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Ansökan om stämning 
 
Kärande: Diskrimineringsombudsmannen 

Box 4057 
169 04 Solna 

Företrädd av: Processföraren Laine Nõu Englesson 
Adress som ovan 
E-post do@do.se och laine.nou-englesson@do.se 
Telefon 08-120 20 767 

Svarande: Bolaget AB 
Org. Nr 556837-7633 
Yildiz Klippvägen 4 
147 54 Tumba 

Saken: Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 

______________________________ 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansöker härmed om stämning mot  
Bolaget AB. 

DO för som part talan för A.A., B.B. och C.C. med stöd av 6 kap. 2 § 
diskrimineringslagen (2008:567, DL). A.A., B.B. och C.C. har medgett att DO 
för deras talan.  

 

Yrkanden  

DO yrkar att Bolaget AB förpliktas att till var och en av A.A., B.B. och C.C. 
utge diskrimineringsersättning med 15 000 (femtontusen) kronor. På beloppet 
yrkas ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för delgivning av 
stämning till dess full betalning sker. 

DO yrkar också ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som senare 
kommer att anges. 
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Sammanfattning av grunderna för talan 

Bolaget AB (bolaget) har den 4 juli 2015 avvisat A.A., B.B. och C.C. från 
bolagets restaurang i Nyköping med hänvisning till att deras kjolar inte var 
tillåtna enligt restaurangens klädkod. 

Bolaget har härigenom missgynnat A.A., B.B. och C.C. genom att behandla 
dem sämre än andra behandlas eller skulle ha behandlats i en jämförbar 
situation. Missgynnandet har samband med A.As, B.Bs och C.Cs romska 
etniska tillhörighet  

Detta innebär att bolaget har utsatt A.A., B.B. och C.C. för diskriminering i 
strid med 2 kap. 12 § diskrimineringslagen. E AB ska därför betala 
diskrimineringsersättning för den kränkning som diskrimineringen har 
inneburit enligt 5 kap. 1 § samma lag. 

Omständigheter 

A.A., B.B. och C.C. är finska romer. I likhet med många andra finskromska 
kvinnor bär de enligt tradition en dräkt som bland annat utmärks av en lång vid, 
svart kjol. Bolaget bedriver restaurangrörelse i Nyköping.  

Den 4 juli 2015, vid niotiden på kvällen, besökte A.A., B.B. och C.C. 
restaurangen tillsammans med tre manliga släktingar för att se en konsert med 
artisten G.G. De betalade entréavgift och satte sig på uteserveringen. Männen 
beställde öl. Ungefär en timme senare, vid 22-tiden kom en av de anställda 
fram till männen och sa att A.A., B.B. och C.C. måste gå därifrån. Den 
anställde sa att kvinnornas kjolar inte var tillåtna enligt restaurangens klädkod 
och att de skulle få tillbaka entréavgiften. 

C.C. och A.A. gick då till baren och frågade efter ägaren. A.A. fick då prata 
med företrädaren för bolaget. C.C. spelade in samtalet på sin mobiltelefon.  

D.D. sa bl.a. att A.A., B.B. och C.C. var välkomna till restaurangen iklädda 
sina kjolar när det inte var nattklubb, dvs. före kl. 22.00. Efter kl. 22.00 var de 
endast välkomna om de bytte kläder. D.D. sa att restaurangen hade problem 
med ungdomar som smugglade in alkohol. Han sa vidare att restaurangen måste 
kunna kontrollera att kvinnorna inte smugglade in något och hänvisade även till 
behovet att kontrollera väskor och klädsel vid ankomst.  

D.D. visade dem också en Facebookkonversation på sin mobil. I 
konversationen, som hade ägt rum den 28 juni 2015, hade en kvinna frågat 
honom om det gick bra att besöka restaurangen iklädd den finskromska kjolen. 
D.D. hade då svarat henne att ”eftersom restaurangen är en nattklubb som riktar 
in sig mot en yngre målgrupp, så kontrolleras väskor och kläder vid ankomst, 
pga. att det smugglas in alkohol. Hoppas du har viss förståelse för vårat 
agerande, så kom ”ombytt” så är det inga problem”. 

I restaurangen fanns andra kvinnor som bar andra typer av kjolar och en del av 
dessa kjolar var långa. Ingen av dessa kvinnor ombads lämna lokalen. 

Efter samtalet med D.D. lämnade A.A., B.B. och C.C. restaurangen. I samband 
med det fick de tillbaka sina entréavgifter.  
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Preliminär bevisuppgift 

DO åberopar för närvarande ingen bevisning. 

 

Ansökningsavgift 

Ansökningsavgiften 2 800 kronor har betalats till tingsrättens plusgirokonto 
814010-5. 

 

Laine Nõu Englesson 

 

Bilagor: 

1. Rättegångsfullmakt 

2. Registreringsbevis 

3. Kvitto på betald ansökningsavgift 
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