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Svarande 

Staten genom Justitiekanslern 

Box 2308, 103 17 Stockholm 

  

Ombud: Jur. kand. Thomas Hedstrand, samma adress 

______________________ 

 

DOMSLUT 

 

1. Staten ska till var och en av Fred Taikon, Maria Taikon, Gaetano Alí, Marco Alí, 

Annika Taikon, Rosario Alí, Charlotte Szoppe, Adam Szoppe, Roberto Szoppe, 

Lovisa Szoppe och Mimmi Szoppe betala 30 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntela-

gen (1975:635) från den 23 mars 2015 till dess betalning sker. 

 

2. Staten ska ersätta var och en av Fred Taikon, Maria Taikon, Gaetano Alí, Marco 

Alí, Annika Taikon, Rosario Alí, Charlotte Szoppe och Adam Szoppe för rätte-

gångskostnad med 21 322 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till 

dess betalning sker. Av beloppen avser 18 522 kr ombudsarvode och 2 800 kr an-

sökningsavgifter. 

 

3. Staten ska ersätta var och en av Roberto Szoppe, Lovisa Szoppe och 

Mimmi Szoppe för rättegångskostnad med 2 800 kr jämte ränta enligt 6 § räntela-

gen från denna dag till dess betalning sker. Beloppen avser ansökningsavgifter. 

______________________ 
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BAKGRUND 

Under hösten 2013 publicerade Dagens Nyheter en serie artiklar där det påstods att 

dåvarande Polismyndigheten i Skåne hade ett register över romer som omfattade 

ca 4 000 personer, varav över 1 000 barn och ca 200 avlidna, benämnt Kringresande-

registret. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) inledde en granskning i an-

ledning av dessa uppgifter och publicerade den 15 november 2013 ett uttalande, där 

nämnden konstaterade att registret på flera punkter stred mot reglerna i polisdatalagen 

(2010:361).  

 

Överåklagaren Mats Åhlund vid Riksenheten för polismål vid Åklagarmyndigheten 

inledde en förundersökning mot två personer som varit involverade i upprättandet av 

Kringresanderegistret samt ett register som föregick detta. Förundersökningen lades 

ned genom beslut den 20 december 2013. 

 

Kringresanderegistret har även granskats av Diskrimineringsombudsmannen, som 

meddelade beslut den 20 februari 2014, och av Justitieombudsmannen, som meddelade 

beslut den 17 mars 2015.  

 

De nämnda granskande myndigheterna har i stor utsträckning hänfört sig till SIN:s 

beskrivning av registrets uppbyggnad, tillkomst och formella brister. Parterna i detta 

mål är också överens om att SIN:s beskrivning i dessa delar är korrekt.  

 

Kringresanderegistrets uppbyggnad och ursprung 

Av SIN:s uttalande framgår att Kringresanderegistret bestått av en mapp benämnd 

Kringresande på en gemensam server för Polismyndigheten i Skåne. I mappen fanns 

en excelfil benämnd PMF-relation konflikten samt ett antal filer av typen .anb, vilka 

var skapade av och för programmet Analyst’s Notebook. 

 

Kärandena har alla förekommit i excelfilen PMF-relation konflikten, som totalt 

omfattat 4 673 personer födda mellan åren 1894 och 2011. Filen har innehållit uppgif-

ter om de registrerades namn, personnummer, adress, släktskapsförhållanden och kön. 
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För varje person fanns även ett datum under rubriken Sökt, vilket enligt Polismyndig-

heten i Skånes uppgifter till SIN skulle kunna vara datum när personen tillförts upp-

giftssamlingen. Om så skulle vara fallet har de flesta uppgifterna registrerats år 2011, 

och den sista uppgiften har tillförts den 16 september 2013. Det har inte funnits några 

uppgifter om brottsmisstankar i filen. 

 

Den av .anb-filerna i mappen Kringresande som omfattade flest personer var benämnd 

Total.anb. Denna fil omfattade ca 4 000 personer. Dessa personer fanns till över 99 

procent även med i excelfilen PMF-relation konflikten. I vart fall några av kärandena 

har även funnits med i filen Total.anb. I denna har uppgifter om namn, personnummer, 

kön och släktskapsförhållanden registrerats, vilket i Analyst’s Notebook kan användas 

för att skapa s.k. länkscheman över kopplingar mellan olika personer. Kringresandere-

gistret var uppbyggt efter släktskap. Ett länkschema av Total.anb blir därför i prakti-

ken ett stort släktträd. Det har i mappen Kringresande även funnits ett antal ytterligare 

.anb filer. De har dock alla omfattat färre personer. 

 

Enligt SIN:s uttalande hade Kringresanderegistret sitt ursprung i en särskild undersök-

ning inledd år 2009 hos Polismyndigheten i Skåne, benämnd Länsövergripande brotts-

lighet. Som ett led i denna upprättades uppgiftssamlingen Konflikt Staffanstorp romer, 

i form av en excelfil. Orsaken var underrättelser om en befarad allvarlig konflikt mel-

lan fyra romska släkter, i vilka det ingick personer som bodde i Staffanstorp och som 

tidigare hade begått brott tillsammans med familjemedlemmar. Ändamålet för upp-

giftssamlingen var detsamma som för den särskilda undersökningen i sin helhet, dvs. 

”att identifiera och kartlägga allvarlig brottslig verksamhet av länsövergripande karak-

tär genom att lokalt identifiera och kartlägga nyckelpersoner och nätverk kring dessa”. 

Under hösten 2011 eskalerade den brottslighet som kunde hänföras till de personer 

som varit aktuella i konflikten i Staffanstorp. Med anledning av detta upprättades 

Kringresanderegistret, i vilket uppgifterna i Konflikt Staffanstorp romer inkorporera-

des. 
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De brister som SIN konstaterade i förhållande till polisdatalagen bestod i korthet i att 

ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i Kringresanderegistret var oprecist, att 

sambandet med den angivna brottsligheten var oklart, att personuppgiftsbehandlingen 

varit för omfattande, att för många personer haft tillgång till registret, att ingen logg-

ning av användare förekommit, att uppgifter inte gallrats samt att det saknades uppgif-

ter om vilka personer som inte var misstänkta för brott. 

 

Kärandena och statens frivilliga skadereglering 

Kärandena har alla uppgett att de är romer, förutom Gaetano Alí, som är gift med Ma-

ria Taikon. Ingen av kärandena har registrerats i uppgiftssamlingen på grund av att de 

varit misstänkta för brott. De har begärt att SIN skulle kontrollera om de förekommit i 

Kringresanderegistret, vilket SIN bekräftat att de alla har gjort. 

 

Justitiekanslern har i ett principbeslut den 7 maj 2014 anslutit sig till SIN:s bedömning 

av Kringresanderegistrets brister och funnit att dessa medfört att samtliga personer 

vars personuppgifter behandlats i det har rätt till 5 000 kr i skadestånd på grund av 

kränkning. Kärandena har alla ansökt om och beviljats ersättning i enlighet med detta.  

 

Frågan om registrering skett på grund av etnicitet 

En företrädare för Polismyndigheten i Skåne angav inledningsvis till SIN att Kringre-

sanderegistret endast innehöll personer som var romer eller gifta med romer. Enligt 

SIN har myndigheten senare gjort gällande att så inte är fallet, och att den inte kan veta 

vilken etnicitet de registrerade har. Enligt SIN leder benämningen kringresande tan-

karna till resandefolket, en term som ibland använts för romer men ofta även för andra 

folkgrupper. SIN:s slutsats var att många personer i Kringresanderegistret hade romskt 

ursprung och att det i och för sig kunde innebära ett utpekande av en person som rom 

att finnas med i detta. SIN uttalade dock att utredningen inte gav stöd för slutsatsen att 

personuppgifter registrerats där enbart på grund av att personerna hade romskt ur-

sprung. Nämnden drog istället slutsatsen att grunden för registreringarna varit mer eller 

mindre välgrundade misstankar om brottslighet. 
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Överåklagaren Mats Åhlund instämde i sitt beslut om nedläggning av förundersök-

ningen i allt väsentligt i SIN:s bedömning av Kringresanderegistrets brister. Som skäl 

för sitt beslut uttalade han sammanfattningsvis att bristerna i stor utsträckning berott på 

systemfel som inte kunde tillskrivas någon enskild befattningshavare. Beträffande frå-

gan om registrering på grund av etnicitet uttalade åklagaren att Kringresanderegistret i 

huvudsak kan antas innehålla romska personer. Han uttalade samtidigt att det är i det 

närmaste omöjligt att avgöra hur stor andel av de registrerade som bör betecknas som 

romer samt att det material han tagit del av stödde Polismyndigheten i Skånes uppgif-

ter om att personuppgiftsbehandlingen motiverats av allvarlig befarad eller redan in-

träffad brottslighet bland vissa romska släkter i Skåne.   

 

Såväl Justitieombudsmannen som Diskrimineringsombudsmannen har uttryckt kritik 

mot Polismyndigheten i Skåne för Kringresanderegistrets koppling till etnicitet. Justi-

tieombudsmannen har konstaterat att Polismyndigheten i Skåne genom Kringresande-

registret byggt upp ett mer eller mindre permanent släktregister avseende ett stort antal 

personer av romskt ursprung och att uppgiftssamlingen de facto fått karaktären av ett 

register över etnisk tillhörighet. Diskrimineringsombudsmannen har uttalat att det inte 

kan uteslutas att Polismyndigheten i Skåne använt sig av etnisk profilering i sin brotts-

bekämpande verksamhet. 

 

YRKANDEN 

Kärandena har begärt att tingsrätten ska förplikta staten att till var och en av dem be-

tala 30 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning 

till dess betalning sker. 

 

Staten har motsatt sig deras begäran. Staten har vitsordat ränta enligt 6 § räntelagen 

från den 23 mars 2015 som skäligt i och för sig.  

 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.  
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GRUNDER 

Kärandena 

I första hand strider behandlingen av kärandenas personuppgifter mot bestämmelserna 

i 2 kap. 10 § första stycket polisdatalagen eftersom uppgifterna behandlats i ett register 

över romer, enbart på grund av deras etniska tillhörighet och beträffande Gaetano Alí 

enbart på grund av hans hustrus etniska tillhörighet. I vart fall har uppgifter om käran-

denas etniska tillhörighet behandlats utan att detta varit absolut nödvändigt, vilket är 

strid med andra stycket i samma lagrum. Genom att kärandenas personuppgifter be-

handlats i en uppgiftssamling där de som ingår har romsk etnisk tillhörighet har käran-

dena kategoriserats efter sin etniska tillhörighet. Genom att ha behandlat kärandens 

personuppgifter så är staten skyldig att enligt 2 kap 2 § polisdatalagen och 48 § per-

sonuppgiftslagen ersätta kärandena för den skada som kränkningen inneburit. 

 

Om skadestånd inte kan utgå enligt polisdatalagen och personuppgiftslagen vid en för-

dragskonform tolkning är staten i andra hand skyldig att betala ideellt skadestånd di-

rekt med stöd av 2 kap 6 § och 1 kap 9 § regeringsformen. Polismyndighetens behand-

ling av kärandenas personuppgifter i Kringresanderegistret har inneburit ett betydande 

intrång i deras personliga integritet, eftersom behandlingen av personuppgifterna haft 

samband med deras etniska tillhörighet. 

 

I tredje hand är staten skyldig att utge skadestånd med tillämpning av artiklarna 8 och 

14 i Europakonventionen.  

 

Staten 

Registreringarna eller personuppgiftsbehandlingen av kärandena i Kringresanderegist-

ret har inte skett enbart på grund av vad som varit känt om deras etniska tillhörighet. 

Uppgiftssamlingen har upprättats för att tillgodose behov i Polismyndigheten i Skånes 

brottsbekämpande verksamhet, dvs. för att förebygga, upptäcka eller förhindra brotts-

lig verksamhet. Uppgiftssamlingen har skapats inom ramen för kriminalunderrättelse-

verksamhet, dvs. i ett skede innan förundersökning.  
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Uppgifter om kärandenas etniska tillhörighet har inte behandlats i uppgiftssamlingen. 

 

Bestämmelserna i 1 kap 9 § och 2 kap 6 § regeringsformen har inte överträtts och ska-

destånd kan i vart fall inte dömas ut med direkt tillämpning av dessa lagrum. 

 

Staten bestrider att artiklarna 8 och 14 i Europakonventionen har överträtts. 

 

Under alla förhållanden har kärandena blivit tillräckligt kompenserade genom den er-

sättning som redan har betalats ut inom ramen för statens frivilliga skadereglering. 

 

Om tingsrätten skulle finna att registrering inte skett enbart på etnisk grund men att 

kärandenas rättigheter enligt artikel 8 och 14 i Europakonventionen ändå överträtts, 

föreligger inte rätt till ytterligare ersättning. Kärandena får sammantaget anses ha gott-

gjorts för den kränkningen genom att tingsrätten konstaterar att det skett en konvent-

ionsöverträdelse, att SIN, Justitiekanslern och Justitieombudsmannen konstaterat att 

personuppgiftsbehandlingen i flera avseenden har varit olaglig samt att kärandena re-

dan tillerkänts 5 000 kr i ersättning av staten.  

 

UTVECKLING AV TALAN 

Kärandena 

Dagens Nyheters genomgång visade att de som förekom i Kringresanderegistret var 

romer eller gifta med romer. Många hade inte någon koppling till brottslig verksamhet. 

Registret har inte offentliggjorts av Polismyndigheten eller Dagens Nyheter.  

 

I förhållande till 2 kap. 10 § polisdatalagen har SIN:s granskning varit begränsad till 

bestämmelsens första stycke. SIN har inte analyserat orsakerna till bristerna, varför 

dessa tusentals personer förts samman i ett enda register eller varför detta skett just i 

förhållande till romer.  

 

SIN bedömde Kringresanderegistret i sin helhet och granskade inte på individnivå 

vilka skäl som funnits för registrering. Varken SIN, åklagaren, Justitieombudsmannen, 
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Justitiekanslern eller Diskrimineringsombudsmannen har utrett skälen till behandling 

av kärandenas personuppgifter på individnivå. Kärandena har inte fått någon förklaring 

till varför de eller deras barn finns med i Kringresanderegistret. Några av kärandena 

har utan framgång försökt ta kontakt med polisen för att få veta detta. De har även i 

samma syfte tagit kontakt med SIN, som meddelade att eftersom Polismyndigheten i 

Skåne inom ramen för nämndens granskning inte kunnat beskriva uppbyggnaden av 

uppgiftssamlingen har den inte heller kunnat förklara när eller varför en viss person har 

registrerats. Staten har lämnat en förklaring av hur registreringen av personuppgifter 

gått till rent tekniskt, men inte till de bakomliggande skälen för registreringen. Oavsett 

hur registreringen gått till tekniskt, och i vilken mån processen varit automatiserad, har 

effekten blivit att kärandenas personuppgifter har behandlats i ett register som har 

romsk etniskt tillhörighet som gemensam nämnare. 

 

De 5 000 kr som staten betalat till var och en av käranden har avsett överträdelser av 

andra bestämmelser i polisdatalagen än 2 kap. 10 § som målet avser. Justitiekanslern 

har inte gjort någon självständig bedömning av om registrering skett på grund av etni-

citet utan har endast anslutit sig till SIN:s bedömning i denna del. Justitiekanslern 

gjorde heller ingen bedömning i förhållande till 2 kap. 10 § andra stycket eller av om 

agerandet stred mot artiklarna 8 och 14 i Europakonventionen. 

  

Ordet kringresande leder tankarna till resandefolket. Uppgiftssamlingen hade sitt ur-

sprung i en uppgiftssamling benämnd Konflikt Staffanstorp Romer. Kringresandere-

gistret innehåller inte uppgifter om misstänkt brottslighet. 

 

Kärandena tillhör två familjer. Samtliga utom Gaetano Alí är romer. Hans nära band 

till romer medför dock att han åtnjuter samma diskrimineringsskydd som de övriga. 

Ingen av kärandena har någon koppling till Skåne eller släktband till de fyra romska 

familjer i Staffanstorp som var föremål för Polismyndigheten i Skånes intresse när 

registret först skapades. Samtliga kärande bor i Stockholmsområdet. Tre av dem är 

barn. Marco Alí, Rosario Alí och Gaetano Alí har födda och uppväxta i Italien och 
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flyttade till Sverige först år 2011. Samtliga kärande är ostraffade och har inte varit 

misstänkta för brott.  

 

Staten 

Justitiekanslern har fattat beslut om ersättning till drygt 3 000 personer som funnits 

med i Kringresanderegistret, på grund av de formella brister i behandlingen av per-

sonuppgifter som SIN konstaterat. 

 

Benämningen kringresande användes i dåvarande Rikspolisstyrelsens nomenklatur för 

att beteckna mobil brottslighet. Det hade ingenting att göra med de personer som 

ingick i uppgiftssamlingen och deras etniska bakgrund. Varken excelfilen PMF-

relation konflikten, eller filen Total.anb har innehållit några uppgifter om etnicitet. 

 

Ett antal personer som fanns med i Kringresanderegistret dömdes för brott år 2011. 

Det rörde sig om bedrägerier avseende bilar, stölder och bostadsinbrott. Påföljderna 

bestämdes, med något undantag, till fängelse mellan sex månader och ett år sex måna-

der.  

 

Justitiekanslern har försökt utreda varför kärandena har lagts in i Kringresanderegist-

ret och skickat flera förelägganden till Polismyndigheten angående detta. Polismyn-

digheten har redogjort på ett allmänt plan för hur det gått till och angett. När ett under-

rättelseuppslag om misstänkt brottslighet kommit in har en utredare gjort manuella 

slagningar på personnummer i myndighetens person- och adressökning PPA Multisök, 

där uppgifterna kommer från folkbokföringen. I de resultat som polismannen får visas 

länken relationer. Via den har utredaren kunnat ta fram information om personens för-

äldrar, syskon och barn. Utredaren har kopierat sidan relationer till excelfilen PMF-

relation konflikten för vidare analys och bearbetning. Det har varit fråga om registre-

ring inom ramen för underrättelseverksamhet och inte registrering av brottsmisstankar. 

Sökningarna har haft ett brett anslag, vilket inneburit att många personer som inte varit 

misstänkta för brott har registrerats. Tanken med registret har varit att använda det i 

den brottsbekämpande verksamheten för att utröna släktskapsförhållanden. Det kan 
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exempelvis vara så att polisen får in ett tips om att en namngiven person ska begå ett 

brott med tillsammans med sin icke namngivne svåger. För att utröna vem svågern är 

har polisen gjort slagningar på den kände personens systrar och deras män. Om perso-

nen har många systrar som är gifta så blir det per automatik många personer som 

kommer med när man försöker göra denna koppling. Alla de personerna har sedan 

lagts in i Kringresanderegistret.  

 

Enligt Polismyndigheten var det ett underrättelseuppslag den 8 augusti 2011, som 

ledde till att kärandena fördes in i Kringresanderegistret. Uppslaget visade sig senare 

vara ointressant. Eftersom gallring inte skett har dock kärandena funnits kvar i Kring-

resanderegistret. Kärandena var aldrig i sig intressanta, utan underrättelseuppslaget 

rörde avlägsna släktingar till dem. Underrättelseuppslaget har gallrats. De inblandade 

tjänstemännen har inte heller kunnat påminna sig vad det avsåg.  

 

I enlighet med SIN:s slutsatser har grunden för registreringen av personer i Kringre-

sanderegistret varit mer eller mindre välgrundade misstankar mot dem om begången 

eller befarad brottslighet eller, ofta avlägset, släktskap med sådana personer.  

 

Kringresanderegistret har gallrats ur den brottsbekämpande verksamheten. En kopia 

har sparats hos jurister på Polismyndigheten som inte arbetar i den brottsbekämpande 

verksamheten, i syfte att enskilda ska kunna få veta om de varit registrerade så att de 

kan ansöka om skadestånd hos Justitiekanslern.  

 

Det framgår av överåklagaren Mats Åhlunds beslut att lägga ned förundersökningen 

den 20 december 2013 att han tagit del av underrättelseuppgifter, brottsanmälningar, 

beslutsprotokoll från operativa ledningsmöten, anteckningar m.m. inför beslutet. Efter 

att ha tagit del av detta material har åklagaren funnit stöd för vad de två misstänkta 

personerna samt Polismyndigheten i Skåne anfört om skälen för personuppgiftsbe-

handlingen i Kringresanderegistret, dvs. att uppgiftssamlingen hade använts i den 

brottsutredande, brottsbekämpande eller utredande verksamheten.  
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Åklagaren har vidare angett att det inte förekommer någon etnisk registrering eller 

samhällsstyrd bokföring av tillhörighet till en nationell minoritet och att frågan om 

etnisk tillhörighet bygger på självidentifikationsprincipen. Det är därför i det närmaste 

omöjligt att avgöra hur stor andel av de registrerade som bör betecknas som romer, 

även om det får anses utrett att registret i huvudsak innehåller romska personer.  

 

Ca 350–400 av personerna i Kringresanderegistret är nu med i en ny uppgiftssamling 

benämnd Organiserad seriebrottslighet i södra Sverige. Denna bestod i december 

2014 av ca 5 000 personer. SIN slog i ett uttalande den 11 december 2014, 

Dnr 463/2013, fast att denna uppgiftssamling i grunden var laglig, även om den inne-

höll vissa formella brister. 

 

De brister som förekommit vid personuppgiftsbehandlingen i Kringresanderegistret 

har inte lett till några negativa beslut eller åtgärder för kärandena som inte hade upp-

kommit om personuppgiftsbehandlingen hade skett i enlighet med polisdatalagen. 

 

BEVISNING 

Partsförhör har hållits med Fred Taikon, Maria Taikon, Annika Taikon, Gaetano Alí, 

Marco Alí, Rosario Alí, Adam Szoppe och Charlotte Szoppe. På kärandenas begäran 

har förhör hållits med vittnena Niklas Orrenius, journalist på Dagens Nyheter, f.d. po-

lisen vid Skånepolisen Jeanette Larsson och Lars Lindgren, expert vid Diskrimine-

ringsombudsmannen. På statens begäran har förhör hållits med vittnena David Kum-

mel, verksjurist vid Polismyndigheten, generalisten Daniel Rådesjö och forensiske 

ingenjören Jesper Holmqvist, båda vid Nationellt forensiskt centrum. 

 

Kärandena har även åberopat viss skriftlig bevisning. 
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DOMSKÄL 

Den rättsliga regleringen 

Det är ostridigt att kärandena var registrerade i Kringresanderegistret när SIN inledde 

sin granskning den 24 september 2013 och att de blivit införda i detta någon gång un-

der år 2011. Registret har innehållit kärandenas namn, personnummer, adress, släkt-

skapsförhållanden och kön, vilket är personuppgifter. Införandet av dessa uppgifter 

under 2011 omfattas av den äldre polisdatalagens (1998:622) bestämmelser, medan det 

senare bevarandet av uppgifterna omfattas av nuvarande polisdatalag.  

 

Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om per-

sonens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska överty-

gelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv (se 2 kap. 10 § första stycket 

nuvarande polisdatalag). Detta överensstämmer i relevanta avseenden med 5 § i den 

äldre polisdatalagen, varför tingsrätten fortsättningsvis hänvisar till nu gällande lag. 

 

Artikel 8 i Europakonventionen garanterar var och en rätt till skydd för sitt privatliv. 

Behandling av personuppgifter kan ingripa i den enskildes privatliv. Detta gäller sär-

skilt behandling av känsliga personuppgifter i 2 kap. 10 § polisdatalagens mening, 

såsom etnicitet. Även den enskildes oro över hur uppgifter kan komma att användas i 

framtiden är relevant för att avgöra om behandlingen ingriper i dennes privatliv (se 

Europadomstolens dom den 4 december 2008, S. och Marper mot Förenade kungariket 

punkterna 70 och 71). Personuppgiftsbehandling som ingriper i den enskildes privatliv 

får endast ske med stöd i lag och av hänsyn till vissa utpekade intressen. Artikel 14 i 

konventionen stadgar att åtnjutandet av rättigheter i konventionen ska säkerställas utan 

diskriminering på grund av etnicitet. Bestämmelser medför att romer enligt svensk lag 

har rätt att inte utsättas för större intrång i sitt privatliv genom personuppgiftsbehand-

ling än någon annan etnisk grupp, om inte särbehandlingen är lämplig, nödvändig och 

proportionerlig av hänsyn till ett legitimt intresse. Skyddet mot särbehandling omfattar 

även den som är gift med en rom. Tingsrätten har en skyldighet att tolka 2 kap. 10 § 

första stycket polisdatalagen enligt konventionens bestämmelser. 
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Bestämmelsen i polisdatalagen innebär ett skydd mot personuppgiftsbehandling som 

enbart grundar sig på att någon tillhör en viss etnisk grupp. För att den enskilde ska 

kunna ta tillvara sin rätt att inte särbehandlas på etnisk grund är det avgörande vilka 

bevisregler som ska tillämpas. Europadomstolen har i mål om diskriminering uttalat att 

när den enskilde kan visa en skillnad i behandling har staten att visa att skillnaden varit 

motiverad. Vid prövningen av om en skillnad i behandling har visats, dvs. vilket be-

viskravet är för att diskriminering ska presumeras, ska en bedömning i det enskilda 

fallet göras mot bakgrund av omständigheterna i målet, den påstådda diskriminering-

ens art och den rättighet i konventionen som står på spel. Europadomstolen har även 

uttalat att romer utgör en särskilt skyddsvärd grupp (se dom den 13 november 2007, 

D.H. m.fl. mot Republiken Tjeckien punkterna 175 - 181).  

 

Polisdatalagen saknar uttryckliga bevisregler. Det finns därför inget som hindrar att 

tingsrätten låter de bevisregler som Europadomstolen slagit fast enligt ovan få fullt 

genomslag vid tillämpningen av 2 kap. 10 § första stycket polisdatalagen.  

 

Bedömningen i detta fall 

Kärandena har påstått att deras personuppgifter behandlats i Kringresanderegistret 

samt att detta utgjort ett register över romer och personer gifta med romer. Den på-

stådda personuppgiftsbehandlingen rör därmed deras rätt till respekt för privatlivet 

enligt artikel 8 i Europakonventionen och kan utgöra otillåten diskriminering på grund 

av etnicitet enligt artikel 14, om det saknas godtagbara skäl för en visad särbehandling.  

 

Av SIN:s uttalande framgår att en företrädare för Polismyndigheten i Skåne inled-

ningsvis uppgett att registret endast omfattade romer eller personer som är gifta med 

romer. Av granskningsmyndigheternas beslut och uttalanden framgår en samstämmig 

bild av att registret i vart fall omfattat många romer eller personer gifta med romer. 

Vittnet journalisten Niklas Orrenius har berättat att han kontaktat mellan 100–200 re-

gistrerade personer som alla identifierat sig som romer eller hade en nära relation med 

någon som är det. Enligt Niklas Orrenius var det tydligt för tidningen, och deras källor 

inom polisen, att den enda röda tråden mellan de registrerade varit deras romska släkt-
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skap. Justitiekanslern har uppgett att över 3 000 personer ansökt om ersättning för att 

de förekommit i registret. Eftersom detta inte offentliggjorts synes det förutsätta att de 

först begärt att SIN skulle kontrolla om de förekom där. Det framstår som osannolikt 

att personer som inte är romer och som saknar nära band till romer skulle ha sett skäl 

att begära detta i någon större utsträckning. Vittnet Lars Lindgren har uppgett att få 

enskilda frågor, om någon, har lett till så mycket kontakter från enskilda till Diskrimi-

neringsombudsmannen som Kringresanderegistret, och att det uteslutande har varit 

personer som uppgett sig vara romer som hört av sig. Ingen av de granskande myndig-

heterna har påstått att de påträffat några personer i registret som varken är romer eller 

har nära relationer till romer.  

 

Genom vad vittnet Lars Lindgren berättat är det utrett att kringresande har varit en 

historiskt vanligt förekommande benämning av romer bland svenska myndigheter, 

inklusive polisen. Som exempel på vad som avsågs med ”kringresande” i Rikspolissty-

relsens nomenklatur har David Kummel angett mobil seriebrottslighet begången t.ex. i 

samband med asfaltsläggning och försäljning. Enligt kärandena är just asfaltsläggning 

och försäljning verksamhet som typiskt sett förknippats med romer. Samtliga kärande 

är romer, förutom Gaetano Alí, vars hustru dock är det. De har alla förekommit i ett 

register med denna benämning. Det är samtidigt ostridigt att ingen av kärandena har 

förts in registret för att de varit misstänkta för brott. De har också förekommit i ett re-

gister hos Polismyndigheten i Skåne trots att de alla är bosatta i Stockholmsområdet.  

 

Målet rör påstådd diskriminering av romer, som är en särskilt utsatt grupp. Kringre-

sanderegistret har inte offentliggjorts, varför kärandena saknar praktisk möjlighet att 

visa vilka personer som förekommer i registret och deras etnicitet. De omständigheter 

som framgår ovan är sammantagna sådana att det finns stark anledning att anta att kä-

randenas personuppgifter har behandlats i Kringresanderegistret enbart på grund av 

etnicitet. I enlighet med de principer som Europadomstolen uttalat ska det därför pre-

sumeras att så har skett. 
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Staten har anfört att kärandena förts in i Kringresanderegistret i anledning av ett ut-

redningsuppslag i augusti 2011. Staten har dock inte åberopat någon bevisning till 

styrkande av detta, med hänvisning till att underlag har gallrats och att de involverade 

tjänstemännen hos Polismyndigheten inte minns vad uppslaget gällde. Staten har där-

med inte förmått motbevisa den uppkomna presumtionen om diskriminering. 

 

Tingsrätten anser därför att kärandenas personuppgifter har behandlats av Polismyn-

digheten i Skåne i Kringresanderegistret enbart på grund av deras etnicitet, eller i Gae-

tano Alís fall på grund av hans hustrus etnicitet, i strid med 2 kap. 10 § första stycket 

polisdatalagen, tolkad i enlighet med artiklarna 8 och 14 i Europakonventionen.  

 

Polismyndigheten i Skåne har varit personuppgiftsansvarig för behandlingen. Staten 

ska därför ersätta den skada och kränkning av den personliga integriteten som behand-

lingen i strid med polisdatalagen har orsakat.  

 

Ersättningens storlek 

Utgångspunkten för bestämmande av kränkningsersättning är enligt svensk rätt en 

skönsmässig bedömning baserad på rådande etiska och sociala värderingar. I första 

hand bör man se till vilken kränkning som typiskt sett kan anses ha uppkommit genom 

angreppet. Ersättningen avser att kompensera känslor som rädsla, förnedring, skam 

eller liknande hos den skadelidande. Detta syfte ligger också väl i linje med Europa-

domstolens praxis (se rättsfallet NJA 2007 s. 584).  

 

Vid bedömning av vilken kränkning det typiskt sett kan anses medföra att förekomma i 

ett register hos Polismyndigheten i Skåne enbart på grund av att sin romska etnicitet 

måste romernas historia beaktas. I den delen har vittnet Lars Lindgren berättat i huvud-

sak följande. Det finns en lång historia av registrering av romer hos svenska myndig-

heter och kända register från hela 1900-talet. På 1930-talet och under andra världskri-

get anfördes rasbiologiska idéer som skäl för registrering, vid sidan om de påståenden 

om behov av kontroll på grund av romers kringresande levnadssätt samt romers särart i 

allmänhet som annars varit vanliga. Statspolisen i Malmö sammanställde år 1936 ett 
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register som omfattade ca 1 500 romer, utifrån ett arbetssätt där en utpekad grupps 

släktförhållanden följdes bakåt så att man från deras förfäder kunde hitta ytterligare 

personer som tillhörde samma familjer. Registret var helt baserat på släktträd. Register 

uppbyggda enligt liknande metodik förekom samtidigt i flera europeiska länder, bl.a. 

det då framväxande Nazi-Tyskland. Vid den tiden var idéer om en koppling mellan 

etnisk tillhörighet och brottsbenägenhet ledande. Under andra halvan av seklet före-

kom fortsatt registrering, inte minst hos sociala myndigheter, där särbehandling av 

romer var vanligt förekommande. Det uttalade syftet med registrering och särbehand-

ling har inte alltid varit att diskriminera, utan det förefaller ofta ha rört sig om äldre 

arbetssätt som oreflekterat upprepats. Kringresanderegistret har väckt stor rädsla bland 

romer och skadat deras förtroende för polisen och andra myndigheter.  

 

De kärande som är vuxna och har hörts i målet har berättat om att de upplevt känslor 

av obehag och rädsla i anledning av att de förekommit i Kringresanderegistret. De har 

alla uppgett att de är övertygade om att de förekommer i registret enbart på grund av 

sin romska etnicitet. De kärande som har barn har uttryckt starka känslor av vanmakt 

över att inte kunna skydda sina barn från fördomar samt en oro för barnens framtid. 

Flera har också hänvisat till registreringen av romer i Tyskland på 1930-talet och att 

det inte med säkerhet går att veta vad register kan användas till i framtiden. De har 

samstämmigt beskrivit hur deras tilltro till Polismyndigheten allvarligt skadats. 

 

Mot ovanstående historiska bakgrund får etniskt registrering av just romer anses vara 

ägnat att väcka starka känslor av obehag, rädsla och förnedring hos de drabbade. Före-

komsten av sådana register hos Polismyndigheten är också ägnat att allvarligt skada 

deras förtroende för det svenska rättsväsendet. I kombination med vad kärandena har 

berättat finner tingsrätten därför att registreringen av dem i Kringresanderegistret har 

inneburit ett allvarligt angrepp mot deras integritet. Den ersättning som de tidigare 

tillerkänts av Justitiekanslern framstår som motiverad redan på grund av de formella 

brister hos Kringresanderegistret som SIN konstaterat. Även med beaktande av den 

ersättningen framstår de begärda beloppen som skäliga. Käromålen ska därför bifallas i 

sin helhet.  
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Rättegångskostnader 

Vid denna utgång ska staten ersätta kärandena för deras rättegångskostnader. De yr-

kade beloppen i denna del är skäliga.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401) 

Ett skriftligt överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten sen-

ast den 1 juli 2016. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

 

 

 

I avgörandet har chefsrådmannen Lena Egelin samt tf rådmännen Håkan Larson (refe-

rent) och Anna Uppfeldt deltagit. Tingsrätten är enig. 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL 

 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i 
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrät-
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som 
finns angiven i slutet av domen. 
 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen 
för överklagande finns angiven på sista sidan i do-
men. 
 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings-
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten 
inom en vecka från den i domen angivna sista da-
gen för överklagande. Om det första överklagan-
det återkallas eller förfaller kan inte heller an-
slutningsöverklagandet prövas.  

 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 
 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov-
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas. 
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som tingsrätten har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som tings-
rätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät-
tens avgörande fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov-
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande av 
tingsrättens namn samt dag och nummer för 
domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möjligt 
deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som klagan-
den vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt 
klagandens mening är oriktiga,  

5. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt  

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i 
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an-
ledningen till varför omständigheten eller beviset 
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i hovrätten. 
 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första sidan av 
domen.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 
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