisera feminismen utsatts för så allvarliga hot att de måste 
skyddas från hotfulla och farliga kvinnor. 
Nu har vi kommit dit även här i Sverige där kvinnliga ligor nu hotar 
företag och människor!! 
I Sverige har kvinnor i olika grupper tillverkat olika pedofilsiter, 
kollat upp bostäder, tagit ansiktsfotografier, letat i olika arkiv, 
rekviderat domslut från domstolar, skrivit berättelser med 
brottsstycken och sedan spridit informationen vidare till andra 
hemsidor där människor pekats ut som pedofiler 
 
När Stenbecksägda Swipnet, i dag Tele2, år 1991 blev först i Sverige 
med att erbjuda Internetuppkoppling till privatpersoner fann många 
privata entusiaster varandra på nätet. 
I och med internet så har ligorna förändrat sig och har börjat 
uppträda på nya arenor och för första gången kan de uppträda 
anonymt i grupper under ytan. Brist på empati, utanförskap och 
social distansering är utmärkande för den nya kriminella individen. I 
de sociala nätverk som de kan delta i på nätet stärks deras förtroende 
där de kan agera anonymt. Tidigare när internet inte fanns, var 
kanske ett inträdesprov att den kriminelle skulle utföra ett rån för att 
bli upptagen i gänget. Idag kan det vara att utföra en anonym 
näthattattack eller anonymt bedriva en egen brottsutredning i någon 
blogg där det spekuleras med olika konspirationsteorier och där den 
personliga integriteten försvinner. I just bloggarnas kommenteradelar 
får de utlopp för sin sjuka och perversa sida, som de aldrig annars 
skulle våga publikt ute i verkligheten. 
De flesta debattörer är därför noga med att aldrig lämna några spår 
som kopplar samman anonyma alias på nätet med namn i 
folkbokföringen. Många gånger låter man också flera olika personer 
använda samma alias så att personerna blir svårare att spåra. 
 
I bloggarnas virtuella värld brukar de äldre personerna vara 
ledargestalterna och som de unga utför uppdrag åt. Till skillnad från 
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tidigare generationers kriminella var pengar och status drivkrafterna. 
Dagens unga verkar drömma om att bli hedersamt omnämnda i 
ledarens blogg, så länge ledaren har nytta av sin unga rekryt. Istället 
blir drömmen om gemenskap och frihet endast ett internetberoende 
där den kriminelle tillbringar större delen av sin vakna tid. I 
bloggarna framkommer en form av besatthet, att debattörerna verkar 
hamna i ett "flow" framför datorn där själva möjligen att kunna få ge 
utlopp för sitt innersta "hat", mera blir en framträdande drivkraft. 
 
Ett tydligt exempel där hatet utvecklades utan hänsyn till offren är 
fallet med de två små barnen som dödades i Arboga och där man 
anonymt på Flashback spekulerade fram vem som möjligen kunde 
vara mördaren. Fel person pekades ut, nämligen barnens egen pappa 
och bilder på honom spreds ut på internet. 
Men diskussionerna på Flashback och olika bloggar när morden på 
de tre tonårstjejerna Theres Rojo, J, Malin K och Lottie N, medförde 
att man lyckades koppla ihop en användare på olika forum som 
djurplågaren i Lerum som plågade ihjäl katter. Tack vare alla 
spekulationer på nätet valde "Djurplågaren" att självmant överlämna 
sig till polisen. 
Ett annat exempel där en oskyldig privatperson pekades ut är 
mordförsöket i Gamla Stan på en greve och hans sambo år 2009. 
Istället har aggressiva feminister pekat ut en av personerna som 
pedofil. 
 
Gemensamt för de olika hat- och feministiska attackerna är hur 
angreppen är organiserade. I princip kan anfallet liknas ett angrepp 
med generaler, sergeanter och soldater i en hierarkisk ordning där 
ledaren oftast har en blogg som man samlas kring och där 
medlemmarna planerar hur man ska göra. 
 
Falska anklagelser har kunnat spårats långt bak i historien, ända till 
då de kristna förföljdes av det romerska riket i nära 300 år. Inom 
kyrkan hyllades de martyrer som hjältar när romarna släpade in dem 
på arenor där lejonen åt upp dem. Bland annat så blev Ignatios, 
biskop i den syriska staden Antiochia dödad av lejon i Colosseum. 
Andra kristna flåddes levande och andra brändes på bål. En 
anledning till detta barbari mot kristna berodde på falska anklagelser 
om att de kristna bland annat var kannibaler som bedrev sexorgier. 
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Ryktet om kannibalismen berodde på att de i nattvarden de sa sig ta 
emot "Jesus kött och blod". 
Förföljelserna startade efter det att Jesus dödats men tilldrog sig mest 
på enskilda platser vilket var en anledning till att myndigheterna inte 
ingrep. De kristna hävdade i sin tur, att det var judarna som var 
ansvariga för Jesus död. 
Enda möjligheten för en anklagad kristen att klara sig från avrättning 
var att tillbe de romerska gudarna. 
 
Även Sveriges statsskikt har drabbats av falska anklagelser och 
lögner. År 1845 påstod en kvinna vara kung Gustav IV Adolfs 
okända dotter och hon berättar så övertygande att hon blir trodd. I 
verkligheten hette hon Aurora Magnusson, men kallade sig Helga de 
la Brache och var född vid Hornstull i Stockholm år 1817. 
Kungen var känd för att ha haft många älskarinnor under den tid han 
roade sig kungligt runt om i Europa efter han hade blivit avsatt från 
Sveriges tron. 
Aurora hade en kamrat, Henrika och tillsammans skapade de ena 
historia om att Aurora skulle vara dotter till Gustavs fru Fredrika. 
Bluffen lyckades tack vare att de fick en kyrkoherde att ändra i 
folkbokföringen så att Helgas namn kom med. Tack vare att bland 
annat Justitiekanslern Nils von Koch trodde på historien kunde 
historien bli trovärdig. 
Sveriges regering och kungahus såg nu till att Helga fick både ett 
ståndsmässigt underhåll och bostad. Helga var dock girig och tiggde 
mera pengar och det var Helgas tiggeri som gav upphov till 
misstänksamhet, men Helga skyllde på utpressning. Till slut 
avslöjades hon då hennes ihop fantiserade historia var omöjligen 
kunde vara sann. 
Trots att hon överbevisades med bevis förnekade både Helga och 
Henrika bluffen och till slut dog Henrika. Helga levde sedan i 
fattigdom och bytte namn till Anna von Ehrnborg och dog 1885 i 
Stockholm. 
 
Utvecklingen har gått framåt. Sedan 1900-talets början har man känt 
till elektronisk krigsföring, bland annat genom att försöka slå ut eller 
störa telegraftrafiken. Många länder förbereder sig nu på att försvara 
sig mot cyberangrepp. USA, Kina, Ryssland, Frankrike och Israel är 
några länder som arbetar aktivt med cybervapen. 
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År 2007 drabbades Estland av världens första cyberkrig som varade i 
tre veckor. Det sägs att angreppet berodde på en hämnd eftersom 
esterna hade flyttat på en rysk minnesstaty över stupade soldater. År 
2008 gick israeliska och palestinska hackers i krig med varandra. 
När Ryssland år 2008 invaderade Georgien angrep de även internet 
genom att släcka ner den georgiska regeringens hemsidor. Irans 
regering attackerade år 2009 oppositionens hemsidor i samband med 
det uppmärksammade valet. Datorer från Nordkorea gick till attack 
mot sydkoreanska och amerikanska hemsidor år 2009. Och under år 
2010 visade det sig att Google blivit utsatt för kinesiska hackers. År 
2011 berättade den nordkoreanske avhopparen Kim Heung-Kwang, 
att landets underrättelsetjänst nu bygger upp en arme med hackers till 
en "cyberkrigsenhet" som ska kunna bryta sig in i viktiga instutioner 
i andra länder. 
 
Kanadensiska säkerhetstjänsten upptäckte år 2009 att en kinesisk liga 
använt en trojansk häst för att komma in i omkring 1300 datorer i 
103 länder för att få information om tibetanerna. Spionligan fick 
namnet Ghostnet och Ghost Rat som den trojanska hästen heter, som 
ligan använder, är en förkortning där RAT betyder "Remote Access 
Tool". Därav uppkomsten av namnet "Rats" för de feministiska 
nätverk och "Barnsex"-ligor som härjar just i Sverige, men där Rats 
står för "råttor". Målet hos de feministiska ligorna är som i det 
vanliga cyberkriget länder emellan, nämligen blockering av 
hemsidor, styra informationsflödet, falska anklagelser och hålla 
folket i ett järngrepp. 
 

Pedofilligor – jämförelse 

 
Detta kapitel är resultatet av den mediaundersökning som utfördes år 
20111 på uppdrag av Yakida. Syftet var att kartlägga de nätverk som 
sysslar med att anklaga och peka ut människor som pedofiler på 
internet. 
 
Antalet anmälda fall av utpressning har för övrigt ökat kraftigt sedan 
år 2000. Förra året anmäldes cirka 2 500 fall av utpressningsbrott 
och det har ökat kraftigt de senaste tio åren. Mörkertalet är säkert 
gigantiskt. I statistiken från Brottsförebyggande rådet framgår inte 
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hur pass vanligt det är med utpressning av sexförbrytare och 
pedofiler. 
 
Finns säkert ett gigantiskt mörkertal 

Jag brukar alltid säga åt dem att göra en anmälan, för 
utpressning är ett allvarligt brott. De måste våga ta 
konsekvenserna, för de råkar in i helvete illa ut,  

 ska kriminologiprofessorn Leif GW Persson ha sagt. 
 

Vallentunaligan – en kvinnlig "pedofilliga" 

Den första liga som någonsin avslöjats med falska 
domstolshandlingar. Genom att försöka lura och hota sina offer 
trodde de att de kunde uppnå något resultat med att använda sig av 
falska domstolsdokument. Det visade sig vid en granskning av ligans 
medlemmar att de var vana att hota sig fram på internet. De hade 
också lyckats många gånger. 
Vallentunaligan försökte också lura polisen i Täby men 
misslyckades. 
 

               Monica                  Lena 
 
I Vallentunaligan ingår Monica Antonsson som skrev boken 
"Sanningen om Gömda", men även hennes väninna Lena Dahlström 
som också hjälpte Monica i hennes författarskap. 
Det som skiljer Vallentunaligan från andra ligor* är att 
Vallentunaligan även organiserade sig för att trakassera och hota 
både företag och medborgare, bland annat i den egna hemorten 
Vallentuna. Framför allt använde ligan internet och olika bloggar 
som de använde i olika namn för att därigenom anonymt kunna 
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"skada de utsatta offren" som pekades ut som pedofiler eller på annat 
sätt kriminella på nätet.  
I bloggarna pekades både män och kvinnor ut som dömda pedofiler, 
sexförbrytare och barnporrskonsumenter 
 
Vallentunaligan har aldrig visat något ekonomiskt intresse för egen 
vinning, till skillnad från andra ligor som försökt pressa sina offer på 
pengar. Huvudsyftet har varit att skada och förtala andra människor 
via internet och att skriva förtalsbrev.  
Det som också skiljer Vallentunaligan som ”pedofilliga” är också att 
några av ledargestalterna är "gamla bloggande tanter" och att de 
försökte sig på att utpressa oskyldiga människor på internet. Men 
något gick fel och Vallentunaligan kunde avslöjas. 
 
Gemensamt med övriga ligor är att de försökte genomföra olika slags 
utpressning och att de också hotade med våld på olika sätt men också 
att man utförde förfalskade texter i andras namn. Ligan gjorde även 
klart på internet att man även hade kapacitet att skada de utsatta 
offrens barn, om offrens familjer inte lydde ligan eller utförde ligans 
order. Man hotade också med att offren kanske skulle få besök i 
hemmen, av "jugoslaver som inte ser snälla ut", eller att man skulle 
skriva på nätet om sexuella böjelser som de påstod människor hade. 
 
En undersökning från år 2011 har visat att det är Monica som stod 
för huvuddelen av alla falska pedofilanklagelser eller liknande 
utpekanden mot oskyldiga i Sverige under år 2011. Monica stod 
även för huvuddelen av alla hemsidor i Sverige som pekar ut eller 
misstänkliggör och namnger människor, både män och kvinnor, som 
pedofiler eller med ett pedofilt intresse, enligt undersökningen. 
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Övriga hemsidor  

De två återstående fristående hemsidorna (A och B)*** som kunde 
identifieras och som publicerar namn och persondata om människor 
som dömda sexualförbrytare av olika slag, eller dömda pedofiler, har 
precis som Monica Antonsson ett gemensamt uttalat ogillande mot 
vissa invandrare men AB har även en Nationalsocialistisk politisk 
prägel. Dessa ägnar sig uppenbarligen heller inte av utpressning, 
utan har ett ideellt budskap och mål. Till exempel att få till stånd en 
förändrad lagstiftning, till skillnad från Vallentunaligan som både 
hotar, trakasserar och ägnar sig åt utpressning. 
 

Familjeligan  

En hel familj som lade ut fällor på nätet 
Enligt Aftonbladet har männen i familjen hotat att avslöja män som 
sökt sexuell kontakt med vad de trodde var barn på nätet – men som i 
själva verket var fyra män, 21, 27, 33 och 49 år. Alla tillhör samma 
familj. De utpressade männen som är rädda för fängelse och den 
stora skam det innebär att bli avslöjad har fått betala stora summor 
för att inte bli offentligt uthängda som pedofiler, säger en 
uppgiftslämnare, men det var först sedan en man i Norrköping 
anmält männen som polisen kopplades in. Han vågade anmäla – till 
skillnad från många andra drabbade. 
 
Familjeligan levde tidigare knapert tills de kom på lösningen, locka 
till sig pedofiler på nätet – för att pressa dem på pengar. Sen kunde 
de köpa bilar, resor och husvagnar på löpande band. På nätet 
berättade ligans medlemmar om depressioner, arbetslöshet men sen 
kunde de även berätta om dyra resor till Spanien och Thailand. 
Trots att familjeligan varit aktiv sedan augusti 2009 och det var 
många i hemorten som kände till detta, var det inte någon som vågat 
säga något. Det är tydligt att de tjänat en hel del pengar, säger en vän 
till familjen. 
 

Övriga ligor utan pedofilsidor 

I Värmdö blev en äldre man utpressad av en okänd person som 
hotade med att avslöja att den äldre mannen haft sex med en 13-årig 
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flicka. Den utpressade mannen betalade över 100 000 kronor och 
meddelade polisen som inte lyckades spåra gärningsmannen. 
 
En ungdomsliga i Norrtälje specialiserade sig på denna typ av 
utpressningsverksamhet för några år sedan. 
 
Enligt tidningen expo så häktades fyra män på torsdagen i 
Norrköpings tingsrätt, på sannolika skäl misstänkta för inblandning i 
en stor utpressningshärva. Det är den högre graden av misstanke. 
Enligt tidningen Aftonbladet har männen gillrat fällor för pedofiler 
på nätet genom att utge sig för att vara barn på internet. När 
pedofilerna kontaktat dem ska männen ha utpressat dem på pengar 
genom att hota att avslöja deras namn. 
 
En Luleåkvinna i 60-årsåldern åtalas för utpressning då hon hotade 
en man att bli uthängd som pedofil om han inte betalade henne 
21.000 kronor. 
Paret hade tidigare ägt en bil tillsammans och bråk uppstod när 
kvinnan skulle sälja sin del av bilen. Kvinnan började då hota med 
att sprida affischer med texten "Föräldrar varning. En pedofil bor i 
ert hus. Hans namn börjar på "(vv) / Ett av offren". 
Grannen blev rädd och betalade 21 000 kronor till kvinnan. Han 
säger sig ha blivit kränkt av hennes agerande och anmälde henne för 
utpressning. Kvinnan förnekar brott och säger att hon aldrig tänkt 
sätta upp några affischer men enligt kvinnans man var affischerna 
redan tillverkade. 
 
I Uppsala tingsrätt dömdes till exempel i augusti två personer år 
2011 för att ha pressat 14 personer på pengar. Genom hemsidan 
”knullkontakt.se” hade de chattat och spelat rollen av en myndig 
flicka som senare erkände att hon var minderårig.  
När de 14 männen fick reda på att det handlade om en minderårig 
flicka avslutade de chattkonversationerna. Efter en vecka ringde det 
på deras telefoner och en äldre mansröst hävdade att han var en 
släkting till den lilla flickan. Och om han inte fick pengar av männen 
så skulle de utsatta offrens släkt och omgivning få veta om vad de 
försökt göra med en minderårig. Många av männen betalade. 
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Pedofilbrev. 
En Klippanbo har i augusti 2011 oskyldigt pekats ut som pedofil i ett 
brev adresserat till dennes grannar. Brevet uppgav påstådde 
pedofilens namn och adress och undertecknades av en Anna Nilsson 
från organisationen "Grannar i Samverkan" i Göteborg. 
Brevskrivaren påstår bland annat att personen begått övergrepp mot 
barn i ett annat land. I brevet anges att uppgifterna om personen 
kommer från något kallas för BRS. 
 
Samma tid skickades ett likadant brev ut i Laholm, men med en 
annan person utpekad. Även detta brev var undertecknat av en 
kvinna som kallar sig för Britt Jönsson från "Allians mot 
barnövergrepp". De anger inga kontaktuppgifter men utskicket är 
daterat i Göteborg. Enligt Britt har den utpekade inte kunnat bindas 
till brott i Sverige men misstänks ha begått övergrepp i utlandet. Den 
här gången har också det drabbade paret vissa misstankar om vem 
som har gjort det här. 
 
I Stockholm underrättades samtidigt polisen om samma händelser 
och den kvinnliga brevskrivaren från Sundbyberg skrev: 
 

"Pedofili, att ge sig på småbarn, fy fan alltså -VIDRIGT, 
Jag hoppas verkligen journalisten går till botten med dessa 
uppgifterna. VIDRIGT var ordet ! Jag fick reda på denna 
din läggning av person som du tar upp på din sida och som 
jag tyckte lät trovärde i vad som framlades, vem exakt har 
jag lovat att inte avslöja. Jag vet inte om du är pedofil men 
det lät så i alla fall -och om det är verkligen förhåller sig så 
mår jag verkligen illa med tanke på de övergrepp jag fick 
höra om -Rent Vidrigt alltså. Detta är kanske inte sant och 
jag bryr mig egentligen inte,....." 

 
Polisen berättar att handlandet inte bara är otrevligt utan också direkt 
farligt och kallar det "en oövertänkt panikåtgärd från några 
brusskallar." 
–Den här personen kanske är oskyldig men har ingen möjlighet att 
försvara sig. Det är en väldigt oansvarig och farlig utveckling 
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eftersom vi har ett fungerande rättsystem. Har de något att komma 
med ska de naturligtvis kontakta polisen. 
 
I Stenungssund Tjörn, Orust, Göteborg och Vänersborg fick 
socialtjänsten anonyma brev där avsändaren berättade att vissa 
utpekade pappor och mammor utnyttjade sina barn sexuellt på 
fritiden. Det var kränkande, tyckte en av mammorna som pekades ut. 
Även om socialtjänsten sa att de såg att vi inte hade några problem, 
var de tvungna att göra en utredning under tre månader. Efter nästan 
ett år kunde man på handstilen i breven man lista ut vem det var som 
skrivit eftersom samma kvinna också anklagat åtta andra föräldrar. 
Breven var snarlika varandra - och samtliga saknade helt grund. 
 
 
Facebook 
Expressen skriver den 27 maj 2009 om att nästan 90 000 svenskar, 
bland dem många politiker, hängs ut som medlemmar i en 
pedofilgrupp på Facebook på internet. "Stoppa övergrepp på barn" 
har väckt mångas sympati och hade över 88 000 medlemmar. 
Moderaten Anna Maria Corazza Bildt, Socialdemokraternas Marita 
Ulvskog och Olle Ludvigsson, och Feministiskt initiativs Gudrun 
Schyman lär ha funnits med på listan 
Många av de 88 000 personer hade i god tro gått med i gruppen. 
 
Gruppen skapades som ett forum för diskussion om övergrepp på 
barn, men kaparna gjorde om den till ett forum för pedofiler men 
som kapades. I en tråd på Flashback diskuterades också tilltaget av 
flera personer som tog på sig kapningen av Facebook-sidan. 
Kapningen möjliggjordes av att Jakob Kalayjian som grundade 
gruppen lämnade gruppen. Den stod då utan administratör och då 
slog sabotörerna till. 
 
 
Organiserad brottslighet 
Huvuddelen av falska pedofilanklagelser döljer organiserad 
brottslighet. De gamla narkotikasmugglarna sitter nu bakom 
tangentbordet och utövar utpressning, säger polisen som tror att 
mörkertalet är stort. 
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Det finns personer som lever på det här. "Den som tidigare sysslade 
med annan grov kriminalitet finns på den här arenan i stället. 
Riskerna är ganska små och avansen ganska bra. Därför ser vi att det 
är de gamla narkotikasmugglarna som nu sitter bakom tangentbordet. 
Man organiserar saker och ting, ser till så att pengar förs över på ett 
sätt så att det är svårt att spåra", säger polisen. 
 

Utpressning. 

Det verkar finnas två gemensamma nämnare när det handlar om 
organiserade pedofilligor som attackerar människor på nätet och det 
är att det oftast handlar om utpressning och om pengar i första hand. 
Det är sällan som det handlar om rena busstreck eller skämt. 
 
Den andra nämnaren är hämnd. På samma sätt som Familje- och 
Uppsalaligan försökte Vallentunaligan utöva utpressning, men här 
handlade det inte om pengar utan istället om att något skulle utföras. 
Om inte Yakida bland annat tog bort avslöjandena om att det var 
Monica Antonsson som såg till att Mia's identitet blev känd och 
uppgiften om hur Monica Antonsson och Lena Dahlström deltog i 
trakasserierna av företaget "Memory Cars", så skulle sannolikt en 
"pedofillista" publiceras av Monica Antonsson på sin blogg.  
Och det gjorde hon, men Monica Antonsson kunde istället avslöjas 
som både lögnare och förfalskare och polisanmäldes.  
 
YakiDa är därmed den första tidning som lyckats med att avslöja en 
riktig ”pedofilliga” och hur de arbetar med falska dokument. 
 
För att kunna klara av att genomföra en utpressning måste den 
normala utpressaren ha en välutvecklad personlig egenskap och det 
är förmågan att kunna ljuga och för att kunna skydda sig mot lögnare 
bör man kunna förstå och hantera dem.  
Lögnen är den 8:e härskartekniken och har beskrivits av Yakida. Det 
går till och med att utföra skattningar och beräkningar på lögner och 
trovärdighet. 
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Sveriges första kvinnliga ”pedofilliga” avslöjas 
 
För första gången i svensk historia kan de personer avslöjas som 
under många år tillverkat olika sexsidor med barn på internet, letat i 
arkiv, rekviderat domslut, tagit fotografier, kollat upp bostäder, 
skrivit långa berättelser med brottsstycken ur inhämtad info som 
grund och spridit information om människor som sen pekas ut som 
till exempel sexuellt avvikande, sexualförbrytare eller pedofiler på 
nätet. 
 
Idag vet vi att det är Monica Antonsson som gjort en stor del av just 
det arbetet och för att lyckas med ett sådant omfattande arbete 
krävdes det kunskap, mycket tid, kontakter inom polisen och Monica 
är frilansjournalist med kontakter inom polisen i Vallentuna och 
möjligheten att kunna utnyttja internet från ett bibliotek i Vallentuna. 
Till sin hjälp i olika trakasserier har hon haft hjälp av sjuksköterskan 
Lena Dahlström Johansson. 
 
Tidigare var det pappor som ofta utpekades som pedofiler i samband 
med vårdnadstvister, men anklagelserna används numera i 
utpressningssyfte även mot hela familjer eller företag. 
Idag är falska pedofilanklagelser istället mer organiserade och 
välplanerade som ofta utförs i samarbete med andra ”pedofilligor”, 
bland annat på internet där de försöker utpressa sina offer. 
Namnlistor på män som hängdes ut som pedofiler på nätet skapades 
redan år 1997 av enskilda kvinnogrupper som trakasserade svenska 
pappor i samband med att internet började växa fram, som t.ex. 
gruppen Fågel Fenix. Gruppen startades av Katinka Löfquist, där 
främst väninnan och journalisten Annica Tiger deltog . 
 
Journalisten Monica Antonsson har många gånger försökt med 
utpressning och försökt att förhandla om människors identiteter på 
internet så att de inte skulle bli uthängda, bland annat som pedofiler, 
om de bara lydde hennes order.  
Det sägs uttryckligen i Monicas egen blogg att både Monica och 
Lena har "Blod" på sina händer.  
Det är ingen heller tvekan om att Monica och Lena ödelagt ett antal 
människors liv genom internet och det är också sannolikt att 
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Vallentunaligan år 2007 lyckades med att få en oskyldig fosterpappa 
fälld i domstol för sexuella övergrepp på ett minderårigt barn.  
Fosterpappan kämpade förtvivlat ända upp till Högsta domstolen, 
mål nr B 4606-08.  
Därefter gjorde Monica en särskild hatblogg om mannen som pedofil 
och den 6 juli 2011 skrev hon ut hans fullständiga personuppgifter i 
sin egen blogg.  Mannen som tidigare var lastbilschaufför lär idag 
vara helt nedbruten och hans hustru har lämnat honom. 
 
Vallentunaligan stod för huvuddelen av alla svenska hemsidor där 
människor hängdes ut på internet som pedofiler, enligt en 
mediaundersökning som jag utfördes år 2011.  
Totalt sett har Monica också pekat ut över 50 namngivna och 
oskyldiga personer som möjliga pedofiler när hon spred en falsk lista 
på personer som påstods vara barnporrsköpare.  
Monica Antonsson drev även den ökända "Vallentunabloggen" där 
polisen utnyttjades att medverka till att hänga ut invånare i 
Vallentuna som pedofiler. Monica hade nämligen en kvinnlig 
informatör på Vallentuna närpolisstation som försåg henne med 
särskild information. 
 
Anledningen till att Vallentunaligan kunde avslöjas var att de sedan 
tidigare var vana vid att deras offer skulle falla undan och böja sig 
inför hot, men när Vallentunaligan, med ledaren Monica i spetsen, 
försökte lura och utpressa två f.d. nämndemän med falska 
pedofilanklagelser gav de sig på fel personer som hade andra 
resurser och möjligheter än vad de hade förväntat sig.  
 
Vallentunaligan, där Monica kan pekas ut som ledare, skiljer sig 
jämfört mot andra ”pedofilligor”. Ligan är nämligen den första 
kvinnliga liga som avslöjats och dessutom använde de egna falska 
domstolsdokument.  
Ligan har också haft som syfte att skada deras offer för att förmå 
offren att lyda dem.  
 
Kvinnorna på bilderna nedan har deltagit i tidningar, radio och teve i 
samband med att de har bedrivit kampanjer och lobbyverksamheter 
under parollen bl.a. "Mot kvinnomisshandel" ända upp till 
regeringsnivå.  
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Från vänster till höger ser vi 
Översta raden,: Monica Antonsson, Lena Dahlström, X 
Undre raden: Annica Tiger, Katinka Löfquist, Malin Matz 

 
Dessa kvinnor har varit offentliga företrädare för olika organisationer 
i media och alla kallar sig för feminister. Några har bedrivit olika 
hjälpprojekt och en är ambassadör för Hjärt-lungfonden. 
 
Alla har istället varit inblandade i pedofilanklagelser mot människor 
och spridit dessa rykten på namngivna personer på internet. 
Anklagelser som har kunnat spåras tillbaka till år 1997.  
De har också använt falska domstolsdokument som de publicerat på 
internet samt även samarbetat med varandra då de gjort olika 
anklagelser på nätet. Syftet har varit att misstänkliggöra folk med 
barnpornografi och förstöra livet människor.  
Samtliga har avslöjats med att ljuga för polisen.  
 
Flera av  kvinnorna på bilderna har också på olika sätt varit 
inblandade i barnporr på nätet. Från att ha själva ha publicerat 
nakenfoto på småflickor, könsorgan och samlagsfoto ingår. Minst 4 
av dem har ljugit för polisen och utfört falska "pedofilanklagelser". 
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Minst 3 av dem har kunnat identifieras som tjuvar. 3 av dem har 
avslöjats med falsk skriftlig bevisföring och två av dem har försökt 
lura Justitiekanslern. 
Två har spridit datavirus. Minst 4 har begått något brott och samtliga 
har ett samröre med Monica Antonsson. 
 
På Monicas blogg samlades personer som har ett uppenbart 
barnpornografiskt intresse där de skrev barnpornografiska texter. En 
av vännerna blev avslöjad med en hemsidda med småbarn. En annan 
bloggare vill göra aminerad barnpornografisk film, och har dömts i 
domstol för att ha smetat avföring på bilar och ofredat en kvinna på 
Södermalm i Stockholm. En annan kvinnlig journalist berättade 
öppet i sin bok att hon ”kände sig som en pedofil”. En annan känd 
kvinnlig journalist och författare skrev en pedofilnovell. 
 
En del av pedofilanklagelserna om olika personer spred Monica och 
Lena öppet på internet, i andra fall såg de till att anklagelserna och 
informationen spreds anonymt via andra hemsidor. Då blev nämligen 
de anklagde uthängda på flera andra kända ”pedofilsiter”. 

 
Jag har därför valt att publicera fullständiga och offentliga uppgifter 
om delar av ”pedofilligan” eftersom ett antal personer har tagit 
kontakt med Yakida och berättat hur uthängningarna har både 
påverkat och ödelagt deras liv sedan de blivit utpekade av Monica 
Antonsson och Lena Dahlström som pedofiler.  
I en avvägning av att ta hänsyn till Monica och Lenas integritet, 
jämfört mot den skada de båda för all framtid orsakat andra 
människor, var beslutet lätt att fatta. Särskilt eftersom det var sluga, 
planerade och medvetna samarbeten som innefattade trakasserier 
som även drabbade oskyldiga småbarn. 
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Det är viktigt att det kommer fram vem som ligger bakom att 
människor blir uthängda som pedofiler och att man får ett ansikte på 
Monica Antonsson.  
 
Det är också viktigt att anhöriga till alla dem runt om i Sverige som 
fått sina vänner och släktingar uthänga med namn, personuppgifter 
och foton ges möjlighet att förstå vad som har hänt och får se vilka 
personerna är som ligger bakom trakasserierna. Sorgen måste också 
kunna bearbetas. I många fall har det visat sig att de uthängda var 
oskyldiga. 
 
Det skall tilläggas att Justitiekanslern noga har granskat och godkänt 
www.yakida.se hela fyra gånger under år 2011, senast i ärende 7823-
11-32. Men uppgifterna på Yakida är korrekta och sanna - det är 
bevisat att det är Monica Antonsson som är hjärnan bakom att 
människor hängs ut som pedofiler, vilket också polisen vet om !!!. 
 

Falsk pedofillista avslöjad 

 
Yakida lyckades alltså med att avslöja vad som ska vara världens 
första falska pedofillista. De som ska ha haft tillgång till listan och 
även samarbetat kring listan är Monica Antonsson, Lena Dahlström, 
Annika Sundbaum Melin och Annica Tiger. 
 

         Monica        Annica       Annika          Lena 
 
Monica Antonsson namngav i sin blogg ett antal personer som skulle 
finnas med på listan och som pekades ut på internet som pedofiler. 
Dels namngav hon några i en bild från en kopia från tidningen 
Flashback nr 2-1994 där bilder på pedofiler fanns med, och dels i 
egen löpande text i sin blogg.  Se bilaga. 
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Namnpubliceringarna skedde i samarbete mellan olika individer i 
Monicas blogg.  
När någon bad om att få en kopia på listan förvägrade Monica att 
visa upp eller dela med sig av sin pedofillista. 
 
Den falska pedofillistan hade rubriken "Lista på personer som 
beställde barnporrfilmer från Tingsrätten" och publicerades till slut i 
hennes blogg den 6 mars 2011 och de oskyldiga och namngivna 
personer pekades ut, och Monica skriver:  
 

"Jag tillbringade en del av gårdagen med att kolla upp 
personerna på den omtalade listan för att försöka bedöma 
hur stor skada en eventuell publicering skulle kunna ställa 
till med. Nästan alla går att hitta. Många har familjer 
inklusive barn. Många bor kvar där de bodde 1990 när 
folkräkningen gjordes och somliga har till och med samma 
telefonnummer. Nästan alla finns på Facebook och några 
skriver regelbundet på olika forum om favoritämnet 
pedofili." 

 
Monica Antonsson och ett tiotal andra, bland annat Annica Tiger och 
Lena Dahlström fick listan samtidigt per epost och listan skall vara 
från år 1994.  
Monica förvarade sitt original i sitt bankfack, påstod hon. Listan 
skulle bestå av sex sidor och det Monica kallade för tilläggslistan var 
sidan 6 av 1-6 sidor av bilder, men allt ska hänga i hop i en del. Till 
slut publicerade Monica sin och Annika Sundbaums lista i Monicas 
blogg. 
 

Foto Yakida: 
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På fotografiet ser man en bild som är tagen från Monicas blogg som 
står bakom pedofillistan och dessutom spridit den på internet. 
På listan finns kända namn och okända, det är män men även några 
få kvinnor. Monica ska också ha lämnat listan till polisen, i ett annat 
ärende, berättade Monica vidare. 
 

"Vill man kolla listans äkthet måste det göras genom att via 
källan gå bakåt i kedjan. Det har vi inte gjort"… 

och 

"Tingsrätten antecknar noga namn på dem som begärt ut 
kopior av material. Så säger i alla fall min advokat".   

 
Pedofillistan som Monica kallar den, påstås av Monica den 22 
februari 2011 vara en kopia ur domstolsprotokollet på den 70 namn 
långa lista på personer som beställde kopior av filmer med barnporr 
som beslagstogs i den så kallade Norrköpingshärvan.  
Alltså Tingsrättens pedofillista över beställare av barnporrfilmer och 
att man tydligt kan se att det är två personer på tingsrätten som har 
delat på skrivjobbet, påstår hon den 25 februari 2011. 
 
Både Monica Antonsson, Annika Sundbaum och Lena Dahlström 
har därefter flera gånger uppmanats via advokater att visa polisen i 
sina bevis om pedofil- och barnpornografi, men båda vägrar trots 
flera besök och förhör hos polisen. 
Det visade sig senare att Monica Antonsson publicerade en 
egentillverkad och falsk pedofillista och att hon ljög om listan. 
Därför att enligt Norrköpings tingsrätt så har det aldrig existerat 
någon lista och så här skriver tingsrätten i ett svarsmail den 28 
februari 2011: 
 
Hej 
Här kommer domen du sökte 
Vad det är för lista du talar om kan vi inte först för även om det 
kommer in beställningar på handlingar i ett mål, det vill säga 
handling den ar som är offentliga görs det aldrig upp någon lista på 
vilka 
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som beställt då det inte är offentligt. 
Någon lista finns alltså inte och har inte funnits 
Med Vänliga Hälsningar 
xxxx xxx xxxxxx 
Norrköpings tingsrätt 
 

Bevis nr 1.: Mail från Norrköpings tingsrätt 
 
Pedofillistan använde hon tillsammans med Lena Dahlström som 
också påstod sig vara innehavare av samma lista. Lena 
telefontrakasserade Yakida för att sannolikt utöva utpressning för att 
Yakida skulle lyda Monica Antonsson och radera information om 
henne. 
 
Detta är första gången i världshistorien som en tidningsutgivare har 
utsatts för utpressning av en avslöjad journalist som har hotat med 
torpeder och våld. Och slutligen hotats med falska anklagelser om att 
bli utpekad som pedofil och att finnas med på en pedofillista.  
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Monica Antonsson blev därmed Sveriges första kvinnliga förfalskare 
av domstolsprotokoll och den första som offentligt och skriftligen 
kunde avslöjas med falska pedofilanklagelser. 
Något liknande hände när Aftonbladet sexanklagade 
riksdagsledamoten Littorin som valde att sluta med sitt 
regeringsuppdrag. Yakida kunde istället motbevisa de falska 
anklagelserna och istället visa att journalisten Monica ljög, igen. 
 
Och enligt Monica så erkände dessutom till slut Lena Dahlström i 
Annika Sundbaums blogg att det var Monica som förfalskat 
pedofillistan. 
 

Bevis nr 2: Källa: http://acdc-adhd.blogsp 
 
Människokännare sa... 
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Monica Antonsson är en god kvinna skriver du. Enligt 
vilken definition på godhet då? 
Den som kallar människor för rutten, psykopat, svin, kräk, 
avskum o dyl för att dom inte slickar hennes feta röv? Är 
det den definitionen på god du menar? 
Eller är det den som genast anklagar folk till höger och 
vänster så fort någon skriver något som inte passar? Som 
hon nu gör t exempel genom att genast peka finger mot mej 
och anklaga oskyldiga för vad jag skriver? Inte bara genom 
kommentarer utan även via privata hatmail till människor 
som mår dåligt. Är det den godheten hos Antonsson du 
värdesätter? 
Eller kanske den som förfalskar bevis för att peka ut 
oskyldiga som pedofiler? Det är ju sann godhet det. Eller 
hur Annika? Kan man inte sätta dit någon äkta pedofil så 
kan man ju alltid sätta dit några stackars pappor som 
kämpar för rätten att få träffa sina barn. Jaru Annika. 
Monica Antonsson det är en god människa du. Verkligen. 
Förresten, stod ditt namn med på den där listan över folk 
som beställt barnporr också? Har precis för mej det. Få se 
nu, småpojksfilmer har jag för mej att det va eller hur? 
Varför gillar du att se på sånt Annika? 
PS. Hur kändes det att läsa det sista stycket här ovanför? 
Känns det som att det är skrivet av en god människa? Bara 
undrar. 
26 september 2012 07:16 
 
 
I min första bok ”Vallentunaliga – en pedofilliga” avslöjades och 
resonerades det också fram att det kan bara vara Monica Antonsson 
som publicerade den egentillverkade pedofillista och att hon hade 
fått ursprungslistan av Annika Sundbaum Melin.  
Två oskyldiga  personer pekades därför ut som pedofiler av henne 
och hennes vänner. Bland annat av hennes närmaste bloggvän Lena 
Dahlström. 
 
Monica Antonsson läste faktiskt min bok och skrev en artikel i sin 
blogg  fredagen den 7:e december 2012 med rubriken ”Så mycket 
jobb och så dåligt resultat... ” 
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I princip så kan man se att hon faktiskt medger och erkänner bokens 
slutsats som anges i sammanfattningen som löd så här: 
 

Det visade sig alltså att Monica Antonsson ljög i sin blogg 
om sin pedofillista och hon publicerade istället en 
egentillverkad lista.  Detta ska dessutom ha bekräftats 
skriftligen av Monicas egna väninna, Lena Dahlström själv. 

 
Vem som helst som pekar ut någon oskyldigt hade klart och tydligt 
bett om ursäkt ifall man hade gjort ett misstag. Men det gjorde inte 
Monica som istället kallade boken för smörja. Men smörja kan vara 
sann !! 
Istället började Monica spekulera i hur hon kunde hämnas mot 
Yakida, och i och med det så fullbordades Monicas erkännande. 
 
Se även kapitlet ”2005 års Sundbybergare bakom falska anklagelser 
om barnpornografi” 
 I bilagorna 4 –25 kan du dessutom se de olika listorna och läsa om 
barnporrsättegången som Norrköpingshärvan handlade om. 
 
Till slut kom Monicas pedofillista fram i dagsljuset och det visade 
sig att det istället var en lista på förre detta medlemmar i Pappa-
gruppen FRIS, Föräldrar i Sverige. Se även bilaga 24. 
 

Bevis 3. Mail till Yakida med samtliga av Monicas 6 pedofillistor 
 
FRIS- gruppen var en aktiv pappagrupp som deltog i debatten om 
gemensam vårdnad. Man skrev inlagor och deltog i tevedebatter. 
Gruppen blev dessutom remisinstans till regeringen i samband med 
den nya vårdnadslagen som trädde i krat år 2006. 
FRIS bekämpade det system och regelverk som förtrycker föräldrar 
och barn och vars vårt motto var:  
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"Vi tolererar inte diskrimineringen av föräldrar och barn 
och protesterar mot de instanser och myndigheter som 
förtrycker oss och våra barn". 

 
Man ansåg att nuvarande system var konfliktdrivande och i dess 
diskriminerande kölvatten växte nu frustrationen och missnöjet bland 
Sveriges moderna föräldrar. 
 
Redan år 2001 har gruppen noga granskats av Annika Tiger och vid 
hennes besök hos Datainspektionen frågade hon hur DI skulle ställa 
sig till att hon publicerade sitt specialarbete i Svenska B 
(Mansrörelserna i Sverige) på nätet (ograverat *as it is*) . Nehej - då 
var det roliga slut. Det skulle hon inte få eftersom det innehåller 
fakta om 24 domar gällande barn- och kvinnomisshandel och/eller 
psykiska abnormiteter i kapitlet Fallbeskrivningar av ett urval av 
bara slumpvis valda 50 personer i FRIS. 
Annika publicerade ändå en sammanfattning av arbetet i sin blogg 
den 8 oktober 2001. Se bilaga 25. 

Källa: www.tiger.se/dagbok 
 
Monica Antonsson hade kontakt med Annica Tiger och tog del av 
henne specialarbete som hon tyckte var bra. Men enligt Monica så 
var det Annika Sundbaum-Melin som sände henne de så kallade 
”Pedofillistorna. Detta medger Monica när hon hade skrivit ut det i 
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sin egen polisanmälan av Yakida den 27.e juli 2011, anmälan 0201-
K228246-11. 
 
Monica skriver i det inlämnade underlaget till polisen följande: 

 

”Efter Yakidas och Joakims Ramstedts första angrepp mot 
mig i februari 2011-  fick jag en lista per mail från Annika 
Sundbaum Melin. Det ska vara en förteckning över 
personer som beställde kopior av filmer med barnporr som 
beslagstogs i den så kallade Norrköpingslistan för många år 
sedan. Yakida står med på den och hans polare Tommy 
JXXXX i BXXXX står med på den. Den överensstämmer i 
stort med den lista som när det begav sig publicerades i 
Flashback. Fler beställare tillkom dock efter den 
publiceringen varför den till oss översända listan är längre 
än den publicerade. Yakida och andra kräver att vi ska 
publicera listan eller sprida den per mail. Vi har vägrat”. 

 
Vilka Monica avser med ”Vi” får anses vara henne själv och hennes 
väninna Lena Dahlström Johansson. 

Bevis nr 4: Monica Antonssons egen text till polisen 
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När sedan dessa FRIS medlemmar jämfördes med samtliga namn 
som figurerade i samband med ”Norrköpingshärvan”, där 
pedofillistan skulle ha sitt ursprung, så kunde heller ingen av dessa 
medlemmar identifieras med att ha beställt ut barnpornografiska 
filmer som Monica anklagade dem för. Se bilaga 24. 

 
Bevis nr 5: Monica Antonssons egen s.k ”Pedofillista” som hon ska 
ha fått från Annika Sundbaum-Melin 
 
Därmed är det skriftligen bevisat att pedofilanklagelser mot män nu 
har blivit organiserade verksamheter. Och nu har tre av dessa 
”Pedofiljournalister” avslöjats. Nämligen Monica Antonsson, 
Annika Sundbaum-Melin och Annika Tiger. 
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ANNICA TIGER 

Personnr: 19531014 

Personen Annica Tiger 

Hennes fullständiga namn är Maud Annika Tiger och driver 
företaget Annica Tiger som sysslar med rådgivning och lansering av 
hemsidor.  Annica har flera bloggar, bl.a. www.tiger.se och 
www.nodaddy.se. Hon har tagit namnet Tiger efter sin mammas 
släkt. Annars heter hon Byström och kommer från Boden. 
 
Annica är 158 lång, har långt brunrött hår..  
Annika har en dotter som är född 1976 och heter Carina Byström 
Tiger och bor i Jönköping. 
 
Annika har varit gift fyra gånger, och nu senast med en ung 
kamelskötare från Tunisien , Mohammed. Han var cirka 18 år och 
Annika 55 år när de träffades på en av Annikas semesterresor och de 
gifte sig år 2008. De bor nu tillsammans i Sollentuna, några mil norr 
om Stockholm. 
 
Annika har en 2-årig teknisk utbildning på gymnasiet och har även 
läst kvällskursen på Poppius journalist utbildning. 
 
Annika har varit en mobbare sedan barnsben. Redan när hon gick i 
sexan mobbade hon en liten blyg kille. - Alla var på honom och vi 
tjejer petade på honom och sa att nu har du fått tjejbaciller på dig 
och det tyckte vi var jättekul, eftersom han verkade tycka att det var 
ytterst obehagligt, skrev hon i sin blogg.  
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Puberteten var inte heller lätt för Annika. Hon hade komplex för sin 
uppnäsa och för sin övervikt, 
Med åldern kom de svåra PMS-bekymren. I Annicas fall innebar det 
att hon fullkomligt rasade ned i djupa och svarta "dalgångar" en gång 
i månaden.. 
Hon gjorde ett flertal självmordsförsök i sin ungdom. Två gånger var 
hon bara "några millimetrar" från döden, enligt läkarna. 
 
Hon berättar att hon ibland känner sig som ett *socialt missfoster*. 
Hon känner sig utanför ibland, som en ensamvarg, men har för det 
mesta trivts bra med det. Men det har hänt någon gång att hon vill 
delta i det sociala samspelet som hon har så svårt för. Det är som om 
hon inte passar in i. Det är nämligen väldigt få människor hon känt 
sig avslappnad med och det tenderar att bli värre med åldern. Hon 
tackar till 99.9% nej till de inbjudningar som kommer, berättade hon 
vidare. 
 
När släktingarna fyller år får Annica aldrig veta det och än mindre 
blir hon bjuden. Numera bryr hon sig inte så mycket - det var värre 
förr. Hon har accepterat att hon antagligen är en otrevlig och 
oförskämd och asocial som skämmer ut hela släkten-person, berättar 
hon i sin blogg. Hon har heller inte firat julen med sina 
föräldrar/syskon sedan...ja, hon minns inte ens. Kan det vara tjugo, 
trettio år sedan senast? De har slutat fråga. 
 
Annica är inte den husliga typen. Hon skulle vilja ha städhjälp, det är 
så tråkigt att städa. Hon tycker om mat, men inte att laga den. 
Annica är istället mer förtjust i tekniska prylar.  
 
Som person uppfattar hon sig som väldigt tråkig. En del av hennes 
vänner skulle nog säga att hon tenderar att vara lätt paranoid. 
Hon dricker sällan alkohol, men röker som en borstbindare och har 
fått sjukdomen KOL. Hon har också haft Borrelia i flera år med 
följder som hon fortfarande lider utav. 
Hon tycker söndagar är tråkiga av någon anledning.  
Hennes barndom kommer hon inte ihåg så särskilt mycket utav, mer 
än att hon var mycket besvärlig i puberteten. 
Men har med åren lärt hon lärt sig att uppskatta sina föräldrar.  
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När hon var liten fick hon uppleva negativ särbehandling och växte 
upp med en känsla av att hon inte dög. Det var Annikas farmor som 
var boven i dramat. Annikas storebror var också utstuderat elak mot 
henne när de var små.  
 
När hon var gravid hade hon ångest inför förlossningen och var 
ensam, mestadels eftersom fadern sket i det mesta.  
 
Politiskt så röstar Annika rött. 
 

Bloggaren Annica 

Annika har en blogg på www.tiger.se och var även en av de första i 
Sverige med att starta en html-skola på internet. Annika blev också 
välkänd som debattör i media. 
 
Ett av det första kända fallen av abuse och missbruk på internet har 
förmodligen utförts av Annica Tiger som blev känd som en av de 
första i Sverige som gjorde så kallade "hat-bloggar", enligt tidningen 
IDG (www.idg.se).  
Dessa bloggar byggde hon upp på ett sådant sätt att människor skulle 
misstänkas eller smutskastats på olika sätt. Till exempel framställde 
hon många gånger medvetna felaktigheter eller andra lögner så att 
läsare förledes.  
Hon blev också känd för flera myndigheter i samband med sina 
sextrakasserier mot barnfamiljer och även mot familjernas 
arbetsplatser. Hon gjorde sig också känd då hon avslöjades med att 
ljuga för polisen, ljuga för datainspektionen, länsrätten, a-kassan hos 
unionen och justitiekanslern. 
 
Annika Tiger har till och med samlat på dokument från 
vårdnadstvister om barn till föräldrar i denna grupp av pappor som 
hon inte tyckte om och som hennes specialarbete bland annat 
handlade om. Dessa handlingar skrev hon om på internet och gjorde 
egna analyser om föräldrarna. Ofta blev dessa mammor och pappor i 
den så kallade mansgruppen anklagade eller utpekade på hennes 
hemsida för olika saker. 
När föräldrar ur denna grupp råkade ut för kriminella brott har hon 
vid minst ett tillfälle hämtat information om brott och offer hos 
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myndigheter och kontaktat polisen. Sedan har hon på sin egen 
hemsida, "gjort narr och sig lustig" över vad som hänt de drabbade. 
 
 
Psykopat 
Annica Tiger, som var en av dom mest aktiva språkrören för Fågel 
Fenix beskrev sin och deras verkliga syn på manliga 
misshandelsoffer, - "Det är svaga män utan mandom", skrev hon. 
Annica Tigers pappa-hat inleddes på internet omkring åren 1999 - 
2001 då pappahatet var som mest utbrett i Sverige och framför allt 
var hatet riktat mot föräldrar som sökte kontakt med sina barn. Dessa 
brukade hon kalla för olika kränkningar som till exempel kriminella, 
förkrympta varelser, sumpråttor, sjuka hjärnor, psykopater, 
schizofrena, lögnare, dyngspridare, ynkryggar, rättshaverister, 
hyenor, uslingar ……eller liknande.  
 
Hon angav också på sin blogg, att hon var utbildad sköterska och 
kunde göra dessa utvärderingar, men Socialstyrelsen bekräftade att 
hon inte hade någon formell utbildning till sjuksköterska.  
Annica Tiger ljög alltså och försökte lura sina läsare om hennes 
utbildning. 
 

 
Källa: Svar från Socialstyrelsen 
 
Annica Tiger skrev också ofta sina egna omdömen om barnfamiljer 
och Tele2's kunder på olika sätt. Psykopat är ett smeknamn som hon 
ofta använde på sin blogg. Själv skrev hon till Datainspektionen den 
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15 mars 2001 att hon inte hade något emot att själv kallas för 
psykopat eller fet kossa.  
 

Källa: Annica Tigers mail till Datainspektionen 
 
En hel grupp föräldrar kände sig nu trakasserade av Annica Tiger 
och trots vädjanden om att sluta bli förtalade, fortsatte hon att hänga 
ut medlemmarna på sin hemsida.  
Annica Tiger satte också i system att publicera privatpersonens mail 
på internet och gjorde samtidigt hatiska uttalanden om 
privatpersonerna till dessa mail. Många gånger med beskyllningar 
till grova kriminella brott som hon antydde skulle ha begåtts av de 
föräldrar hon visade sådan avsky mot.  
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De föräldrar som sökte råd och hjälp av sin Internetleverantör Tele2, 
kunde istället ovetandes automatiskt hamna på Annica Tigers privata 
hemsida där dom senare hånades med tillmälen som "Veckans 
Pucko" och liknande. 
 
Annica själv anser sig inte vara någon officiell person och därför fick 
hon bara bli kommenterad om hon godkände vad andra skrivit.  
Själv kunde hon nyttja rättigheten att kommentera det som hon 
kände angeläget och i synnerhet sina åsikter om kvinnor och män i 
vårdnadstvister.  
Exempelvis gjorde hon till och med upp en särskild lista på vad en 
mamma sagt som arbetade tillsammans med pappor och publicerade 
mammans kommentarer på internet. I andra fall när hon har blivit 
kommenterad har hon satt i system så att flera av dessa hemsidor 
försvunnit från nätet. 
 
Till och med datainspektionen citerade mig och skrev ordagrant i 
bedömningen av ärende 701-2001,  
 

"Även kvinnor hänger ut män på internet i syfte att på olika 
sätt skada, hota, ofreda eller förtala dem. Ett av de grövsta 
fallen av abuse i Sverige utförs av Annica Tiger på hennes 
dagbokshemsida",  

 
 
Tele2 
Annika Tiger började i november 1997 sin anställning som 
praktikant på Tele2 i Kista Stockholm med utveckling av kundernas 
personliga hemsidor.  
När hon jobbade på Tele2 hade hon tystnadsplikt och hävdade att 
hon gjorde skillnad mellan privat-Annica och jobb-Annica.  
Istället utnyttjade hon företaget för att trakassera och hota företagets 
kunder. Till exempel begärde hon ut handlingar i företagets namn för 
eget personligt bruk. 
Hon kontaktade också Tele2's kunder så att de skulle läsa vad hon 
skrev om dem i sin egen Internetdagbok. 
Bland annat spreds känslig kundinformation till hennes vänner på 
internet. Här är också delar av ett mail som Annica hänvisar till i sin 
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blogg och det syns tydligt att det skickats till abuse avdelningen på 
Tele2 AB/abuse <abuse@swip.net>, och inte till Annica Tiger som 
hon så ljugaktigt påstår.  
 

Källa: Det mail vars innehåll som spreds ut från Tele2 
 
Innehållet i mailet spreds snabbt vidare ut på internet, bland annat till 
Katinka Löfqvist som gjorde sig lustig över och hånade mailet på sin 
egen hemsida (www.katinka.com) bara några dagar efter det mottogs 
på tele2.  
Flera företag och privatpersoner har undrat över hur mail till en 
teleoperatörs abuse - och säkerhetsavdelning kunde hamna hos både 
Annica tiger och hennes väninna Katinka. Polisen har varit 
inkopplad i fallet som uppmärksammats av flera 
säkerhetsavdelningar. 
 
På jobbet rev hon också ner en skyltnigen med firmans 3 budord, den 
målsättning som står i affärsplanen.  
Vid ett annat tillfälle vrålade hon till cheferna och undrade om de 
hade hål i huvudet. 
Innan anställningen på Tele2 hade hon studerat på Kunskapslyftet, 
men ställde till sådana bekymmer att företaget valde att inte ordna 
praktikplats åt henne. Efter avslutad kurs utförde hon istället en 
hatsida om företaget.  
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Dessförinnan hade hon arbetat på B&W som kassörska, men blev 
sparkad enligt tidningen Internetworld 11-2001. Efter skandalerna på 
Tele2 läste Annika till journalist på Poppius journalistskola. 
 
När hon sen inte fick en anställning på bevakningsföretaget Falck, 
gjorde hon ännu en hatsida på internet om företaget där hon 
misstänkliggjorde Falck för oegentligheter.  
Därefter fick hon en tjänst hos Securitas vaktbolag som också sysslar 
med bevakning, men den tjänsten blev kortvarig. Enligt tidningen 
ica-kuriren arbetar hon nu igen som väktare.. 
 
 
Annikas pedofilsida 
Annika har också avslöjats med att publicera barnpornografi då hon 
hade en egen pedofilsida där pedofiler kunde titta på nakenkort på 
småbarn.  
Annica publicerade också bilder på könsorgan och samlagsbilder på 
andra ställen på nätet. 

Källa: Annica Tigers pedofilsida 
 
Annikas pedofilsida blev den andra kvinnliga pedofilsidan i Sverige. 
Den första som avslöjades skedde år 2003 och var "Lillans mysrum" 
som drevs av en 54-årig lantbrukarhustru från Sunne som ville 
fördriva tiden bakom internet. 
.Den 51-åriga kvinnliga lantbrukarens familj visste ingenting och i 
hemlighet ledde hon istället ett hemligt nätverk av pedofiler.  
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Bilden från Annicas pedofilsida är från år 2003. Med hänsyn till det 
utsatta flickebarnet har flickan maskerats så att hon inte ska kunna gå 
att identifiera. Pedofilsidan finns kvar. Ryktet säger att Annika Tiger 
tagit bort bilden nu, men det kan finnas mera som kan finnas lagrat 
på webarchive.com. 
 
I en intervju med Rikskriminalens barnpornografigrupp så berättar 
polisen att man tar allt från brevbärare till biologer till hjälp för att 
identifiera de bakgrundsmiljöer som förekommer i 
barnpornografiska sammanhang. Under 2011 identifierade polisen 
sju svenska barn som hade utsatts för dokumenterade sexövergrepp i 
barnpornografi. 
Via våra databaser kan vi åtminstone undvika att kanadensisk eller 
australiensk polis lägger dyrbar tid på att leta efter barn som redan 
har identifierats, säger polisen Anders. 
 
 
Datorvirus 
Annica är också känd som den första kvinnan i Sverige som avslöjats 
med att sprida datavirus på nätet. Detta är en skärmdumpsbild på 
resultatet från en viruskontroll i oktober 2011 av det virus som 
Annika lade ut på internet. Hur många datorer som har blivit 
smittade är svårt att säga. 

Källa: Annica Tigers datorvirus enligt F-Secure 
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Annikas datavirus har testats mot de flesta förekommande 
virusprogram som funnits på marknaden sedan år 2003, och samtliga 
program har bekräftat att detta är ett datavirus. 
 
 
Nodaddy - porrsidan 
Efter att Annicas trakasserier avslöjats och att hon dessutom lagt ut 
datorvirus på internet skapade hon den kända hat-bloggen Nodaddy., 
som hämnd. Nedanstående skärmdump är hennes nodaddy blogg 
som den såg ut år 2003, precis just då hon fick tillgång till domänen 
nodaddy.se.  
I ett chattforum på en antifeministisk hemsida berättade hon varför 
hon gjorde uthängningssidan som hon kallar för ett "socialt 
experiment".  
För att locka mer läsare till sina uthängnings hemsidor så använde 
hon också speciella sökord, så kallad "keywords". Bland annat 
använde hon dessa sökord, mansfundamentalister nazifeminist 
feminist extrema mansgrupper manliga nätverk mansgrupper 
mansrörelse umgängessabotage mytoman psykopat rättshaverist 
könsroller jämställdhet sex samlevnad feminism sexism könsroll 
könssjukdom herpes klamydia gonorré skämt. 
 

Källa: Annica Tigers nodaddy-sida 
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Många ansåg därför att hon gjort den första och grövsta 
uthängningssidan som någonsin utförts av en kvinna och Nodaddy 
sidan är bara en liten del av hennes omfattande trakasserier och förtal 
mot pappor i Sverige som har lett till att bland annat olika företag, 
polis, Datainspektionen, vaktbolag, åklagare och Justitiekanslern 
involverats. 
 
I tidningen PC för alla, nr 11 januari 2003 sidan 84, ges råd om hur 
personer ska agera om de blir uthängda på nätet som detta exempel. 
Rädda Barnens Internetanalytiker råd till den som blir uthängd är att 
polisanmäla med en gång. Man kan ta en skärmdump av sidan och 
skriva ut den och ge till polisen. 
I samma artikel ger leg. psykolog Pernilla W en förklaring till varför 
människor hänger ut folk på nätet. Hon menar, att en anledning kan 
vara att den som gör en sådan här sida är mindre mogen 
känslomässigt och har svårt att hantera starka känslor. 
Sådana personer har svårt att söka stöd och ofta ett mindre socialt 
nätverk. De tar sin kränkning som ett bevis för att det är okej att göra 
något för att det ska kännas bättre. Det är ofta en normal känsla av 
att vara ledsen eller upprörd. Genom att göra så här fula saker på 
internet så får personen något som avleder hennes uppmärksamhet 
på hur dåligt hon mår, säger Pernilla till tidningen. 
En Kammaråklagare menar, enligt tidningen, på att detta är ett 
växande problem. Det är i sig inget nytt då den här typen av personer 
förut ägnade sig åt att ringa hem till de utsatta, skicka brev eller 
baktala personen för den närmaste vänkretsen 
 
Ett kommunalråd råkade illa ut när en hatblogg gjordes om honom. 
Bloggen var så välgjord att till och med polisen trodde att det var 
kommunalrådes egen privata hemsida. Flera välkända 
bevakningsföretag och säkerhetsföretag har också råkat illa ut. 
Vaktbolag Falck har också drabbats av att deras civilklädda väktare 
hängdes ut med namn och bild på en hemsida. 
Det finns även ordningsvakter som hängt ut folk på hemsidor och 
som hotat personer över nätet. Genom att hota så vill personen 
framkalla rädsla och visa sin makt över offret. Minst två fall är kända 
av polisen. 
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I tidningen S.O.S nr 6 år 2001, en branschtidning för företag inom 
skydd och säkerhet, berättar företrädare för K.R.I.S (Kriminellas 
revansch I Samhället) om rädsla. De menar, "att man måste få dessa 
typer av människor att bli kvitt deras egen rädsla som är den säkraste 
vägen mot kriminalitet och som är den värsta belastningen en 
yrkeskriminell kan ha idag. K.R.I.S arbetar för och vill förändra 
kriminalvården och hjälpa kamrater som hamnat snett i samhället 
och även i ett tidigt stadium börja stödja dem i förebyggande syfte." 
 
Många har reagerat kraftigt och med bestörtning på vad Annica 
Tiger har gjort, bland annat i olika debattforum på nätet och försökt 
förstå vad som varit drivkraften bakom den avsky som hon gett 
uttryck för. 
 
 
Aftonbladet  
Aftonbladet anmäldes till Justitiekanslern också av Annica Tiger , 
trots att tidningen tidigare samarbetat med att publicera uppgifter om 
olika barnfamiljers privata vårdnadstvister och som pekades ut i 
Aftonbladet den 10 november år 2000.  

 
Källa: Aftonbladet  
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Dessutom, anmälde Annica Tiger tidningen för samma debatt som 
hon själv senare publicerade i sin blogg. En debatt som urartade och 
där redaktören på Aftonbladet bröt ihop och låste in sig på toaletten 
och började gråta. Annica Tiger svek dessutom sin vän redaktören 
Susanne Sternlo i sin anmälan till JK.  (Dnr 3249-00-31  
 
 
PUL.nu 
På hemsidan www.pul.nu försökte Annika Tiger lura läsarna att tro, 
att hennes anledning till att klaga på olika pappors hemsidor skulle 
bero på att hon blev uthängd som brottsling.  
På PUL försöker hon även få läsaren att tro, att hon inte hade tillgång 
till eller råd med juridiskt ombud, men i verkligheten anlitade hon 
advokat för att få hemsidor nedsläckta  
 
Annica Tiger har heller inte erkänt på PUL.nu, att hon själv stal 
privata hemsidor och publicerade de stulna sidorna utan 
källanvisning vilket är i strid mot god journalistik och sed.. Inte 
heller har hon berättat på PUL.nu hur hennes polisanmälan 
utnyttjades i hennes kommunikation med företag för att komma över 
konfidentiell information om de föräldrar som hon trakasserade på 
internet.  
 
Så här svarade FRIS-medlemmen Wojtek Wybraniec till Annica 
efter att hon publicerat sin artikel där hon låtsades vara ett offer inför 
Datainspektionen. 
 

”Det vanliga förfarandet om man är missnöjd med 
innehållet på en hemsida är att ta kontakt med 
hemsidesmakaren för att ta bort material som man anser är 
kränkande. Fungerar inte det går det att göra en anmälan till 
polisen och datainspektion. Annica Tiger har dock aldrig 
kontaktat mig för att framföra synpunkter med en önskan att 
jag skall ta bort innehåll på hemsidan. Istället har hon 
tillgripit en annan metod och dagligen klagat hos 
Internetleverantörernas olika abuseavdelningar. Följden har 
blivit att min sida stängts ner inte mindre än 10 gånger. 
Kanske till och med fler. Jag har helt enkelt tappat 
räkningen. Detta utan föregående granskning eller 
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uppmaning om rättelse och trots att sidan godkänts av polis, 
åklagare och datainspektionen. Detsamma gäller den 
tidigare omnämnda Nodaddy-sidan som stängdes ner 
tidigare i veckan efter Annica Tigers dagliga 
påtryckningar.” 

”Kontentan är att man kan "tjata till sig" att en hemsida 
stängs eller måste censureras trots att innehållet i densamma 
strikt följer svensk lag, alltså enbart av den anledningen att 
det inte faller den klagande i smaken och denne inte "gillar" 
vad där framförs.” 

 
Och i repliken följande: 
 

”Annica Tiger framställer sig själv som den "stackars" 
kvinnan som "hängs" ut. Så är inte fallet utan hon har 
utsatts för en saklig kritik med bevis som stöd för 
påståendena. När människor verkligen "hängs ut" t ex med 
nakenbilder av sina hämndlystna X eller när det handlar om, 
visserligen harmlösa men ändå principiellt viktiga uppgifter 
som människors hälsa och fysiska status, reagerar 
rättsväsendet. Men så är inte fallet med Annica Tiger och så 
har även åklagare resonerat när denne bedömt ärendet. 
Åklagare har nämligen en möjlighet och skyldighet att åtala 
om "det är påkallat ur allmän synpunkt" BrB 5:5 1 st. Det 
handlar alltså inte om att "jaga mygg och svälja kameler" 
utan om att "skilja äpplen från päron". Kritiken på 
Nodaddys och min sida har gällt att Annica Tiger tillgriper 
allehanda tvivelaktiga metoder för att få tyst på människor 
som inte tycker som hon. Allt under täckmanteln att hon är 
"uthängd". Istället för att bemöta kritiken på ett sakligt sätt 
har hon satt i system att trakassera Internetleverantörerna.” 

 
Och  
 

”Uppfattningen om vad som är journalistik varierar därför 
också som så tydligt åskådliggjorts av Annica Tiger när hon 
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vägrar att finna sig i beslut trots att överinstanser kommit 
fram till samma resultat som underinstanserna. Det lustiga i 
kråksången är att Annica till Datainspektionen 
(Diarenummer 495-2001) själv skriver: "Att skriva att 
Annica Tiger är en fet kossa eller att skriva att Annica Tiger 
är en psykopat är i mina ögon subjektiva åsikter och därmed 
harmlösa!" Tydligen är det OK men att säga sanningen 
svider uppenbarligen (eller om det var tvärt om).” 

 
Och Wojtek Wybraniec svarade igen: 
 

”Annica Tiger klagar så mycket att det menligt påverkar 
Telias arbete  Xxx Xxxxxxx (jag har blivit ombedd att ta 
bort namnet med hänvisning till att han inte är en offentlig 
person) på Telia Abuse, den 29 juli 2002, säger följande i 
telefonsamtal med mig: "Annica Tiger har under lång tid 
ständigt ringt oss om din hemsida. Vi kan inte ha det så och 
det är inget som säger att vi behöver publicera din sida trots 
att den är laglig". Xxxxx Xxxxxxxx (jag har blivit ombedd 
att ta bort namnet med hänvisning till att hon inte är en 
offentlig person) på Telia abuse, den 3 oktober 2002: 
"Annica Tiger klagar så mycket att det menligt påverkar 
vårt arbete." Där är anledningarna till att sidorna har 
stängts! Inget annat.” 

 
Sammanfattning: Annica Tiger TJATADE så mycket på 
Internetleverantörerna att de till slut drabbades av hennes 
trakasserier. Hon trakasserade helt enkelt sönder hemsidor. 
 
 
Annicas skumma trix på internet 
Annica Tiger blev också känd som Internets första cyber- stalker. 
Hon byggde nämligen upp ett helt system av uthängningssidor på 
internet kring sin nodaddy - blogg  
 
Genom att bygga upp hemsidor på ett speciellt sätt kan en läsare fås 
att tro att en hemsida bara innehåller ett visst innehåll. Annica Tiger 
tillämpade denna metod på flera av sina privata hemsidor som hon 



 144

lagt ut på olika domäner. Både hos Telia, Tele2 (Swipnet) och 
hennes egna domäner. 
 
På en sida hänvisades läsaren vidare genom dolda länkningar till en 
annan hemsida, om personen tryckte fel.  
I Annicas fall, framkommer den dolda länkningen på hennes 
startsida om hela hennes hemsida markeras genom att samtidigt 
trycka in "vänsterknappen" på musen. Länkningen var i detta fall 
utförd som ett antal vita punkter i samma färg som den vita 
bakgrunden. Då syntes inte länkningen alls men längst ner i vänstra 
hörnet framkommer vilken sida hon länkade till. 
 

Källa: www.tiger.se. Startsidan. 
 
När en läsare kommer till några av hennes andra hemsidor syns 
inledningsvis bara en liten del av hemsidan. Men scrollar/rullar man 
långt längre ner, till den del som inte syns från början, kommer det 
fram andra texter, som har andra syften. 
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Källa: http://w1.858.telia.com/~u858294321 
Källa: Annika Tiger och hennes hemsida Telia. Datum 25 juli 2003 
 
Denna bild var det läsaren först fick se hos Annika Tigers Telia sida, 
som bara är inledningen av hemsidan och som ser oskyldig ut. (Här 
en sk skärmdump som förminskats för att få plats) .  
Scrollade man däremot ner och tittade längst ner på sidan syntes den 
dolda texten och som löd så här: 
 

”Varför dessa förstärkningsord? Jo, det finns en anledning 
till detta. Se sidan 
http://www.tiger.se/dagbok/underdok/..........., .................... 
och http://www.nodaddy.se/. Tyvärr så finns det en man 
som heter .......... (han kallar sig Nodaddy) ........................ 
Bara för att vi har kritiserat hur han och andra har uppträtt 
på nätet. Skulle du mot förmodan hamna på hans hemsida, 
läs mellan raderna (vilket nog inte är så svårt) och se vad 
han egentligen syftar till. Han använder sig av 
förstärkningsorden nedan för att locka till sig besökare till 
sin sida. Ha en underbar dag!, 
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….ordspråk teletjänster bibel examensarbete blommor affär 
tillverkare uppdrag brottmål offentlig ombud i skilsmässor 
och korsord original fågel bodelningar trygghet 
vårdnadstvister och journalistförbundet pucko personal 
psykopat hjälp visitation november fågel fenix europa 
vårdnadsutredning tidningsutgivareföreningen 
vårdnadsfrågor sommarhus art-director lekar manliga 
farmor och spel staten website semester nutid soldier häxor 
skvadron vårdnad länstyrelse våld information december 
och förlossning vård nätet personlig integritet 
umgängestvister utveckling råd travel phone augusti 
föräldrabalk objektiv kriminella identitet med räknare 
invasion kvällskurs verktyg gravid jämlikhet i skärgård ab 
justitiekanslern bang kvalitet mötesplats i familjerätt… ” 

 
 
Annicas trakasserade arbetsgivare  
Flera föräldrar i pappagruppen drabbades också av att deras 
arbetsgivare kontaktades av Annica. Antingen via mail eller per 
telefon. Några fick även telefonsamtal hem till bostaden.  
Mamman Christina som arbetade på en resebyrå berättade på Fågel 
Fenix hemsida att hennes arbetsgivare kontaktades. Hon skrev 
följande: 
 

”Vad vinner fröken Tiger med att ta kontakt med mitt jobb 
och försöka få dem att hindra mig att debattera? Svar: 
Ingenting , mer än att man förstår att du är störd.” 

Källa: Christinas inlägg  
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I ett annat exempel som Annica själv skrev i sin egen blogg berättade 
hon att hon hade ringt en pappas arbetsgivare då ett ip-nummer 
spårades dit. Tre olika förvaltningar i Stockholm fick ta emot hennes 
klagomål via mail och telefon och hon hänvisade även till sin blogg 
när hon framförde sina klagomål.  
 
Hon bara påtalade att olämpligheten att använda sin arbetsdator, 
påstod hon  Men Annica ljög, de exempel som Annica hänvisade till 
var INTE skrivna från pappans jobb, utan från bostaden.  

 
Studenten Wojtek berättade om och hur han drabbades 
på Göteborgs universitet. Han hade en hemsida i USA som var 
placerad hos www.xoom.com, men ändå Annica Tiger hans 
lärare och lektor. Universitetet hade inget alls att göra med 
hemsidan, som Annica lurade universitetet att tro.. 
 

 

Annica hängde ut människor som pedofiler. 

Annika Tiger retade upp många läsare av hennes blogg genom att 
anklaga eller på annat sätt misstänkliggöra människor på internet. 
Annica var fullt medveten om att hon lätt kunde ödelägga någons liv 
och i flera fall misstänkliggjorde Annika olika människor som 
pedofiler. Här är några exempel. 
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Exempel 1 
Källa: http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/29/pappor-
diskrimineras-av-journalister 
 

På Newsmill berättar en pappa vad Annica Tiger har gjort mot 
honom. 

………Det är lite mer omständigt för en far än för en mor. 
Men det har gått överstyr i Sverige. Man har i alla 
internationella undersökningar visat att barnen mår bättre, 
kan betydligt mer, klarar sig bättre senare och har bättre 
kontakt med den andra föräldern om de bor hos pappa. Men 
ändå i "upplysta" Sverige väljer man mamma. Katinka 
Löfman och Annica Tiger se www.yakida.se ringde upp 
min arbetsgivare och påstod att jag var pedofil. Detta skall 
vi utstå utan några som helst ursäkter eller hjälp från 
samhället. #9 Pappa, 2009-10-30, 07:12 

    
 
Exempel 2,  
den 13 juli år 2000. 
Annica Tiger skriver i sin blogg följande: 
Jag har hört att folk hittade både sjukintyg och nakenbilder på 
barn… 
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Exempel 3  
är ifrån 7 oktober 1997  
Annica Tiger skriver i sin blogg följande om den populära 
programledaren för Bingolott, Leif ”loket” Ohlsson: 

 

…….Etik och Moral! Jag funderade faktiskt på det igår men 
kom inte fram till någon riktig slutsats. Vad är Etik och 
Moral på nätet? För mig innebär det att man inte ska förtala, 
smutskasta eller använda *abuse*. Skulle jag i min dagbok 
påstå att Loket är en pedofil bara för att jag hör envisa 
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rykten surra om det hela tiden är det nog på gränsen ;) då 
jag inte gett honom en chans att kommentera. …. 

 
Vart ska de som drabbas vända sig för att få rättelse? Steget från att 
informera, utöva kritik och väcka debatt till att utföra en regelrätt 
förtalskampanj på nätet är numera ganska litet. Det tillkommer fler 
och fler sidor som under journalistisk täckmantel regelrätt hänger ut 
personer, med Datainspektionens goda minne." 
 

Annica ljög för Justitiekanslern 

 
Yakida blev den 27 februari 2009 igen anmäld till Justitiekanslern av 
Annika Tiger på medvetet falska uppgifter och lögner. Avsikten var 
synes, att med brottsligt uppsåt försöka lura JK ännu en gång. 
Men Annica Tiger är sedan länge välkänd av JK som tog beslutet 
den 6 mars 2009, att inte inleda förundersökning mot Yakida i 
ärende Dnr 1637-09-31. 
Annika hade nämligen redan år 2004 utsatt Justitiekanslern för ett 
bedrägeri då hon ljög för JK, och avslöjats som skärmdumpen från 
hennes egen hemsida bevisar.  
I ett meddelande till  JK uppger Annika den 2 november år 2004 i 
ärende nr 3820-04-31 nämligen, att hon inte har blivit sparkad från 
sitt arbete som butikskassörska och hon antyder att ett sådant 
påstående skulle vara lögn. 
Dessbättre var det enkelt att kontrollera sanningshalten genom att 
läsa vad hon själv har skrivit i sin egen blogg den 7 december 2001 
där hon själv bekräftar att hon sparkats från sitt arbete. Uppgiften har 
också publicerats i tidningen Internet-World nr 11 år 2001. 
Annika Tiger har inte bett Justitiekanslern om ursäkt utan hon har 
istället fortsatt med att försöka lura myndigheten i ärende och 1637-
09-31. 



 151

 

 
Källa: www.tiger.se med uppgiften om att hon sparkats 
 

Annika ljög för Datainspektionen  

Datainspektionen har under årens lopp utsatts för ett antal medvetna 
lögner från Annica Tiger. Dessa lögner är så många att jag väljer 
redovisa två av dem. 
 
Exempel 1: 
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Ovan bild är ett skriftligt meddelande från Annica Tiger till DI juni 
2001. 
 
Under juni månad år 2001 skrev Annika Tiger till datainspektionen i 
sitt företags namn och påstod att en viss hemsida fanns hos 
Göteborgs universitet där en viss student studerade på juristlinjen. 
Men Annica Tiger ljög och angav medvetet en felaktig information 
till datainspektionen.  
Hon visste redan att den aktuella sidan tidigare funnits hos en 
hemsidleverantör som tillhandahöll gratis hemsidutrymme vars namn 
var www.xoom.com, och inte Göteborgs universitet. Universitetet 
hade inte något alls att göra med hemsidan. 
 
Genom att kontrollera med vad Annika tiger själv har skrivit i sin 
egen blogg den 1 mars 2000 framkommer det att hon själv visste 
detta då hon själv kontaktat abuse@xoom där hemsidan fanns och 
även mailat till universitetet. Se nedan skärmdumpsbild från 
www.tiger.se. 

Källa: www.tiger.se 
 
Annika Tiger har inte bett datainspektionen eller studenten om ursäkt 
utan hon har istället fortsatt med att försöka lura datainspektionen. 
Se nedan exempel på mail från Annica Tiger från den 14 april 2001. 
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Exempel 2: 

Källa: Annica Tigers mail till Datainspektionen 
 
 
I ovan anmälan till datainspektionen anger Annica Tiger att någon 
person under lördagen den 14 april 2001 har skrivit i hennes 
kommenteradel som ingår i hennes blogg. Hon anklagar en oskyldig 
Telia-kund som skyldig men det angivna IP-numret kunde med 
lätthet istället spåras till en adress i USA.  
Istället försöker Annika lura både telia och datainspektionen med att 
det skulle vara ett IP-nummer från Telia. I hennes dagbok anger hon 
dessutom två olika IP-nummer från samma IP-adresser, nämligen 
63.208.236.72 och 63.210.114.91. Dessa leder till Level3 
Communications Inc, United States.  
Man kan med fog utgå från att Annica kände till och kunde spåra Ip-
numret, eftersom hon tidigare visat prov på att hon klarade sådana 
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uppgifter. Därmed bevisas att Annica Tiger hade som syfte att 
trakassera den utsatta Telia-kunden.. 
Annika Tiger ljög alltså för datainspektionen vilket de båda IP-
adresserna bevisar. 
Varken Datainspektionen eller Telia har fått någon ursäkt från 
Annika Tiger. Hon har istället fortsatt att lura myndigheter, se 
exempel: 
 

Annica ljög för Länsrätten och Unionens a-kassa 

Även Länsrätten och Unionens fackförening drabbades av Annica 
Tigers lögner. Frågan handlade om Annika Tiger hade arbetat mer än 
2,0 timmar i veckan som är godkänt av Sifs A-kassa, senare 
unionens arbetslöshetskassa.  
Arbetstiden gäller antal timmar utfört arbete i Annicas egna företag: 
 
Vad hade då arbetet bestått utav ? 
Annica Tiger angav till Unionens a-kassa att arbetet handlar om att 
skapa hemsidor på internet och sälja CD-skivor med en Htmlkurs 
samt att fakturera kunder. 
Påståendet om att Annica Tigers arbete handlar om försäljning av en 
CD-skiva med htmlkurs, så ligger faktiskt hela kursen ute gratis på 
internet på hennes egen hemsida under följande länk.  
Att arbetet sedan även påstås handla om fakturering till de företag 
som påstås ha reklam (banners) på hennes hemsida, så är de få 
banners som överhuvudtaget finns eller har funnits under hennes 
domän av den sort, att pengarna skickas direkt till henne.  
 
Annica Tiger behöver förmodligen inte fakturera dessa företag då de 
själva har koll på vilka besökare som kommit till deras företagssidor, 
via Annica Tigers annonser.  
Det är allmänt känt att företagen betalar direkt till annonsören med 
sedvanlig redovisning utan fakturering. Själv så uppger hon till 
tidningen Laura, att hon har en Googleannons på sin blogg som ger 
en liten slant varje gång någon klickar på annonsen. 
 
Vad det gäller Html-kursen så är den i princip oförändrad, utan 
arbetet avser i huvudsak det arbete Annica Tiger lägger ner på 
hemsidorna under domänen www.tiger.se vilken är hennes 
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huvuddomän. Det går därför att anta att varken försäljning av Cd-
skivor eller heller någon reklamfakturering skett i någon nämnvärd 
omfattning. 

Källa: www.tiger.se 
 
I huvudsak handlade arbetsuppgifterna istället om att Annika Tiger 
skriver en blogg på internet med anknytning till hennes egen domän 
www.tiger.se som också registrerades i företaget . 
Även bloggen är under företagets namn, och inte privat, och den 
kallas också därför för, "Annica Tigers blogg". 

Källa: registrering på nic.se samt Annicas företagssida 
 



 156

Vad handlade arbetstiden om då?  
I Annica Tigers första redovisning till A-kassan anger att hon arbetat 
endast 795 minuter under hela år 2006 vilket ger en snittid på drygt 2 
minuter per dag eller 15 minuter per vecka. 
 
Om man bara tittar på innehållet av utfört arbete som då ger "svart på 
vitt" vad som verkligen har presterats, så är totalt sett Annica Tigers 
skrivproduktion i bloggen för år 2006 på över 600.000 tecken, inkl 
blankstegen. Det är över 100.000 skrivna ord vilket ger att Annica 
Tiger skulle ha skrivit 100.000 ord/ 795 minuter vilket ger över 125 
ord per minut. 
Det innebär att Annica Tiger skulle kunna skriva 2 ord per sekund 
och till det skall tilläggas den tid det tar för att lägga dit 
kompletterande bilder på bloggen. År 2006 var också ett aktivt 
skrivår för Annica som skrev i sin dagbok i princip nästan varje dag.  
Det är alltså helt uteslutet att arbetstiden endast skulle bli 795 
minuter för skrivproduktionen år 2006. Som jämförelse kan nämnas 
att gällande världsrekord i maskinskrivning på dator är 795 nedslag 
per minut vilket ger 2,65 ord per sekund (795/5/60=2,65) , vilket är 
0,65 ord snabbare än Annica Tiger. 
 
Därefter har Annica Tiger för år 2006 redovisat 2.69 timmar i veckan 
i genomsnitt. (=140 tim/år = 161 minuter/vecka = 8372 min/år). Det 
vill säga mer än vad som var godkänt av Sifs A-kassa. Annica Tiger 
har alltså arbetat och själv redovisat drygt 35 timmar/år mer än vad 
hon fick göra.  
Då reagerade A-kassan. 
 
Därefter när Unionens a-kassa reagerade, anger Annica Tiger till A-
kassan den 12 mars 2007, att hon endast arbetat (1) timma per vecka 
under år 2006. (En tim/vecka = 8,6 minuter/dag). Skrivproduktion 
för dessa 52 timmar (3120 minuter) gav cirka 100.000 skrivna ord 
vilket ger att Annica Tiger skulle ha skrivit 100.000 ord/ 3120 
minuter. Det är cirka 32 ord per minut och dessutom skall tiden för 
kompletterande bilder läggas till och annat tillhörande surfande med 
länkredigeringar. 
Det är alltså fullständigt orimligt att arbetstiden 3120 minuter räcker 
för skrivproduktionen för år 2006. 
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I Susanna Odraks artikel i tidningen www.icakuriren.se, daterad 5 
mars 2009, berättar Annika Tiger också att hon har lagt ner mellan 
en till två timmar på att skriva ett blogginlägg.  
En enkel och lågt räknat överslagsberäkning ger att Annica Tiger 
lade ner väsentligen mer tid i sitt företags blogg, än vad hon 
redovisade till unionen a-kassa. Se exempelberäkning: 100 dagar * 1 
timma arbetstid ger minst 100 timmar per år och det är minst 6.000 
minuter. 
 
Annica åberopade ett läkarintyget som skulle gäller följande 
mediciner: Det går heller inte att fästa tilltro till läkarintyget som 
framstår som märkligt och högst tvivelaktigt eftersom den av 
distriktsläkaren Inger Steen beskrivna konsekvensen av de 
biverkningar som påstås i intyget inte alls finns återgivna i FASS. Se 
nedan: 
 
- Propavan används som sömnmedel vid olika former av 

sömnrubbningar.  
 
- Stilnoct är ett snabbverkande sömnmedel.  
 
Läkarintyget från läkaren Inger Steen får därför tolkas som att 
människor skulle i så fall inte kunna arbeta med denna medicinering 
vilket blir märkligt eftersom många människor använder 
sömntabletter och arbetar. Dessutom, så talar ju Annika Tigers stora 
skrivproduktion för år 2006 att hon var aktiv och verkligen kunde 
skriva.  
Detta konstaterande talar emot läkarintyget och det finns därför 
ingen anledning att tro, att Annica Tiger inte skulle kunna klara den 
enklaste uppgiften med att fylla i ett formulär korrekt p.g.a. 
användandet av sömntabletter, i synnerhet när hon visar att hon kan 
skriva utförligt i sitt företags blogg i princip varje dag. 
 
Sammantaget: 
Utifrån från den publicerade skrivproduktionen* får det anses genom 
matematisk bevisning som ställt utom allt tvivel, att Annica Tiger 
under år 2006 har arbetat väsentligen mer än vad hon uppgivit i 
något av de intyg hon tillställt A-kassan och även på blankett N1 i 
deklarationen.  
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Det är inte sannolikt att Annica Tiger, i det tillstånd hon uppgav sig 
vara, skulle kunna prestera ett skrivresultat i nivå med 
världsrekordet. 
Det får därför anses styrkt, att Annika Tiger lurade och medvetet 
bedrog både länsrätten och unionen a-kassa som då blev utsatt för ett 
bedrägeri. 
    
Anmärkning *: Skrivproduktionen är ett verkligt och mätbart mått 
som direkt och bäst återspeglar insatserna av det egna arbetet i 
företaget. 
 

Var Annikas anmälan till Justitiekanslern ett bedrägeri? 

 
Den 27 februari 2009 anmäldes www.yakida.se till Justitiekanslern 
av advokat Percy Bratt på uppdrag av Annika Tiger. 
Omgående upptäcktes att det var sannolikt att advokaten blivit lurad 
av Annika eftersom graverande felaktigheter fanns angivna i 
advokatens anmälan.. 
 
Hur kunde det komma sig att Justitiekanslern ännu en gång utsattes 
för lögn i anmälan mot Yakida? Någon har sannolikt ljugit eller gjort 
ett dåligt arbete. Gick det att beräkna hur lögnerna kommit fram och 
vem som har ljugit? Gick det att räkna fram vad som har skett? Går 
det att visa hur en advokat försöker trixa med sanningen för att lura 
läsaren av en anmälan? Det gör det sannolikt om man använder 
matrisberäkningar !! 
För det behövde man ställa upp en bild över möjliga utfall som 
kunde användas i matrisen. 

Källa: Yakida. Underlag till matrisberäkning. 
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Någon ljög i den skrivna anmälan till JK där Yakida igen anmäldes 
med falska påståenden till JK. Antingen ljög Percy Bratt eller 
Annika Tiger, eller båda två för Justitiekanslern. Genom en 
vetenskaplig sannolikhetsberäkning/datasimulering avsågs att få 
fram det mest sannolika svaret på vem av de båda som lurade JK och 
hotade Yakida. 
 
För att kunna göra en sådan matematisk beräkning behövdes en 
studie av de sannolika händelser som till sist mynnade ut i anmälan 
mot Yakida till JK.  
 
En av huvudpunkterna i Annika Tigers anmälan mot Yakida är 
frågan om det datavirus som hittades under hennes egen domän.  
I anmälan den 2 november 2004, sidan 3, ärende 3820-04-31 till 
Justitiekanslern förklarade Annica Tiger att programmet inte skulle 
vara ett datavirus och hon efterfrågade källkontroll. I samband med 
hennes förklaring till JK likställer hon nu att en sådan anklagelse ska 
jämföras med en anklagelse om "Dataintrång", och därmed utgöra 
grund för "Allmänt åtal". Se bild 1. 
 
Det är alltså här som Annika Tiger ändrar på det verkliga påståendet 
om att det egentligen handlar om ett datavirus. Dataviruset blir nu 
felaktigt istället en fråga om dataintrång, enligt Annika Tiger, se bild 
1, 2 och 3. 
 

Bild 1.. 
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Bild 2 
 

Bild 3 
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Bild 4. Loggfil över Annica Tigers datavirus 
 
Annica Tiger hade verkligen hade lagt ut ett datavirus på internet och 
framkommer i den loggfil som visar på vilken plats låg.. Se bild 4. 
 
I bilden nedan, bild 5 så påstår Annica Tiger vidare att hon inte ljugit 
för någon.  I bild 6 visas det till och med att hon ljög för självaste JK 
ännu en gång. Hemsideadressen www.nodaddy.se är ju hennes egen 
hatblogg. Annica Tiger är därmed den första med att anmäla någon 
till JK för ett brott hon själv har utfört. 
 

Bild 5 
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Bild 6 som visar Annicas egen www.nodaddy.se adress. 
 
I den senare anmälan till JK, ärende nr 1637-09-31 den 27 februari 
2009, försöker nu ombudet förstärka betydelsen av behovet av själva 
anmälan till JK, vilket skulle ge anledning till "allmänt åtal", och nu 
använder ombudet och advokat Percy Bratt först en falsk anklagelse 
på bild 2, om att Annika Tiger anklagas för databrott av Yakida. 
Frågan om dataviruset har nu blivit ett databrott. 
 
För att ytterligare förstärka betydelsen av behovet av anmälan till JK, 
använder sen Percy Bratt en ny falsk anklagelse på bild 3, om att 
Annika Tiger också anklagas för dataintrång, av Yakida. Dataviruset 
har nu blivit ett databrott som skulle vara dataintrång. 
 
För att ännu mera ytterligare förstärka betydelsen av behovet av 
anmälan till JK, nekar nu ombudet felaktigt, på bild 6, till att hans 
klient skulle ha ljugit överhuvudtaget. Att Annika Tiger ljugit i en 
stor omfattning visades enkelt i yttrandet till JK. Hans klient hade till 
och med innan ljugit för både Justitiekanslern, Datainspektionen, 
Länsrätten och Unionens A-kassa. 
För att ännu mera igen ytterligare förstärka betydelsen av behovet av 
anmälan enligt åtalsregeln, påstår nu ombudet felaktigt på bild 6, till 
att hans klient skulle ha försökt föra en dialog och påstår dessutom 
vidare felaktigt att Yakida skulle länka till hans egen klients 
förtalssida. 
   
Vilka omständigheter använde då Annicas advokat som visar att det 
faktiskt handlar om ett bedrägeri från Annica Tigers sida? 
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1) En omständighet som påvisar bedrägeriet är att ombudet Percy 
Bratt anger att Annica Tigers blogg på internet skulle vara av privat 
beskaffenhet. Istället kan med skriftlig bevisning visas, att Annikas 
blogg används under hennes företags namn, nämligen Annica Tiger. 
Percy Bratt försöker istället i anmälan hävda, att det handlar om den 
privata personen Annika Tiger och inte företaget Annica Tiger.  
 
2) Dessutom försöker advokaten göra gällande, att rättstvisten i 
Länsrätten med unionens a-kassa också skulle vara privat. Men 
rättstvisten gjordes i företagets namn. 
 
3) Det går också att visa hur ombudet Percy Bratt eller Annika Tiger, 
enligt min mening, även försöker lura Justitiekanslern, genom att 
förflytta fokus från vad det egentligen handlar om, nämligen frågan 
om dataviruset som istället blir en fråga om dataintrång. För det 
handlar inte om okunskap eller oaktsamhet eftersom Percy 
Bratt/företaget har varit en flitig besökare på Yakida och därför 
rimligen tagit del av den skriftliga bevisningen.  
 
På Yakida finns nämligen inget påstående som binder Annika till ett 
dataintrång. Bara ett sant påstående om att Annika Tiger har lagt ut 
datavirus under sin egen domän. Och detta anser jag, försöker 
antingen Annika Tiger och/eller hennes ombud mörka undan och 
istället försöka få det till en fråga om dataintrång.  
Hade istället Percy Bratt kontrollerat sitt eget påstående i anmälan, 
så hade han själv kunnat rättat lögnen.  
 
Advokat Percy Bratt är därmed, vad som är känt, den enda advokat 
som avslöjats med att lämna in en falsk anmälan till Justitiekanslern. 
Enligt denna korta summering får det anses styrkt att Justitiekanslern 
utsattes för ännu ett bedrägeri av Annika Tiger eller hennes ombud. 
 
Att JK blev lurad visar ovanstående. Det är skriftligen bevisat och 
ställt utom allt tvivel. Endast Bratts felaktiga hänvisning till hans 
klients egna förtalssida räcker för att bevisa det skriftligen. Se bild 6. 
 
Lögnen är den arbetsmetod som används i domstolar med falska 
anklagelser för att få oskyldiga människor i fängelse. Nämligen att 
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advokater ljuger och hittar på falska omständigheter i sina 
anmälningar. Advokat Percy Bratt har nu, medvetet eller omedvetet, 
demonstrerat denna metod med ett verkligt exempel. Men att göra ett 
så dåligt arbete som att bli avslöjad med att lämna in en falsk 
anmälan till Justitiekanslern har ännu ingen advokat avslöjats med. 
 
 
 
MONICA ANTONSSON 

Personen Monica  

 

Personnr: 19490617  
 
Hennes fullständiga namn är Monica Gaby Anita Antonsson och hon 
driver företaget ”Reportagefirman Monica Antonsson”. Monica har 
minst 34 stycken olika bloggar. Mest aktiv just nu är 
monicaantonsson.blogspot.se   
Hon skriver annars på frilansbasis till bl.a. veckotidningarna Allas 
och Året Runt.  
 
Monica är född i Täby Kyrkby i juni 1949, skrek högt och gjorde 
direkt ifrån sig så att personalen klagade. Pappa Arne (född 1926) 
hade ett litet tryckeri i farmor och farfars ladugård i det lilla 
familjelantbruket. Mamma Anne-Mari, också född 1926, lever 
fortfarande och bor också i Vallentuna. 
Monica är 156 cm hög och lär ha en vikt över 115 kg vilket hon 
menar beror på sjukdom, om jag förstått rätt. 
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Monica har ingen direkt utbildning på gymnasiet om jag förstått rätt, 
men har läst kvällskursen på Poppius journalist utbildning,. 
Monica har heller ingen politisk tillhörighet men är närmast 
miljöpartiet. 
 
Monica har två söner, Björn (77) och Thomas (80) med den kungliga 
delen av norska familjen Börretun.  
Fadern har flera gånger fått fly från hemmet. Något som Monica 
tyckte var väldigt "lugnt och skönt", och som hon fortfarande har 
roligt åt och gör sig lustig över i sin blogg.  
Björn har två barn och är kock lär bo kvar hemma hos mamma i 
Vallentuna. Thomas som är lärare bor i Hägersten.  
 
Monica har en hemlig älskare och även en fästman som heter Roger, 
fast Roger har redan en annan fästmö. Tidigare har hon varit ihop 
med Börre och även några som heter Lennart, Stefan som Ulf. Den 
s.k. fästmannen Roger lär vara busschauffören som kört henne till 
Ryssland några gånger. En av de förra fästemännen lär ha varit en 
rånare. 
 
Monica kallar sig för ”feministhumanistmaskulinist” och ser sig själv 
som god person. Den uppfattningen delas inte av alla, utan tvärtom 
har man kunnat man läsa i hennes blogg om att människor hatar 
henne så till den grad att de både vill och skulle kunna döda henne.  
 
"Att ljuga och bedra och förstöra människors liv är liksom Monicas 
grej", - säger människor som drabbats utav Monica. 
 
Monica anser att kvinnor är bättre än män och hon är förespråkare av 
våld. Hon använder sig i synnerhet av sexuellt trakasserier och fegt 
våld mot de människor och barn som hon förföljer på internet. Bland 
annat genom att använda sig av anonyma bloggar. 
Monica Antonsson berättar själv i sin blogg att hon har dessa 
anonyma bloggar i syfte att skada människor och en 
mediaundersökning jag utförde från år 2012 visar att hon står för 
cirka 75-80% av trakasserierna på internet mot vissa enskilda  
personer som trakasserades i hennes bloggar. Monica Antonsson 
brukar kalla människor för psykopater och andra kränkande 
tillmälen,  men människor varnar också för att hon kan bli hur galen 
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och farlig som helst och redan i maj 2011 beskrev en psykolog henne 
för bloggaren Daddy, som en "sadist med störd personlighet", efter 
att en tid studerat hennes texter i hennes bloggar. 
Likheten mellan Monica Antonsson och Knutbysektens Helge 
Fossmo överträffar verkligheten. 
 
En av Monicas specialiteter är att trakassera minderåriga barn.  
Hon avhandlar gärna sin egen vårdnadstvist i sin blogg, om man nu 
kan kalla faderns flykt från hemmet för det. 
 
Monica har inget körkort, har aldrig haft något heller, men hon har 
en röd treväxlars trampcykel. 
 
Ett av Monicas stora intressen är släktforskning och hon har skrivit 
en 300-sidors bok med rött skinnband och guldbokstäver om sin 
farfars släkt från Dalsland. "Förfäder och ättlingar till Olle och Anna 
Britta på Torpet" heter den. 
 
Monica har bott i villa och hus i Bälsta hela sitt liv bortsett från tolv 
år då hon bodde i Ormsta. Monica bor nu ensam med ena sonen i det 
över 50 år gamla kedjehuset med stort renoveringsbehov. Det sägs 
att huset har lappats ihop med stanniolpapper.  
 

Foto anonym: Bällstavägen 55B i Bällsta, Vallentuna 
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Efter två journalistutbildningar slutade hon som läkarsekreterare för 
att bli journalist. 
Som frilansande journalist till bland annat tidningarna Året Runt och 
Allas startade Monica ett stort antal bloggar som hon bland annat 
driver tillsammans med sin väninna Lena Dahlström Johansson. 
Bloggarna har mer blivit kända för att Monicas trakasserar och hotar 
människor och företag bland annat i hemorten Vallentuna, vilket 
medförde att Monica blev polisanmäld flera gånger. 
 
Monica skrev senare boken "Sanningen om Gömda" som kom ut år 
2009, men blev anmäld till Justitiekanslern för att ha brustit i 
källskyddet då Monica blev anklagad för att ha avslöjat 
huvudrollsinnehavarens verkliga identitet. Monica blev friad av JK, 
men det visade sig senare att Monica verkligen hade varit delaktig i 
röjandet av identiteten. Monica hade till och med röjt identiteten på 
källans barn och barnbarn. 
 
Några år senare, år 2011, uppdagades Monica med att sprida falska 
pedofilanklagelser om människor på internet. 
Enligt en mediaundersökning som genomfördes under samma år, så 
är Monica huvudpersonen som ligger bakom huvuddelen av alla 
svenska hemsidor där människor anklagas som pedofiler eller 
sexuellt avvikande på internet. 
 
Det lär också vara Monica Antonsson som startade trenden med att 
markera sina offers bostadsadresser med kryss på kartor på internet. 
Hotfullt pekade hon ut privata bostäder till olika människor hon 
ogillade, och markerade ut bostäderna på kartor. Även fotografier på 
deras hus och hotade att hon skulle komma dit och använda våld. 
Hon samarbetade även tidigt med grov kriminalitet och hon gled mer 
och mer in mot den kriminella banan vilket till slut ledde till att hon 
år 2011 blev stämd till Attunda tingsrätt. 
 
Histogram: 
1949. Monica föddes 
1962-1965. Kingsides artistskola 
1962-1965. Nalen kabarrén 
1962-1975. Sånglektioner 
1964-1965. Postbanken Stockholm 
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1965. Huset av typ kedjehus byggdes.. 
1965-1967. Nöjesskribent turistguiden What´s on 
1965-1967. Sångerska i dansband 
1966-1967. Kartritare Aspegrens ingenjörsfirma 
1967-1969. Assistent till en doktorerande forskare vid 
Tandläkarhögskolan 
1969-1974. Sångerska med eget dansband 
1969-1969. Byggnadsritarexamen 
1969-1984. Läkarsekreterare o medicinsk ritare vid 
forskningsinstitution på Karolinska sjukhuset 
1970. Cervixcancer med två operationer. 
1974. Monica börjar umgås med barnens pappa, Börre Börretun som 
flyttar in i Monicas hus. 
1974. LP:n "Reser vi tillsammans" 
1975. Utomkvädeshavandeskap, dvs extrauterin graviditet 
1977. Sonen Björn föds . 
1980. Sonen Thomas föds . 
1980. Barnens pappa "flyr" från bostaden och hördes inte av på 10 
år. 
1980-2005. Revymamma i Vallentuna 
1982. Dödade grannens husdjur med sina bara händer. 
1982-1985. Volontär vid Norrtelje Tidning 
1984-1991. Redaktör för den statliga forskningsinstitutionen 
Arbetslivscentrums personaltidning och huvudoperatör för dess 
datoranläggning. 
1985-1989. Lokalredaktör med bevakningsansvar Södra Roslagen 
1987. Lions kulturpris 
1988. Fast frilans på Allas Veckotidning, Året Runt och Hemmets 
Veckotidning. 
1989. Boken "En Ärtemarkssläkt" om Olle och Anna-Brita på torpet. 
1989-1990. Journalistskolan i Stockholm. 
1989-1996. Fast frilans Hemmets Journal 
1990 Barnens pappa återkommer efter 10 år. Barnen med Monica 
och pappa har sin första repris och sedan görs ytterligare två försök. 
1991-1991. Praktik TCO-tidningen 
1992-1992. Poppius Journalistskola. 
1993-2000. Lokalredaktör med bevakningsansvar Lokaltidningen 
Mitt i 



 169

1993-2002. Fast medarbetare vid mediaföretag som gav ut Täby 
Centrum Tidning, Entré, Företagsspegeln, Högdalens tidning, Väsby 
Centrum Tidning, Norrtäljemagasinet m.fl. 
1997-2007. Projektledare Lionsprojektet Tjernobyls Barn 
Novozybkov i Ryssland 
1997-1999. Fast frilans tidningen Avisen 
2000-2002. Bilageredaktör Lokaltidningen (Bo & Bygg, hälsa, 
trädgård och motor) 
2001. Folkkampanjen mot Kärnkrafts stipendium 
2003. Årets Vallentunabo 
2004. Chernobyl Unions medalj 
2005. Lions finaste pris Melvin Jones Fellow 
2007. Barnens pappa får för första gången på många år träffa sina 
söner i samband med sonen Thomas bröllop med en känd teveprofil 
som arbetar för kvinnorättsorganisationen "Action-Aid". 
2008. Monica anmäls till Justitiekanslern för att ha röjt utlovat 
källskydd till Mia. 
2009. Guldspadernominerad för boken Mia - Sanningen om Gömda 
2009. Monica hänger ut sina egna barn med personuppgifter och 
personnr i sin blogg och förtalar deras pappa på olika sätt. 
2009. Monica börjar trakassera företag och människor i Vallentuna 
på internet och startar upp sin första ”pedofilhemsida” den kända 
Vallentunabloggen som blir en av Sveriges första pedofilsidor som 
hänger ut människor. Monica startar sedan upp ett antal olika siter på 
internet, men även den kända "SanningaromVallentuna" 
2009. Monica startar den kända hatbloggen Rollebloggen. 
2010. Onsdagen den 4 augusti startar Monica upp sin första 
pedofilhemsida, den kända ”Vallentunabloggen” som blir en av 
Sveriges första pedofilsidor. 
2011. Monica avslöjas med att ha röjt Mias och hennes barns 
identitet. 
2011. Söndagen den 6 mars så publicerar Monica sin andra 
pedofillista. 
2011. Textstudier visar att Monica skriver egna anonyma 
kommentarer i sin egen blogg 
2011. Lördagen den 6 augusti så publicerar Monica sin tredje 
pedofillista. 
2011. Monica avslöjas med att använda sig av "Bluffakturor". 
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2011. Monica blir arg på sin väninna Lena Dahlström Johansson och 
lär ha förrått henne. 
2011. Monica avslöjas som tjuv. 
2011. Monica polisanmäls av flera personer för stölder. 
2011. Monica börjar skriva barnpornografiska texter på internet. 
2011. Monica anses nu som ledande i Sverige med att skapa falska 
pedofilrykten på internet. 
2011. Monica blir som första journalist i världen avslöjad då hon 
lägger ut sin egen falska pedofillista som hon publicerar på internet 
och falskbeskyller också ett stort antal oskyldiga människor för att 
vara pedofiler. 
2011. Monica börjar umgås i sin blogg med den kände 
"Bajsmannen", Lennart Gagerman från FRA under psedonymen 
"Verutschkow. Båda har ett "horn i sidan" till Liza Marklund. 
2011. Monica polisanmäls för "Sexuellt ofredande mot barn", 
polisärende K137371-11 
2011. Monica stämdes för utpressning till Attunda tingsrätt i mål T-
6333-11 
2011. Monica hänger ut sina egna barns syskon och pappas dotter på 
internet. 
2012. Monica polisanmäldes för att ha brutit och förfalskat sitt 
skriftligt utlovade källskydd, ärende K20898-12. 
2012. Monica polisanmäldes för "Ekonomiskt bedrägeri". 
2012. Monica avslöjas som ledare för en maffiagrupp med sin 
namnteckning på ett maffiaavtal. 
2012. Monica hänger igen ut sina egna barn med personuppgifter 
och personnr i sin blogg och förtalar deras pappa på olika sätt. 
2012. Monica polisanmäls för "Ofredande mot barn". 
2012. Monica anmäldes till Datainspektionen. 
 

Vittnen berättar skräckhistorier hur de trakasserats 

 
Ett av de första fallen där en kvinna inte klarade av att hantera andra 
åsikter var den unga adelskvinnan som dödade en av franska 
revolutionens mest kända agitatorer 
Charlotte Cordy mördade Jean Paul Marat 1793. Han låg i ett badkar 
när en ung vacker kvinna ville besöka honom och han släppte in 
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henne och återgick till badkaret och fortsatte samtala med den 
okända kvinnan, när hon plötsligt stack en kniv i honom. 
Marat grundade tidningen "L'Ami du peuple" (folkets vän) där han 
angrepp kungahuset och politiska motståndare och blev språkrör för 
radikala krafter i Paris. Marat menade på att giljotinen var det enda 
sättet att kuva motståndarna. Charlotte ville sätta stopp för den terror 
av avrättningar som hon såg framför sig ifall Marat skulle få 
fortsätta. I domstolen förklarade hon att "dräpt en man för att rädda 
100 000". 
Som straff fick Charlotte möta giljotinen 
 

Foto på tidningen "L'Ami du peuple" 
 
Det är välkänt att Monica Antonsson sedan länge hotat och 
trakasserat olika människor när hon uppenbarligen inte har klarat 
hantera att andra människor har andra åsikter än henne själv.  
Genom olika hämndaktioner har hon försökt att skrämma människor 
till både lydnad och tystnad. Dödshot förekommer och oskyldiga 
människor pekas ut som alkoholister, knarklangare, 
pillermissbrukare, mördare och pedofiler överallt på internet av 
henne. 
 
Historierna om hur Monica har förföljt människor och företag är 
fasansfulla och skräckfyllda och det är svårt att förstå att journalist 
över 60 år kan utföra sådan svårt och hotfull stalking/mobbing. Men 
historierna måste berättas eftersom olika människor har vänt sig till 
YakiDa för att berätta vad de upplevt.  
Sanningen måste fram och här är några exempel på vad människor 
mailat och berättat. 
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En familj berättar hur Monica har kartlagt dem och barnen och 
hänger ut deras bostadshus med adresser. Familjen är rädd för 
Monica och har talat med polisen. Familjen berättar att man har 
förstått att Monica Antonsson verkligen vill döda en i familjen och 
har pratat med flera medlemmar i släkten om den kanske annalkande 
döden. 
 
Flera andra familjer har också varit i kontakt med polisen på grund 
av Monica Antonssons hot och förföljelse. En familj berättar att det 
är ingen tvekan om att Monica dödshotar människor men berättar 
samtidigt att de vet att polisen har ögonen på Monica Antonsson. 
 
En annan familj berättar att det har svårt att tro att Monica 
Antonsson är journalist och en gång blev nominerad till 
journalistpriset "Guldspaden" med tanke på hur dåligt och fult 
Monica Antonsson uppför sig på internet eftersom hon är journalist. 
Familjen tycker det är obehagligt att veta att Monica så ofta spelar in 
sina telefonsamtal i smyg för att sedan användas emot dem. - 
"Monica vinklar till det till något helt annat som jag aldrig har sagt", 
berättar källan. 
Familjen delar också ut en VARNING: "Prata aldrig med Monica 
Antonsson, för hon spelar in telefonsamtalet i smyg och sen lägger 
hon ut det på internet" 
 

En mamma har berättat utförligt hur hon kämpar för att skydda sin 
dotter mot Monicas hot mot det lilla stackars flickebarnet.  
En farmor till en annan flicka som hotas av Monica har till och med 
tagit steget och ryckt in på internet för att försvara flickebarnet och 
pappan mot Monicas trakasserier. 
En tredje mamma vädjar till Monica att slippa sitt barn bli utsatt för 
trakasserierna hos Monica. 
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En kvinna som träffade Monica för första gången berättar på sin 
blogg att hon nästan blev rädd för Monicas onormala beteende. 
 
En ung man är förtvivlad över att Monica skriver på internet om 
pappan och att Monica till och med skriver om pappans svåra 
sjukdomar, som Monica flinar och gör sig lustig över. 
 
En annan man och företagare vars företag Monica Antonsson bidrog 
till att "sänka" har hotats av Monica som dessutom skickat en 
"bluffaktura". Företagaren tvingades till slut att öppna en blogg för 
att berätta om hur han trakasserats av Monica Antonsson. 
Mannen utsattes även för utpressning av Monica, berättar han. 
 
Hemma i Monicas bostadsort Vallentuna är trakasserierna sedan 
länge välkända och även flera invånare känner sig hotade av Monica. 
Familjer är rädda och upprörda. Några gråter och kan inte sova för 
de är oroliga för barnen och de gamla på grund av Monica 
Antonssons trakasserier mot familjerna. 
 
Yakida vet också att flera företag har koppat in polisen på grund av 
Monica Antonssons hot mot företagen. 
I hemorten Vallentuna har polisen fått upp ögonen för Monica och 
har god insyn i hennes trakasserier och hot mot medborgarna i orten 
och på internet. 
 
Personer som följt Monica på internet på avstånd och ser på det här 
utifrån och enligt deras bedömningar är Monicas förföljelse en 
variant av ”stalking med hot”. Det är bland det värsta de har sett. 
"Monica är synnerligen otäck och farlig" - skriver en kvinna som 
drabbats. 
 
Flera människor har också vänt sig till polisen för att deras familjer 
och barn ska kunna bli skyddade mot Monica Antonsson hatiska 
attacker på Internet. En person har till och med anmält Monica för 
"Sexuellt ofredande av barn", berättar Monica i sin blogg. 
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En av anledningarna till att Monica lyckas med att trakassera och 
förfölja människor på internet är att hon har så många olika bloggar. 
Hela 33 stycken olika bloggar varav flera är anonyma.  
 
Minst en person har också anmält Monica till Justitiekanslern för 
”Förtal”. Se bilagan. 
 

Källa. Lista på Monicas alla bloggar 
 

"Stalkern” Monica. 

Monica Antonsson kallar ofta namngivna privatpersoner för stalkers 
men hon själv har länge också kallats för en ”Stalker” som hotade 
och trakasserade företag och hängde ut människor som pedofiler på 
nätet. 
Sedan oktober månad 2011 år stalking förbjudet. En stalker är någon 
som förföljer andra människor på olika sätt. Nätstalking har blivit 
mer och mer utbrett och helt klart innefattas uthängning av 
människor som pedofiler som stalking, eller mobbning.  
Här kan ni läsa om vad andra människor berättat om efter de utsatts 
av mobbing från Monica. Det är allt ifrån att bli uthängda som 
pedofiler, förföljda och till att ha blivit personligt grundlurade. 
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Ett stort antal olika personer har under året 2011 kontaktat Yakida 
och berättat om deras upplevelser och intryck av Monica. Det är 
gripande berättelser över hur de blivit förföljda och uthängda på 
nätet av henne. Eftersom det uppenbarligen finns personer som inte 
tror att detta är sant så visas därför några av mailen. Det har 
inkommit många fler liknande mail från andra personer. 
 
Mail 1.  
Kvinna som är ledsen och känner att Monica kommer att döda 
henne. 

 
 
Mail 2 
Desperat kvinna förföljd av Monica och uthängd som pedofil 
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Mail 3.  
Kvinna som berättar om den stalking hon upplever sig vara utsatt för 

 
 
Mail 4 
Kvinna som ger information om att någon kan råka illa ut p.g.a.  
Monica om informationen sprids. 

 
 
Mail 5.  
Kvinna som kände sig både manipulerad och grundlurad av Monica 
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Mail 6.  
Kvinna som är uppriven utifrån vad Monica skriver. 

 
Mail 7.  
En person som skriver och berättar om vad grannar har att säga om 
Monica Antonsson 

 
Mail 8.  
Kvinna som oroligt berättar om X som grät när X läste vad Monica 
skrivit. 
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Tre vittneshistorier om Monicas trakasserier 

 
Exempel 1- Rolle 
Nedanstående texter kommer från en blogg som har försvunnit från 
internet. I bloggen berättade en invånare i Vallentuna hur han blivit 
förföljd och trakasserad av Monica Antonsson och hennes väninna 
Lena Dahlström. 
Namnet på den utsatta mannen har dock ändrats. 
 

”ÄRENDE MONICA ANTONSSON m.fl. Efter flera 
månaders tystnad så skriver jag på bloggen igen. 
Dubbelklicka på bilderna så går dom att läsa. Detta inlägg 
handlar om den förföljelse som jag anser att Monica 
Antonsson utsatt mig för. 

Jag har för några veckor sedan anlitat Advokat med 
specialistkompetens på just detta område. Advokaten har 
gått igenom Antonssons bloggar och alla kommentarer som 
handlar om mig och ovan ser ni resultatet So far. Här på 
bloggen kommer ni att kunna följa händelseförloppet i 
stundande process. Jag kommer inte att skriva grundlösa 
påståenden. Det gör Antonsson så bra själv. Detta blir nog 
mest torra fakta. I går fredag fick Monica Antonsson och 
hennes väninna varsin skrivelse från min Advokat, se 
nedan. Läs och begrunda. Antonsson har beskyllt mig för 
det mesta, känns det som, men nu är det slut. Det blir inga 
förlikningar eller andra överenskommelser med henne. Mitt 
mål är ett enskilt åtal med yrkande om ett mycket kraftigt 
skadestånd, mot Antonsson och möjligen även mot Lena 
Dahlström-Johansson. Nu skall detta utredas grundligt och 
en gång för alla. Ursäkta dokumentens placering. Lite 
knepigt detta. Här nedan hittar Ni Monica Antonssons 
svarsmail till min Advokat. Helt obegripligt. Jag begriper 
inte vad hon menar. Gör någon det. Enligt min mening är 
det något förvirrat. 

Från: "Gabys" <gabys@telia.com> Datum: 1 juli 2011 
23:19:15 CEST Till: "Niclas Carlsson" 
<niclas.carlsson@timeadvokatbyra.se> Ämne: Re: Olle 
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Larsson ./. Monica Antonsson Hej, Jag har begärt totalt 
besöksförbud för Olle inklusive all form av kontakt digitalt, 
torpeder och så kallade ombud. Jag utgår från att du 
respekterar det. Jag kan inte öppna bifogad fil och jag 
motsätter mig ditt brev. Det ska följaktligen inte belasta min 
brevlåda. Och det ska du se till. Oavsett vad det innehåller 
så bestrider jag det med kraft. Om det i sin tur kräver en 
samtidig polisanmälan så inger jag en sådan. Vill du 
diskutera mina bloggar så är Datainspektionen rätt instans. 
Dem talar jag gärna med. Och alla andra myndigheter. Jag 
har däremot ingen som helst skyldighet att tala med vare sig 
dig eller din uppdragsgivare. Diskussionen är avslutad. 
Vänligen Monica Antonsson Upplagd av OLLE 
BLOGGEN kl. lördag, juli 02, 2011: 

måndagen den 11:e juli 2011 ANTONSSON, ÄRENDET 
FORTSÄTTER Idag har jag haft överläggning med min 
Advokat och följande är beslutat. Advokaten kommer nu att 
upprätta och inge en stämningsansökan gentemot Monica 
Antonsson med yrkande om skadestånd. Denna 
stämningsansökan kommer att presenteras här så fort den 
finns i utskriven form. Utöver detta kommer Polisanmälan 
att inges samt i viss del, enskilt åtal. Denna omfattning 
beror helt på i vilken del allmänne åklagaren tar upp det 
som Polisanmälts. Om han väljer att inte göra det, finns 
utrymme för enskilt åtal. Upplagd av OLLE BLOGGEN kl. 
måndag, juli 11,  

 

fredagen den 29:e juli 2011 ÅTAL PÅ GÅNG Jag har idag 
haft nya kontakter med min Advokat och åtal är på gång 
och väntas komma in i mitten på augusti månad. Jag gör 
som jag sagt. Jag kör detta i botten. Nu är det nog. Tyvärr 
kan jag av processtekniska skäl inte tillåta nedsättande eller 
hatiska kommentarer för de skulle bli för tråkiga för de 
svarande och skulle skada processen. Dessutom hänger jag 
inte ut någon på min blogg. Jag håller er fortlöpande 
informerade. Upplagd av OLLE BLOGGEN kl. fredag, juli 
29, 2011 0  
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Exempel 2 - Eva 
Eva är utbildad informatör och har tidigare arbetet för Rädda Barnen. 
Nu när hon är sjukpensionerad tillbringar hon dock fortfarande tid 
med att engagera sig i fall där barn kan ha blivit orättvist behandlade. 
I fredags blev hon namngiven i Newzglobe, efter att författaren 
Monica Antonsson kallat henne för den värsta häxan i 
bloggvärlden......... 
 

-Oavsett vad hon gör så drar hon in mig på något vänster för 
hon är helt besatt av mig. Hon har hängt ut mig med bild på 
mitt hus, adress till försäkringskassan för att jag ska 
anmälas så att jag inte får ha min sjukpension... Hon håller 
på och knäcker mig totalt. 

 
Eva berättar, att anledningen till varför Antonsson ogillar henne, 
grundar sig i någonting som hände innan Antonsson släppte boken 
”Mia: sanningen om Gömda”. 
 

Det hela började innan boken kom ut, när Monica började 
berätta om den. Då skrev Monica en mycket negativ 
kommentar om en pojke som Liza Marklund har skrivit 
krönikor om. Och den här pojken känner jag. Det är en 
pojke som jag älskar, så då kommenterade jag hennes text 
på ett trevligt sätt. Jag bad henne tänka sig för om hur hon 
uttalade sig om den här pojken. 

 
Där satte det igång. Antonsson började direkt ifrågasätta Evas 
identitet och varför hon hade haft så många utropstecken efter sin 
kommentar. För att göra en lång historia kort, spolar vi fram till när 
det brast för Eva. 
 

Hon uppmanade alla sina läsare till drev om mig. Det här 
resulterade i att hennes läsare hängde ut mig med bild på 
huset och en uppmaning att de skulle kontakta 
Försäkringskassan. Hon ville att alla läsare skulle 
mailbomba dom, så att jag inte får någon sjukförsäkring. 
Hon tyckte att jag borde räkna gem på Samhall, säger Eva. 
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Antonssons drev fungerade delvis. Många kontaktade 
Försäkringskassan och hade det inte varit för att Evas 
sjukdom var så pass allvarlig, hade hon kunnat få stora 
problem. Eva poängterar, att Antonsson har spridit felaktig 
information om henne på sin blogg.  

 
Allt detta, i samband med bilder på huset, adresser etc, gör att Eva 
ifrågasätter om det Antonsson gör är lagligt. 
 

Jag känner att den viktiga frågan i det här fallet faktiskt är, 
hur lagen inte kan hjälpa dom som känner sig totalt 
uthängda. Internet har hunnit före lagen och det händer 
ingenting med anmälningarna, säger Eva uppgivet. 

 
Artikeln ovan som kommer från Newzglobe återges till viss del här. 
Orginaltexten är skriven av Gabriella Lahti 
Med hänsyn till den av Monica Antonsson uthängda kvinnan har 
hennes namn refuserats till Eva 
 
Källa: http://www.newzglobe.com/it/20100208/pa-tanternas-
bloggar-ar-allt-tillatet 
 
 
Exempel 3 - John 
En annan familj utsattes för trakasserier under flera år. Monica 
byggde flera anonyma hatbloggar om familjen. Hon tog också hjälp 
av Lennart Gagerman, som hon har ett förhållande med vid sidan 
om. Monica hjälpte honom med de anonyma hatbloggarna och 
stöttade honom i trakasserierna. 
I dag vet man att Monica har försökt att få mannen i familjen att bli 
skadad, och enligt en källa så ska Monica ha försökt att ”leja 
mördare” för att döda pappan i familjen. Polisen känner till detta. 
 
Monica har också anklagat pappan för att ha surfat på barnporr från 
sitt jobb. Monica har även ringt till mannens chef  och hotat 
företaget. När hon inte fick något stöd där så skrev Monica brev till 
företagsledningen med påhittade lögner om mannen.  
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En tid efteråt visade det sig att Monica hade samlat på information 
om familjens minderåriga barn i syfte att trakassera och hota det lilla 
barnet. Till slut gjorde Monica Antonsson en attack mot barnet i 
bostaden och skrev ett mycket hotfullt brev till barnet. Syftet var att 
skada barnet. 
Monica uppmanade även sina läsare att åka till Lidingö och 
fotografera barnet i skolan när det var på toaletten och kissade. 
Monica har även letat efter någon galning med vapen och satt ut ett 
pris på 40.000 till den som krossade (dödade)  John.  
 
Ibland satt Monica ut små dödsnoveller i sin blogg om hur John 
skulle dödas och familjens hus sprängas. 
 

Källa: Monicas hatbrev till modern och det utsatta barnet 
 

Monica stäms till Attunda tingsrätt 

 
Exempel 1 i föregående kapitel är skrivet av företagaren Rolle i 
Vallentuna som länge hade trakasserats på internet. Den 23:e augusti 
2011 får han nog och stämmer Monica till Attunda tingsrätt i mål T-
6333-11. Monica Antonsson stäms för försök till "utpressning", eller 
i vart fall olaga tvång eller ofredande   
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Nu börjar Monica också sitt psykologiska krig mot Rolle. Bland 
annat skickar hon honom privata mail om att ”tre jugoslaver som 
inte såg snälla ut letade efter honom”. Och sänder honom också en 
bluffaktura på arbeten som han inte har beställt av henne. Beloppet 
var satt till drygt 164.000 kr 
I fakturan hade hon dels tagit upp kostnader för en släktforskning 
som aldrig beställts, dels kostnader för att upprätta Rolles egen 
privata blogg, ”Rollebloggen.blogspot.com”. Dessutom hade han 
aldrig bett henne göra någon blogg.  
 
Det som tar priset är att Monica debiterade honom 10.000 för  
boendet i hennes hus i Spanien dit hon bjöd honom med en av 
hennes barndomskamrater och författarinnan Elisabeth Hermon. Det 
vara alltså ett sällskap om fyra personer som åkte. Rolle hade 
dessutom betalat resan för Elisabeth Hermon för hon hade inte råd 
att åka. I Spanien betalade han också många middagar.  
 

Källa: Monicas bluffaktura till Rolle 
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I sin stämningsansökan redogör Rolle varför och hur han har utsatts 
för utpressning. Företagaren Rolle var helt enkel mycket hotad och 
hade utsatts för en svårartad förföljelse..  
 

Källa: Stäningsansökan till Attunda tingsrätt mot Monica i mål T-
6333-1 
 
Den 17:e oktober 2011 skriver Monica i ett mail till Rolle att hon vill 
förlikas med honom och hon skriver. 
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 ”Om det är intressant för dig så kan jag åtminstone tänka 
mig att byta jämt upp” 

 
Rolle och Monica bestämmer sig då för att bli överens om att avbryta 
den juridiska processen och de skriver på varsina inbördes avtal vilka 
signeras hos Monicas advokat den 26:e januari 2012.  
Efteråt bjuder Rolle på en god lunch med räksmörgåsar och kaffe. 

Källa: Förlikningsavtal mellan Rolle och Monica 
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Detta avtal måste vara  Sveriges första avslöjade maffia-avtal. 
Avtalet är det skriftliga bevis som behövdes för att bevisa att 
organiserade kvinnliga maffa-ligor verkligen existerar på internet.  
Och tack vare att Monicas namnunderskrift fanns med i avtalet 
kunde medlemmarnas identiteter säkerställas.  
 
Dagen efter avtalets gällande hade ändå en ny blogg om Rolle 
startats som innehöll Monicas material och som hon gjorde reklam 
för.  
Inte heller hade Monica raderat de övriga bloggar hon hade om 
Rolle. Företagaren blev helt enkelt "lurad" igen av sina vän. 
 
I stämningsansökan kan man även se att Monica Antonsson i sin 
egen blogg skrev VARFÖR hon gjorde den nya hatbloggen om 
företagaren Rolle, nämligen för att förmå honom att utöva 
påtryckningar mot hemsidorna Yakida och Daddy så att dessa båda 
raderade information om henne. Innan dess skulle hon inte stänga  
sin blogg, skriver hon.  
Monica själv hade satt företagaren i en gisslansituation och hade sin 
blogg för att utöva utpressning mot honom där hon krävde av honom 
att utföra handling 
Här handlade det alltså inte alls om att påvisa en lögn, som Monica 
försöker göra gällande i maffiaavtalet. 
I maffiavtalet däremot, påstår hon, att det istället handlar om bevisa 
motsatsen vad som angetts på Yakida, alltså att Yakida ljög, som hon 
brukar kalla det.  
Skillnaden mellan i vad Monica själv påstår i sin blogg och vad som 
anges i avtalet, är alltså att i ena fallet handlar det om att förmå 
företagaren Rolle att utföra något arbete jämfört med att motbevisa 
en lögn. Och det är inte samma sak att utsätta någon för utpressning 
jämfört med att försöka påvisa en lögn. 
 
Men varken Yakida eller Daddy ljög. Allt var sant som de skrev 
eftersom Monica hade haft en "hemlig" blogg om företagaren. Det 
erkänner hon ju själv i sitt eget mail, se bilden. Och dessutom hade 
hon själv skrivit i sin blogg om när företagaren Rolle hade vänt sig 
till henne i förtroende. 
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I mailet från Monica berättar hon att företagaren Rolle inte vet vem 
som ligger bakom hennes blogg som trakasserade honom.  
Den enda som bevisligen kunde avslöjas som en lögnare, var Monica 
som ständigt avslöjas som en utskämd lögnare. 
 

Källa: Monica Antonssons mail till Yakida om Rolle 
 
 
Företagaren Rolle blev lurad 
Så här som bilden nedan visar såg Monica och Lena Dahlströms 
blogg ut om Rolle innan den stängdes ner den 29 januari 2012, enligt 
avtalet företagaren tvingades skriva under. Istället startade en ny 
blogg om honom.  
 
Det framkommer när man granskar de båda bloggarna, att det är 
inget tvivel om att Monica eller Lena har varit med och tagit fram 
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den nya hatbloggen om Rolle, jämför bilderna. Då ser man att det är 
samma texter, fotografier, och struktur på den nya bloggen. 
En sådan blogg tar också lång tid att bygga. 

 Källa: Rolleponke.blogspot.com 
 
Bilden nedan visar att den nya hatbloggen startades den 28:e januari 
2012, och i bilden ovan ser man att den nya bloggen fick reklam i 
Monicas blogg sista dagen innan den skulle läggas ner, enligt avtalet 
den 29:e januari 2012.  
Den anonyma administratören kallade sig för "rulleponken" och 
lämnade en anonym hotmail adress till dem som sökte kontakt. 

Källa: Rolleponken.blogspot.com 
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Det framstår som helt klart att Rolle igen blev "lurad" igen av sina 
vänner, trots att han i sin förhoppning skulle få slippa fortsatta 
trakasserier på internet. 
 

Monicas hot och våldsamheter  

 
Genom Monicas bloggar har flera olika människor och familjer 
utsatts för direkta dödshot eller liknande och polisen kopplats in.  
Här är några exempel : 
 
Monica Antonsson hotade en man 3 mars 2010 med att om hon 
kunde så kanske hon skulle "sprätta lite sårande dynga" på honom 
på internet.  
En ung kvinna som var utsatt för hot om hedersvåld drabbades och 
skulle också straffas i Monicas blogg.  
En annan ung kvinna pekades ut som "häxa" med kriminella 
kontakter och skulle också straffas. Hon blev utpekad som pedofil. 
Efter uthängningen i Monicas blogg var någon och ristade in ett 
kryss på hennes dörr. Förtvivlat försökte kvinnan slippa Monicas 
hatangrepp på nätet. 
 
En annan pappa i Vallentuna lever i ständig oro och Monica har 
krävt av mannen att lyda henne, annars kan pappan komma att 
utsättas för ytterligare hot och möjliga mordförsök, samtidigt som 
Monica skickade honom hotfulla mail. För att rädda sitt företag 
tvingades mannen att skriva under ett kontrakt för att Monica inte 
skulle hota och trakassera honom mera. 
 
Ytterligare en annan man fick den 15 maj 2011 av Monica 
meddelandet "Om jag vore du skulle jag flytta från Tjörn". Annars 
var risken stor att något skulle hända mannen, enligt Monica. I ett 
annat fall skriver Monica att "För det uttalandet ska han krypa i 
skiten och be om ursäkt!" 
 
Monica berättar också i sin blogg hur hon "fightas" med människor 
och använder "fulknep" på internet men också att hon önskar att 
människor verkligen ska brinna och dö. Hon skriver också att den 
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som försöker "kriga" mot henne kommer att förlora och vid ett 
tillfälle skriver hon "Vi kommer att ta hem det här spelet. Förr eller 
senare. Tro för all del inget annat." 
På Facebook beskriver hon sitt också gillande att människor sprängs 
till döds. 
 I ett annat fall, den 16:e augusti 2011 har hon t.o.m. pekat ut 
adressen till ett av sina hatoffer och att hon hoppades någon åker dit 
och misshandlade offret. 
Det är heller ingen tvekan om att Monica Antonsson verkligen har 
haft för avsikt att försöka få minst en person i Stockholmstrakten 
mördad, enligt de undersökningar som gjorts och som polisen känner 
till.  
 
Hon berättade den 9:e april 2011 i sin blogg att hon ska ta död på 
pedofiler och dessutom försökte hon den 9:e april 2012 att "låna en 
galning med vapenlicens". Monica t.o.m. satte ut ett pris på 40.000 
kr till den som "dödade" en viss person och hon berättade också att 
hon ville att hus skulle sprängas i luften. 
 
Monica Antonsson använde ibland även "torpeder" för att  ringa och 
trakassera människor i deras bostäder för att förmå bloggare att ta 
bort sina artiklar om Monica nämndes i texten.  
I andra fall har Monica försökt att förhandla med "sina fiender" 
genom att försöka genomföra byteshandel med radering av artiklar i 
deras respektives bloggar. 
 
Monica och hennes bloggvänner har också i flera år trakasserat och 
hotat en berömd och vacker svensk kvinnlig journalist och hennes 
familj, både på internet och hennes arbetsplats.  
Monica har i flera år studerat och läst journalistens blogg och noga 
följt hennes arbeten för att sedan på olika sätt kränka henne. Flera av 
Monicas olika bloggar har nästan dagligen bara handlat om den 
kvinnliga journalisten som kallades för "kvinnohatare" och en "sjukt 
bitter och förgrämd barnlös kvinna".  
Den 3 september 2010 kallades dessutom journalistens mamma för 
psyksjuk. Monica har då också publicerat foton och personlig 
information om journalisten.  
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Till och med pappan i familjen namngavs och trakasserades och hans 
företag publicerades i Monicas blogg där mannen utmålades som 
pedofil. 
Monica förefaller besatt av den kvinnliga journalisten och stoltserar 
också i sin blogg att hon minsann också har kopia på familjens 
vårdnadstvist. Den 4 maj 2011 hotad Monica med att hon kanske 
skulle ringa och prata med familjens dotter, för att få journalisten att 
"lyda" Monica.  
Vid andra tillfällen skriver Monica att journalisten "kan gott vara 
orolig" och hoppas att journalistens karriär snarast går i kras. 
Egentligen handlar Monicas vendettakampanj om att Monica inte 
fick köpa in sig i det gemensamma bokförlaget, som inte ville ha 
något att göra med Monica. 
 
Monica anhängare, Lena Dahlström, hjälpte Monica i trakasserierna 
mot den  utsatta journalisten som pekades ut som en kvinnlig pedofil.  
Den kända journalisten blev till slut den 6 oktober 2011 dödshotad. 
YakiDa kan avslöja, att efter mordhotet har Monica Antonsson 
fortsatt att trakassera den hotade journalisten och hotet har också 
publicerats av Monica i hennes egen blogg. 
 

Mordhotet på den hotade kvinnliga journalistens blogg 
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Människor har också berättat att de lever i skräck för Monica 
Antonsson och förtvivlat meddelat till Yakida hur de förföljts och 
trakasserats av alla hennes lögner där Monica ljuger om dem. 
Man ser Monica som ett allvarligt hot mot deras familjer och barns 
säkerhet. "Barnen är rädda och gråter. De gamla kan faktiskt dö", 
berättar någon. 
 

Monica Antonsson - journalisten som utnyttjar andra 

 
Här kan man exempel på hur Monica Antonsson försöker utnyttja 
andra personer och vänner för att sprida hennes eget skvaller och 
trakasserier. Precis på samma sätt som hon såg till att identiteten på 
bokfiguren Mias identitet blev röjd i hennes egen bok, och som 
faktiskt Monika Antonsson blev granskad av Justitiekanslern. 
 
Exempel 1: 

2009-02-28 Hej xx, Jag fick nedanstående mail...Är detta 
något du eller dina kompisar skulle kunna hjälpa till med? 

Hej igen, Monica! Och grattis till att Skavlan verkligen 
klädde av Liza. Hon bidrog ju en del själv också. Rena 
njutningen. Alice Bah lyckades, kanske oavsiktligt, få in en 
känga som måste ha gjort ont i Liza. Hon blev så beklaglig 
när hon liksom såg sig själv utifrån och började skämta om 
sitt varumärke som om det inte gällde henne själv. Det var 
då jag faktiskt började tycka synd om henne. Men det 
hjälper inte. Liza är farlig. Hon är just den sortens fanatiker 
som Amos Oz varnade för (och det bekände hon t o m!). 
Därför vore det väl lämpligt om den internationella 
förlagsvärlden uppmärksammades ang hennes 
skandalstämpel, i synnerhet James Patterson som hon ska 
skriva en bok med.….Jag vågar inte tipsa det här anonymt 
på din blogg med tanke på IP-adresser od, men du kan väl 
ge dina läsare tipset från en anonym om de två stora 
publikationer som alla världens förläggare och agenter 
läser: 
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http://www.thebookseller.com/ 
http://www.publishersweekly.com/ 

Det är dem man ska informera om Lizas förlorade 
trovärdighet och den stora skandalen i hennes hemland. Det 
finns FB-bloggare som kan göra det jobbet. Så lägg ut de 
adresserna! 

 
Exempel 2: 

Monica Antonsson 2009-01-28 Hej! Hoppas du kom hem 
ordentligt. Jag länkar till dig och din sara-text nu. Bifogar 
också en bild på Sara o hennes son Sean som jag hittade på 
brorsans my space-sida innan den stängde. Jag lade ut den i 
går men fick omedelbart veta att det var farligt för mig. 
Men om du lägger ut den så kommer ingen åt oss. Jag 
länkar till dig som sagt. Hej svejs! Monica 

 

Källa: Mail från Monica till bloggen Daddys 
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Exempel 3: 

2009-12-20 Kolla min blogg. Med detta: PS. Polisen har 
redan tillgång till allt grävmaterial. DS menar jag - enbart - 
att genom publiceringen är även polisen underrättad. Id-
frågor svarar jag inte på. Gör gärna Läskiga Ligan avsnitt 
på era bloggar...Hej svejs! 

 
Exempel 4: 

25 mars 2010 14.27 YY, Du gör som du har samvete till. 
Om du har något. Jag tror inte det längre. Empatistörning 
eller vad kallas det i din värld? Vilken diagnos vill du själv 
ha? Alla vet verkligen inte vem bloggägaren är. Det gör 
bara de tio ja-sägarna som fjantar omkring i din blogg. 
Andra som kommer till min blogg vet inte vem som avses. 
Jag tycker verkligen inte att det är okej att du och dina 
polare diskuterar mig. I varje fall inte med namn. Men sånt 
sysslar du med utan att skämmas. Jag tvingas till och med 
ståta med hela namnet i rubriken. Känns det bra för dig? 
Njuter du? Jag antar det. Sånt gör du för att du är elak, YY. 
Jag har god lust att lägga ut kommentarerna jag tog bort - 
inklusive dina svar. 

 
Samtliga dessa mail med avsändaren Monica Antonsson 
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Monicas blogg i Vallentuna användes som ”pedofilsida”. 

 
Monica Antonsson första ”pedofillista” publicerade hon i 
Vallentunabloggen redan den 4.e augusti 2010.  
Bloggen drevs av både Monica Antonsson och väninnan Lena 
Dahlström som också var en av skribenterna. 
 

Källa: Vallentunabloggen.blogspot.com 
 
”Barnsexförbrytare i grannskapet”, lyder rubriken. 
 
För första gången kan de kvinnor i Sverige som ligger bakom att 
människor hängs ut som pedofiler kunnat avslöjas. Kvinnor som 
själva skriver barnpornografiska texter på internet och som umgås 
med andra med intresse av barnporr och som gör egna pedofillistor. 
Ligan kunde avslöjas i samband med när de försökte utöva 
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utpressning på internet genom att anklaga oskyldiga för innehav av 
barnpornografi. 
 
Vallentunabloggen är vad som är känt Monica Antonssons första 
pedofillista. Bloggen som riktade sig till invånarna i Vallentuna 
kommun där det uppdaterades om olika aktuella händelser som sker i 
kommunen.  
Bloggen fungerade som konkurrent till lokaltidningen Steget som 
också utkommer varje vecka. 
Enligt Steget, så har Vallentunapolisen tagit ett rejält kliv ut på nätet 
och har till och med en egen Facebook sida för att få kontakt med 
invånarna och att polisen även finns med på mikrobloggen Twitter. 
Monica Antonsson däremot hävdar istället att polisen inte ens har 
tillgång till internet, berättade hon i en av sina bloggar. 
 
Vad de flesta i Vallentuna inte kände till om bloggen är att den också 
användes som en ”pedofilsida” för att hänga ut människor som 
dömda pedofiler och på annat sätt trakassera invånare på internet. 
Bland annat kritiserade bloggen enskilda företag och politiker som 
man i bloggen både häcklade och gjorde sig lustig över. 
Bloggen fungerade som en personlig hatblogg åt Monica och Lena, 
men det förekom ibland att någon restaurang som någon av de båda 
har besökt lyftes fram och fick positiv reklam. Även lokalradion 
sponsrades. 
 
I Vallentuna är folk rädda för att bli uthängda i Vallentunabloggen, 
berättar Monica själv på en annan av hennes alla andra bloggar. 
En familj i Vallentuna utsattes för så hårda trakasserier av Monica 
Antonsson att barnet i familjen grät och fick tröstas, skriver en vän 
till familjen. En annan kvinna anställd på Täby kommun beskylldes 
för att ta provision.  
 
Vallentuna fick år 2011 priset för "Bästa tillväxt i Stockholms län". 
Men i bloggen utsattes också olika företag i Vallentunas kommun för 
hatangrepp och man har nu börjat misstänka och undersöka om det 
finns ekonomiska uppgörelser och om företag betalar för att inte 
utsättas för hatattackerna på internet. Det skulle i så fall kanske 
påverka företagandet i kommunen negativt, och arbetstillfällen gå 
förlorade.  
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Företag har utsatts för extrema trakasserier, ren förföljelse, av 
Monica Antonsson och man vet redan att Vallentunaligans 
långvariga trakasserier redan har orsakat företagare i Vallentuna 
omfattande kostnader.  
 
I Vallentunabloggen återgavs även polisrapporten med beskrivning 
över närpolisens aktiviteter och vilka brott som inträffat varje vecka. 
Polisen visste förmodligen inte om att de blev utnyttjade i och med 
att bloggen då skulle få en mer seriös framtoning och locka till sig 
invånare i Vallentuna, fast bloggen i själva verket var en 
”pedofilsite”. 
Polisen hjälpte därmed ovetandes faktiskt till med att hänga ut 
invånare i Vallentuna som pedofiler.  
Bloggen är det första kända fallet som visar att till och med polisen 
troligen lurats att hjälpa till med uthängningar av dömda 
sexförbrytare på internet.  
Det ryktas nu att polisen tagit avstånd från bloggen och inte längre 
tänker medverka. 

 
Foto Yakida. Närpolis i Vallentuna. 
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Sexuellt ofredande mot barn 

Den 26 januari 2014 skrev journalisten Monica Antonsson i sin 
blogg att hon blivit polisanmäld för att ha sexuellt ofredat en ung 
pojke vars familj hon hade trakasserat under flera år i sina bloggar. 
Monica Antonsson försökte skoja bort polisanmälan och lura sina 
läsare med att inte låtsas om det verkliga fallet. Istället anklagade 
Monica Antonsson en oskyldig person för att hon blev polisanmäld 
för sexuellt ofredande mot barn. Samma lögn skriver hon 2017-04-
18 till Stockholms tingsrätt i mål PMFt 2158-17, aktbilaga 13. Även 
till Attunda tingsrätt i mål FT 2555-17 aktbilaga 138 + 150 påstod 
hon samma lögn. 
 
Det verkliga fallet gällde istället när Monica Antonsson skrev i sin 
blogg 18:e februari 2012 om att en person polisanmält henne, citat 
"för sexuella trakasserier av barn".  
Den 18 augusti år 2011 hade nämligen Monica Antonsson från 
Vallentuna blivit polisanmäld för sexuellt ofredande mot barn, 
polisärende K137371-11 . 
 
Så här skrev en pappan som trakasserades av Monica Antonsson i ett 
utkast till brev till polisen den 4 augusti 2011 i samband med att han 
polisanmälde henne för sexuellt ofredande mot hans lilla dotter: 
 

”Denna vansinnesjakt på namngivna människor och i mitt 
fall även mitt barn måste jag ha hjälp med. Det är 
omänskligt att leva under den här sortens förföljelse. ....I det 
läget är man maktlös och knäckt. I ljuset av detta är det 
Monica Antonsson sysslar med än mer avskyvärt. Jag ber 
därför ödmjukast om hjälp innan jag fullständigt dukar 
under. ” 
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Källa: polisanmälan mot Monica för sexuellt ofredande 
 
Den 18 augusti år 2011 polisanmäldes Monica för sexuellt ofredande 
mot barn, polisärende K137371-11 . 
Anledningen till anmälan var att Monica under lång tid publicerat 
foto och namnuppgifter på en minderårig flicka som i Monicas blogg 
blev utsatt för sexuellt kränkande beskrivningar. Även pappan 
namngavs i kränkande texter. Monica hotade även pappan den 15 
maj 2011 öppet i sin blogg med att han skulle utmålas som pedofil i 
hennes blogg om han inte utförde Monicas order. Detta utgjorde 
grunden för själva anmälan och som var fullt rimlig. Monica 
använde den lilla flickan som verktyg i ett verbalt sexuellt ofredande. 
 
Enligt Wikipedia så beskrivs ett sexuellt ofredande i brottsbalken 
som "Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt 
berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller 
medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt 
ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den 
som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka 
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obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på 
ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet."'' 
 
Pappan som anmälde journalisten Monica för sexuellt ofredande 
handlade således helt korrekt och försvarade sin dotter inom lagens 
ramar. 
 
Varje handling av sexuell inriktning mot en enskild person innebär 
inte att brottet sexuellt ofredande anses begånget, men en 
förutsättning för sexuellt ofredande som detta fall, är att den utsatta 
flickan är under 15 år, vilket innebär att det räcker att texterna 
skrivits på ett sådant sätt som leder till att den utsatte blir sexuellt 
kränkt. Det behöver alltså inte bevisas att flickan eller pappan kände 
obehag eller att den sexuella integriteten verkligen blev kränkt. 
 
Monica Antonsson har också utfört gärningen avsiktligt, vilket man 
förstår då hon hotar pappan med att han skall lyda henne, för annars 
skulle ännu mer sexuella trakasserier om flickan skrivas i Monicas 
blogg. I och med det, så skulle Monicas kunnas ställas ansvarig för 
brottet sexuellt ofredande, eftersom Monica bevisligen hade ett 
uppsåt. 
 
Ett annat exempel på handlingar som kan omfattas av sexuellt 
ofredande kan vara tydliga sexuella kontakter per telefon eller email. 
Det räcker att handlingen utförts på ett sätt som leder till att den 
utsatta typiskt sett blir sexuellt kränkt. Det behöver inte bevisas att 
personens sexuella integritet verkligen blev kränkt. 
Se statistik från BRÅ som beskriver fördelningen och utvecklingen 
av sexualbrott. 
 
Enligt BRÅ anmäldes 16 900 sexualbrott under år 2011 varav hälften 
av brotten klassas som sexuellt ofredande eller blottning. Män utgör 
majoriteten av dem som misstänks för sexualbrott. Bara omkring två 
procent är kvinnor. Under år 2010 kunde 19 procent av 
sexualbrottsfallen binda en person till brottet och 1,300 personer 
kunde lagföras för sexualbrott som huvudbrott. Av dessa fick 30% 
fängelse. 
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Mörkertalet bedöms vara 80-90%, vilket inte kommer till polisens 
kännedom. Under de senaste tio åren har antalet anmälda sexualbrott 
ökat konstant, mycket tack vare internet. 
Därför är det viktigt att lyfta fram att Monica Antonsson blev anmäld 
för sexuellt ofredande. Det är särskilt viktigt eftersom Monica efter 
anmälan har hotat att hämnas på pappan som skyddade sin lilla 
dotter. 

 
Det är också viktigt att se kopplingen till Monica Antonssons övriga 
kriminella handlingar. Handlingarna är nämligen inte isolerade 
händelser utan gärningarna har anknytningar ihop med varandra. 
 
Att bli utsatt för ett brott väcker många känslor hos alla inblandade. 
Ibland blir de konsekvenserna allvarliga och negativa som offret får 
dras med hela livet. Om det är på det sättet, så är det socialtjänsten i 
kommunen där man bor som har skyldighet att hjälpa dig. 
Alla brottsoffer reagerar individuellt, men att känna skam och skuld 
över det som hänt är mycket vanligt, trots att det är man själv som är 
offret. Man kan också känna hat och och ilska mot gärningspersonen. 
Man kan också känna ett stort behov att hämnas. Dessa reaktioner 
och känslor är inget onormalt. Framförallt kan det ta lång tid att 
glömma vad som har hänt. Sexualbrott leder generellt sett till 
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allvarligare psykiska reaktioner än våldsbrott, som i sin tur ger 
allvarligare reaktioner än egendomsbrott. 
Övergrepp i nära relationer där våldet har utövats i hemmet ser man 
extra allvarligt på eftersom det är där man har sin trygga plats. 
Ett brott där motivet är att kränka en person på grund av etnisk 
ursprung, hudfärg, nationalitet eller trosbekännelse ser man extra 
allvarligt på i Sverige och uppfattas som rasistiskt, eller 
främlingsfientligt. 
Att vara sig själv är inget brott. Vid hatbrott har förövaren uttryckt 
sitt hat mot personer hon upplever som annorlunda och kan vara 
vilket brott som helst som till exempel verbala övergrepp, 
trakasserier, våld skador på egendom, mobbing eller klotter.  
Olaga diskriminering och hets mot folkgrupp är typiska exempel på 
hatbrott. Det som karaktäriserar ett hatbrott är att brottet skadar både 
fysiskt och psykiskt och begränsar levnadsutrymmet för den 
drabbade. 
 
 
Note*: Det är i dagsläget inte känt huruvida anmälan mot Monica 
Antonsson har lett till åtal, eller om förundersökning fortfarande 
pågår. 
 

Monicas skumma trix 

Monica Antonsson har satt i system att på olika sätt smutskasta andra 
människor på internet. Ofta hittar hon på lögner om de utsatta offren, 
men hon kan även förvränga texten så att om någon söker 
information om ett offer, så framkommer Monicas hatattack.  
 
Här är ett bra exempel på vad jag menar. I artikeln ”Jag skriver när 
jag hinner... ”, den 24 februari 2012 skriver Monica nämligen något 
om en person och det ser ut som att hon inte kommer med någon 
kränkning eller anklagelse, fast hon egentligen gör det. Hon skriver 
ju faktiskt ut texten. 
 

”Om jag skulle skriva att Ingrid XXXX är pedofil, mördare, 
barnaskändare, kissar på tolvåringar och dödar grannens 
husdjur med bara händerna (vilket jag naturligtvis INTE 
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gör) så skulle hon antagligen inte gilla det. Ändå har hon 
mage att stötta sin bäste vän fucken som skriver så om till 
exempel mig och lutar sig mot just 
yttrandefrihetsgrundlagen. 24 januari 2012 17:10  ” 

 

Källa: Monica Antonsson blogg 
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ANNIKA SUNDBAUM MELIN 

Personen Annika Sundbaum Melin 

Personnr: 19620622 
 
Annika Sundbaum-Melin driver bloggen ”acdc-adhd.blogspot.se” 
som handlar om Annikas psykiska besvär. 
 
Annika har ingen utbildning mer än grundskolan. Hon kallas ändå 
för journalist och författare.. 
 
Numera heter hon Annika Sundbaum Vretman. Sundbaum efter 
pappan och Vretman efter mamman. Hon var senast tillsammans 
med och sambo med musikern Henrik Kolbjèr under 6 månader. 
Tillsammans skrev de en bok ”Hon och han, sambo i sumpan”. Det 
är en kärlekshistoria där  vartannat kapitel är skrivet Annika 
Sundbaum-Melin och det andra av hennes sambo Henrik om den 
första skakiga tiden i en tidstypisk relation. Förhållandet höll i 6 
månader. 
Annika Sundbaum-Melin är numera singel men har två barn med 
Johny som hon tidigare var gift med. En dotter Erika och en son som 
heter Mio. 
 
Annika bodde tidigare tillsammans med Henrik i korsningen 
Järnvägsgatan – Ursviksvägen i centrala Sundbyberg . Lägenheten 
brann ner år 2006 och hennes katter blev kvar inne i elden och dog.  
Annika Sundbaum-Melin föddes i Västerås 1962 men bor numera i 
en 2:a med uteplats på Odalsvägen 16 i Rissne i Sundbyberg. Hon 
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växte upp i småländska Emmaboda. Mamma dog för något år sedan, 
men hon har sin bonuspappa och en 12 år yngre syster. Hon lär också 
ha en ”lillebror” i Göteborg. Annika är själv skilsmässobarn i olika 
omgångar och har idag faktiskt bättre kontakt med sin styvfar än sin 
biologiske far. 
 
Som barn var Annika en mobbare. Tonåren var vilda och hon hade 
svårt att sitta still. Hon skolkade mig igenom högstadiet och gjorde 
sällan läxor. Gymnasiet struntade hon i och började jobba. Sedan 
dess har hon arbetat med allt från åldringsvård till djurskydd. Vid 18 
års ålder flyttade Annika till Stockholm tjatade till sig till ett vikariat 
på Aftonbladet efter att hon kört T-banetåg för SL i fyra år. 
På Aftonbladet stannade hon i 12 år. Efter det abrupta slutet (hon 
fick sparken enligt källor) på Aftonbladet i samband med att 
”Pedofilhärvan” på Aftonbladet avslöjades började Annika som 
webbredaktör på dejtingsajten Lovesearch. Men det höll knappt 
något år. Sedan dess har hon varit frilansare.  

Källa: Anonym tipsare om Annika och Aftonbladet 
 
 
En del vänner brukar säga att hon inte har någon integritet, berättar 
hon. Annika är en exhibitionist. Och skulle vara en typisk 
dokusåpadeltagare om hon inte fått sin egotillfredsställelse genom att 
skriva om sig själv. Till exempel var Annika 17 år då hon fick sin 
första orgasm, berättar hon stolt i Expressen.  
 
Annika Sundbaum är journalisten som år 2006 ska ha diagnostiserats 
med sjukdomen ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) 
som är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.. Sjukdomen 
karaktäriseras av att den sjuke gör vad som faller dem in utan någon 
närmare eftertanke om effekterna och med stark intensitet i känslor 
som går upp och ner. 
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Annika har också blivit känd för sina öppna berättelser om otrohet, 
bakfyllor, konstant dålig ekonomi trots ganska bra lön, 
charterresesex. Hon beskrivs i media som en hårdraggande, 
alkoholpimplande och storrökande krogtuffing.  
Hon kräktes alkohol ungefär varje helg när hon gick i åttan och mer 
än en gång handlade det om spritförgiftning. Hon började röka innan 
hon fyllt 14.  
Annika berättar i sin blogg att hon avskyr att laga mat, kan inte laga 
eller stryka sina barns kläder. När hon arbetade på Aftonbladet 
festades lönepengarna upp och hon fick begära förskott på lönen. 
I hemorten Sundbyberg är hon känd på många krogar för fylla och 
bråk och där myntades begreppen ”Kalasknulla” och ”Tantbajs” 
utifrån Annikas egna och vilda sexliv med yngre män, vilket bl.a. 
beskrivits i hennes egen bok ”Singel i Sumpan”.  
 
2006 var året då "allt började gå åt helvete". Lägenheten brann ned, 
hennes mor dog, hon fick sin ADHD-diagnos och sjukskrevs på 
halvtid. Nu är hon sjukskriven på grund av njurproblem sedan hösten 
2012 och har jobbat så lite att hon inte har rätt till sjukpenning 
längre.  
Hon har fått hjälp av Frälsningsarmén, Svenska Kyrkan och andra 
organisationer så att barnen kan få födelsedagspresenter. Barnen lär 
ha tvingas be sina kompisar om pengar till mat. Detta hindrar dock 
inte Annika att slänga pengar på att röka cigarretter. Hon unnar och 
kostar på sig själv dessutom både bil och hund. 
 
Ekonomin är i botten och hon har numera vänner som sköter hennes 
ekonomi och portionerar ut fickpengar. Resten går till kronofogden 
och gamla skulder. Kronofogden fick till slut bryta upp hennes 
bankfack vid en utmätning eftersom hon inte hade betalat sina 
skulder. Till och med elen stängdes till slut av i lägenheten p.g.a. 
obetalda räkningar. 
Hennes misär har fått henne att tänka om och sannolikt blivit en mer 
tolerant och mindre dömande människa, påstår hon. Hon anser sig 
ärlig och uppriktigt kan svära på att hon inte har några lik i 
garderoben. Numera kallar hon sig för en white trash-morsa 
 
I sin blogg berättar Annika att hon inte kan riktigt lita på sitt eget 
omdöme. Förstår inte alltid andras motiv och handlande. Inte heller 
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kan hon se sig själv helt objektiv, vilket egentligen går stick i stäv 
med hennes för övrigt ganska goda självinsikt 
Hon påstår vidare att hon har ett visst mått av intelligens som ger 
utrymme åt en insikt i självreflektion. 
 
I Sverige existerar vare sig heder, moral eller omsorg om kvinnor 
och barn, anser hon och politiskt så röstar Annika rött. 
 
Annika Sundbaum Melin utsågs till årets krönikör år 2006 - Svenska 
tidskrifter, men även till årets Sundbybergare år 2005. 
 
Hennes karriär ser bl.a. ut enligt:  
 Aftonbladet 1988 - 2000 
 Lovesearch - Webben 2000  - 2001 
 Freelansjournalist sedan 2001 -  
 
Hennes specialistområden sägs vara bl.a.:  
 Barnkonventionen, childabuse, förövarpsykologi,  
 Allra bäst på intervjuer och personporträtt. 
 
Annika har skrivit boken "Singel i Sumpan" vilken mest handlar om 
att hon  ska "Supa sig snygg och sextrakassera män". I tidningen 
Expressen den 2 mars 2007, utgör hon sig för att vara ett ansikte utåt 
för singlar i Sundbyberg. Istället kunde hon bindas till deltagande i 
omfattande trakasserier av invånare i Sundbyberg där även 
minderåriga barn blev utsatta. Polisen är informerad om 
trakasserierna. 
 
I sin egen bok "Singel i Sumpan", där hon kallas för "Peddotant", 
skriver hon inledningsvis om hur hon kastade ut sin sambo efter hon 
fått för sig att han skulle ha varit otrogen, 
 

- Tror du att du kan vara med en annan kvinna i den här lilla 
hålan Sundbyberg utan att jag får reda på det, vrålade, 
vrålade Annika. 

 
Mannen svarade inte utan gick och lade sig. 
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Det räckte för att Annika skulle få ett raseriutbrott och slänga ut sina 
barns pappa som i boken kallas för "ryggradslöst vårtsvin" och "as". 
 
Annika är också mycket engagerad i Childabuse något som hon 
diskuterar intensivt och aggressivt särskilt mot pappor som vill träffa 
sina barn. I Aftonbladet 21:a mars 2001 påstår hon: 
 

”I min värld finns inga goda pappor”.   

 
Barnens pappas blev också intervjuad i samma artikel och han 
svarar: 
 

”Hon har betett sig så fruktansvärt. Till slut svarade jag inte 
i telefonen förrän jag såg vem det var. Det har gått ut över 
barnen, men det är hennes eget fel. Han säger att han hade 
hoppats och trott att konflikterna skulle ebba ut, det har 
snart gått två år.” 

 
På tidningen Aftonbladet var Annika känd för sina "slampiga 
väninnor" och i tidningen Amelia blev Annika känd för sin artikel 
"Pappa har stoppat sin snopp i rumpan på mig". 
 
I sin bok  "Singel i Sumpan", berättar Annika att hon kände sig som 
en pedofil när hon plockar hem en ung pojke från krogen som hon 
förför. Vid ett annat tillfälle berättar hon att hon "vill döda nån". 
Nästa bok heter ”Fattigt fetto från förorten” och ska handla precis 
om det hon har varit med om. 
 

2005 års Sundbybergare bakom falska anklagelser om 
barnpornografi  

Annika Sundbaum-Melin är 2005 års Sundbybergare. På 
nationaldagsfesten den 6 juni fick hon motta utmärkelsen i form av 
ett diplom och ett konstverk i silver. Hon korades under 
Nationaldagsfesten av kommunalrådet Helene Hellmark Knutsson. 
I Juryns motivering står:   
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»Med sitt orädda och humoristiska skrivande är hon idag en 
välkänd kulturprofil, som alltid utnyttjar ett tillfälle till att 
berätta väl om sin stad. Hennes bok Singel i Sumpan har 
blivit till ett vedertaget språkligt begrepp och i ”Sumpan 
forever” marknadsför hon Sundbyberg och dess spännande 
människor på ett mycket levande sätt. En sann ambassadör 
för Sundbyberg!«  

 
År 2012 polisanmäldes Annika Sundbaum Melin istället då hon 
kunde bindas till delaktighet av falska anklagelser om barnpornografi 
och falska utpekanden av människor som pedofiler på internet. 
 
Annika Sundbaum-Melin har också under år 2012 deltagit i 
utpressning och hot med hänga ut oskyldiga personer som pedofiler i 
en falsk pedofillista. 
I Annikas väninnas polisanmälan mot Yakida den 27.e juli 2011, 
anmälan 0201-K228246-11, framkom nämligen att Monica 
Antonsson avslöjar sin källa som just Annika Sundbaum Melin.  

Källa: Beviset = Monicas polisanmälan K228246-11 
 
Monica skriver i det inlämnade underlaget till polisen följande: 

 

”Efter Yakidas och Joakims Ramstedts första angrepp mot 
mig i februari 2011-  fick jag en lista per mail från Annika 
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Sundbaum Melin. Det ska vara en förteckning över 
personer som beställde kopior av filmer med barnporr som 
beslagstogs i den så kallade Norrköpingslistan för många år 
sedan. Yakida står med på den och hans polare Tommy 
Jonsson i Blacksta står med på den. Den överensstämmer i 
stort med den lista som när det begav sig publicerades i 
Flashback. Fler beställare tillkom dock efter den 
publiceringen varför den till oss översända listan är längre 
än den publicerade. Yakida och andra kräver att vi ska 
publicera listan eller sprida den per mail. Vi har vägrat”. 

 
Vilka Monica Antonsson avser med ”Vi” får anses vara henne själv 
och Lena Dahlström Johansson eftersom det är de två som fått 
förfrågningar om att visa listan. 
 
På Flashback kunde man också i tråden om Norrköpingshärvan hitta 
en länk där sedan ”Pedofillistan” publicerades och kunde hämtas ner 
från nätet. Listan har rubriken ”Lista på personer som beställde 
barnporrfilmer från Tingsrätten”. Denna lista innehöll inte heller 
några av de utpekade personerna.  
Annikas lista från Flashback såg då ut så här och innehåller nästan 
50 namn utan de påstådda namnen: Den visar sig också ha samma 
rubrik som skulle finnas på den lista Monica Antonssons har, 
berättar Monica i sin blogg när hon den 2:a augusti 2011 skriver sin 
artikel ”Alltihop är överlämnat till polisen...” 
 

  Källa: Listan från Flashback. Annikas lista. 
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Listan från Flashback var inklistrad som en fotobild i ett 
worddokument. Om man istället kontrollerade worddokumentets 
egenskaper så framkom att worddokumentet hade sitt ursprung från 
just författaren ”Annika”. 
 

        Analys av worddokumentets egenskaper 
 
Annika Sundbaum Melin har den 24:e september 2012 i sin egen 
blogg medgett att hon har en lista, men att hon tänker inte visa sin 
lista och inte bekräftar hon att de av Monicas påstådda namn finns 
med på sin lista.. 
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Det är mot bakgrund av Annika Sundbaum Melins uttalanden, 
erfarenheter och personkaraktär, inte otroligt att Annika verkligen 
skulle ha tillgång till någon form av ”pedofillista”. Den lista som 
visades genom Flashback.  

Källa: acdc-adhd.blogspot.se 
 
I samband med att Annika Sundbaum Melin medgav att hon hade 
pedofillistan och att det var styrkt att det var hon som spred listan 
vidare kopplades polisen in och Annika ombads visa sin pedofillista 
till polisen.  
 
Det vägrade hon göra, enligt polisintyget från den 20 december 
2012. Se bilaga. 
 

 
Det är naturligtvis mycket konstigt att någon som påstår sig värna 
om barnen inte vill hjälpa polisen. Det förklaras med att det kanske 
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inte är så roligt för Annika att berätta för polisen att det kan vara hon 
som kallar sig för ”Magnus Larsson” i olika pedofil-mejl.  
 

Annika bakom pedofilmejlen? 

Annikas aggressiva beteende framkommer också i ett av vad som 
enligt källan sägs vara Annikas mail till sina vänner som också är 
engagerade i samma frågor som henne, där hon frågar dessa:  
 

”Ja vad säger ni? Dags att starta en terrorgrupp i stil med 
barnens befrielsefront – men då ska vi inte ha puckhuvuden 
som kör illgul vespa – allt måste göras RÄTT. Fan jag spyr 
på detta land snart” 

 
Med ”puckhuvuden som kör illgul vespa” ska ha avsetts den man, en 
greve, som befann sig i en vårdnadstvist, och som pekads ut som 
pedofil och utsattes för ett mordförsök i Gamla Stan i april 2009.  
Det lär enligt källan vara ett av Annikas mail. Tydligen verkade inte 
Annika gilla att den avsedda personen hade överlevt.  
 

Källa: Mail från Annika Sundbaum Melin, enligt källan 
 
Under augusti månad 2011 fick jag ett antal mail från någon som 
kallade sig ”Magnus Larsson” och som hade skickat sina mail via ett 
Google-konto. Här är några av dessa mail: 
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Källa: Mail från ”Magnus” 
 
 

Källa: Mail från ”Magnus” 
 
Om dessa mail från ”Magnus Larsson” jämförs med Annika 
Sundbaum Melins egna mail, se ovan, så inses att det finns flera 
påfallande likheter i bådas sätt att skriva. Texten har samma ”Färg 
och form”, så att säga. Samma ”melodi”, liksom. 
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Dessa mail kan sedan jämföras med bilden som visades i Monicas 
bloggartikel som hon skrev måndagen den 14:e februari 2011 med 
rubriken ”Dataintrång Yakida? ”. Detta var den bild som påstås ha 
med dataintrånget att göra. Även här finns det likheter med det som 
lär vara Annika Sundbaums privata mail. Även här framkommer det 
att ett par personer snart skall hängas ut som pedofiler. 
 

Källa: http://image.bayimg.com/eadbcaadm.jpg 

Annika som Darkmore  

I samband med de hot som riktats från journalisten Monica 
Antonsson mot YakiDa så fanns det anledning att följa upp och 
kartlägga hotbilden som eventuellt hade sitt ursprung från Flashback. 
 
Yakida har aldrig varit någon anhängare av Flashback, och har heller 
aldrig någonsin skrivit något där, men har nu tagit del av information 
i olika diskussionsgrupper. 
 
Utan att ha någon som helst kännedom om eller vilka som låg bakom 
olika nicknames fann man snabbt att det fanns olika samband mellan 
olika signaturer på Flashback och de uttalade hoten. För att få grepp 
om hur situationen såg ut genomfördes därför både textanalyser och 
sambandsanalyser av bland annat de olika nicknamnen. Även 
fullständiga bloggar tankades ner och sattes in analyserna. 
Till hjälp användes beräkningsprogrammet Excell och även ett 
avancerat analysverktyg som polisen använder i sitt spaningsarbete, 
se bilden nedan. 
 



 216

Det verktyget finns att hämta gratis på nätet i en "Private version", 
men är fullt tillräckligt för att använda till avancerade analyser. 
Verktyget kräver specialistkunskap. 
Yakida fann efter utvärdering av ett antal modelleringar, att det fanns 
vissa samband mellan kända bloggande personer och olika 
nicknames, och som var knutna till hotbilden. 

 
 
Resultatet visade att "Darkmore" fanns i Monica Antonssons 
omedelbara närhet och med stor sannolikt kunde vara Monica 
Antonsson själv, men text- och sambandanalyserna visade även, att 
både Lena Dahlström Johansson, ägaren till bloggen "Lenas 
viktigheter och oviktigheter" fungerade nästan lika bra i modellerna, 
med samma förutsättningar. 
 
Modellerna visade sig fungera ännu bättre om man använde underlag 
från Annika Sundbaum Melin som gemensam brukare av 
nicknamnet "Darkmore". 
 
I sammanhanget kan nämnas att det var särskilt intressant att se att 
"Darkmore" i ett av sina inlägg den 30 november 2010, skrev att hon 
hade skickat information till olika myndigheter och ett samfund. 
Yakida kan bekräfta att det stämmer och de myndigheter som 
kontaktades var Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringskassan och 
Svenska Kyrkan.  
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I meddelandet från "Darkmore" ombads myndigheterna dessutom att 
googla på "Monica Antonssons trivsamma", för att hamna och kunna 
läsa på rätt blogg. Av en händelse så var det samtidigt som Monica 
Antonsson skrev i sin blogg om Osama och den så kallade okända 
journalisten.  
 

Annikas reaktion på JKs rapport ”Felaktigt dömda” 

I Annikas artikel ”Vinklad journalistik gör barnen rättslösa” i 
tidningen Journalisten.se den 21:a december 2006 ondgör sig Annika 
över Göran Lambertz rapport och skriver: 



 218

 

”För nu är medierna inriktade på de stackars, stackars män, 
som enligt justitiekansler Göran Lambertz sitter oskyldiga i 
fängelse för brott de inte har begått.” 

 
Och…………. 
 

Det verkar vara en hobby för machojournalister att få 
svinen ut ur fängelserna 

 
I en annan artikel som borde gå till mediehistorien undertecknades 
också av Annika Sundbaum -Melin som i Aftonbladet den 9:e maj 
1995 skrev:  
 

"Jag bryr mig inte om Billy Butt är oskyldig. Han ska sitta i 
finkan ändå!".   

 
Nu har istället Annika Sundbaum Melin själv blivit avslöjad med att 
ligga bakom falska anklagelser om barnpornografi och falska 
utpekanden av människor som pedofiler. Se också kapitlet ”Falsk 
pedofillista avslöjad” 
 
 
Annika Sundbaum-Melin hos Robert Aschberg 
 
Under januari 2013 gästade Annika Radio1 och blev där intervjuad 
av Robert Aschberg. Titeln på radioprogrammet var Barnfattigdom 
eftersom  Annika skrivit en uppmärksammad och utlämnande 
krönika i Aftonbladet där det framkom att hennes barn inte får mat, 
då hon slösat bort matpengarna på tevespel 
"Det värsta? Skammen som mina och andras barn känner över att det 
är så här" berättade hon själv om sin fattigdom. 
 
I radioprogrammet gnäller hon över sin ekonomiska situation. Att 
vara fattig skulle, enligt henne, innebära att barnen inte har senaste 
datormodellen eller att de inte kan åka på semester. 



 219

 
Själv unnar hon sig både cigaretter, bil och hund, framkommer det ur 
hennes egen blogg. Hennes barn låter hon istället svälta. Självklart 
anmäldes Annika Sundbaum Melin därför till socialkontoret. Det 
måste man göra om man ser till barnets bästa. 

 
Källa: Anmälan av Annika Sundbaum Melin till Socialkontoret 
 
Annika Sundbaum-Melin framstår som en olämplig mamma och ska 
därför överhuvudtaget inte finnas i närheten av ett barn. Barn i 
Annikas närhet ska inte behöva läsa hur Annika surfar runt och 
trakasserar oskyldiga människor på internet. 
 
I Robert Aschbergs program gör hon gällande att hon inte dricker, 
men på sin privata blogg tigger hon om att bli bjuden på ett glas på 
den lokala puben. Är man mamma i hennes situation så slutar man 
röka, säljer bilen och hunden. Då sätter man barnet i främsta rummet 
och dricker lingonsaft på lördagskvällen. 
 
Annika ojar sig över att ha problem med njurarna. Tja, om man läser 
hennes bok och blogg så kan man förstå att hon har inte gjort annat 
än supit sen hon var 15 år. Vad förväntar hon dig efter ett antal 
alkoholförgiftningar ? Tror hon att hennes njurar är gjorda av stål? 
Hon klagar också över sin fetma i radioprogrammet. 
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Istället har Annika fräckheten att i radioprogrammet bekänna att hon 
tjänar MER än vad samhället gränssätter som krävs för ett 
socialbidrag och Annika rekommenderar dessutom andra att jobba 
svart. Annika berättar även att hon kan tänka sig att jobba som 
prostituerad, och till det får man väl ändå säga att Annika ändå har 
skaffat sig ett rykte som ett erfaret "Knullproffs", om det nu skulle 
vara så att Annika på allvar ska byta yrke. 
 
När Robert Aschberg frågar Annika om hur mycket hon tjänar 
undviker hon att svara på frågan utan svamlar om annat. Dessutom 
rabblar Annika upp en påstådd kommentar som en flicka i 17-års 
åldern ska ha lämnat i hennes blogg som inte går att finna bland 
kommentarerna. Tydligen satt Annika och ljög Robert Aschberg rakt 
upp i ansiktet under radioprogrammet ? 

 
Att använda en likare 
 
Det är fullt möjligt att skapa en gärningsmannaprofil som beskriver 
sannolikheten av att en viss typ av personkaraktär ska komma med 
falska pedofilanklagelser. 
 
Genom att studera och väga samman typiska karaktärsdrag  som man 
kan finna ut ur bloggarna hos Monica Antonsson, Annica Tiger och 
Annika Sundbaum-Melin kan man få fram ett antal faktorer som de 
alla mer eller mindre uppfyller i olika grad. 
 
Genom att använda dessa tre journalisters karaktärsdrag kan man 
skapa en, som det kallas ”likare”, som man gör sina mätningar mot 
när man vill testa andra personer 
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De gemensamma faktorer som kunde härledas ur deras bloggar och 
som skulle kunna användas som ”Likare”, blev bland annat följande: 
  
Faktorer: 
 
* Lågutbildade 
* Ekonomiskt svaga 
* Sjuka 
* Feta 
* Korta 
* Dåliga relationer barns fäder 
* Vänsterorienterade 
* "Feminister" 
* Enstöringar 
* Lögnare 
* Uppvisar ett pappahat 
* Moralister 
* "Pedofilintresse" 
* "Kapten klänningar" 
* Mobbare som barn 
* Anonyma bloggar 
* "Kriminellt beteende" 
* Skyddar pedofiler 
* ”Gömmer sig” bakom sina egna barn 
 

Bild på en Likare: 
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Källa: prototypmodellen ”Ankan” skapad av Yakida 
 
 
Organisationen Ecpat 
 
750 000 personer. Så många sitter varje ögonblick – dygnet runt – 
och surfar på barnporrsidor och  industrin omsätter 140 miljarder 
kronor – per år, står det i Aftonbladet den 17 september 2009.  
 
Nu har FN krävt att varje land skall inför strängare lagstiftning och 
större samarbete för att motarbeta barnporrindustrin.  
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I Storbritannien är redan en dylik pedofillag på väg att införas. Det 
handlar om den så kallade VBS-lagen (Vettings and Barring 
Scheme) som innebär att alla som har med barn eller ”utsatta vuxna” 
att göra måste registrera sig hos en särskild myndighet, annars kan de 
få böta 60 000 kronor. Så om man ska köra barnen i den lokala 
fotbollsklubben till träningsläger eller jobbar inom sjukvård, skola 
eller omsorg måste man registrera sig.  
 
Idag vet vi att det finns organiserade personer som gömmer sig 
bakom Ecpat och anonymt trakasserar pappor. Detta till exempel är 
skrivet av en av dem.  (Yakida kan avslöja att Ulla bor i Sundbyberg) 

 
 
Källa. Anonymt mail från ”Ulla” till en pappa 
 
Polisen och regeringen har satsat stora pengar för att bemästra 
barnpornografin och det har startat olika organisationer, med 
behjärtansvärt syfte.  
En av dem som fått mycket pengar är Ecpat. Organisationen arbetar 
för barns rättigheter i Sverige men sägs sprida falska och/eller grovt 
överdrivna siffror kring "pedofilistiska" företeelser.  
 
I USA har man slagit fast, att inte ens akademiker eller journalister 
får undersöka fenomenet ”pedofiltitiska" företeelser. Det betyder att 
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självändamålsenliga organisationer som Ecpat och andra kan påstå 
precis vad som helst utan att någon någonsin kan motbevisa (eller 
bevisa) det.   
I Sverige lyder de under drottning Silvias beskydd, men hon 
utnyttjas av feminister med ett aggressivt förhållningssätt mot just 
pappor.  
Den journalist som skulle försöka sig på att granska Ecpat skulle 
förmodligen skällas för "pedofilkramare" eller dylikt.   
 
Heikki Sariola vid Centralförbundet för barnskydd i Helsingfors 
presentera sin studie om förekomsten av incest, baserad på en studie 
bland tusentals finska niondeklassare. Han slog fast att det bara 
handlade om 2-5 promille som fick utstå sexuella övergrepp i 
hemmet 

 Heikki Sariola 
 
Dåvarande undersökningar talade om att 25-30 procent, så Heikki 
Sariola trodde att han skulle mottas som en räddare i nöden när han 
kom till en nordisk konferens med sina siffror. Men i stället för 
applåder och kommentarer av typen "Gud, så skönt att det inte är så 
många som vi befarat" så blev framförallt de svenska och norska 
deltagarna arga. Sådana undersökningar borde inte få göras, 
förklarade de för honom. För då kan folk tro att problemet inte är så 
stort och då blir det svårare att få "förövarna" dömda . 
 
 
Olika relationer utveckling och syn på sex 
 
En fallos är något som beskriver en stor penis. Oftast är den skapad 
för att visa något potent och kreativt och som håller onda makter 
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borta. I mellanöstern används fallosen som en symbol för livets 
förnyelse. I gamla romarriket fanns det avbilder på stora penisar 
överallt. På gravplatser i Taklamakanöknen vid Mongoliet 
(Taklamakanöknen = platsen utan återvändo) där Europeiska män 
bildade par med asiatiska kvinnor omkring 1000 f.kr, har 
gravplatserna stora fallossymboler vid kvinnornas gravar, medan 
männens gravar har symboler för kvinnliga könsorgan.  
å kyrkor gick det bra att avbilda penisen under medeltiden. Därefter 
blev penisen något som sågs som något obscent med suspekta ögon. 
 
Forskaren Carrion har i flera år undersökt lämningarna av 
neandertalare i en grotta i Granada. Det har länge varit ett mysterium 
varför de människoliknande neandertalarna helt plötsligt dog ut för 
30 000 år sen.  
Professor Jose Carrion vid universitetet i Murcia, Spanien menar att 
det var vare sig människor eller sjukdomar som utrotade 
neandertalarna utan att det var en kombination av klimatförändringar 
och incest som är förklaringen.  
Neandertalarna flydde söderut under den förra istiden och slog sig 
ner i södra Spanien. Grupperna av neandertalare var isolerade i små 
grupper som förökade sig med varann vilket på lång sikt orsakar 
problem. Människorna istället överlevde genom att hålla ihop i större 
grupper som blandade sig med varandra. 
 
Västerländska definitioner av pedofili begränsar sig till sexuellt 
umgänge, detta betyder inte att andra former av sexuella kontakter 
inte inträffar, eller är förbjudna eller föreskrivna. Till exempel, i 
vissa indianska samhällen i Arktis, och traditionellt i Bali, skulle 
mammor rutinmässigt klappa penisarna på sina spädbarn för att 
trösta dem, ett sådant beteende ansågs inte mer sexuella än amning. 
 
I vissa länder firar man istället mannens könsorgan och i Japan har 
man något som kallas Kanamara Matsuri festival en gång per år 
under april månad där man firar "Penisens dag", och där barn och 
vuxna i alla åldrar firar och skojar med olika penisattrapper. 
I Italien finns också en särskild restaurang där man hyllar "Fallos",  
De polynesiska öarna är kända för att det finns så mycket 
transvestiter. Detta ska bero på att förr så hade föräldrarna alltid 
uppfostrat det sistfödda barnet som en kvinna för att ta hand om 
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föräldrarna när de blev gamla. Barnet kläddes och uppfostrades som 
en flicka, även om det var en pojke. 
 

 

Ofta kvinnor bakom barnövergrepp 

Kvinnor ligger bakom fler övergrepp mot barn än vad som tidigare 
varit känt. 
Enligt Organisationen Bris, Barnens rätt i samhället, undersökning 
som baseras på barns samtal till Bris hjälptelefon visar att kvinnor är 
inblandade i fyra av tio fall av barnmisshandel. När det gäller 
sexuella övergrepp mot barn förekommer kvinnor i ett av fem fall. 
Alltså 20 %. I hälften av brotten är det barnens mor eller styvmor 
som står för övergreppen. 
Källa: http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9910/31/overgrepp.html 
 
Ett av de första fallen av kvinnliga pedofili som uppdagades i 
Sverige är det kända Yngsjöfallet som handlade om en mamma som 
på senare delen av 1800-talet hade en långvarit sexuellt förhållande 
med sin son och som slutade med att både sonen och mamman båda 
dödade sonens hustru. Anna Månsdotter som mamman hette blev 
den sista kvinnan att avrättas i Sverige. Genom halshuggning år 
1890. 
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Pedofili bland kvinnor är betydligt vanligare än man tror. Enligt 
organisationer som hjälper barn som har utsatts för sexuella 
övergrepp är mellan 10-20 procent av förövarna kvinnor. Detta 
berättades i teveprogrammet Kalla Kakta 3 maj 2004. 
Mellan 1988 och 2000 dömdes 93 kvinnor och 8500 män för 
sexualbrott i Sverige enligt ett pressmeddelande från Karolinska 
Institutet år 2008. Enligt rapporten fann man att kvinnliga 
sexualförbrytare tycks mer än manliga vara psykiskt sjuka och ha 
missbruksproblem. 
 
Redan hösten 2000 fattade Rädda Barnen misstankar om en 
pedofilring och år 2003 avslöjades ett svenskt pedofilnätverk av 
rikskriminalen vilket styrdes av en 54-årig kvinna från en liten by i 
norra Värmland. Kvinnan har inte själv producerat några barnbilder 
utan hittat material på nätet som hon därefter presenterat på sin sida 
som hon kallade för "Lillans mysrum". 
Sexualbrotten bland kvinnor har ökat explosionsartat de senaste åren, 
om man ska utgå från antalet utförda anmälningar. Andelen 
kvinnliga förövare lär inte ha minskat. Det bekräftats i den nyligen 
avslöjade barnporrhärvan där över 20 svenska kvinnliga pedofiler 
greps i en och samma razzia år 2011. Och i pedofilringen fanns bara 
en man. 
På en pedofilsite som hängde ut dömda pedofiler och som visade 
namn visade det sig att i Stockholmsregionen var nästan 50 % av de 
dömda pedofilerna äldre kvinnor. Likadant var det i 
Göteborgsområdet där minst 30 % var kvinnor, enligt samma 
hemsida, som lanserades år 2011. (Källa: stoppa-pedofilerna.se) 
 
Dessa indikatorer har fått forskare att tro att övervägande andelen av 
pedofilerna är just kvinnor, bland annat med tanke på deras naturliga 
kontakt med småbarn och för att många barn bor ensamma med 
mammorna. 
Detta fenomen gäller i hela världen. I Australien till exempel 
avslöjandes under 1970-talet hur flickor i årtionden blivit 
misshandlade och sexutnyttjade av nunnor i ett nunnekloster i 
Brisbane. 
I England på förskolan Plymouths Little Teds nursery i Nottingham 
har 40 stycken barn mellan ett och fem år gamla utsatts för 
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övergrepp av dagisfröken Vanessa George och två andra 
sexförbrytare – som tävlade i vem som kunde utsätta barnen för värst 
övergrepp. 
 
I USA till exempel så visar en rapport från januari 2010, att cirka 95 
% av alla de ungdomar som rapporterat att de utsatts för felaktigt 
sexuellt beteende att de har varit offer för kvinnlig personal. Det är 
dock ytterst och lika ovanligt i Sverige att kvinnor anmäls och döms 
för övergrepp och barn som vittnar om kvinnlig incest blir sällan 
trodda. 
 

Källa: Amerikanska justitiedepartementet 
 
En norsk undersökning från Universitetet i Bergen bekräftade att 
kvinnor som förgriper sig sexuellt på barn orsakar sina offer större 
skador än män eftersom kvinnors övergrepp sker ofta i närmare 
relationer, och medför därför större skada för barnen. 
 
Den grupp samhället undviker att tala om är däremot de pojkar som 
blir våldtagna och utsatta för övergrepp av kvinnor. Även här är 
anmälningsbenägenheten mindre vilket förmodligen beror på att 
många av offren har haft mödrar som begått övergreppen. Det ingår 
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inte i vår kultur att se en kvinna som sexualförbrytare, helt enkelt. 
Utan vi vill se henne som den "Goda modern". 
 
En mammas sexualiserade umgänge med barnet kan börja redan i 
spädbarnsåldern när barnet suger mjölk i bröst och mamman 
förnimmer sexuella känslor. 
Mammans sexuella känslor kan döljas i hennes moderliga kramar 
utan att det väcker uppmärksamhet. En mamma kan dessutom umgås 
med sitt barn på ett mer fysiskt sätt än vad en pappa kan. 
Dagispersonalen anmäler inte avvikande händelser eftersom det 
ingår i normen att mamma skall vara lite mera "kladdig", än vad än 
pappa förväntas vara med barnet. 
 
Marie W som arbetat på behandlingshem för ungdomar, berättade i 
tidningen Skurk nr3-11, att de små pojkarna ändå är med om något 
som kanske känns skönt, och som gör mamma glad, vilket innebär 
att de sexuella övergreppen är sammanflätade i vardagens sysslor 
utan att någon märker hur det egentligen ligger till. 
Mamman kanske bara tycker att hon har varit kärleksfull. De här 
mammorna överöser många gånger sina söner med kärlek och det är 
många gånger som vuxna under terapi som pojkarna förstår vad de 
har varit med om. Som unga har pojkarna inte sett sig som offer utan 
som delaktiga eftersom de känt njutning och mamma har blivit glad 
när hon stimulerat sitt barn. 
När barnet blir lite äldre kan det till och med få stånd och pojkar i 
yngre tonåldern kan också få utlösning av mammas våldtäkt. 
 
Andra undersökningar visar att bindningar mellan dessa söner och 
mammor ofta blir väldigt starka och där mamman utåt sett ser ut att 
vara fullt engagerad i sitt barn, som t.ex. vara starkt engagerad i 
dagisverksamheten eller i skolan. Just i de fall där pappor stöts bort 
från barnets uppväxt, som i t.ex. vårdnadstvister, kan just dessa 
pojkar till slut börja hata sina fäder, som de ser som rivaler till sin 
egen mamma. I en del fall vet man att mammor säger till sina söner 
att pappan är död, fast pappan lever kanske i ett annat land som 
Norge, men ändå blir dödförklarad inför barnen. På så sätt kan 
mamman få barnen att ty sig till henne ännu mera än normalt. Man 
skall därför vara särskilt uppmärksam på barn och mammor som 
befinner sig i en vårdnadstvist. 



 230

 
Man också vara särskilt observant mot de mammor som på sina 
bloggar skriker högst om pedofili: 
 
Så här beskriver www.evah.org 
 

Är våldsverkaren t.ex. "nätpedofil" så kommer han/hon att 
anklaga andra för att vara det. Han/hon kommer också att 
vara den som "skriker högst" om att få fram lagar mot detta 
perversa våld, allt för att dra uppmärksamhet till sig själv 
samtidigt som denne "moralens väktare" på detta sätt, 
effektivt döljer sina egna perversa aktiviteter. Var därför 
mycket vaksam på individer som vill framställa sig själv 
som att ha en mycket "hög moral". 

 
På forumet Tuva beskrivs den kvinnliga pedofilen utförligt. 
 

Kvinnors övergrepp på pojkar ser ofta annorlunda ut än 
mäns - kvinnors sexuella övergrepp innehåller sällan våld. 
Ofta sker övergreppen på ett subtilt sätt, ett psykiskt 
övergrepp men som likafullt skadar barnet. Det kan kännas 
omöjligt för barnet att sätta ord på sådana övergrepp, sådana 
som inte är helt uppenbara - som t ex att mamma kan tvätta 
pojkens könsorgan ovanligt ofta eller länge. Pappan saknas 
ofta i familjen och pojken ersätter honom som partner åt 
mamman. Att en mamma förgriper sig sexuellt på sin egen 
dotter är mer sällsynt.... 

 
och 
 

När en kvinna är misstänkt för sexuella övergrepp är hennes 
beteende inte annorlunda än de män som är misstänkta - de 
förnekar, de bagatelliserar brotten, skyller på alkoholen 
eller på barnet. Till exempel kallar de kvinnor med 
barnpornografiskt intresse för bara "fluktisar". De här 
kvinnorna är skadade och kan inte känna empati ens med 
sitt barn eftersom de är så inne i att förneka sin egen 
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förträngda utsatthet. De väljer att blunda och inte se vad 
som pågår. Ett totalt förnekande blir deras försvar. Vid 
avslöjande överger de sina barn....  

 
En del kvinnor har öppet berättat i media om sina sexuella lustar för 
barn.   
Ett exempel är trebarnsmamman Karina som är i trettioårsåldern och 
bor i en stad i Mellansverige. Hon, har familj och barn och ser ut 
som vilken kvinna som helst 
Hon har aldrig tidigare talat med någon om sina innersta tankar, men 
för aftonbladet öppnade hon sig och berättade. Trots att hon känner 
sig skamfylld. 
– Jag vill berätta men söker inte förståelse eller sympati. Pedofili får 
aldrig accepteras, säger Karina. 
Hon känner en sexuell dragning till barn. 
 – Jag hatar mig själv och gör vad jag kan för att hålla det under 
kontroll. 
Men varje dag är en kamp. 
 
Ett annat exempel är att för några år sedan kunde man läsa hur folk 
skrev under protestskrivelser till Migrationsverket och tidningar. 
Radio och tv uppmärksammade folks upprördhet över att en liten 
pojke skulle utvisas. Det handlade om en kvinnlig direktör som hade 
hittat gatpojken bland alkoholister och kriminella i ett land i 
Sydamerika. Skolan, Rädda Barnen, kommunpolitiker, klasskamrater 
engagerades. 
Kvinnan hade i själva verket ett sexuellt förhållande med pojken som 
ska ha inletts när pojken bara var 12 år gammal. Det första samlaget 
ägde rum när han var 14 år, påstår de själva.. 
Den kvinnliga direktören, som är i 30-årsåldern, besökte ett land i 
Sydamerika och blev där kär i pojken och såg till att pojken kunde 
följa med till Sverige. När kvinnan efter några år födde en dotter 
utgick sambon från att det var hans tredje barn, men det visade sig att 
det var pojken som var far till barnet och den pedofila relationen 
avslöjades. 
Vem minns inte den stora Barnpornografihärvan son nystades upp år 
2011 och som avgjordes i Falu tingsrätt. 
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Det är enligt svensk lag förbjudet att tillverka, sprida, överlåta, 
förvärva, bjuda ut, skaffa sig tillgång till eller inneha material som 
skildrar barn i pornografiska sammanhang. Det visste tydligen inte 
de 23 kvinnor i åldrarna 38–70 år som åtalades för 
barnpornografibrott av normalgraden, ett brott som kan ge upp till 
två års fängelse. 
Två av kvinnorna har även skickat bilder föreställande nakna barn i 
deras närhet till mannen. Målet var unikt. Aldrig förut har så många 
kvinnor åtalats i en och samma barnporrhärva – och här handlar det 
om 23 ostraffade kvinnor som aldrig förut förekommit i 
barnpornografisammanhang.  
Liksom de andra åtalade kvinnorna fick hon kontakt med den 43-
årige huvudmannen över nätet. De började chatta om vardagliga 
saker, sedan kom ämnet snabbt in på sex, och snart allt mer 
tabubelagda områden. 
De började skicka bilder till varandra som föreställer barn när de är 
nakna. En av dem visar enbart underlivet på ett av de små 
barnbarnen. 
 
Med övergrepp finns även dem som har sex med barn till följd av 
annan psykisk störning. Det finns personer som söker sig till barn för 
sex, men som inte anses vara pedofilier, till exempel alkoholister, 
senildementa personer, epileptiker, hjärnskadade personer, och 
personer med psykoser. 
Den psykiatriska definitionen av pedofili kräver alltså inte att 
personen har agerat efter sin böjelse. Det räcker med att de sexuella 
impulserna eller fantasierna leder till påtagligt lidande eller 
mellanmänskliga svårigheter för antingen förövaren eller offret. 
Därför kan det vara så att för att frånskriva och dölja sitt besvär som 
personen är medveten om, kan t.ex ”pedofilerna” skriva mycket i 
sina bloggar om hur de vill försvara barnen. Detta för att motarbeta 
sina egna bekymmer. 
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedofili 
 
Många kvinnor på internet söker sig också till ”pedofilbloggar” som 
de noggrant påstår sig studera av olika anledningar, och de lägger 
gärna ut bilder på könsorgan eller småbarn på internet.  
Beteendet är likt "Kapten klänning". Man anmäler och beskyller 
andra personer för samma saker som man själv gör eller 
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uppenbarligen har ett intresse av.  Därmed inte sagt att det innebär 
att de per definition är pedofiler. Men signalerna de sänder ut kan 
uppfattas och iakttas.  
 
Och vad reagerar man på?: 
Det är också mycket märkligt att INGEN av dessa tre journalister 
ville hjälpa polisen att spåra pedofiler och lämna över deras 
pedofillistor till polisen. I synnerhet när de alla tre påstår sig värna 
om barnen. De ville behålla sina namnlistor för sig själva och 
därmed skydda pedofilerna. 
 

Monica               Annika   Annika  
Antonsson              Tiger   Sundbaum Melin 
 
Annica Tiger som till exempel själv har haft en egen pedofil-sida på 
internet med nakenkort på barn, har också anklagat minst en pappa 
för samma saker. Hon har också tagit med sig en ung Tunisisk pojke 
som hon sedan också gifte sig med. 
 
Monica Antonsson publicerar foton och tecknade bilder på barn med 
sexuell anspelning i hennes blogg. Monicas läsare uppmuntrar till 
och med att fotografera kissande minderåriga barn eller att skriva 
pedofila texter. Monica har också uppvisat ett intresse till andra 
familjers barn och samlar till exempel på information om dessa, som 
till exempel vårdnadsutredningar som hon publicerar på Internet. 
Hon skriver i sin blogg och söker kontakt med minst ett barn till en 
familj hon trakasserade. När det gäller de kvinnliga pedofilerna i 
Falun ursäktar hon dem och tycker hon att de kvinnliga pedofiler 
bara är nyfikna "fluktisar".  
Mot bakgrund av allt jag nu har sett och läst, så har jag förstått att 
Monica år 2009 försökte lura mig till att publicera en nakenbild på 
en liten flicka som fanns i Max Scharnbergs bok.  



 234

 
Annika Sundbaum i sin tur medger i sin egen bok ”Singel i 
Sumpan”, att hon verkligen har känt sig som en pedofil och att hon 
dras till mycket unga pojkar. Hon skriver den 7 februari år 2000 
följande: 

”Jag bara smälter, han är så gudomligt vacker med sina rena 
drag och sitt stora, svarta hår. Känner mig som en pedofil.” 

 
Andra läsare i Monica Antonssons blogg försöker skylla ifrån sig sitt 
intresse för barnpornografi med att hänvisa till att nakenbilder kan 
publiceras utifrån ett "medicinskt syfte". Monica Antonsson som var 
den enda av de tillfrågade som hade den åsikten. Alla andra 
tillfrågade reagerade förståndigt och normalt och insåg givetvis att 
man INTE lägger ut nakenbilder på småflickor. 
 
År 2010 avslöjade polisen den största kvinnliga pedofilhärvan 
någonsin. Det visade sig vara 24 kvinnor i en och samma 
barnporrhärva. De kom från hela Sverige. 
De var mammor, mormödrar och farmödrar – och konsumenter av 
barnporr vilket bevisar att det finns ett stort mörkertal när forskare 
analysera om hur många som är pedofiler. Troligen finns det mer 
kvinnor som är pedofiler än män, enligt juridisk mening. 
 
Enligt Niklas Långström, professor vid Karolinska institutet och 
forskningsledare vid Kriminalvården berättar till Aftonbladet att det 
knappt finns någon forskning . 
 

”Vi vet bara litet om sexbrottsmisstänkta kvinnors 
drivkrafter, så det blir kvalificerade gissningar. Men någon 
typ av spänning och lust finns det troligen i de flesta fall.” 

 
Den behandlingsansvarige på Skogomeanstalten utanför Göteborg, 
Bengt H, menar i samma artikel från Skurk, att män inte sällan 
berättar om att de utsatts för sexuellt utnyttjande av kvinnor. 
Officiellt är det män som till 98 % begår sexualbrott. Men man 
gissar att det är ett gigantiskt mörkertal när det gäller kvinnliga 
sexualförbrytare. 
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Cecilia K, socionom och forskare vid Lunds universitet, tror också, 
enligt artikeln i tidningen ”Skurk”, att mörkerantalet är stort. Enligt 
hennes enkätundersökning svarade 20 % av tjejerna att de utsatt 
någon för ett sexuellt övergrepp eller tvingat någon till sex. 
 
En kanadensisk dokumentär från 2006 "Jag blev sexuellt utnyttjad av 
mamma är" berättar att sexuellt utnyttjande av barn utfört av 
kvinnor, oftast mödrar, är ett sällan skildrat ämne. 
I filmen berättar sex offer för incest utförd av sina mödrar om sin 
barndom. Övergreppen startar ofta i spädbarnsåldern när barnen inte 
förstår vad modern gör. De förlorar hoppet om att någon ska stoppa 
det och kan inte prata om det förrän årtionden senare. 
Psykologen Monique Tardif berättar i programmet att många 
incestuösa mödrar behandlar sina barn som rivaler till makens 
kärlek. Monique Tardif tror att sexuella övergrepp av mödrar är 
mycket vanligare än man tidigare trott. 
Traumat är väldigt djupt och offren lider ofta under resten av sina 
liv. Ironiskt nog, söker många offer moderskärlek länge efter det att 
de har gått i terapi och att de har verbaliserat den hemska sanningen, 
menar hon. 
 
I Aftonbladet den 16 februari 1999 framkom att mammors övergrepp 
skadar barnen mest. Enligt AB så har Jenny F, fil kand i psykologi 
skrivit en uppsats "Kvinnors sexuella övergrepp mot barn" har, och 
gjort en allmän kartläggning av kvinnors sexualbrott mot barn under 
15 år. 
Jenny F uppmärksammade snart att kvinnorna genomgående fått 
mycket lindrigare straff än manliga förövare. 
Jenny menade att de flesta kvinnorna hade ensam vårdnad om barnet 
och att övergreppen därför är mer subtila och invävda i den dagliga 
omsorgen. Det kan handla om smekningar av underlivet. En 
mammas övergrepp mot sitt barn tros ge större psykisk skada än 
andra övergrepp, eftersom barnet är så bundet till modern som 
samtidigt står för trygghet och kärlek - menar hon. I värsta fall 
förstår barnet aldrig att det är något fel i det mamma gör, eftersom de 
inte vet av något annat. 
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När det sedan gäller både straffmätning och behandling så skiljer sig 
detta mellan män och kvinnor. En manlig pedofil behandlas helt 
annorlunda och tvingas genomgå olika behandlingar på slutna 
anstalter, till skillnad mot kvinnor som placeras på öppna anstalter. 
En anledning är att det saknas behandlingsmetoder och forskning om 
kvinnliga pedofiler. 
 
Enligt Brå (Brottsförebyggande rådet), artikel i tidningen Apropå / 
3/2006 /så anmäldes mellan 1990 och 2000 246 kvinnor för sexuella 
övergrepp på barn under 15 år. Majoriteten av anmälningarna gällde 
pojkar men av de 30 kvinnor som dömdes gällde majoriteten 
övergrepp mot flickor. 
De skriver, citat:  
 

”De flesta av kvinnorna dömdes till skyddstillsyn, ibland i 
kombination med vård. Vilket är ett betydligt lindrigare 
straff än vad en man oftast döms till i motsvarande fall. 
Men hur kan kvinnor komma undan den här typen av brott? 
Brist på bevisning är en uppenbar orsak, men även vår 
inställning till möjligheten att en sexualförövare skulle vara 
kvinna. .....Om man misstänker att ett barn skulle vara utsatt 
för ett sexuellt övergrepp ska man inte ställa det för 
osannolikt att förövaren kan vara en kvinna – hur 
obehagliga känslor det än må väcka.” 

    
...eller..... 
 
De typiska igenkänningstecknen på en kvinnlig pedofil: 
 
- Maniskt intensivt skrivande i sin blogg. 
- Hon är ensamstående, misstänksam och socialt isolerad, med 

barnet hårt knutet till sig. 
- Hon är känslomässigt omogen, kan inte skilja mellan sina egna 

och barnets behov 
- Hon medicinerar ofta för depression eller neuroser. 
- Hon har alkoholproblematik. 
- Ofta har mammorna som döms för incest själva varit utsatta för 

sexuella övergrepp eller misshandel i barndomen. 
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- Det börjar med smekningar i sängen eller duschen men 
utvecklas med tiden till samlag eller övergrepp där barnet binds 
eller hålls fast med våld. 

- Hämndlysten. 
- Hotar öppet och gärna. 
- Har genomgått en vårdnadstvist 
- Barnen fås att hata pappa, och mamma underhåller hatet på olika 

sätt. Oftast med lögner. 
- Pappa väljer att fly från barnen och mamma och undviker 

därmed vårdnadstvist. 
- Framställer sig själv som en slags "moralens väktare" och för att 

dölja sitt eget barnpornografiska intresse. 
- Anklagar falskt andra för sitt eget märkliga intresse. 
- Visar tendenser att vilja se barnporr, men döljer sitt intresse med 

medicinska förklaringar. 
- Visar tendenser att vilja se barnporr genom att urskulda sig med 

att kvinnliga pedofiler bara är nyfikna "fluktisar". 
- Sonen som är över 30 år bor fortfarande kvar ensam hemma 

med mamma och mamma påstår utåt att han minsann har en 
flickvän som han bor med på övervåningen. En flickvän ingen 
känner till eller har sett. 

- Söker sig till vänner på internet som har pedofila intressen. 
- Ont om riktiga vänner. Har troligen bara några få väninnor, så 

kallade "lakejer" med samma intresse. 
- Sviker, utnyttjar och förråder sin omgivning. 
- Har ett kriminellt beteende och söker sig till kriminella. 
- Är en extrem lögnare och bedragare. 
- Drar sig inte från att förfalska dokument. 
- Bandar i smyg telefonsamtal och möten. 
- Är oattraktiv i mäns ögon. 
- Saknar eller har synbara brister i sitt vuxenbeteende. Saknar 

vuxenspärrar. Agerar som ett litet barn med ett "Pappas lilla 
flicka"-beteende. 

 

Detta är pedofili 

Pedofili är en psykiatrisk diagnos för en vuxen människa som har 
sexuell dragning till barn som ännu inte kommit i puberteten. 
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Enligt Rädda Barnen, är det mycket vanligt att pedofiler planerar 
sina övergrepp noggrant och söker sig till miljöer där de kommer i 
kontakt med ett stort antal barn. 
Pedofilerna själva bagatelliserar ofta sina övergrepp med 
förklaringar om att barnet uppträdde sexuellt utmanande och 
uppskattade kontakten. 
Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12942823.ab 
 
Pedofili och hebefili är psykiska störningar som karaktäriseras av 
ihållande och återkommande intensiva sexuella fantasier, begär eller 
beteenden som rör barn före puberteten (pedofili) eller barn som just 
kommit i puberteten (hebefili). 
Diagnosen ställs bara om begären eller fantasierna orsakar betydande 
lidande för personen, gör att han eller hon inte fungerar i relationer 
eller arbete, eller om personen upprepat gett efter för sina sexuella 
begär genom att begå övergrepp. 
Inte alla som begår sexuella övergrepp mot barn uppfyller 
diagnoskriterierna för pedofili. 
Många personer med sexuell dragning till förpubertala barn kommer 
förmodligen inte att begå övergrepp. De har få andra riskfaktorer och 
har skyddsfaktorer som en stabil personlighet och fungerande socialt 
nätverk. 
Pedofili är en relativt stark riskfaktor för sexbrott mot barn, men inte 
nödvändig, inte heller tillräcklig som enda riskfaktor. 
Orsakerna till pedofili är ofullständigt kända. Bland riskfaktorerna 
finns genetisk sårbarhet för sexuell dragning till barn, 
hypersexualitet, kriminell livsstil, missbruk, neuropsykiatrisk 
problematik och egen erfarenhet av sexuella övergrepp under 
barndomen. 
KÄLLA: "Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga 
sexuella övergrepp mot barn" (Rapport SBU, 2011). 
 

Psykiatern säger: 

Kvinnliga pedofiler har ofta en bra ställning i samhället och ett väl 
fungerande socialt liv. 
Deras hemlighet är att de dras till unga pojkar som precis kommit in 
i puberteten. 
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Den brottsliga attraktionen är vanligare än vad många tror. I 
dagsläget är nära fyra procent av alla pedofiler som döms i Sverige 
kvinnor, men man befarar att det verkliga antalet är mycket högre. 
Man tror att tio procent av alla pedofiler är kvinnor. Ofta uppmuntrar 
och smickrar kvinnorna de unga pojkarnas manlighet för att sedan 
börja introducera sexuella beröringar vid träffarna. De intalar sig 
själva att de är något slags lärarinna i sex och bortförklarar 
övergreppen med att de lär upp pojkarna och faktiskt gör dem en 
tjänst. Många kvinnor tänker också på förhållandet som en ömsesidig 
kärleksrelation – men det är inte på lika villkor utan kvinnan 
utnyttjar barnet 
Kvinnliga pedofiler tror att de har en kärleksrelation med sina offer. 
För pojkarna är övergreppen skambelagda - dels för att de faktiskt 
fått utlösning, dels för att det enligt rådande attityd i samhället är 
"coolt" att ha sex med äldre kvinnor. 
Den här typen av sexuell relation är skadlig för barnens fortsatta liv. 
Flera utvecklar en aggressivitet mot kvinnor och studier visar att 
pojkar som utsatts för övergrepp är överrepresenterade bland dem 
som begår våldtäkt. 
Källa: http://www.expressen.se/nyheter/1.705057 
 

Behandling av personer som lider av pedofili 

Oftast används behandlingar baserade på kognitiv beteendeterapi 
(kbt) för vuxna som har begått sexuella övergrepp mot barn. I 
behandling av ungdomar som begått sexuella övergrepp på barn är 
kbt inte lika vanligt. 
Det handlar bland annat om att identifiera riskfaktorerna för att 
personen ska begå övergrepp mot barn. Sådana kan vara depression, 
ångest, att själv ha varit utsatt för övergrepp, missbruk av droger 
eller alkohol, ensamhet, sexuell avvikelse. 
Kriminalvården tillämpar ett nationellt behandlingsprogram som har 
importerats från den kanadensiska kriminalvården och anpassats till 
svenska förhållanden. Programmet ges huvudsakligen i grupp men 
kan även ges individuellt. 
Utanför Kriminalvården används ofta mer varierade 
behandlingsinsatser. Fokus kan riktas på dåligt självförtroende, 
förbrytarens eventuella barndomstrauman, att förbättra empati med 
offren. Behandling av andra samtidiga psykiska störningar ingår ofta. 
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Medicinsk behandling, till exempel så kallad kemisk kastrering, 
används sällan. Ett undantag utgör viss rättspsykiatrisk vård. 
Det finns stora brister i kun-skapen om vilka metoder som fungerar. 
KÄLLA: Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga 
sexuella övergrepp mot barn (SBU, 2011). 
 

Kvinnliga sexbrottslingar ofta psykiskt sjuka 

Kvinnliga pedofiler som begått sexualbrott lider av psykisk ohälsa 
och missbruk lika ofta som andra kvinnliga våldsbrottslingar. Det 
visar den största studien hittills av kvinnor som dömts för sexualbrott 
i Sverige. 
Mellan 1988 och 2000 dömdes 93 kvinnor och 8500 män för 
sexualbrott i Sverige. Då tidigare forskning fokuserat på manliga 
förövare har kunskapen varit dålig om vilka riskfaktorer som 
utmärker kvinnor som begår sexualbrott. 
En forskargrupp vid Karolinska Institutet har nu undersökt 
förekomsten av psykisk sjukdom och missbruk hos dessa 93 
sexbrottsdömda kvinnor och jämfört dem med drygt 20000 
slumpmässigt utvalda kvinnor i normalbefolkningen, samt med de 
drygt 13000 kvinnor som dömdes för icke-sexuella våldsbrott under 
samma period. 
37 procent av de sexbrottsdömda kvinnorna hade vårdats på 
psykiatrisk klinik under perioden och 8 procent hade diagnostiserats 
med svår psykisk sjukdom (psykos). Förekomsten av psykisk 
sjukdom och missbruk skiljde sig inte mellan sexbrottsdömda och 
dem som begått andra våldsbrott. 
Detta är intressant eftersom män som begår sexualbrott oftast är 
mindre psykiatriskt belastade än män som begår andra våldsbrott. 
Kvinnliga sexualförbrytare tycks alltså mer än manliga vara psykiskt 
sjuka och ha missbruksproblem, säger Niklas Långström, docent vid 
Karolinska Institutets Centrum för Våldsprevention och en av 
författarna. 
Siffrorna skiljer sig dock rejält från kontrollgruppen med kvinnor i 
normalbefolkningen. Förekomsten av psykossjukdom var 16 gånger 
högre bland de sexbrottsdömda än i kontrollgruppen, medan 
missbruk var 23 gånger vanligare. Enligt forskarna talar resultaten 
för att kvinnor som misstänks eller döms för sexualbrott rutinmässigt 
bör genomgå psykiatrisk bedömning, något som inte görs idag 
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Källa: 
http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelandenarkiv2
008/ 
kvinnligasexbrottslingaroftapsykisktsjuka.5.47eab88a119c98f726c80
001241.html 
 
 
MAS, Mothers Alienation Syndrome 
 
Inga barn ska behöva utsättas för övergrepp om det så är fysiska, 
psykologiska eller sexuella övergrepp. 
Barns grundläggande behov måste kunna tas tillvaras. För att stödja 
tidiga insatser som motarbetar vanvård eller övergrepp är det viktigt 
att avslöja dem som faktiskt kommer med falska anklagelser om 
övergrepp på barn.  
Vi måste därför få mer kunskap om dessa  mammor, som ljuger och 
förstör för barnen. Det kan också handla om att förändra attityderna 
till falska anklagelser och öka kunskapen om att den formen av 
övergrepp på barn faktiskt finns. Jag har valt att kalla dessa falska 
anklagelser för en process, MAS, (Mothers Alienation Syndrome).  
 
MAS är en process där falska anklagelser ingår mot ett barns pappa i 
syfte att misskreditera honom och där barnet eller annat, används 
som ett redskap för egen vinnings skull. Det behöver inte 
nödvändigtvis vara det egna barnets pappa. Hit räknas ofta falska 
anklagelser om att pappan eller mannen skulle vara pedofil eller vara 
en kvinnomisshandlare. Eller liknande. Indirekt drabbas då även 
barnet i slutändan av de falska anklagelserna. Hela den processen 
från start till slut är MAS. 
MAS är ett våldsprocess och den som utövar MAS är en kvinna som 
utövar våld och som bör jämställas samma värde på straffskalan som 
en våldtäkt..  
 
Det bästa för ett barn att få växa upp i sin egen familj, men i visa fall 
kan det bästa för barnet och pappan vara att pappan så snabbt som 
möjligt lämnar familjen innan MAS slutförs.  
Mammor kan befinna sig i riskzonen för att utveckla MAS av olika 
skäl. Våld, arbetslöshet, missbruk och mental ohälsa utgör stora 
riskfaktorer som kan innebära att barn till slut far illa. Det riskerar att 
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skada barnets utveckling och fysiska, mentala och emotionella hälsa. 
Barn och pappor som redan utsatts för fullständiga MAS-övergrepp 
behöver få behandling och hjälp med att bearbeta övergreppen. 
 
Denna bok avslöjar och ger exempel på tre journalister som enligt 
min uppfattning alla har visat sig vara s.k. ”MAS-mammor”. 
Monica, Annica och Annika. 
De har spenderat sin lediga tid på att forska, gräva och förfölja 
pappor. De har visat den sortens besatthet som varken är trevlig eller 
smickrande utan bara skrämmande.  
De drar sig inte för att utnyttja oskyldiga barn för att hela tiden slå på 
pappor för att såra, skada och kränka så mycket det bara går. Till och 
med efter det är konstaterat att det finns barn som har tagit skada av 
deras behandling.  
En sådan övertygelse om sin egen grandiosistet, en narcissistisk 
störning så svår att ett hat utvecklas mot alla som de ser som 
förnekare av sin egen storhet. 

 
Man kan hata en människa av olika skäl. Men när man är beredd att 
hota eller utnyttja sitt hatobjekts barn för att komma åt en pappa så 
har man passerat en gräns. Då hör man inte längre hemma ute i 
samhället med andra människor. Då skall man låsas in för sin egen 
och andras säkerhet. 
 
Elin Porath på Karlstad University lär ha skrivit: 

Tänk så många mödrar det är som använder barnen för att 
trycka ner papporna i skosulorna. Hittar på massa lögner, 
späder på med än det ena än det andra, bara för att barnen 
ska se just dem som den bättre föräldern. Mödrar som 
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myser när barnen säger att de inte vill vara hos pappa.  
Mödrar som medvetet vill göra sina barn faderslösa är 
vidriga i mina ögon. Egoismen når inga som helst gränser. 
Socialen tror ju även på barnen och eftersom de blivit 
itutade mammans version, så är det ju inte märkligt om 
socialen går på den linjen. Pappan står helt försvarslös vid 
sidan och kan egentligen bara titta på. Riktigt sorgligt 

 
Elin beskriver MAS utifrån från en kvinnas ögon, och den verklighet 
som MAS är. 
 
 
Umgängessabotage blir ofta pedofilanklagelser 
 
Vem som helst kan bli oskyldigt anklagad för sexualbrott och för 
andra brott. Inte sällan har våldtäktsanmälningar och anmälningar 
om våld i hemmet nära samband med infekterade vårdnadstvister, 
där denna typ av anklagelser gör det väldigt lätt för modern att få 
vårdnaden om barnen och mycket enkelt kan sudda ut fadern ur 
barnens uppväxt. 
Hela 97% av mammors polisanmälningar där pappor anklagas läggs 
ned av domstolarna. Domstolen eller åklagarna drar oftast slutsatsen 
att detta har mamman och barnet hittat på för att vinna en pågående 
vårdnadstvist (PAS). 
 
PAS (Parental Alienation Syndrom) eller Föräldrafjärmandesyndrom 
som det också kallas, är en förklaringsmodell som "uppfanns" 1985 
av Dr. Richard A. Gardner för att förklara varför barn uppträder på 
ett visst sätt mot en av deras föräldrar, beteenden som skapats genom 
att den andra föräldern medvetet eller omedvetet påverkat barnet att 
hata sin andra förälder. I Sverige använder vi oftare begreppet 
"Umgängessabotage", med det är egentligen grov barnmisshandel 
som det handlar om. 
 
Det är ett trauma för ett barn att avskiljas från en förälder som 
påverkar barnets fysiska hälsa. Resultatet blir att barn som avskilts 
från sina föräldrar oftare begår självmord, får sämre skolresultat, 
löper ökad risk att hamna i kriminalitet och i drogberoende 
(Kvilhaug 2006). 
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I artiklar i Aftonbladet och i DN berättar de båda 
"Familjeterapeuterna Agnetha Svensson och Gösta Emtestam som 
ofta träffar barn som av den ena föräldern har programmerats till att 
hata och förskjuta den andra. "Det handlar om psykisk 
barnmisshandel", konstaterar de". 
 
Det här handlar om mammor som är beredda att göra vad som helst 
för att barnen inte skall få träffa sina fäder. Många organisationer 
arbetar för att sprida kunskap om PAS. En av dem grundades efter 
att en 10-årig son skjutit sin pappa, dr Rick Lohstroh, till döds, då de 
skulle ha umgänge. Pojken hade av sin mamma hjärntvättats till att 
tro att hans pappa var farlig för honom (se www.helpstoppas.org). 
 
Sveriges Greklandsambassadör Björn Elmer skrev en helsida på DN 
debatt 1994, om hur hans barnbarn "Emma" kvävdes till döds av sin 
mor och mor-mor som sedan begick självmord.  
 
Den förälder som förtalar den andra har diskvalificerat sig själv som 
förälder. Självklart skriver man heller inte om någon annans eller sin 
egen privata vårdnadstvist och namnger barn och föräldrar. Det är 
den gyllene regeln i ett föräldraskap. Framför allt för att det är 
förödande inte minst för barnet som ska behöva läsa hur "hemskt" 
deras pappa har uppfört sig. 
Det Monica har skrivit och publicerat på nätet ska pappans alla barn 
tvingas läsa när de blir stora. Och alla deras kompisar på dagis, i 
skolan och på arbetsplatser. Alla deras lärare, chefer, arbetskamrater 
och inte minst partners kommer att förundras över hur Monica for 
fram på nätet. 
Man hänger heller inte ut folk på nätet och i synnerhet inte sina barns 
syskon eller deras mormor. 
Överhuvud taget så bor man inte i en dator. Då har man satt 
föräldraskapet på undantag. Den som vill vara förälder ska också 
leva upp till kraven. 
Det har barnen rätt att kräva. 
 
Ett fall som nyligen år 2012 avgjordes i Skaraborgs tingsrätt kommer 
att ge bestående men hos familjen var när en flickan anklagade både 
sin pappa och farfar för upprepade våldtäkter. 
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De båda satt häktade i flera månader och blev också åtalade. 
De friades båda två av Skaraborgs tingsrätt till slut. Runt nyår 2009 
ska den 67-årige farfadern ha förgripit sig på flickan hemma i sin 
bostad. 
Pappan ska ha våldfört sig på henne ända sedan början av 2007 fram 
till nyår 2009. 
Och vid ett tillfälle på hösten 2009 ska både han och farfadern 
gemensamt haft samlag med den då 11-åriga dottern. 
Både pappan och farfadern har kategoriskt förnekat brott. 
Tingsrätten skrev också att det även fanns flera andra faktorer som 
tillsammans kan ha utgjort en anledning för henne att själv hitta på 
uppgifterna om sexuella övergrepp. I det här fallet lär det ha varit 
just en vårdnadstvist som låg i botten. 
 

Hjärntvätt 

Vad är orsaken till att mammor lyckas med umgängessabotage? 
Svaret är att det handlar om hjärntvätt. Och det är samma typ av 
hjärntvätt som gör självmordsbombare till massmördare eller 
norrmannen Anders Behring Breivik som dödade över 90 personer i 
Oslo. 
 
En hjärntvätt innebär att personen genomgår tre faser: 
 
1) Nedbrytningsfasen då offret utsätts för både fysisk och psykisk 
tortyr för att tvinga barnet att inse sina egna misstag 
2) Förändringsfasen där barnet matas med vad personen ska gilla 
istället 
3) Uppbyggnadsfasen där barnet bemöts med omgivningens gillande 
då barnet talar om vad det lärt sig gilla. 
 
Det var egentligen Lenin som på 1920-talets Sovjet påbörjade 
traditionell hjärntvätt. Lenin bjöd in den berömde ryske fysiologen 
Ivan Pavlov till Kreml och gav ordern att Pavlov skulle använda sina 
kunskaper om betingade reflexer, något som han var berömd för 
efter sina försök med hundar som han försökt få att reagera på 
automatisk på olika stimuli. 
Josef Stalin använde också hjärntvätt och lyckades få sina politiska 
motståndare att erkänna "Vi är inte bara mördare, utan fascistiska 
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mördare", lär Edouard Holtzmann ha sagt. Andra krävde sina egna 
dödsdomar. 
Ungerns katolska kyrkans överhuvud , ärkebiskopen Jozsef 
Mindszenty var en kommunistisk motståndare som greps för att 
sedan dyka upp fem veckor senare, helt förändrad. Han kunde inte gå 
riktigt utan svajade fram och tillbaka och med konstig blick erkände 
han att han stulit kronjuvelerna. 
 
Olika sekter fungerar många gånger på samma sätt. Den nyreligiösa 
sekten Moon som startades av Sun Myung Moon lär fått sina 
lärjungar att tro att tredje världskriget skulle starta 1977 och att alla 
människor var personligt ansvariga för att besegra djävulen och 
upprätta himlens rike på jorden. Liknande sektfenomen möter man 
hos al-Quida som använder självmordsbombare, men även hos 
religösa grupper som Scientolog rörelsen, läs här. 
Det är samma fenomen och dolda agendor man möter i sfären hos 
vissa moderna bloggare. Till exempel Monica Antonssons blogg som 
är en av Sveriges mest mans- och pappafientliga bloggar där det 
framkommer extra tydligt. 
 
Att få en person att återgå till sin gamla identitet, eller att få ett barn 
att sluta hata sin pappa efter mammans programmering (PAS) går att 
genomföra eftersom en hjärna inte kan "tvättas ren" för tid och 
evighet. Det finns tydliga bevis på det när många barn senare i vuxen 
ålder söker upp sina fäder för att som de själva uttrycker, få en hel 
bild av sitt eget förflutna. 
 
Idag är psykologer och psykiatriker eniga om att det går inte att 
tömma en persons personlighet och "hälla i" en ny personlighet hos 
en individ. Men genom hårt arbete, stress och lite sömn kan man få 
människor att "göra vad som helst". Och i synnerhet är det lätt att 
manipulera ett trygghetstörstande barn. 
 
Ett av de mer kända hjärntvättsfallen handlar om Sirhan Sirhan som 
för över 40 år efter mordet på Robert Kennedy påstår att han blev 
hjärntvättad av en mystisk kvinna, samt att det inte var hans kula 
som dödade presidentkandidaten. 
"Jag kände mig som om jag var på skjutbanan och inte som om jag 
sköt en människa – och verkligen inte Bobby Kennedy", förklarar 



 247

den nu 66-årige Sirhan Sirhan för en hypnosexpert. Enligt Sirhan var 
det en "förförisk" kvinna som lockade honom ut i köksregionerna på 
Ambassador Hotel i Los Ange-les där Kennedy firade sin valseger 
den ödesdigra kvällen i juni 1968: 
"Hon sade inte mycket. Det var mycket erotiskt. Jag var helt 
uppslukad av henne", och när Kennedy passerade gick Sirhan på 
signal från kvinnan in i trans och sköt Kennedy. 
 

Orsak till mammans hjärntvätt 

Det som får en mamma, för det är till nästan 100% mammor som 
utför umgängessabotage, är vissa personer har olika och annorlunda 
grundpersonligheter. Det sitter alltså i hjärnan hos den 
umgängessaboterande mamman.  
 

 
 
Så många som 10% psykiatrisk patient i USA får diagnosen DID, 
personlighetsklyvning och som sägs bero på en reaktion på svåra 
trauman. Det är dock lätt att feldiagnostisera sjukdomen med 
schizofreni och bipolär sjukdom. 
Över 40 år efter mordet på Robert Kennedy påstår nu till exempel 
den dömde mördaren Sirhan Sirhan att han blev hjärntvättad av en 
mystisk kvinna, samt att det inte var hans kula som dödade 
presidentkandidaten. "Jag kände mig som om jag var på skjutbanan 
och inte som om jag sköt en människa – och verkligen inte Bobby 
Kennedy?, förklarar den nu 66-årige Sirhan Sirhan för en 
hypnosexpert. 
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Det var den franske läkaren Pierre Janet som år 1889 publicerade 
den första vetenskapliga beskrivningen av personlighetsklyvning och 
härledde detta till barndomen.. Har man sjukdomen reagerar man 
olika på en och samma händelse, beroende på vilken personlighet 
personen just i ögonblicket befinner sig i. Man brukar säga att man 
skiljer mellan "neutral personlighet" och "traumatisk personlighet".  
 
Den första patienten som fick diagnosen multipel 
personlighetsstörning (DID), var amerikanskan Mary Reynolds 
(1793-1854), som efter hon svimmat inte längre kände igen sin egen 
familj. Efter fyra veckor svimmade hon igen och när hon igen 
vaknade upp, så mindes hon hela sitt tidigare liv. Och så höll det på i 
16 år med ständiga svimningar och uppvakningar. I det tillstånd hon 
inte mindes något av sin historia var hon som ett litet barn, fullt av 
roliga upptåg. Eftersom man inte kunde så mycket om dessa 
sjukdomar vid denna tid så försökte man bota henne med att smörja 
in hennes fötter med ättika och senap. 

Pierre Janet 
 
Ny forskning visar istället att det är hjärnans signalmolekyler som är 
avgörande för lusten och glädjen och som styra oss att ändå göra 
saker som vi vet är till skada för oss själva eller andra. Som till 
exempel utföra ett umgängessabotage. Den nya synen på hur 
mammor agerar i dessa lägen och andra självdestruktiva 
beteendemönster, drivna av ett impulsivt behov kan alltså beskriva i 
hur signalsubstanserna samverkar i hjärnan. För umgängessabotage 
bör räknas in som ett impulsivt beteende. 
 
En ej umgängessaboterande moder har oftast en god balans mellan 
signalämnena och där förnuftet dämpar drifterna, så att inte 
njutningen skadar modern. För det är oftast en njutning för den 
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umgängessaboterande modern att utföra ett impulsivt 
umgängessabotage. Den njutningen tillfredställer moderns behov av 
antingen hämnd eller maktbehov. Oftast är det en kombination av 
bägge. 
 
Förnuftet hos människan sitter hjärnans frontallob och genom 
förnuftet kan mamman uppnå självbehärskning. Narkomaner och 
alkoholister till exempel har en låg aktivitet i denna del av hjärnan, 
och de är också väldigt impulsiva. Självbehärskningen är viktigare 
än vad många tror, och är avgörande för hur väl vi klarar oss socialt 
och på arbetsmarknaden. Forskaren Jeremy Gray vid Yale University 
i USA menar på att intelligens och självbehärskning är två sidor av 
samma sak. Sannolikt är det så att ju mer intelligent en mamma är, 
desto mindre är risken att hon blir en umgängessaboterande moder. 
 

Barnens pappa flydde från hemmet - PAS 

Både Annica Tiger och Annika Sundbaum berättar i sina bloggar om 
sina barns fäder. Det gör även Monica Antonsson. Den bild som 
växer fram är att hennes barn har varit fjärmade från sin pappa sedan 
småbarnsåldern och att de nu har utvecklat en fullbordad PAS 
(Parential Alienation Syndrome) vilket innebär att själva processen 
MAS har fullbordats. Det framkommer när man läser vad de har 
skrivit om pappan och barnen.  
Här är därför exempel hur det ser ut i verkligheten med PAS 
respektive MAS: 
 
Monica Antonsson Feb 13, 2012 05:11 AM 
- han gjorde slut på pengarna och drog.  
- Barnen har han aldrig frågat efter.  
- När de har setts har det varit på mitt initiativ. 
- försörjningsbördan och tvingades vara såväl mor som far - så 

var det väldigt lugnt och skönt för mig………(MAS) 
 
Monica Antonsson sa... 
……..Min son sa något irriterad härom dagen: 
- Varför är du så naiv, mamma?! Hur kan du tro alla om gott jämt? 
Varför ser du inte att somliga är psykopater och bedragare? Vi kan 
börja från början. Med vår far! Varför tror du att jag känner igen 
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dem direkt? Och ser att de som helst kan sticka kniven i en. Det 
beror på honom. Varför ser inte du det? 
Något chockad måste jag tillstå att det var något av det mest 
tänkvärda han någonsin sagt.……..…. 
29 december 2010……..(PAS) 
 
Monica Antonsson sa... 
Om någon hade försökt separera mig från mina barn och ta dem till 
exempelvis Australien så hade det gått käpprakt åt helvete. Aldrig i 
livet att jag godvilligt hade släppt mina barn ifrån mig. Över min 
döda kropp! 
I det laget hade jag struntat fullkomligt i lagen. ....//..... 
Det finns helt enkelt inte på kartan att jag någonsin skulle ha avstått 
mina barn till en person som genom att flytta till Australien skulle 
beröva mig allt normalt umgänge med dem. Inte ens om det var 
barnens pappa" 
27 februari 2010………(MAS) 
 
Monica Antonsson sa... 
Mina barns far stack när den yngste var nyfödd. Han lämnade oss 
för nya jaktmarker sedan han dessutom hade rivit huset för en 
planerad utbyggnad och gjort slut på banklånet som skulle 
finansiera det hela. Han hördes inte av på tio år. ...//.... 
Jag har arbetat heltid + heltid, fostrat och dragit försorg om mina 
barn själv med hjälp av min mamma som hämtade och lämnade på 
dagis. Jag har aldrig uppburit några socialbidrag. Inte en enda 
krona. 
3 november 2011 11:51 
 
Monica Antonsson sa... 
Maddes historia är nästan exakt som samma historia som mina barn 
skulle kunna berätta. 
- en farsa som drar 
- en farsa som inte bryr sig 
- en farsa som gång på gång sviker 
- en farsa som när han väl dyker upp tror att det räcker med att vara 
trevlig för att år av längtan, förtvivlan och sorg ska vara glömda. 
......//........Fast jag i själva verket har slitit som ett djur för att de 
skulle få kontakt med sin pappa. Eller rättare sagt, att han skulle bry 
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sig så pass mycket att han åtminstone slog en signal någon gång 
eller skickade ett kort. 
23 augusti, 2011 08:27 
 
Monica Antonsson sa... 
….…..//…….. 
Alla tre är alla kloka individer. 
Vad jag tänkte på när jag skrev att Jocke kanske måste sticka från 
Tjörn om mitt ex fick veta hur han sitter och blåljuger om oss var hur 
stark han faktiskt är. En gång bar han ut ett skåp ensam som det 
behövdes sex man att bära in. En annan gång när en kratta han höll 
i gick av på mitten blev han olycklig över sin styrka. Allt han höll i 
gick sönder tyckte han. Och han kunde utan vidare kasta ut en 
jätteman till granne som var full och tafsig. Tjong, sa det bara när 
gubben åkte ut med häcken före och landade flera meter bort. 
Men han är världens snällaste och skulle aldrig bruka våld på 
någon. Inte heller skulle han gå in för att krossa en annan människa 
med en massa advokater. Men han sköt en tjuv med hagelbössa en 
gång. Det var kul. Han fick väldigt bråttom iväg... 
….…..//…….. 
12 juli, 2011 00:19 
 
Monica Antonsson sa... 
.……. Jag har berättat att han drog när den yngste var nyfödd och 
att han aldrig har frågat efter barnen sedan dess. Ja, det händer att 
han säger: ….…..//…….. 
Han har aldrig skickat minsta lilla kort till jul eller ringt och grattat 
på deras födelsedagar och så vidare. 
….…..//…….. 
Jag har också berättat att mina barn inte önskar någon kontakt med 
honom. ….…..//…….. 
26 juni, 2011 18:20………(MAS) 
 
Monica Antonsson sa... 
Han och jag har en bra relation så länge jag inte ägnar mig åt 
tankeverksamhet i hans sällskap. Då kommer jag i håg hur det var 
och blir alldeles knäckt. ….…..//…….. 
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Det är barnen som tar avstånd. De undrar hur i helskotta jag ens 
kan prata med honom. Ja, ni vet ju vem han är, ni som tycker synd 
om honom. Men för det finns ingen anledning. ….…..//…….. 
2/03/2011 12:35:00 em………(PAS) 
 
Monica Antonsson sa... 
Exet drog från ansvaret och inget annat. Vi har aldrig bråkat och 
gör det fortfarande inte - så länge jag inte ägnar mig åt 
tankeverksamhet. När jag gör det så bråkar jag men det rinner av 
honom som vattnet på en gås. Han har inga problem med barnen. 
Det är deras fel, säger han. 
Det är barnen som vägrar. De är till och med arga för att jag pratar 
med honom. ….....//.... …. 
Det är dessutom överspelat. Han har för länge sedan spelat ut sin 
roll. Och bort också för den delen. 
Men i jämförelse med .....//.... och de andra är han en drömprins. 
27 februari, 2011 07:29………(MAS) 
 
Monica Antonsson sa... 
De flesta sagoberättare av den här kalibern brukar "tillfriskna" i 50-
års åldern så han fick en chans - och brände den. Men jag dras väl 
till dem på något sätt. Mina barns far och Mia är exempel av samma 
sort. 
Så jag känner mina löss på gången, om man säger så.... 
12 februari, 2011, 04:12:0 0 E M………(MAS) 
 
Han stack 1980. Vi hade vår första repris alla fyra 1990 och sedan 
ytterligare två. Dessvärre minns jag inte exakt när det var. Några 
undrar också varför en av mina söner bor hemma. Vi delar på ett 
hus. Konstigare än så är det inte. 
Det är korrekt att min nu 85-åriga mamma drog en stor del av lasset 
när mina barn var små. Hon hämtade och lämnade på dagis varje 
dag till exempel. Det kunde annars deras pappa ha gjort då han 
faktiskt bodde nära och inte hade några bestämda arbetstider. Jag 
erbjöd honom till och med att stå för deras gemensamma frukost 
varje dag. Men han ville inte. 
Barnens farmor har aldrig funnit i närheten. 
Upplagd av Monica Antonsson kl. 1/27/2011 01:19 em………(MAS) 
 



 253

Ni har så rätt. 
Jag har faktiskt ingen anledning att skydda honom. Tvärtom. Han 
har varit en skitstövel till farsa. Eller rättare sagt ingen farsa alls. Så 
ställ honom mot väggen bara, fråga vad i helvete han är för en liten 
lort. 
Upplagd av Monica Antonsson kl. 1/27/2011 08:48 em………(MAS) 
 
Monica Antonsson sa... 
Vad gäller mina barns pappa så har jag inget som helst dåligt 
samvete. Tvärtom. Jag har tagit såväl mitt som hans föräldraansvar i 
30 år. Detsamma gäller mammorna till hans fyra andra barn. 
Om någon vill ha kontakt med honom så går det alldeles utmärkt. 
Han är norrman och bor i Sarpsborg. Icke desto mindre är han släkt 
med norska kungahuset. 
Den som vill ha kontakt kan bara slå en signal. Telfonnumret lämnas 
ut - mot identifikation förstås. 
19 januari, 2011 10:15 
 
Monica Antonsson sa.. 
Thomas är född 31 januari 1980 fast han skulle kommit till världen 
den 15 februari. 
Och det är alldeles sant, som någon skrev, att deras pappa gick ut 
för att köpa expressen i april samma år och försvann. Det var mitt 
under den så kallade storstrejken 1980 som ni också kan hitta 
massor av info om. 
Han flyttade hem till en annan kvinna och fick snart en dotter till 
medan jag ensam drog försorg om våra barn. Han frågade aldrig 
efter dem. 
Efter tio år kom han tillbaka till barnens stora förtjusning. Efter tre 
månader gick han ut och köpte Aftonbladet. 
den 18 januari 2009………(MAS) 
 
 
 
Monica Antonsson sa... 
Att Littorin avgick för sina barns skull är rent trams. Han flydde ju 
till USA - utan barn. 
Och det är klart att mina barn tar avstånd från sin far för att han 
inte skickade något julkort. Det förstår du väl. 
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Herregud, hur dum (eller tarvlig) får man bli? 
Han gjorde ingenting. Nada. På 30 år! 
Jag tycker också att barnbarnen ska få träffa sin farfar men det är 
upp till deras föräldrar. 
Det kan inte jag lägga mig i. Farfar är för övrigt inte ett smack 
intresserad. 
13 januari, 2011………(MAS) 
 
Monica Antonsson sa... 
Och som tur är var vi aldrig gifta. Hade vi varit det hade katastrofen 
varit total. 
Barnen är nr 4 och 5 i ordningen. 
Nr 3 känner jag väl. Nr 1 och 2 har jag efteråt forskat fram och tagit 
kontakt med. Nr 6 är kompis med sina bröder så vi ses ibland. 
12 januari, 2011………(MAS) 
 
Monica Antonsson sa... 
Anonym 19.53………… 
Mina söner är dessutom vuxna och kan svara för sig själva. 
Men eftersom jag har nämnt detta vid något tillfälle ska jag svara 
om än ytligt. 
Man kan sammanfatta det som så att pappan sedan han drog 1980 
inte en enda gång har sökt kontakt med sina söner över huvud taget. 
Inte ett julkort, inte en telefonsignal på födelsedagen och än mindre 
något underhåll. 
De första tio åren hörde han inte av sig överhuvud taget. 
Nu gnäller han över att de inte hälsar på. 
Och de tycker att han får skylla sig själv. 
Det är för sent nu. 
Själv tjatade jag i åratal på pojkarna att ta kontakt med sin pappa. 
Det pågick tills de hotade att bryta med mig också om jag så mycket 
som nämnde hans namn.…… 
11 januari, 2011………(MAS) 
 
Monica Antonsson sa... 
Det var min halvdotter som påminde mig om nedanstående artikel. 
Så här blev nämligen både hon och mina barn samt deras övriga 
halvsystrar släkt med norska kungahuset. Och det för bara högst två 
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år sedan. Terje är bror till deras farfar som likt sin son (barnens far) 
är en mycket charmerande person 
6 januari, 2011 
 
Monica Antonsson sa... 
Det vete fåglarna... 
Nej, de är tremänningar = sysslingar med Ali. 
Mina barbarn är alltså fyrmänningar - bryllingar med hans och 
Märta Louises barn. 
Himla kul! 
06 januari, 2011 15:12 
 
Monica Antonsson sa... 
....//....Hur det skulle ha gått i mitt fall vet jag emellertid. Jag hade 
fått dra hela lasset själv i alla fall. 365 dagar om året i 25 år. Det är 
väldigt många kvinnor som ofrivilligt gör det. 
Jag har aldrig talat illa om mitt ex inför barnen. Jag har aldrig 
hindrat honom från att träffa dem. Han har inte ens försökt. När det 
skett har det varit på mitt initiativ. Nu tycker han att barnen är 
dumma som inte kommer och hälsar på. De är föräldrar själva nu 
och struntar i honom. Trist, tycker jag. Mycket trist.…………… 
09 juli, 2010 17:50………(PAS) 
 
Monica Antonsson sa... 
Anonym 
Jag har fått rapport om att ni gräver om mig under Katharina T:s 
från Mariefred ledning. 
Jag kan bara säga: Lycka till! 
....//..... 
Jag har inget körkort, har aldrig haft något heller, men jag har en 
röd treväxlars trampcykel, några katter och ett radhus i stort behov 
av renovering. 
 ...//.... 
Björn är min äldste son, ett riktigt kärleksbarn. Han är född den 15 
februari men skulle ha kommit till världen den 2 mars. 
...//....  
Namnet Niclas var hans pappas favoritnamn och Ingemar heter han 
efter Stenmark som vann världskuppen det året. 
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Vi har en son som heter Thomas Roy Christopher också. Roy efter 
sin pappa och Christopher efter en förfader som jag har skrivit en 
bok om. Den kan ni hitta fylld av skandaler, om ni vill. 
Thomas är född 31 januari fast han skulle kommit till världen den 15 
februari. 
Och det är alldeles sant, som någon skrev, att deras pappa gick ut 
för att köpa expressen i april samma år och försvann. Det var mitt 
under den så kallade storstrejken 1980 som ni också kan hitta 
massor av info om. 
....//..... 
Efter tio år kom han tillbaka till barnens stora förtjusning. Efter tre 
månader gick han ut och köpte Aftonbladet. 
....//..... 
Björn bor hos mig förresten. Han har två barn som också bor här 
ibland. Thomas är gift med en fantastisk flicka och har en son. … 
Björn är kock och Thomas pluggar till lärare. 
Mina föräldrar är i livet och mina syskon har det också bra med sina 
respektive familjer. 
Gräv på bara. Säg till om ni hittar något som inte jag känner till. 
den 18 januari 2009 00:40 
 

Hur bota en umgängessaboterande moder 

Faktiskt har forskare funnit att humor spelar på samma nivå som 
andra unika mänskliga egenskaper som språklig förmåga och 
abstrakt tänkande. Humorn har en central roll för vårt sociala liv och 
vår personlighet. Forskaren Allan L Reiss vid Stanford University i 
Kalifornien i USA kunde visa att ju mer roligare ett skämt var, desto 
mer regerade de områdesdelar av hjärnan som berörde hjärnans 
belöningssystem. Det är samma områden som motiverar oss att 
uppföra oss korrekt och uppnå uppskattning. 
 
Ett illa fungerande belöningssystem tros vara orsaken till bland annat 
depressioner eftersom personer förlorar motivationen till att få till ett 
fungerande mellan barn och föräldrar. 
 
Om det istället handlar om en moder som utövar incest eller andra 
sexuella övergrepp på sin son, eller dotter, så är det precis som med 
alkoholister att pedofiler måste få tydliga identifieringssignaler över 
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att det är fel. Precis som med alkoholister så lever pedofiler idag med 
försköningar av verkligheten som legitimerar deras handlingar och 
där förnuftet inte får plats. Läs här i det sista stycket som handlar om 
mammor som kvinnliga pedofiler. 
Av barnen som utsätts är 30 % en biologisk anhörig och av dessa 
anhöriga är det cirka 90 % som utsätts av just sina egna mammor. 
Har en pappa en umgängessaboterande moder till sitt barn, så kan 
lösningen på problemet vara "Dra ett skämt" 
 
 
Några av Nordens farligaste kvinnor 
 
Bilden av den svaga manipulerade kvinnan börjar skilja sig från den 
bild som numera blivit mer och mer vanlig och ser vi kvinnor som 
begår brott som har skakat om Sverige. Nu ser vi i media kvinnor 
som har utfört uppmärksammade och brutala mord. 22 kvinnor sitter 
i dag i fängelse för att de har dödat någon, 18 är dömda för mord 
 
Det finns absolut kvinnliga psykopater som agerar överlagt, iskallt 
och empatilöst och de är lika farliga som männen. De är inga 
värnlösa kvinnor, utan iskalla mördare som har begått välplanerade 
och hämningslösa mord. Det är dock väldigt ovanligt att kvinnor 
begår den typen av brott utan att ha bedömts allvarligt psykiskt 
störda. 
Kvinnliga psykopater kan vara ytterst manipulativa och känslokalla, 
men sysslar mest med bedrägerier av olika slag. Det finns även 
våldsbenägna kvinnor med allvarliga empatistörningar och som kan 
vara farliga för omgivningen, utan att vara allvarligt psykiskt störda 
enligt lagens mening. 
Enligt Brå så har sedan 1990 till 2006 66 kvinnor dömts för mord, 
dråp eller vållande till annans död på sina män. 
Totalt dödar kvinnor i 84 procent av mordfallen någon inom den 
egna familjen. Motsvarande siffra för manliga gärningsmän är endast 
35 procent.  
 
Bara var tionde mord utförs av en kvinna och det är sällsynt att 
kvinnor dödar okända personer. 
De som forskar om aggressivt beteende är överens om att vem som 
helst kan döda en annan människa, förutsatt att omständigheterna är 
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de "rätta". Det ser man till exempel i krig där extrema förhållanden 
framkallar extrema beteenden. Tillgången till vapen är också en 
faktor som spelar in. De flesta mord som begåtts har gjort vid 
tillfällen där gärningskvinnan uppfattat situationen som extrem. Det 
kan vara då gärningskvinnan känt svartsjuka, vanmakt, eller haft 
psykiska problem. Extrema omständigheter kan dock inte förklara 
alla mord, eftersom det finns så kallade planerade och målinriktade 
mord. Som till exempel beställningsmord. 
 
Av de målinriktade morden kan dessa delas upp i två grupper av 
individer. Den första gruppen består av individer som har någon 
psykosjukdom. Vanligtvis är det en familjemedlem som drabbas 
eftersom den sjuke mördaren har levt ett socialt begränsat liv. Den 
andra gruppen av individer har någon form av personlighetsstörning, 
oftast väldigt omogna människor som är lättkränkta, impulsstyrda 
och har ofta svårt att fungera i samspelet med andra människor. Ett 
svar på varför kvinnor begår färre våldsbrott kan vara att kvinnor 
istället i större utsträckning väljer att skada sig själva. De vänder sina 
problem inåt. 
Även när det gäller val av vapen skiljer sig valet mellan män och 
kvinnor. Kvinnor till exempel använder oftare gift, än vad män gör. 
 
Några av de gifter i historien som använts av kvinnor är: 
 
 Odört: Sokrates dömdes till döden för blasfemi och ha förfört 

ungdomar i Athen. Han dödades med giftet "Odört" 
 Arsenik: Kompositören Tjajkovskij använde arsenik när han 

gick självmord 
 Belladonnadroppar: Kejsar Neros ska ha försökt döda sin egen 

mor med belladroppar. 
 Cyanid: Heinrich Himmler och hans familj tog livet av sig med 

cyanid. 
 Lömsk flugsvamp: Användes i samband med mordet på Påven 

Clemens VII . 
 
Detta är bilden av en mörderska. Hon heter Ane Repp och är en 
norsk tecknare som i juli 2008 drogade 63-årige Per-Olov 
Thernström med förgiftade negerbullar och sedan slog ihjäl honom 
med en släggyxa. 
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         Källa: Polisen 
 
Efteråt väntade hon i flera minuter och slog sedan ytterligare ett slag 
för att vara säker på att han var död innan hon täckte över honom 
med ett lakan och ett överkast, stal hans plånbok, tog hans bil som 
hon körde till Karlstad, tömde hans bankkonto, gick hem och skrev 
ett trevligt mejl till Per-Olovs sambo som i det läget inte hade en 
aning om att hon just blivit änka. Två dagar senare tog Reppe emot 
sambon (som var hennes gode man) i sin lägenhet och visade upp 
sina nya kläder och smycken. Både sambon och Per-Olov hade hjälpt 
norskan att få ordning på sitt liv och sin ekonomi.  
Först vid tredje polisförhöret erkände hon och då påstod hon att 
Thernström hade försökt våldta henne och att hon därför satt honom 
ur spel genom att trycka in smulor av sina sömntabletter i 
negerbullarna  
 
Värmlands tingsrätt köpte dock hela den osannolika historien om 
våldtäktsförsöket och F-R-I-A-D-E Ane Reppe! Hon gick alltså ut 
från tingsrätten som en fri kvinna trots att hon på ett bestialiskt sätt 
tagit livet av sin egen gode mans sambo.  
Tingsrätten tyckte inte att hennes historia var motbevisad och 
menade att hon haft rätt att skydda sig med våld mot en befarad 
våldtäkt. 
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Det är alltså nu fullt möjligt och lagligt i dagens Sverige att döda en 
person ifall man anser sig hotad. 
 
Ni har väl hört det gamla journalisttalesättet om vad som är en nyhet: 

 
Hund bet man - ingen nyhet. 
Man bet hund - stor nyhet 

 
Några andra exempel på kvinnor som mördat är: 
 
Barnläkaren Elisabeth Wäver 
När hennes älskare och läkarkollega valde familjen framför henne 
hämnades hon. Hämnden bestod i att hon satte eld på hans hus. 
Älskarens hustru och deras två barn dog av elden och de svåra 
brännskadorna.  
 
Veronica Orderud 
1999 blev en 80-årig man och hans  84-åriga hustru och deras 47-
åriga dotter mördade med 20 skott på sin gård. Veronica Orderud 
dömdes till 21 års fängelse. Motivet till mordet anses vara en 
arvstvist. 
Susanne Stark Karlsson 
Susanne är den första kvinnan i Sverige i modern tid som dömts till 
livstids fängelse.  En torped slog därefter ihjäl sambon med en yxa 
efter att sambon fick i sig sömnmedel. Motivet ska ha varit att hon 
tidigare misshandlats av sambon. 
 
Ulla Jonsson 
Porrstjärnan Ulla Jonsson högg ihjäl en 41-årig man med 48 
knivhugg och satte sen eld på lägenheten. Hon hade haft ett 
förhållande med mannen. Motivet kan ha varit en sexlek som 
spårade ur.  
 
Cecilia Modig 
Efter ett bråk ska hon ha huggit sin fästman och sedan duschat 
honom och lagt honom i sängen. Först dagen efter kontaktade hon 
läkare, men då var mannen redan död.  
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Maria Kisch 
Maria dödade sin 81-årige make och brände hans huvud i ugnen och 
styckade kroppen i badrummet. Motivet var enligt domen att komma 
över makens pengar. 
 
Helle Sara Peters   
Eskortflickan Helle ska ha skurit halsen av en pensionär för att 
komma över pensionärens pengar. Polisen hittade senare hennes före 
detta man begravd under ett hus. Han hade strypts ihjäl. 
 
Bente Gurli Kristiansen  
Brukar också kallas för ”Den svarta änkan”. Bente dödade sin dotters 
pojkvän med ett avsågat hagelgevär och hon hade även dödat sin f.d. 
man som hade blivit knivhuggen över 30 gånger.  
 
Sara Svensson  
Sara ska ha manipulerades av pastorn Helge Fossmo att skjuta en 
annan församlingsmedlem. 
 
Terhi Tukio 
Hon hade torterat, dödat och styckat en ung man. Efter straffet 
dödade hon igen med att knivhugga ihjäl en person på en fest. 
Jeanette Javell  
Fembarnsmamman som högg ihjäl sambon med en filékniv med ett 
30-tal stick. I fängelset skrev hon en förklaring till sitt handlande:  
” Jag älskar honom fortfarande trots allt som hänt” 
 
Natalia Pshenkina, 
Dödade exsambon för pengar tillsammans med två män. Mannen låg 
död i badkaret i fyra månader innan en fastighetsskötare fann liket. 
Under tiden levde gärningsmännen i lyx. Natalia dömdes mot sitt 
nekande. 
 
Isabella Kielmas 
De åt en sista middag tillsammans då Isabella blandade en  giftdrink 
till sin pojkvän Kaj. Drinken innehöll drogen GHB och 
vodka. Kort efter mordet länsade hon Kajs konto. Isabella dömdes 
till tio års fängelse för mord i december år 2005 
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Carina André 
"Svarta änkan" dömdes för att ha mördat sin make "Pigge" genom att 
tända eld på bostaden. Hon dömdes till livstids fängelse efter ett 
erkännande hon gjort inför en läkare efter lägenhetsbranden. Hon har 
överklagat. Tidigare har hon även dömts för dråp efter att ha strypt 
sin ex-pojkvän. 
 
Ksenia Kotsneva-Gröndahl 
Hon planerade mordet på sin man oljemiljonären Thomas för att 
komma åt arvet på 50 miljoner. 
Ksenia dömdes till tio års fängelse för medhjälp till mord. 
 

 
Ondska - historiens mest ondskefulla kvinnor 
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Samhället och media tenderar på att fokusera på de onda männen i 
världen och glömmer visa av de verkligt onda faktiskt kan vara onda 
kvinnor. Bland kvinnor har vi inte bara seriemördare, utan även 
andra helt förkastliga kvinnor som har orsakat tragedier i många 
människors liv.  
De som kan vittna, de som själva upplevde grymheter och fasor, så 
oerhörda, så osannolika och så omänskliga att det skulle vara svårt 
att tro på dem – om vi inte visste att det faktiskt finns kvinnor som är 
onda ända in i benmärgen. 
I dag vet vi att de finns. Så, här är min lista med de jag anser som 
mest ondskefulla kvinnorna i historien. 
 
 

Monica Antonsson , Vallentuna 
 
Författare och journalist från Vallentuna  Sverige. Kvinnan som 
hotade och trakasserade människor och företag på internet. Ledande i 
Sverige med att komma med falska pedofil- och 
barnpornografianklagelser och som utförde anonyma hat- och 
uthängningssidor på internet.  
Trakasserade företag och invånare i sin hemort Vallentuna. Utpekad 
som ledare i den så kallade "Vallentunaligan  som pekade ut 
namngivna och oskyldiga personer som pedofiler på internet.   
Blev också känd för att ligga bakom "Världens första falska 
pedofillista". 
 



 264

Irma Grese 
Tysk fångvaktare i koncentrationslägren. 
 
 

 
Myra Hindley 
Myra Hindley var ansvariga för kidnappningen och sexuella 
övergrepp, tortyr och mord på tre barn under tolv år och två 
tonåringar i åldern 16 och 17 i Manchester-området i Storbritannien i 
mitten av 1960-talet. Bevisen inkluderade en bandupptagning av ett 
av de mordoffer skrikande som Hindley var med och våldtog och 
torterade. 
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Drottning Maria I 
1500-talet 
Maria var enda barnet till Henrik VIII och Katarina av Aragonien 
som lät avrätta många framstående protestanter för sin tro. Kallades 
för "Bloody Mary". 
 
 

Grevinnan Elizabeth Bathory 
1500-talet 
Anses vara den mest ökända seriemördare på ungerska / slovakiska 
historia. Rykten hade cirkulerat i flera år om saknade bondflickor 
som hade erbjudits arbete på slottet Csejthe. Utförde istället allvarlig 
misshandel under lång tid på flickorna, brände och stympade sina 
offer, bet köttet från ansikten, armar och andra kroppsdelar. På grund 
av hennes sociala status hon aldrig kom till rättegången men förblev 
i husarrest i ett enda rum till sin död. 
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Isabella av Kastilien 
1400-talet 
Isabella I av Spanien blev med sin make Ferdinand II av Aragonien, 
känd som beskyddare av Christopher Columbus, men avlägsnande 
(brände upp) eller omvandlade judar och muslimer. Ungefär 200.000 
personer lämnade Spanien, de återstående som valde konvertering 
förföljdes senare av inkvisitionen och Judaizing Conversos. 
 
 
 

Katherine Knight 
Australiska Katherine Knight mosade proteserna till en av hennes 
ex-makar och skar upp halsen av en annan mans åtta veckor gamla 
valp inför hans ögon. Stack en man till döds med en slaktarkniv 
minst 37 gånger, både fram och bak. Hon flådde honom sedan och 
hängde upp hans "kostym" från dörrkarmen i vardagsrummet, högg 
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av hans huvud och lade huvudet i en soppa, tillagade mannens 
skinkor, och förberedde sås och grönsaker till steken. 
 
 

Ilse Koch 
Häxan i Buchenwald, "Die Hexe von Buchenwald", eller 
"Buchenwälder Schlampe". Var hustru till Karl Koch, kommendant i 
koncentrationslägren Buchenwald från 1937 till 1941. Frossade i 
tortyr och obscenitet. Ökänd för sin souvenirer. 
 
 

Mary Ann Cotton 
Engelska Mary Ann Cotton är ett annan seriemördare som de lokala 
tidningarna upptäckte flyttade runt norra England men hela tiden 
mördade sina nära och kära med arsenik. 
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Beverly Allitt 
Barnsjuksköterskan Beverley Gail Allit, är en av Storbritanniens 
mest kända seriemördare. Var ansvarig för mordet på 4 barn och 
allvarliga skador på 5 andra i hennes vård. 
 
 

Belle Gunness 
En av Amerikas mest produktiva kvinnliga seriemördare. Hon var en 
imponerande och kraftfull kvinna av norsk härkomst, över 1,83 m 
och 91 kg. Det är troligt att hon dödat både hennes make och alla 
hennes barn vid olika tidpunkter, men det är klarlagt att hon mördade 
de flesta av hennes friare, pojkvänner, och hennes två döttrar, Myrtle 
och Lucy. Motivet var girighet då hon fick ut livförsäkringar och 
andra tillgångar. 
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Amelia Dyer. 
England. Begick omkring 270 mord. Drev ett barnhem och dödade 
barnet efter hon fått betalt att ta hand om dem. Hängdes. 
 
 

Hilda Nilsson 
Sverige. Kallad för "Änglamakerskan på Bruksgatan". Tog livet av 
barn som lämnats till henne. Blev avslöjad då en mamma ångrade sig 
och ville ha tillbaka sitt barn. Misstänkts ha dödat 17 barn. Hängde 
sig i Landskronas fängelse. 
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Bilagor: 
 
Bilaga 1 
Annica Tiger polisanmälan, sida 1 
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Bilaga 2 
Annica Tiger polisanmälan, sida 2 
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Bilaga 3. Den falska Facebook-sidan 
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Bilaga 4:  
Monica Antonssons polisanmälan K228246-11 som anger att det var 
från Annika Sundbaum Melin som Monica fått sin ”Pedofillista” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 274

 
Bilaga 5:  
Lena Dahlström som ”Människokännare”, enligt Monica Antonsson 
Och där Lena då pekar ut Monica som ska ha förfalskat bevis 
 

Källa: http://acdc-adhd.blogspot.se/ 
 



 275

 
 
Bilaga 6 
Intyg från Max Scharnberg 
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Bilaga 7 
Intyg från arkivet i Stockholms tingsrätt 
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Bilaga 8 
Intyg från Riksarkivet  
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Bilaga 9:  
Excell jämförelse av FRIS medlemmar och namn från de olika 
härvorna. 
 

 
 



 279

Bilaga 10 
Annikas pedofillista från Flashback 
Rubriken är ”Lista på personer som beställde barnporrfilmer från 
Tingsrätten”. Bilden har gjorts mindre så att namnen inte 
framkommer. 
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Bilaga 11 
Worddokumentets egenskaper som listan från Flashback fanns på 
visar att författaren heter Annika. 
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Bilaga 12:  
Flashback 
Omslagssidan 

 
 
 



 282

 
Sidan 24 
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Sidan 25 

 
 
 
 
 



 284

Bilaga 13 
Pedofillistan publiceras söndagen den 6:e mars 2011 i Monicas 
artikel ”Papparättsnissarna kan inte tigas ihjäl. Så är det nog”. Den 
omtalade pedofillistan visas för första gången. 
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Bilaga 14 
Norrköpings tingsrätt som hade hand om målet från början, svarade 
att det aldrig har existerat någon lista och så här skriver tingsrätten i 
ett svarsmail den 28 februari 2011: 
 
Hej 
Här kommer domen du sökte 
Vad det är för lista du talar om kan vi inte först för även om det 
kommer in beställningar på handlingar i ett mål, det vill säga 
handling den ar som är offentliga görs det aldrig upp någon lista på 
vilka 
som beställt då det inte är offentligt. 
Någon lista finns alltså inte och har inte funnits 
Med Vänliga Hälsningar 
xxxx xxx xxxxxx 
Norrköpings tingsrätt 
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Bilaga 15 
Mail från Monica Antonsson om utlovat anonymitet. 
Se även bilaga 16 + 22 
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Bilaga 16 
Monica har tagit bort sitt löfte och namnger källan. 
Se även bilaga 15 + 22. 

 
Källa: http://monicaantonsson1.blogspot.com/p/28-december-2008- 
kl-17.html 
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Bilaga 17 
Källa: Resultat och information från Google år 2012 om att Monica 
Antonssons blogg kan skada din dator 
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Bilaga 18 
Resultat av virusprogrammet F-secure om Annica Tigers datavirus 
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Bilaga 19 : 
Monicas alla bloggar 

 
1 Änglagård novozybkov.blogspot.com 

2 Vallentunabloggen vallentunabloggen.blogspot.com 

3 Tjernobyl och Kärnkraftsbloggen karnkraftsbloggen.blogspot.com 

4 Gottrörabloggen gottrora.blogspot.com 

5 Rolleponkebloggen rolleponken.blogspot.com 

6 Rolleponkebloggen rolleponken1.blogspot.com 

7 Sanningar om vallentuna Sanningaromvallentuna.blogspot.com 
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8 Monica Arnesdotter Antonssons 
trivsamma lilla blogg 

monicaantonsson.blogspot.com 

9 Monica Arnesdotter Antonssons 
debattblogg 

monicaantonsson1.blogspot.com 

10 Gömdabloggen gomdabloggen.blogspot.com 

11 Bokbloggen monicasbokblogg.blogspot.com 

12 Bästa Resebloggen bastaresebloggen.blogspot.com 

13 Årets bloggskunk bloggskunk.blogspot.com 

14 Änglagårdsbloggen monicaantonssons.blogspot.com 

15 Debattbloggen debattbloggen.blogspot.com 

16 Sofie och Niklas vildavatten.blogspot.com 

17 Svein Trytis värld sveintryti.blogspot.com 

18 Tjernobylbloggen tjernobyl.blogspot.com 

19 Min lilla trädgårdstäppa mintradgardstappa.blogspot.com 

20 Bloggrosen! bloggrosen.blogspot.com 

21 Släktforskarblog slaktbloggen.blogspot.com 

22 Nerjabloggen nerjabloggen.blogspot.com 

23 Rolleponkebloggen rolleponken2.blogspot.com 

24 Sockerbullar, Surdegsbröd och 
beska droppar 

http://monicaantonsson3.blogspot.com
/ 

25 Sockerbullar, Surdegsbröd och 
beska droppar 

http://monicaantonsson4.blogspot.com
/ 

26 Sockerbullar, Surdegsbröd och 
beska droppar 

http://monicaantonsson5.blogspot.com
/ 

27 Fuckida http://fuckida.blogspot.com/ 

28  sanningenomgomda.blogspot.com 

29  sanningenomgomda1.blogspot.com 

31  sanningenomgomda2.blogspot.com 

32  arkivrolle.blogspot.com 

33 Sanningen om Vallentuna gabysteliacom.blogspot.com/ 
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Bilaga 20 
Polisanmälan mot Monica Antonsson för sexuellt ofredande mot en 
liten flicka 
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Bilaga 21 
Anmälan till Justitiekaanslern mot Monica Antonsson för Förtal 
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Bilaga 22 
Originalmalet från den 31:a maj 2009 utlovas löftet skriftligen av 
Monica. Se även bilaga 15 +16. 
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Bilaga 23 
Polisintyg om att Annika Sundbaum Melin INTE har gett polisen 
hennes ”Pedofillista” 
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Bilaga 24  
Monica Antonssons verkliga och hemliga  ”Pedofillista 
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Bilaga 25  
Annika Tigers specialarbete om pappa-gruppen FRIS 
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Bilaga 26 . 
Persondata 
 

Monica Antonsson 
P.nr: 19490617 
Bällstavägen 55 B 
186 50 Vallentuna 
 

 
Annika Sundbaum Vretman 
P.nr: 19620622  
Odalvägen 16, lgh 1001 
174 49 Sundbyberg 
 
 

Annica Tiger 
P.nr: 19531014  
Ribbings väg 9 A  
192 52 Sollentuna 


