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Avser: Förekomst av kränkande och inhuman behandling och agerande i Svenska domstolar
Vilka är vi?
Swedish Innovators är en nationell intresse- och serviceorganisation för Sveriges idébärare,
uppfinnare och innovatörer, som på olika sätt stödjer och bevakar deras situation och rättigheter.
Sveriges idébärare, uppfinnare och innovatörer är viktiga för Sverige, då de med sin betydelsefulla
kunskap och kreativitet bidrar med idéer, uppfinningar och innovationer som skapar sysselsättning
och därmed välfärd för Sverige.
Vår uppgift är bl.a. att skydda idébärare, uppfinnare och innovatörer vid intrång och stölder av
immaterialrättsliga rättigheter eller gentemot brott mot sådana ingångna avtal. I en situation där så
är fallet, medför detta visserligen en direkt skada för uppfinnaren, men en än större konsekvens för
samhället genom att bl. a uppfinningens skatteintäkter, besparingar och effektiviseringar går
förlorade. Dessutom avskräckes andra från att arbeta med idéer, uppfinningar och innovationer.
Det ligger i Swedish Innovators uppdrag att verka förebyggande samt sprida information runt
missförhållanden som motverkar en fungerande innovationsmiljö och därmed hindrar Sveriges
tillväxt.
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Bakgrund
Swedish Innovators har under en lång tid erhållit rapporter från både medlemmar och andra
ickemedlemmar som verkar som idébärare, uppfinnare och innovatörer, att det pågår ett kränkande
och inhumant uppträdande och agerande i svenska domstolar gentemot idébärare, uppfinnare och
innovatörer samt inom ramen för de rättsprocesser som förekommer.
Förekomsten av sådana kränkningar har förvisso funnits innan uppkomsten av Swedish Innovators, så
det är ett välkänt agerande som kränkt och kränker Sveriges uppfinnare, vilket Swedish Innovators
finner både olagligt liksom etiskt och moraliskt helt förkastligt och därtill ligger helt utanför en god
processjuridik. Vi ser att detta ofta är tolkade utsagor utan bevisning och som inte hör hemma i
rättsprocessen.
Agerandet försätter yrkesgruppen uppfinnare och innovatörer i ett utanförskap genom att benämnas
och framställas som ”tokiga och galna”, för att nu ta ett exempel..
Lagstiftning
BrB 5 kap 1§, 2§, 3§ och 5§(1) reglerar förutsättningarna för förtal och ärekränkning.
Skadeståndslagen 5 kap 6§(2) reglerar vad som avses med en kränkning.
Högsta domstolen skriver i mål T 5670-13 att:
"Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes
person, frihet, frid eller ära ska, enligt 2 kap. 3 § skade- ståndslagen, ersätta den skada som
kränkningen innebär. Utmärkande för de brott som grundar rätt till ersättning är att de innefattar ett
angrepp på den skadelidandes personliga integritet, närmast dennes privatliv och människovärde.
Det saknar betydelse till vilken brottstyp en gärning rent straffrättsligt är att hänföra. Det avgörande
är om brottet angriper ett sådant intresse som bestämmelsen skyddar (prop. 2000/01:68 s. 48
f.). Med angrepp mot en persons ära avses i detta sammanhang kränkningar av någon annans
anseende eller självkänsla (a. prop. s. 65) "
Arbetarskyddsstyrelsen reglerar i AFS 1993:17 §1(3): Dessa föreskrifter gäller all verksamhet där
arbetstagare kan utsättas för kränkande särbehandling. Med kränkande särbehandling avses
återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare
på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.
I detta fall som avses kan givetvis diskuteras om det finns arbetsgivare och arbetstagare enligt
lagrummets definitioner.
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Advokatsamfundet reglerar i sina vägledande regler, sidan 34:
En advokat får inte om ett vittne eller annan lämna nedsättande uppgifter eller göra kränkande eller
förklenande uttalanden, om det inte i den aktuella situationen ter sig försvarligt för att ta tillvara
klientens intressen.
Vidare säger advokatsamfundets anvisningar sidan 510: 33 kap. stycke 4:
Ytterligare en restriktion måste emellertid uppställas. Skall en formell invändning framställas, bör den
ha något förnuftigt syfte. Detta kan inte sägas vara fallet med en invändning, som framställes enbart
för att chikanera motparten eller för att bereda denne extra besvär och kostnader, utan att klienten
därigenom försättes i ett bättre läge, vare sig processuellt eller materiallrättsligt. I sådana fall måste
det anses strida mot god advokatsed att framställa invändningen.
Europadomstolen reglerar i lagen 1994:1219(4) om skydd för de mänskliga rättigheterna och den
grundläggande friheten, förhållanden som avser likavärden och likabehandling.
Sveriges domstolar är vidare en myndighet som bl a skall arbeta för att förvalta allmänhetens
förtroende för rättsystemet. Här anser vi att det skall vara domstolens skyldighet att påtala samt
beivra ett kränkande språkbruk som i sin yttersta konsekvens, oemotsagt, kan vara till stort men för
målsägaren vid domstolens slutliga bedömning av ärendet och således till synnerligen stor skada för
densamme. Vi hänvisar även till de grundläggande mänskliga rättigheterna som inte får tillåtas
upphöra i svenska domstolar!
Ärenden
Swedish Innovators har vid olika tillfällen i inlagor och förhandlingar noterat sådana förhållanden.
När Swedish Innovators deltar i rättegångsförhandlingen mellan Börje Ramsbro och Industrifonden
den 4 november 2015 i Stockholms tingsrätt sal 1, mål.nr: T 7855-12 framställer Industrifondens
ombud advokat Hans Bagner och advokat Pontus Ewerlöf vid flera tillfällen muntliga kränkande
utsagor om käranden Börje Ramsbro i syfte att framställa käranden i dålig dager gentemot rätten och
därav otillbörligen leda rätten till vinning för egna syften. Dessa uttalanden finns dokumenterade på
de inspelningar som finns från förhandlingen samt kan styrkas av närvarande deltagare.
Det konstateras vid en närmare granskning av de inlagor som lämnats i ärendet från Industrifonden,
att det pågår kränkningar bla. i form av en hånfullhet och nedlåtande ton mot käranden.
För att exemplifiera Industrifondens agerande gentemot Börje Ramsbro hänvisas till ett exempel i
bilaga 1.
NOT! Här har vi en allvarlig och mycket viktig frågeställning; Hur kan man tillåtas kränka en människa
som lade grunden till ett företag (System 3R) som idag är internationellt etablerat med 249 miljoner
kronor (2014/12) i omsättning och som gett många arbetstillfällen och skatteintäkter till Sverige?
Vilka signaler skickar det till andra människor med idéer och uppfinningar!
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Vinningen
Frågan som uppkommer, är varför det förekommer kränkningar i Sveriges domstolar? Svaret ligger i
grundläggande beteenden, att påverka rätten och dess medlemmar sublimt, och otillbörligen
påverka samt leda dessa till en negativ uppfattning om motparten för att skapa egen vinning i målet.
Vi ser att detta inte har någonting att göra med verkliga bevisföringen och därav faller utanför god
processjuridik.
Konsekvenser
Det noteras att uppfinnare drabbas hårt av att utsättas för dessa kränkningar och att det motverkar
att en uppfinnare ens vill söka stöd för en stämning utifrån en tvistighet, för att i offentliga rum (läs
Domstol) utsättas för kränkningar.
Konsekvensen innebär även att när uppfinnare försätts i ett utanförskap, så söker uppfinnare andra
och nya vägar att nå fram med sina uppfinningar och då försvinner uppfinningarna utomlands, vilket
är också det som vi tvingas konstatera!
Detta medför att Sveriges uppfinnare påverkats att inte pröva sin rätt och detta leder helt enkelt till
att färre uppfinnare bär fram sina uppfinningar i Sverige, utan istället söker sig utomlands. Swedish
Innovators både ser och hör att detta är en av orsakerna till varför uppfinnare går utomlands med
sina idéer, uppfinningar och färdiga innovationer och det är katastrof för Sverige och också en
anledning till varför antalet nya innovationer minskar i Sverige.
Vår kravställan
Swedish Innovators ser mycket allvarligt på detta förhållande samt dess konsekvenser och kräver att
berörda myndigheter och organisationer omedelbart verkar för att advokater, jurymedlemmar,
personal och ombud m fl. helt eliminerar kränkande behandling och utsagor eller annan oegentlig
behandling av uppfinnare i svenska domstolar och i de rättsprocesser som omgärdar detsamma.
Swedish Innovators ställer även kravet på part som anlitar en advokat eller ombud att företräda
denne på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt. I ovan nämnda exempel faller detta på
Industrifonden, som där även ägs av svenska staten och där detta oetiska och omoraliska
uppträdande och agerande tillåts.
En enkel och rimlig sammanfattning av detta ärende, visar att en svensk myndighet tillåter ett oetiskt
och omoraliskt uppträdande och agerande gentemot svenska medborgare i andra svenska
myndigheters rum dvs. Sveriges domstolar. Detta är tyvärr det som ger stöd till en bred allmän
uppfattning att svenska staten agerar för att ”lura och bedra” sina medborgare vilket motverkar
förtroendet för att utveckla samt kommersialisera sina uppfinningar i Sverige!
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Swedish Innovators anmodar även berörda myndigheter att se över och utveckla den lagstiftning
som avser kränkningar i alla dess former, miljöer och sammanhang, för ett eliminera möjligheten till
”hålrumstolkningar” av svensk lag samt för att värna om den enskildes rätt till ett korrekt och
humant bemötande.
Swedish Innovators emotser en samverkan och medverkan för att gynna en positiv innovationsmiljö i
Sverige för människor som vill bidra med sina idéer och uppfinningar.
Vi vill klargöra, att förekomsten av kränkande beteenden även gäller våra egna medlemmar vilket vi
reglerar i vårt eget regelverk, FairInnovation™.
I ärendet Börje Ramsbro gentemot Stiftelsen Industrifonden anser vi att rätten otillbörligen kan ha
påverkats i sitt beslut genom svarandens sådana utsagor och påståenden om käranden, som saknar
saklig grund och bevisning.

Med innovativa hälsningar,

Hans Erik Nilsson
Stiftare

Bilaga:
• Bilaga 1 – Exempel på Industrifondens agerande
Laglänkar:
1. https://lagen.nu/1962:700
2. https://lagen.nu/1972:207#K5P6
3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/publikationer/foreskrifter/krankande-sarbehandling-i-arbetslivet-afs-199317foreskrifter
4. https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941219.htm
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Bilaga 1
Börje Ramsbro har under 2006 en kontakt med dåvarande industrifondens styrelseordförande SvenÅke Johansson utifrån en diskussion om Börjes företag 3R
I slutet av 2006 skickar Börje en DVD med ett reportage om Börje Ramsbro, uppfinnare och
entreprenörers betydelse för Sveriges framtid mm. från Öppna kanalen till Sven-Åke Johansson.
Reportagets länk: https://www.youtube.com/watch?v=i55qXwBhgT0
Börje erhåller svar enligt nedanstående inskannade bild i retur samt en mustasch ditritad på hans
fotografi.

Inskannad bild:

Swedish Innovators ställer sig frågande till det oprofessionella bemötande och agerande från
industrifonden och dess högsta ledningsrepresentant.
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