
Hit kan du vända dig om du blivit kränkt 
 
 

Nationell nivå 
 
 

   
 

 

Förvaltnings- 
myndighet 
Exempelvis i 
migrations- och 
skattefrågor 

Polismyndighet 
Exempelvis om 
du blivit utsatt 
för brottslig 
handling 

Diskriminerings- 
ombudsmannen 
Om du blivit 
diskriminerad 

Justitiekanslern 
Om du blivit 
felbehandlad    av 
myndighet 

Justitie- 
ombudsmannen   
Om du blivit 
felbehandlad 
av myndighet 

 

 
Domstolarna  spelar  en  central  roll  i  skyddet  av  enskilda  personers  rättigheter  i  Sverige.  

Det finns tre typer av domstolar i Sverige: 
• De allmänna domstolarna: tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen, 
• De allmänna förvaltningsdomstolarna: förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen, samt 
• Specialdomstolarna, som avgör tvister inom olika specialområden, t.ex. Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen 

 

Förvaltningsrätt är första domstolsinstans om ditt ärende är ett förvaltningsmål. Förvaltningsrätterna prövar också 

vissa ansökningsmål, som vård av unga eller missbrukare. Tingsrätt är första domstolsinstans som du kommer i 

kontakt med i ett brottmål. Tingsrätterna avgör också tvistemål mellan enskilda eller mellan enskilda och staten, 
exempelvis mål om skadestånd. 

 

 

Internationell nivå 
 

När du uttömt alla nationella rättsmedel ... 
 
 

 
 

 

Europadomstolen tar upp klagomål från enskilda och 
fastställer om en kräkning av de mänskliga 
rättigheterna ägt rum. 

        Vissa FN-konventioner har kommittéer som tar emot   
        klagomål från enskilda. Detta gäller  konventionerna    
        som behandlar medborgerliga och politiska rättigheter;  
        kvinnors rättigheter; diskriminering av personer på  
        grund     av etnisk tillhörighet samt rättigheter för personer  
        med funktionsnedsättning. 

 
 

 

Skissen ger en förenklad bild över möjliga processvägar. Avsikten är att illustrera den svenska 

instansordningen som måste uttömmas innan du vänder dig till Europadomstolen eller någon av FN:s 
konventionskommittéer, som tillåter klagomål från enskilda. Den ger en översiktlig bild av de nationella 

organ dit du kan vända dig om du upplever att dina rättigheter kränkts. Förutom JO, JK och DO kan klagomål 
från enskilda tas emot av bland annat Pressens opinionsnämnd, Allmänna reklamationsnämnden (ARN), 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Advokatsamfundet. 

 DO  JO 

Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter 

 

FN:s konventionskommittéer 


