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Sammanfattning.  Ett barnavårdsfall i Växjö kommun år 1972 granskas med avseende på  
utredningsmetodik, tankefel och källkritik. Det konstateras att Växjö kommun obefogat 
(utan någon redovisad saklig grund) företagit utredning och obefogat omhändertagit barnet 
samt medverkat till obefogat tvångsomhändertagande av barnets mor. Förfalskad uppgift 
har använts. Den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet och kritiskt tänkande har 
förnekats och kritik från modern har psykiatriserats. Kommunen har inte följt de 
grundläggande principerna i vårt demokratiska rättssamhälle. Kommunen har även 
underlåtit att vidta befogade åtgärder vad gäller trakasserier mot barnet i skolan och vad 
gäller barnets umgänge med sin familjehemsplacerade syster. Växjö kommun har i början 
av 2000-talet vägrat utge skadestånd för sina myndighetsövergrepp i fallet.   
 
 
Bakgrund och frågeställningar 
Jägmästare Birger Hjelm, Uppsala, gav 2002-02-17 mig i uppdrag att utifrån tre 
frågeställningar ur saklighetssynpunkt granska utredningsmaterial m.m. rörande honom 
själv, modern och en storasyster från Växjö kommun för tiden kring 1972, speciellt maj-
juni 1972.  
 
Yttrandet 2002 var tänkt att användas i en skadeståndsprocess mot Växjö kommun. Någon 
sådan process visade sig dock inte juridiskt möjlig att driva och med den 
anmärkningsvärda, kallhamrade attityd Växjö kommun uppvisade var inget frivilligt 
skadestånd aktuellt. I stället författade Birger Hjelm en bok om sitt eget fall (”Den 
underdåniga lydnaden”, HB-förlag, 2007). Underlaget för granskningen utgjordes av en 
pärm med dokument som jag fick ta del av.  
 
Birger Hjelm har gått ut offentligt med sitt fall i boken och enligt överenskommelse med 
honom används hans namn och de riktiga namnen även i denna rapport. I dagsläget  
doktorerar Hjelm på Sveriges Lantbruksuniversitet.  
 
Frågeställningarna är enligt överenskommelse följande:  
 
1. Förelåg sakliga grunder för tvångsomhändertagande av Birger Hjelm för utredning på 
BUP i Växjö? 
 
2. Har i sak ogrundade läkar- och psykiaterutlåtanden om modern använts vid bedömning 
av hennes förmåga att fostra och vårda barn? 
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3. Har kommunen sökt, genom åtgärder eller ansatser av något slag, att upprätthålla 
syskonrelationen mellan Birger Hjelm och dennes syster ?  
 
Jag hade ingen tidigare kännedom om eller relation till i materialet bedömda personer.   
 
Jag hänvisar i mitt yttrande till de dokument jag funnit relevanta för frågeställningarna. 
Frågeställningarna besvaras uteslutande genom granskning av dokument. Denna rapport 
har några få mindre justeringar jämfört med ursprungsyttrandet. Yttrandet från mig bör 
vara värt att offentliggöra som rapport då det dels uppvisar metoder vid maktmissbruk som 
används även idag och dels utgör en belysning av historiska förhållanden vad gäller använd 
metodik vid obefogade omhändertaganden av barn. Ett avsnitt med summering av tankefel 
har tillagts 2009. Fallet Hjelm har även långt tidigare analyserats i en examensuppsats av 
den kände journalisten Göran Skytte.  
 
1. Förelåg sakliga grunder för tvångsmässigt utredningsomhändertagande? 
I den utredning som sociala centralnämnden redovisar 1972-06-13 (och även i den kortare 
föregående versionen från 1972-05-05), så anges inledningsvis vagt och utan specificering 
av någon som helst namngiven bedömare, källa, inkommen anmälan, iakttagelse, tidpunkt 
för något inträffat,  etc. , en "Anledning till utredningen" på följande sätt (in extenso):  
 
"Fråga har uppkommit huruvida Birgers själsliga hälsa utsättes för fara eller om hans 
utveckling äventyras på grund av moderns olämplighet eller bristande förmåga att fostra 
honom." 
 
Ingen som helst saklig grund redovisas således här. Formuleringen "Fråga har uppkommit" 
anger inga omständigheter över huvud taget som skulle kunna motivera att en utredning 
startas. Det hänvisas inte heller till någon person/organisation som skulle ha fört fram 
frågan. Det är här mycket tydligt att någon relevant grund att starta utredning som tål öppen 
redovisning, dvs. att skrivas in i utredningens text, inte föreligger. En nära tillhands 
liggande tolkning är att den faktiska outtalade anledningen består av fantasier och prat vid 
sociala centralnämnden rörande barnets mor. Det är även värt att notera att det faktum att 
Birger Hjelm inte varit närvarande i skolan sedan februari 1972 inte alls nämns som 
anledning till utredningen. Det saknas även varje slag av konkret och preciserad uppgift om 
barnets mor i denna "Anledning till utredningen" samtidigt som hon kränkande utpekas 
som en problematisk person.  
 
Vi ser här ett fall av icke sakligt grundad, dvs. obefogad utredning, något som även visar 
sig, när man efter tillgripande av tvångsomhändertagande för utredning närmare undersökt 
Birger Hjelm och även då man efter tvångsomhändertagande gjort närmare psykiatrisk 
bedömning av modern. Luften går då ur den dolda fantasiballong som sociala 
centralnämnden egenhändigt blåst upp.  
 
Ur saklighetssynpunkt och i ett demokratiskt rättssamhälle, så måste redovisad saklig grund 
föreligga för att göra ett utredningsomhändertagande med tvång - sådant kan inte göras 
godtyckligt. Frågan är om det i kommunens dokumentmaterial redovisas sakliga grunder 
för ett sådant omhändertagande?  Det framgår av dokumenten att det med anledning av 
tidigare händelser mellan modern och sociala m.fl. myndigheter råder ett konfliktklimat 



 3

mellan modern och myndigheter. Dottern har tidigare begärt att få bli fosterhemsplacerad 
och även blivit placerad. Dessa förhållanden utgör ingen saklig grund att påbörja utredning 
i fallet Birger Hjelm och ännu mindre en grund för tvångsomhändertagande för utredning. 
Inte heller det faktum att modern är frånskild eller att omgivningen uppvisar fördomar 
kring frånskilda mödrar kan utgöra en saklig grund för ett utredningsomhändertagande. Det 
finns anledning påpeka att i ett demokratiskt rättssamhälle har modern en grundlagsfäst 
yttrandefrihet, dvs. att om hon så vill uttala skarp kritik i skrift eller muntligen rörande 
kommunens, barnpsykiatrins m.fl. agerande. Sådan kritik kan inte, även om den skulle 
bedömas som överdriven eller felaktig, utgöra någon som helst saklig grund för 
utredningsomhändertagande av sonen Birger. Det framgår även av moderns egna skriftliga 
formuleringar att hennes begåvning torde snarast ligga över genomsnittet, något som i 
någon mån bekräftas av sonens utbildningskompetens idag. Att det framträder ett starkt 
temperament och kritiskt tänkande i hennes argumentation utgör inte vare sig grund för 
utredningsomhändertagande av barnet eller grund för påståenden om psykisk störning. 
Tanken att kritiskt tänkande skulle tyda på psykisk störning och därmed på bristande 
lämplighet att uppfostra det egna barnet har emellanåt förekommit i sociala och 
psykiatriska s.k. utredningar, men saknar helt vetenskapligt stöd. Om något samband skulle 
finnas, så kan det snarare tänkas gå i andra riktningen, dvs. att kritiska föräldrar är bättre på 
att skydda och uppfostra sina barn och förser dem med ett kritiskt tänkande som de har 
nytta av som skydd framgent. Utan vetenskapliga belägg för samband bör nollsamband 
antas. Moderns agerande ligger inom normalvariationen vid sociala konflikter och måste 
ses i sammanhang med och som reaktion på den sociala myndighetens eget misstänksamma 
och envetet förföljande agerande i form av i sak obefogad och även starkt överdriven, 
påträngande utredningsaktivitet.  
 
Kommunens sociala centralnämnd är här genom sitt negativa förhållningssätt i hög grad 
med och skapar bilden av modern genom att kommunens agerande föranleder 
motreaktioner från modern. Den underliggande tankegången i dokumenten att modern 
borde stillatigande finna sig i allt som kommunen företar sig var demokratiskt otidsenlig 
redan på 1970-talet med dess intensiva demokratidebatt. Kommunen lägger ner stor energi 
på att samla in information eller tyckanden från alla möjliga personer runt familjen utan att 
få fram något allvarligt och min bedömning är att kommunen här missbrukar sin makt i den 
rådande konfliktsituationen, en form av utredningsmissbruk. Att sociala myndigheter söker 
slå tillbaka mot den som är kritisk är ett välkänt mönster i utredningsmaterial och som vi 
visat i undersökningar vid Örebro universitet (Edvardsson, 1996, 1998abc, 2003) kan detta 
urarta till förföljelser och trakasserier från de sociala myndigheternas sida gentemot 
enskilda medborgare och familjer. Dessvärre drabbas barn vid sådana förföljelser. Det här 
granskade fallet har en sådan förföljande karaktär.  
 
Det bör även påpekas att det inte föreligger några aktuella intyg från läkare eller psykolog 
rörande modern före tvångsomhändertagandet av sonen. Det föreligger inte heller några 
sådana intyg rörande sonen. Uppgifterna från skolan som redovisas i utredningar från 
sociala centralnämnden, Växjö kommun 1972-05-05 respektive 1972-06-13 ger ingen 
saklig grund för att ingripa med tvångsomhändertagande.  
 
I sociala centralnämndens utredning 1972-06-13 anges på sid. 20 de argument som 
nämnden anser sig ha för att Birger Hjelm skulle genomgå läkarundersökning. Det kan 
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anmärkas att en läkarundersökning kan göras inom loppet av något eller några få 
undersökningstillfällen och inte kräver inläggning, speciellt inte i ett fall där saklig grund 
för att genomföra undersökning över huvud taget inte kunnat uppvisas. Argumentet att 
ingen från de sociala myndigheterna fått träffa Birger berör inte Birger utan det ansträngda 
förhållandet mellan myndigheterna och modern. Att det rått delade meningar om frånvaron 
från skolan kan inte heller utgöra saklig grund. Inte heller att uppgifter skulle finnas som 
tydde på att Birger var "rädd för att tagas" kan utgöra någon saklig grund för ett 
tvångsingripande av det genomförda slaget. Att en barnpsykiater anser att en inläggning är 
nödvändig för att få en allsidig bild av pojkens psykiska tillstånd säger inget om varför det 
skulle vara nödvändigt att få en sådan bedömning, dvs. kan inte utgöra en saklig grund för 
åtgärden att tvångsomhänderta utan är enbart uttryck för den aktuelle bedömarens 
undersökningsmetodiska filosofi och människosyn. Dessutom är argumentet felaktigt i 
utredningsmetodiskt avseende. De bästa förutsättningarna för bedömning av barns psykiska 
tillstånd föreligger i naturliga miljöer som skola, lekmiljö och hemmiljö. Om en bedömning 
absolut måste göras (saklig grund saknas i materialet) så hade det väl räckt med ett eller 
några få bedömningstillfällen i familjen. I främmande miljöer uppkommer risk för att 
miljön ger upphov till annorlunda tillstånd och reaktioner än den naturliga miljön gör. På 
en institution finns t.ex. främmande personal och andra barn med störningstillstånd samt att 
i detta fall separerades barnet från modern, dvs. saknade stödperson. Sådana 
omständigheter försämrar möjligheterna till väl grundade bedömningar.  
 
Att den sociala myndigheten kan ha närt fantasier om att Birger Hjelm for illa i hemmet 
kan inte utgöra saklig grund för ett omhändertagande för utredning. Att Birger Hjelm inte 
gått i skolan sedan februari hade modern givit möjliga förklaringar till och detta slag av 
problem löses inte genom att utsätta Birger Hjelm för myndighetsövergrepp. Om man velat 
lösa skolsituationen med tvångsmetod så borde det rimligen ha inneburit att Birger fått t.ex. 
en personlig assistent som följt honom till skolan och tillsett att inte kamraterna 
trakasserade honom där. Att skolan uppgivit i utredningsmaterialet att det inte förekommit 
trakasserier mot Birger Hjelm i skolmiljön förtjänar föga tilltro och kommunen har inte 
bemödat sig om att vare sig utreda eller avhjälpa detta problem. Det är enligt min och 
andras erfarenhet mycket vanligt att skolpersonal tonar ner, ställda inför faktum förnekar 
eller inte lägger märke till trakasserier. Det är inte heller givet att det är skolans tolkning 
som skall gälla utan rimligare är att barnets tolkning gäller. Det verkar vara så att skolan 
här förhållit sig passiv inför förälderns påpekanden som härrört från barnets upplevelser. 
Av anteckning 720518 i journal från Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken framgår 
mycket tydligt att Birger Hjelm uppgivit att han blivit mobbad i skolan och att han därför 
var rädd att gå till skolan och stannade hemma. Därmed har den bild som modern framfört 
blivit oberoende bekräftad av Birger Hjelm själv. Det framkommer inte att skolan skulle ha 
vidtagit några som helst åtgärder, dvs. skolan har blundat och förnekat. Det kan även och 
samtidigt vara så att Birger Hjelm som uppgivits har reagerat på att systern omhändertagits 
och att han saknade kontakten  med henne. Att Birger Hjelm väljer att stanna hemma från 
skolan kan således vara en reaktion föranledd av dels skolans och dels sociala 
myndigheters agerande. Detta är inget som sociala centralnämnden verkar reflektera över, 
men det borde varit uppenbart för nämnden att man i detta läge borde sett till att Birger 
Hjelm fick trygg skolgång samt skapat ett umgänge med systern. Materialet antyder att 
nämnden här ignorerat förhållandena kring  Birger Hjelm i skolan och nämnden har även 
underlåtit att sätta in den rätt självklara åtgärden att han fått möjlighet att träffa sin syster. 
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Modern har enligt utredningen uppgivit att sonen inte går till skolan för att han känner sig 
ledsen och ensam för att systern inte bor hemma. Denna reaktion var således liksom 
skoltrakasserierna känd för nämnden, men föranleder inget handlande. Kommunen har 
således underlåtit att vidta rimliga och självklara åtgärder, trots kännedom, och ägnar sig i 
stället åt att söka fel hos modern och hos sonen, dvs. den felande kommunen söker finna 
bristerna hos någon annan än sig själv. I stället för att hjälpa Birger Hjelm så agerar 
kommunen med trakasserier gentemot Birger Hjelm och dennes mor. 
 
Mycket anmärkningsvärd är noteringen 720607 i fru Hjelms socialjournal, där ett 
telefonsamtal med psykolog Rydberg, PBU, refereras. Där står att Birger Hjelm "är ytterst 
förtegen, trots att psykologen pressat honom ganska hårt." Detta belägger inslag av 
psykiska övergrepp även i själva utredningsprocessen på PBU. Samtidigt som sociala 
centralnämnden fantiserar om faror för Birger Hjelm hemma hos sin mor transporteras han 
enligt deras beslut brutalt in till PBU med polishandräckning och "pressas hårt". Frågan är 
vem som var farligast för Birger Hjelm? Sociala centralnämnden eller modern? Att en 
myndighet som befinner sig i konflikt med modern på detta sätt missbrukar sin makt mot 
barnet måste bedömas som en allvarlig sak i vårt samhälle. Det är uppenbart av 
dokumenten att sociala centralnämnden här betett sig på ett för både modern och barnet 
psykologiskt och socialt farligt sätt.  
 
Sammanfattningsvis bedömer jag att svaret på den första frågeställningen är nej. 
Utredningen är i sak obefogad, då ingen anledning i sak att påbörja utredning har 
redovisats. Inte heller har godtagbar saklig grund för utredningsomhändertagande av Birger 
Hjelm med tvång redovisats. Det bör tilläggas att sociala centralnämnden här trots 
kännedom har underlåtit att vidta adekvata åtgärder kring skolgång och barnets kontakt 
med systern.  Modern och barnet har här trakasserats av sociala centralnämnden, som ägnat 
sig åt åtgärder med karaktär av psykisk barnmisshandel och myndighetsövergrepp på 
enskild. Sociala centralnämnden verkar dessutom i sak felaktigt betrakta moderns kritiska 
tänkande (som hon har rätt att uttala enligt svensk grundlag) som ett tecken på psykisk 
störning och bristande förmåga att uppfostra det egna barnet.  
 
En nära tillhands liggande tolkning är att i materialet inte klart redovisade fördomar och 
fantasier vid sociala centralnämnden kring en ensamstående, frånskild och emellanåt 
arbetslös mor med vissa socialbidragsbehov inverkat på uppkomsten och genomförandet av 
utredningen. Den attitydförändring som inträder när moderns fästman dyker upp på scenen 
är mycket avslöjande för myndigheternas fördomsfulla inställning.  
 
2. Har i sak ogrundade läkar- och psykiaterutlåtanden använts vid kommunens 
bedömning av  modern?  
Denna frågeställning innehåller två logiskt skilda frågeställningar. Först måste bedömas om 
det förekommer några i sak ogrundade läkar- och psykiaterutlåtanden. Om så är fallet 
uppkommer frågan huruvida dessa har använts av kommunen. Det torde endast vara de 
utlåtanden som använts av kommunen som avses i frågan.  
 
Av utredning 1972-06-13 framgår på sid. 3 att ordföranden i sociala centralnämnden 
720516 ansökt om intagning av fru Hjelm på sjukhus enligt lagen om beredande av sluten 
psykiatrisk vård i vissa fall och i handlingarna finns kopia på denna ansökan med vårdintyg 
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från dr Adler bilagt. Detta inträffar dagen efter det att sonen Birger tvångshämtats för 
utredning vid PBU, vilket i sig borde föranlett reflektioner om att modern reagerade på det 
som inträffat med tillfällig upprördhet etc. och att tvångsomhändertagande av modern inte 
var befogat. En nära tillhands liggande tolkning är dock att socialnämndens ordförande, när 
tillfälle ges, här söker bedrägligt stärka evidensen mot modern. Evidensfabrikation och 
förfalskning är mycket använda tekniker vid sociala utredningar inom socialtjänsten.  
 
Det framgår av vårdintyg från dr Adler att fru Hjelm införes genom polishandräckning med 
milt våld från någon plats utanför kliniken (varför anges inte vilken platsen var?). Hon skall 
dessförinnan ha lyckats ta sin son från kliniken, men denne har sedan återförts av personal. 
Jag kan inte utläsa att det skulle ha funnits någon saklig grund i form av iakttagna fenomen 
kring henne att med våld föra in henne för samtal på kliniken. Några iakttagelser av 
patientens tillstånd vid ingripandet redovisas inte. Vid samtalet säger patienten följande, 
som dr Adler verkar anse anmärkningsvärt: 
 
"Hon säger att det är fel på samhället som omhändertager hennes barn och anser att hon 
har rätt att få tillbaka barnet. Pat. är synnerligen paranoisk mot alla sociala myndigheter 
och klagar på rättssäkerheten här. Tycker att jag skulle ha passat bättre i Ryssland." 
 
Det råder här sakligt sett inget tvivel om att fru Hjelms här refererade uppfattning är sakligt 
väl grundad och befogad, när det samlade dokumentinnehållet beaktas. Termen 
”paranoisk” kan därmed betraktas som en fabulering och psykiatrisering av befogad kritik, 
som läkaren missbrukar sin position till att göra.  
  
Intygsgivaren påstår även oavkortat följande under rubriken psykiskt tillstånd: 
 
"Pat. är innan man kan börja ett samtal med henne mycket motsträvig.  
Måste med milt våld föras in av medföljande polismän. När man väl samtalar med henne 
på rummet sitter hon emellertid stilla i stolen men vill inte svara på frågor som t.ex. hur 
gammal hon är utan ställer i stället motfrågor. Uppvisar ett klart paranoiskt beteende 
riktat mot sociala myndigheter och läkare och kliniken här." 
 
Vad som här beskrivs är en person som drabbats av ett myndighetsövergrepp och fått sitt 
barn bortfört utan redovisad saklig grund, som förts till samtal med polisvåld, som ändå 
sitter stilla i stolen, som ändå är klar nog att ställa motfrågor och ändå är klar nog att rikta 
som det verkar delvis befogad kritik mot sociala myndigheter, läkare och kliniken. Frågan 
är hur många som skulle uppvisat denna styrka och stridbarhet i en sådan 
övergreppssituation? Dr Adler missbrukar här psykiatrisk terminologi när han betecknar 
moderns kritiska beteende som "paranoiskt". Av omständigheterna framgår att det finns 
grund för kritik från hennes sida. Det är snarare dr Adler själv som här sviktar i 
verklighetsförankringen som framgår av bedömningarna i vårdintyget och av dr Erikssons 
senare observationer och upphävande av dr Adlers icke sakligt underbyggda bedömning.  
 
Dr Adler bedömer i vårdintyget att förhållanden enligt 5§ punkt b respektive punkt d gäller. 
 
b = till följd av sjukdomen är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller 
psykiska hälsa eller för eget liv 
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d = till följd av sjukdomen har ett för närboende eller andra grovt störande levnadssätt 
 
Det har av uppgifterna inte alls framgått att fru Hjelm skulle vara farlig för någon, inte ens 
för personalen, varför farlighetsbedömningen är obegriplig. Att fru Hjelm lyckats få med 
sig sonen Birger ut är ett annat handlande än att vara farlig. Det saknas i vårdintyget helt 
uppgifter eller antydningar om att fru Hjelm skulle ha ett för närboende eller andra grovt 
störande levnadssätt och detta stämmer för övrigt inte med andra uppgifter i dokumenten 
rörande den skötsamma fru Hjelm. Dessutom bör socialnämndens ordförande väl ha vetat 
att bedömningen enligt 5§ punkt d var direkt felaktig eller möjligen har ordföranden försett 
Adler med den felaktiga uppgiften, varvid denne inte kontrollerat uppgiften. Då fru Hjelm 
inte bott på kliniken och då observationer/referenter från hemmiljön eller arbetsmiljön 
saknas, så är frågan hur det varit utredningsmetodiskt möjligt för dr Adler att göra den sista 
bedömningen om "grovt störande levnadssätt". Att fru Hjelm uppenbarligen varit tillfälligt 
upprörd på kliniken kan inte rimligen klassificeras som "grovt störande levnadssätt" - i så 
fall torde de flesta personer någon gång falla under kriteriet. Vidare bör ordföranden ha 
vetat att bedömningarna gjorts av en barnpsykiater och inte av en vuxenpsykiater. Frågan är 
vilket ansvar som ordföranden i sociala centralnämnden här kan anses ha för att ha förtigit 
att vårdintyget innehöll en påhittad, förfalskad uppgift om "grovt störande levnadssätt".  
 
De av dr Adler här gjorda bedömningarna saknar saklig grund i form av 
uppgifter/iakttagelser samt tankeled från dessa till bedömningarna (5§b och d) i hans egen 
redovisning, men föranleder ett felaktigt tvångsomhändertagande till sluten psykiatrisk 
vård. Att dr Adlers bedömningar är felaktiga bekräftas även av dr Erikssons 
observationsuppgifter och av att dr Eriksson efter några dagars observationstid beslutar att 
fru Hjelm skrivs ut 720525 och som ej i behov av vård - det sista en upplysning som klart 
belägger dr Adlers felbedöming. Av dr Erikssons skrivelse till sociala centralnämnden 
720607 framgår belysande följande (min understrykning):   
 
"Vid ankomsten till sjukhuset var Hjelm mycket upprörd över det inträffade men hon 
lugnade ner sig under några timmar. Har därefter uppträtt helt korrekt, på alla sätt ordnat 
och visade på avdelningen inget sjukligt beteende i umgänge med personal och andra 
patienter. Hon poängterade att hon var mycket angelägen om att fortast möjligt återgå till 
sitt arbete (ett långtidsvikariat i storkök). Jag betraktade henne som helt arbetsför och lät 
henne därför gå till sin arbetsplats. Något vårdbehov enl. LSPV ansåg jag icke föreligga, 
när den nödvändiga observationstiden förflutit." 
 
Av dr Eriksson bedöms fru Hjelm även som "normalbegåvad, sensitiv, noggrann och 
plikttrogen".  Detta står liksom föregående beskrivning i klar strid med den förfalskade 
bedömningen om störande levnadsssätt från dr Adlers sida. Även många referenter i sociala 
centralnämndens egen utredning 720613 uttalar motstridande uppgifter till dr Adlers 
bedömning.  
 
I utredning 720613 citeras ur läkarintyg från dr Eriksson 720607, där det står om "klara 
paranoida drag" och "reagerat i det närmaste psykotiskt".  
Vilka iakttagelser, oavsett åsyftad definition, som skulle ligga till grund för detta bruk av 
psykiatrisk etikettering redovisas inte och därmed måste uttalandena källkritiskt förkastas, 
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något som nämnden underlåtit att göra. En användare av bedömningar har ett källkritiskt 
ansvar.  
 
I utredningen citeras även läkarintyg av dr Adler 720606, där det står om  
"paranoiskt beteende gentemot myndigheter, varför man ställer sig synnerligen tveksam 
vad gäller hennes lämplighet att handha och uppfostra barn".  
Vad som menas preciseras inte, men det förekommer att en uttalat kritisk hållning gentemot 
myndigheter psykiatriseras, dvs. psykisk störning tillskrivs den kritiska personen och 
psykiatriska termer missbrukas. Fru Hjelm har grundlagsskyddad rätt att uttala kritik mot 
myndigheter. Bedömningen innehåller ytterligare ett tankefel när ett samband utan vidare 
antas mellan beteende gentemot myndigheter och lämpligheten att uppfostra barn. Det finns 
inga vetenskapliga belägg för att kritiskt uppträdande mot myndigheter skulle ha något som 
helst samband med lämpligheten att uppfostra barn. Att en sådan vanföreställning av och 
till uttalas inom socialtjänsten gör inte att den blir sann. Här bör dessutom påpekas att 
sociala centralnämndens och dr Adlers förföljande beteende gentemot fru Hjelm skulle i 
psykiatrisk terminologi kunna betecknas som paranoiskt och präglat av vanföreställningar, 
då nämnden respektive dr Adler inte har redovisat saklig grund för sitt agerande. Detta 
betyder att fru Hjelm har  saklig grund för att t.ex. påstå att hon förföljs av sociala 
centralnämnden eller dr Adler och därmed blir det problematiskt att hävda att fru Hjelm 
lider av förföljelseidéer (om det är något sådant som åsyftas). Det torde inte vara särskilt 
rimligt att diagnostisera motreaktioner på faktisk förföljelse som "paranoida drag" etc. 
Frånvaron av redovisad saklig grund i sociala centralnämndens och dr Adlers bedömningar 
visar att det rört sig om förföljande beteende från dessas sida gentemot fru Hjelm.  
 
De utan redovisning av saklig grund framförda påståendena om "paranoida drag" m.m. från 
dr Eriksson och dr Adler refereras i skrivelse från sociala centralnämnden till 
Kammarrätten i Göteborg 1973-04-13 undertecknad av sociala centralnämndens 
ordförande. Även här har ordföranden underlåtit att göra en källkritisk bedömning och 
förkasta påståendena.  
 
Sammanfattningsvis är svaret på den andra frågeställningen ja. Det förekommer 
psykiaterbedömningar kring fru Hjelm för vilka saklig grund, i form av relevanta 
underlagsuppgifter och tankeled från dessa till bedömning, inte redovisas i de utlåtanden 
där bedömningarna görs. Det framgår även klart av sociala centralnämndens dokument att 
psykiatriska bedömningar utan redovisad saklig grund okritiskt (utan källkritik) används av 
sociala centralnämnden, vilken enligt rådande objektivitetskrav (RF 1 kap 9§) skall förhålla 
sig kritisk till icke underbyggda bedömningar. De bedömningar enl 5§ b och d, som görs i 
vårdintyget har inte redovisad saklig grund och måste bedömas som förfalskade. Det bör 
även ha varit uppenbart för socialnämndens ordförande att åtminstone bedömningen enligt 
5§d var klart felaktig i förhållande till motsägande uppgifter i sak. Vidare bör det ha varit 
uppenbart att dr Adler i vårdintyget ägnar sig åt att psykiatrisera (missbruk av psykiatrisk 
terminologi) fru Hjelms kritik av sociala myndigheter och av barn- och ungdomspsykiatrin. 
Fru Hjelms kritik torde ha haft en del fog för sig. Dr Erikssons observationer och 
bedömningar av modern samt frånvaron av saklig grund vid vårdintygets bedömningar 
klargör att dr Adler ägnat sig åt missbruk av psykiatri. Fru Hjelm har liksom sonen 
tvångsomhändertagits utan erforderlig saklig grund och dessa har således utsatts för 
myndighetsövergrepp.  
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Sveriges läkarförbund antog 1968 etiska regler för läkare. Punkten 9 anger följande:  
"Läkare ska i intyg eller utlåtande uppge endast vad han efter noggrann prövning anser sig 
kunna styrka." 
 
Dr Adler borde funderat mer på denna redan före 1972 existerande etiska regel. 
 
3. Har kommunen sökt upprätthålla syskonrelationen mellan Birger Hjelm och 
dennes syster ? 
Jag har inte av dokumenten uppfattat att sociala centralnämnden i Växjö skulle ha betraktat 
det som något problem att Birger inte fick träffa sin syster eller tvärtom. Ändå har Birgers 
mor upplyst sociala centralnämnden om att Birger var ledsen med anledning av att systern 
inte bodde hemma (social utredning 720613). Sociala centralnämnden har såvitt framgår av 
dokumenten kring Birger Hjelm inte gjort några som helst ansatser eller vidtagit några 
åtgärder i riktning mot att låta Birger träffa systern.  
 
Sammanfattningsvis är svaret på den tredje frågeställningen nej. Att syskon behöver träffa 
varandra verkar inte ha funnits i sociala centralnämndens begreppsvärld, trots att 1970-talet 
var ett årtionde när det talades mycket om relationer.  
 
Skadesynpunkter 
Detta yttrande skrivs för att användas i en skadeståndsprocess. Det kan därför vara befogat 
med några principiella synpunkter kring psykologiska och sociala skador. Hur stora sådana 
skador blir är beroende av de inblandades sårbarhet och bland annat sociala faktorer. 
 
Obefogat utredande kan ge upphov till allvarliga psykologiska och sociala skador genom 
att det ger upphov till negativa processer hos de utredda och i närmiljön, t.ex. kan  
människor känna sig förföljda, bli irriterade, deprimerade etc. och prat, skvaller och rykten 
kan spridas kring en familj.  
I ett norskt skadeståndsfall fälldes kommunen i högre instans för att ha skadat en familj 
genom att utredarna gått runt och ställt frågor.  
 
Tvångsmässiga och sakligt icke grundade utredningsomhändertaganden av barn kan ge 
upphov till trauma hos barnet med psykologiska och sociala efterverkningar. 
Polishämtningar kan upplevas som mycket skrämmande.  
 
Att ett barns mor som i detta fall trakasseras av sociala centralnämnden utgör en psykisk 
påfrestning för modern och kan i värsta fall leda till psykiska störningar och utageranden 
som samhället får ta hand om. I värsta fall frånhänder sig en mor under förföljelsens tryck 
vårdnaden om barnet - det finns sådana tanketendenser i fru Hjelms formuleringar. Att ett 
barns mor är under press innebär även en påverkan av barnet, t.ex. genom att modern inte 
orkar ägna barnet lika mycket positiv uppmärksamhet eller att modern blir irritabel.   
 
Att syskon inte får träffa varandra kan innebära att deras relationer förstörs för all framtid 
och att familjer splittras. I detta fall finns i dokumenten uppgifter som pekar på att Birger 
Hjelm som barn tagit illa vid sig av att inte få träffa systern.  
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Det är mycket möjligt att Växjö kommuns agerande i det här aktuella fallet har lett till 
psykologiska och sociala skador, kanske även andra skador, t.ex. psykosomatiska eller 
ekonomiska (t ex flyttning).  
 
Upprättelse  
Till sist vill jag utifrån många kontakter med människor som utsatts för övergrepp från 
sociala myndigheter peka på att behovet av upprättelse kan vara mycket starkt i fall med 
myndighetsövergrepp och om människor ges upprättelse så kan det vara en faktor som 
begränsar psykologiska och sociala skador. Om upprättelse inte ges så kan skadebilden 
förvärras. Tyvärr är det ett mönster hos svensk socialtjänst att den har extremt svårt att 
medge att objektivt konstaterade fel har begåtts.  
 
Sammanfattande bedömningar 
Sociala centralnämnden i Växjö kommun har 1972 startat en obefogad utredning (redovisad 
saklig anledning saknas) kring Birger Hjelm. I samband med denna har Birger Hjelm 
tvångsomhändertagits för utredning utan att någon relevant saklig grund för sådan 
utredningsinsats redovisats, vilket även bekräftas av utredningsresultatet. Kommunen har 
dessförinnan underlåtit att vidta åtgärder rörande att Birger Hjelm trakasserades i skolan 
och även underlåtit att vidta åtgärder så att han fick träffa sin omhändertagna syster.  
I samband med den obefogade utredningen har sociala centralnämndens ordförande även 
ansökt om sluten psykiatrisk vård för modern och därvid bifogat ett vårdintyg, där saklig 
grund i form av relevanta underlagsuppgifter och tankeled fram till bedömningar saknas 
och där även en klart förfalskad uppgift förekommer. 
 
Det är även uppenbart att psykiatrisk terminologi missbrukas när intygsskrivaren ställs 
inför moderns befogade kritiska tänkande - sociala centralnämnden har faktiskt agerat utan 
redovisad saklig grund. Det måste därvid även ha varit uppenbart för sociala 
centralnämndens ordförande att bedömningen om "grovt störande levnadssätt" var 
förfalskad, men bedömningen biläggs ändå den av honom undertecknade ansökan.  
 
Sociala centralnämnden har inte uppmärksammat problemet med att Birger Hjelm inte fick 
träffa sin syster och har inte vidtagit några åtgärder för att umgänge skulle komma till 
stånd.  
 
Det står klart att sociala centralnämnden har agerat utan erforderlig saklig grund och begått 
myndighetsövergrepp mot Birger Hjelm och dennes mor.  
 
Det är mycket möjligt att sociala centralnämndens förföljelser mot Birger Hjelm och 
dennes mor har orsakat olika slag av skador.  
 
Tankefel: en summering 
Bland de viktigare tankefelen i utredningsarbetet finns följande, som finns anledning 
kontrollera existensen av även i andra fall. Dessa tankefel och många andra figurerar 
i stor mängd i barnavårdsutredningar, vårdnadsutredningar, psykologutredningar etc. år 
2009. Ingen bör gå runt och tro att tankefel var något som inträffade på 1970-talet och inte 
numera.  
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- ekologiskt validitetsfel vad gäller utredningsmetodik, dvs. mänskliga fenomen bör  
            undersökas i sina naturliga miljöer, inte genom inläggning i en icke relevant 
            miljö 
  
- evidensfabrikation, t.ex. anförande av triviala, vanliga, påhittade, framprovocerade etc.  
           uppgifter. I detta fall används upprepad grov provokation genom först polishämtning 
           av sonen och sedan även av modern. Saklig grund för dessa aktioner har inte kunnat 
           redovisas.  
 
- fabulering, dvs. hävdande av något utan saklig grund, t.ex. att modern var paranoisk 
 
- fantasier, t.ex. runt modern och barnet, som underlag för obefogad utredning och obefogat  
          omhändertagande 
 
- fördomar mot ensamstående mödrar framträdde mycket tydligt i dokumenten 
 
- förfalskade bedömningar görs vid tvångsomhändertagande av modern (de erforderliga 
         indikationerna föreligger inte, vilket även bekräftas av annan läkares överprövning 
 
- ignorerande av befintliga problem, t.ex. ignorerar skolan moderns uppgifter om   
         trakasserier i skolan 
 
- kritiskt tänkande tänks indikera psykisk störning – detta är en särskilt inom socialtjänsten 
        populär vanföreställning; kritiskt tänkande kan ha avsevärt överlevnadsvärde. 
 
- kritiskt tänkande gentemot myndigheter, socialtjänst, psykiatri tänks kopplat till 
        sämre förmåga till omsorg om eget barn – saklig grund saknas för denna  
         vanföreställning 
 
- kritiskt tänkande angrips i strid med den i svensk grundlag föreskrivna yttrandefriheten, 
         dvs. ett antidemokratiskt, totalitärt tankefel. Alla svenska medborgare är i sin fulla 
rätt 
         att kritisera både socialtjänst och psykiatri som verksamheter så mycket och så hårt de  
         vill.  
 
- källkritiska misstag, dvs. flera aktörer underlåter att göra kritiska prövningar av  
        påståenden och uppgifter 
 
- maktmissbruk, dvs. maktpositioner används till sakligt sett obefogade uttalanden eller 
         obefogade åtgärder eller t.ex. införsel av förfalskade evidens, felaktig användning 
         av psykiatriska termer 
 
- motreaktioner på myndigheters maktmissbruk anförs som evidens 
 
- noggrannhetsfel, dvs. bedömningar måste baseras på noggranna uppgifter, inte på vaga 
            uppgifter, prat etc.  
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- obefogat omhändertagande av barnet respektive modern – redovisade och relevanta  
            sakliga grunder saknas (s.k. flumfel, ”error flummicus”) 
 
- obefogad utredning, dvs. det krävs några relevanta sakliga grunder för att starta en  
           utredning och det fanns inte redovisat i detta fall; hemliga evidens kan självfallet 
inte  
           accepteras i ett demokratiskt rättssamhälle och det var Sverige även på 1970-talet 
            (även detta är förstås ett flumfel, dvs. fantasier kan inte utgöra saklig grund) 
 
- psykiatrisering, t.ex. felaktigt nyttjande av psykiatriska termer beträffande naturliga och    
           normala fenomen och reaktioner – kan ske i avledande, maktstärkande, förföljande,  
           övertalande etc.  syften. Exempelvis kan innehållet i kritik ignoreras genom att  
           psykiatrisera kritiken och definiera kritikern som vårdbehövande. 
 
- psykisk barnmisshandel genom att omhänderta barn med polis och pressa barnet 
 
- självgynnande attribution (tillskrivning), t.ex. kommunen och även dr Adler gör helt klart  
             fel, men omvandlar i sitt tänkande detta till att det är fel på modern 
 
- undanhållande, dvs. ljugande från skolans sida, angående trakasserier i skolan 
 
- underlåtenhetsfel vad gäller att vidta åtgärder kring barnet i skolan och vad gäller 
          umgänget med systern; kan även kallas åtgärdspassivitet i tänkandet 
 
- öppen redovisning av underlag för att starta utredning, för omhändertagande och för  
         hävdande av uppgifter i intyg, saknas; hemliga evidens kan inte tolereras i vårt  
         rättssamhälle. 
 
Det förekommer fler tankefel än dessa. Hjelm ger i sin bok en mer utförlig bild och kritik. 
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