
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Malmö tingsrätt Dnr 1499-2003 
Box 265 Aktbilaga 29 
201 22 MALMÖ 
      Stockholm 2004-12-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansökan om stämning

Kärande Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) 
 Box 3045 
 103 64 STOCKHOLM 
 Telefon 08-508 887 00 
 
Svarande Restaurang Hipp AB, 556618-4304 
 Kalendegatan 12 
 211 35 MALMÖ 
 
 Uppgivet ombud:  
 Advokat Johan Sigeman 
 Advokatbyrån Sigeman & Co 
 Stortorget 8 
 211 34 MALMÖ    
 
Saken Skadestånd för brott mot 9 § lagen (2003:307) om förbud mot 
 diskriminering 
 
_________________________ 
 
 
DO ansöker härmed om stämning mot Restaurang Hipp AB (nedan 
Restaurangen). 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yrkanden 
 
DO yrkar att Restaurangen förpliktas att till Susanne Parwini, Maryam 
Asgarian, Sengül Köse och Morgan Renderstedt betala skadestånd för 
kränkning med 150 000 (etthundrafemtio tusen) kronor var. På beloppet yrkas 
ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan till 
dess betalning sker.  
 
DO yrkar också ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare 
kommer att anges. 
 
Sakomständigheter 
 
Susanne Parwini, Maryam Asgarian, Sengül Köse och Morgan Renderstedt 
har alla fyra helt eller delvis utländsk bakgrund, vilket också framgår av deras 
utseende. Den 11 oktober 2003 åkte de fyra vännerna till Malmö för att gå på 
nattklubb. Strax efter midnatt ställde de sig i kön utanför Restaurangen. När 
de kom fram till entrén begärde dörrvakten att få se deras kort, det vill säga 
stamkort eller VIP-kort. Då Susanne Parwini, Maryam Asgarian, Sengül Köse 
och Morgan Renderstedt inte hade några sådana kort nekades de inträde till 
Restaurangen och fick gå ur kön. I kön bakom Susanne Parwini, Maryam 
Asgarian, Sengül Köse och Morgan Renderstedt stod en kvinna med 
”svenskt” utseende och hennes vänner. Susanne Parwini, Maryam Asgarian, 
Sengül Köse och Morgan Renderstedt fick veta av kvinnan att hon inte hade 
något VIP-kort och inte heller var stamgäst på Restaurangen. Kvinnan och 
hennes sällskap blev ändå insläppta på Restaurangen.  
 
Under DO:s utredning av händelsen har Restaurangen uppgett att Susanne 
Parwini, Maryam Asgarian, Sengül Köse och Morgan Renderstedt nekades 
inträde på grund av att de trängde sig i kön. Enligt Restaurangen förklarade 
dörrvakten för sällskapet att det var därför de inte fick komma in. Susanne 
Parwini, Maryam Asgarian, Sengül Köse och Morgan Renderstedt bestrider 
påståendet att de trängde sig i kön. Ingen av de fyra hörde dörrvakten säga att 
detta var orsaken till att de nekades inträde till Restaurangen.  
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grunder 
 
Restaurangen har nekat Susanne Parwini, Maryam Asgarian, Sengül Köse och 
Morgan Renderstedt tillträde till Restaurangen. Restaurangen har missgynnat 
Susanne Parwini, Maryam Asgarian, Sengül Köse och Morgan Renderstedt 
genom att behandla dem sämre än andra blev behandlade i en jämförbar 
situation. Missgynnandet har samband med deras etniska tillhörighet. Genom 
sitt agerande har Restaurangen utsatt Susanne Parwini, Maryam Asgarian, 
Sengül Köse och Morgan Renderstedt för diskriminering på grund av etnisk 
tillhörighet i strid med 9 § lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering.  
 
Restaurangen ska betala skadestånd för den kränkning som diskrimineringen 
har inneburit enligt 16 § samma lag. 
 
Preliminär bevisuppgift 
 

1. Förhör under sanningsförsäkran med Susanne Parwini angående 
händelsen vid Restaurang Hipp natten mellan den 11 och 12 oktober 
2003, till styrkande av att hon, Maryam Asgarian, Sengül Köse och 
Morgan Renderstedt nekades tillträde till Restaurangen medan andra  
personer som befann sig i en jämförbar situation blev insläppta samt 
till styrkande av att de fyra inte trängde sig före andra personer i kön 
till entrén och att dörrvakten inte sade till dem att de nekades inträde 
på grund av att de hade trängt sig i kön. 

 
2. Förhör under sanningsförsäkran med Maryam Asgarian angående 

händelsen vid Restaurang Hipp natten mellan den 11 och 12 oktober 
2003, till styrkande av att hon, Susanne Parwini, Sengül Köse och 
Morgan Renderstedt nekades tillträde till Restaurangen medan andra  
personer som befann sig i en jämförbar situation blev insläppta samt 
till styrkande av att de fyra inte trängde sig före andra personer i kön 
till entrén och att dörrvakten inte sade till dem att de nekades inträde 
på grund av att de hade trängt sig i kön. 

 
3. Förhör under sanningsförsäkran med Sengül Köse angående 

händelsen vid Restaurang Hipp natten mellan den 11 och 12 oktober 
2003, till styrkande av att hon, Susanne Parwini, Maryam Asgarian och 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Morgan Renderstedt nekades tillträde till Restaurangen medan andra  
personer som befann sig i en jämförbar situation blev insläppta samt 
till styrkande av att de fyra inte trängde sig före andra personer i kön 
till entrén och att dörrvakten inte sade till dem att de nekades inträde 
på grund av att de hade trängt sig i kön. 

 
4. Förhör under sanningsförsäkran med Morgan Renderstedt angående 

händelsen vid Restaurang Hipp natten mellan den 11 och 12 oktober 
2003, till styrkande av att han, Susanne Parwini, Maryam Asgarian och 
Sengül Köse nekades tillträde till Restaurangen medan andra  personer 
som befann sig i en jämförbar situation blev insläppta samt till 
styrkande av att de fyra inte trängde sig före andra personer i kön till 
entrén och att dörrvakten inte sade till dem att de nekades inträde på 
grund av att de hade trängt sig i kön. 

 
DO förbehåller sig rätten att senare åberopa ytterligare bevisning. 
 
Ansökningsavgiften 450 kr har betalats till Malmö tingsrätts postgirokonto nr 
81 40 65-9. 
 
Som ovan 
 
 
 
Anna Theodóra Gunnarsdóttir 
tf Ombudsman mot etnisk diskriminering 
 
 
 

 
 
 
 


