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Handläggare Maria Stensson 

Matbutiken 
 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat om Matbutiken har överträtt 
eller riskerat att överträda förbudet mot diskriminering i diskrimineringslagen 
(2008:567), DL, genom den lapp som sattes upp på dörren till butiken den 2 juli 
2015 med texten "Stängt på grund av våld mot personalen av BLATTAR". 

DO:s beslut 
DO bedömer att informationen på dörren till butiken har inneburit en risk för 
överträdelse av förbudet mot diskriminering i 2 kapitlet 12 § DL. Med dessa 
synpunkter avslutar DO ärendet. 

Om ärendet 

Bakgrund till DO:s beslut att inleda tillsyn  

DO har mottagit en anmälan om diskriminering. Av anmälan framgår bland 
annat följande. Anmälaren besökte Ica Nära Träffen den 2 juli 2015. Ett tumult 
utbröt då han nekades att köpa cigaretter, vilket ledde till att han och 
butiksbiträdet polisanmälde varandra för misshandel. På eftermiddagen samma 
dag stängdes butiken och en lapp sattes upp på dörren med texten "Stängt på 
grund av våld mot personalen av BLATTAR". Genom att efter händelsen sätta 
upp en sådan lapp har han blivit stärkt i sin uppfattning att han har blivit 
diskriminerad på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet.  

Utredningen i ärendet 

DO har inhämtat ett skriftligt yttrande från Matbutiken. I yttrandet har uppgetts 
bland annat följande. Lappen på dörren sattes upp av någon i affekt efter en 
misshandel. När det kom till butiksägarens kännedom beordrades en ny utskrift 
och lappen byttes omedelbart ut.  

Rättslig reglering på området 

DL förbjuder diskriminering vid tillhandahållande av varor och tjänster, 2 
kapitlet 12 § DL. 
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Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna, bland annat etnisk 
tillhörighet. Trakasserier är en form av diskriminering, 1 kapitlet 4 § DL. 

DO:s bedömning 

DO har enbart bedömt frågan om Matbutiken genom lappen på dörren till 
butiken har överträtt eller riskerat att överträda diskrimineringsförbudet.  

Av förarbetena till diskrimineringslagen (proposition 2007/08:95 sidan 492-
493) framgår att begreppet trakasserier är uppbyggt kring rekvisiten 
missgynnande, oönskat beteende, insikt och orsakssamband. Trakasserier är 
handlingar, beteenden eller bemötande som kränker den utsattes värdighet på 
ett sätt som har anknytning till de skyddade grunderna. Som exempel på 
trakasserier nämns bland annat nedsättande tillmälen i rasistiska texter. För att 
det ska vara fråga om trakasserier ska handlandet eller beteendet vara oönskat. 
Det är den utsatte som avgör om beteendet eller handlingarna är oönskat och 
kränkande. Den som trakasserar måste vidare ha insikt om att beteendet kränker 
någon på ett sätt som kan utgöra diskriminering. I vissa fall kan 
omständigheterna vara sådana att kränkningen utan vidare måste stå klart för 
den som trakasserar.  

DO konstaterar att det språkbruk som har använts på lappen på dörren kan 
uppfattas som kränkande på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet. 
Enligt DO:s mening måste det också ha stått klart för den företrädare för 
butiken som satte upp lappen på butikens dörr. Det kan inte ha rått något tvivel, 
vare sig för den anställde eller för A.A. att det var A.A. som åsyftades på 
lappen.  

Under förutsättning att A.A. tog del av informationen på dörren under den tid 
som lappen var uppsatt på butikens dörr kan han ha blivit utsatt för trakasserier 
som har samband med etnisk tillhörighet. Det är emellertid oklart hur och när 
A.A. fick kännedom om lappen. Under alla omständigheter bedömer DO därför 
att lappen på dörren har medfört en risk för trakasserier av A.A. 

DO förutsätter att Matbutiken beaktar detta i sin fortsatta verksamhet och, i den 
mån det inte redan har skett, vidtar de åtgärder som är påkallade för att 
motverka risk för diskriminering i verksamheten.  

Med hänsyn till oklarheterna i ärendet och att det pågår en brottmålsprocess 
mot A.A. är det inte aktuellt för DO att som part företräda honom i ett mål om 
diskrimineringsersättning.  

DO avslutar därmed ärendet. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Rickard Appelberg efter 
förslag från Maria Stensson. I ärendets slutliga beredning har också 
enhetschefen Martin Mörk deltagit. Detta beslut går inte att överklaga. Beslutet 
påverkar inte enskildas möjligheter att själva väcka talan om 
diskrimineringsersättning i tingsrätt.  
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Rickard Appelberg  
Enhetschef 

Kopia för kännedom till anmälarens ombud advokat B.B. 
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