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Webbplatser 2020                       PRIVATJURIDIK 
                 (2020-11-02) 
 
 
 
  
Nedan återges de webbadresser som finns upptagna i läroboken PRIVATJURIDIK  
(upplaga 3:1 och 3:2, tryckår 2019 och 2020, Sanoma Utbildning AB) . 
 
Samma webbadress kan återfinnas under flera kapitelrubriker. 
Webbadresserna är ett urval avsedda att passa respektive rättsområden.  
Nedanstående förteckning stämmer inte helt med den som finns i boken. Det beror på att 
webbplatser ändras och webbadresser försvinner. 
 
Webbadresserna nedan har uppdaterats hösten 2020 
 
 
 
Kap 1   Vad är juridik? 
 
 
Studentum:    https://www.studentum.se  är en söktjänst för olika utbildningsvägar.  
Länkar till olika universitet och andra utbildningsanordnare. 
 
Vissa universitet och högskolor erbjuder juridiska kurser som distansundervisning,  
t.ex. Universitetet i Lund:  http://www.jur.lu.se/ 
Det finns även privata företag som erbjuder sådana kurser t.ex. https://www.utbildning.se 
 
Advokatsamfundet:   https://www.advokatsamfundet.se/ 
Hemsidan innehåller bl.a. länk till Juridiska biblioteket där man kan söka juridisk litteratur.  
Information om hur man blir advokat, hur man anlitar en advokat m.m. 
 
Jusek var fackförbundet för bl.a. jurister. JUSEK har år 2020 gått samman med Civilekonomerna 
under namnet AKAVIA. Ny hemsida här: https://www.akavia.se/  
Studenter kan bli medlem för en låg avgift. Hemsidan innehåller bl.a. lönestatistik m.m.  
Lönestatistik kan även hämtas hos Lönestatistik.se: http://www.lonestatistik.se/     
 
Även SACO: https://www.saco.se/  har uppgifter om olika yrken, t.ex. jurist. 
 
Lärobokens hemsida: https://www.sanomautbildning.se 
Här finns även lagsamlingar med länkar samt länkar till användbara webbplatser med mera. 
 
Wikipedia https://sv.wikipedia.org har många uppslagsord som behandlar olika områden inom 
juridik 
  

https://www.studentum.se/utbildning/juridikutbildningar
http://www.jur.lu.se/
https://www.utbildning.se/kurs/juridik
https://www.advokatsamfundet.se/
https://www.akavia.se/
http://www.lonestatistik.se/
https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/jurist/
https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/gymnasium-och-vuxenutbildning/?subjects=Juridik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juridik
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Kap 2   Rättigheter 
 
 
Myndigheter som har hand om bl.a. medborgarskapsfrågor, invandring, mänskliga rättigheter mm: 

Migrationsverket:  https://www.migrationsverket.se/ 

Skatteverket: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning 

Diskrimineringsombudsmannen eller DO:  http://www.do.se/ 

Barnombudsmannen: https://www.barnombudsmannen.se/   
ska företräda barns och ungdomars intressen enligt FN:s konvention om barns rättigheter. 
 
Datainspektionen:  https://www.datainspektionen.se/ 

Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd:  https://medieombudsmannen.se 

Myndigheten för press, radio och tv:   http://www.mprt.se/   kontrollerar genom 
Granskningsnämnden för radio och TV att reglerna följs 

Europadomstolen:  https://www.echr.coe.int/ 

 

Exempel på organisationer som arbetar med mänskliga  rättigheter: 

Regeringens webbplats om MR:   https://www.regeringen.se 

Human Rights Watch:  https://www.hrw.org/ 

Amnesty:  https://www.amnesty.se/    

Centrum för rättvisa – en ideell organisation med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter: 
http://www.centrumforrattvisa.se/ 

 

Exempel på organisationer som arbetar med immaterialrätt: 

Konstnärliga och litterära upphovsmäns samarbetsnämnd KLYS:  http://www.klys.se/ 

Copyswede är en ekonomisk förening som företräder medlemsorganisationernas upphovsrättsliga 
intressen:  https://www.copyswede.se/ 

 

  

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Om-webbplatsen/Webbplatskarta.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/322217.html
http://www.do.se/
https://www.barnombudsmannen.se/
https://www.datainspektionen.se/
https://medieombudsmannen.se/om-oss/
http://www.mprt.se/sv/att-anmala/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/
https://www.hrw.org/
https://www.amnesty.se/
http://www.centrumforrattvisa.se/
http://www.klys.se/
https://www.copyswede.se/
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Kap 3   Lagar och andra rättskällor 
 
 
“Lagrummet” har man kallat den gemensamma webbplatsen för den svenska förvaltningen:   
https://lagrummet.se/     Härifrån når man det mesta om svensk rättsinformation, t.ex. förarbeten, 
författningar, rättsfall (“vägledande avgöranden”).  

Svensk Författningssamling publiceras efter 1 april 2018 digitalt, ej i tryckt form: 
https://www.svenskforfattningssamling.se/ 

Lagen.nu är en mycket användbar webbplats för att hitta lagar och rättsfall mm  https://lagen.nu. 
Regeringskansliets rättsdatabaser når man här: http://rkrattsbaser.gov.se/   

På regeringens webbplats:  https://www.regeringen.se  kan man lätt komma vidare till de olika 
departementen, t.ex. Justitiedepartementet, där man bl.a. finner nyheter och pressmeddelanden som 
gäller lagstiftning. 

Från riksdagens webbplats:  http://www.riksdagen.se når man via “dokument” 
utskottsbetänkanden, riksdagsbeslut m.m. samt dessutom länkar till alla författningar. 

På lagrådets webbplats  http://www.lagradet.se/  kan man ta del av rådets yttranden om  
lagförslag i fulltext.  
 
Det finns flera abonnemangstjänster där en del information är “gratis” t.ex.  

  Rättsnätet:  http://www.notisum.se/ 

  KARNOV (Norstedts Juridik):    https://www.karnovgroup.se/ 

  Infotorg juridik:  http://www.infotorgjuridik.se 

  Lexnova:  http://www.lexnova.se/ 

  

https://lagrummet.se/rattsinformation/lagar-och-forordningar
https://www.svenskforfattningssamling.se/
https://lagen.nu/
http://rkrattsbaser.gov.se/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/
http://www.lagradet.se/
http://www.notisum.se/
https://www.karnovgroup.se/
http://www.infotorgjuridik.se/premium/
http://www.lexnova.se/
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Kap 4   Domstolar 
 
 
Domstolsverket, ”Sveriges domstolar”:  http://www.domstol.se/   
Detaljerad information om samtliga domstolar samt länkar till dessa. Även europeiska domstolar.  
 
Högsta domstolen har egen webbplats: http://www.hogstadomstolen.se/                                      
och även Högsta förvaltningsdomstolen: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/ 

Hyresnämnderna har egen webbplats: https://www.domstol.se 

Även många tingsrätter, hovrätter m.fl. har egna webbplatser, sök på Domstolsverkets webbplats. 
Domarbloggen http://www.domarbloggen.se/ publiceras av Södertörns tingsrätt. På Youtube finns 
en hel del filmer om Sveriges Domstolar;  https://www.youtube.com 

Patent- och marknadsöverdomstolen:  http://www.patentochmarknadsoverdomstolen.se/ 

Arbetsdomstolen:  http://www.arbetsdomstolen.se/ 

Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut:  https://sccinstitute.se/ 

Rättshjälpsmyndigheten når man här: http://www.rattshjalp.se/ 

 
 
 
 
 
 

Kap 5   Att lösa tvister 
 
 
Domstolsverket, ”Sveriges domstolar”:  http://www.domstol.se/ 
Detaljerad information om samtliga domstolar samt länkar till dessa. Även europeiska domstolar.  
 
Högsta domstolen har egen webbplats: http://www.hogstadomstolen.se/                                      
och även Högsta förvaltningsdomstolen: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/ 

Även många tingsrätter, hovrätter m.fl. har egna webbplatser, sök på Domstolsverkets webbplats. 

Arbetsdomstolen:  http://www.arbetsdomstolen.se/ 

Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut:  https://sccinstitute.se/ 

Justitiekansler (JK):  https://www.jk.se/ 

Justitieombudsmannen (JO):  http://www.jo.se/ 

  

http://www.domstol.se/
http://www.hogstadomstolen.se/
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/
https://www.domstol.se/hitta-domstol/hyres--och-arrendenamnder/
http://www.domarbloggen.se/
https://www.youtube.com/user/SverigesDomstolar
http://www.patentochmarknadsoverdomstolen.se/
http://www.arbetsdomstolen.se/
https://sccinstitute.se/
http://www.rattshjalp.se/
http://www.domstol.se/
http://www.hogstadomstolen.se/
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/
http://www.arbetsdomstolen.se/
https://sccinstitute.se/
https://www.jk.se/
http://www.jo.se/
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Kap 6   Familj, föräldrar och barn 
 
 
Skatteverket: https://www.skatteverket.se/ 
Under fliken ”Privat”, rubriken ”Folkbokföring” finns mycket information om äktenskap, barn, m.m. 
Här kan man också hämta blanketter för hindersprövning m.m. Här finns även anvisningar för 
namnbyte.  
 
Domstolsverket: http://www.domstol.se 
Under rubriken ”Familj” finns mycket information om äktenskap, bodelning, skilsmässa,  
föräldrar och barn m.m. Här finns även blanketter för t.ex. ansökan om äktenskapsskillnad.  
 
Svenska kyrkan: https://www.svenskakyrkan.se/ 
redovisar statistik bl.a. över vigslar. Här finns också information om kyrklig vigsel, även av  
samkönade par. 
 
Utrikesdepartementet: https://www.regeringen.se/ 
har råd för den som funderar på vigsel utomlands (sök ”vigsel på ambassad”).  
 
Riksförbundet för sexuellt likaberättigade: https://www.rfsl.se/ 
har en fyllig webbplats om homosexuellas rättigheter under rubriken ”Fakta”. 
 
Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se har många publikationer med information  
om skilsmässor, vårdnad m.m. och redovisar även statistik om faderskapsutredningar m.m. 
 
Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se 
har utförlig information om ersättningar för den som ska bli eller är förälder.  
 
Familjerätt på nätet: http://www.socfamratt.se/ 
Privat webbplats med syfte att sprida information om socialtjänstens familjerätt  
t.ex. faderskapsutredningar, assisterad befruktning mm.  
Webbplatsen är numera en betaltjänst men det finns möjlighet att prova gratis. 
 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd: http://www.mfof.se/ 
Har från år 2018 ansvar för insamling och publicering av offentlig statistik inom familjerättens område. 
 
Adoptionscentrum: http://www.adoptionscentrum.se/ är en ideell organisation som arbetar för att 
med information stödja både familjen som adopterat och den som adopterats 
 
 
  

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing.4.18e1b10334ebe8bc800039.html
http://www.domstol.se/Familj/
https://www.svenskakyrkan.se/statistik
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/vigsel-pa-ambassad/?visitorgroupsByID=undefined
https://www.rfsl.se/
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer/
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder
http://www.socfamratt.se/
http://www.mfof.se/
http://www.adoptionscentrum.se/
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Kap 7   Dödsfall och arv 
 
 
Skatteverket: https://www.skatteverket.se 
Under rubriken ”Bouppteckning” finns mycket information om vad som sker vid en bouppteckning.  
Här kan man också hämta blanketter för bouppteckning och dödsfallsanmälan.  
 
Livsviktigt:   http://www.livsviktigt.se 
Socialstyrelsens information om organdonation m.m. 
 
Socialstyrelsen:  https://www.socialstyrelsen.se 
Här finns förklaring av dödsbegreppet, statistik på dödsorsaker, organdonation m.m. 
 
Arvsfonden:  https://www.arvsfonden.se/ 
Anvisningar om hur man ansöker om medel ur fonden och redovisning vart pengarna går. 
 
Sveriges begravningsbyråers förbund:  https://www.begravningar.se/ 
ger praktiska råd och har länkar till medlemsföretagens webbplatser.  
 
Begravningsbyrån Fonus har en fyllig webbplats:   https://www.fonus.se/  med bl.a. länkar  
till religiösa organisationer för invandrare (som kan ge information om lagstiftning och sedvanor  
i andra länder). Även på webbplatsen  https://densistavilan.se/   finns praktisk information. 
 
Konsumenternas:  https://www.konsumenternas.se/ 
  ger anvisningar om framtidsfullmakter. 
 
Familjens Jurist:   https://www.familjensjurist.se/   är en juristbyrå som specialiserat sig på 
familjerätt. 
 
Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan olika myndigheter för att ge råd till efterlevande: 
https://www.efterlevandeguiden.se/ 
 
 
  

https://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html
http://www.livsviktigt.se/Sa-har-tar-du-stallning/Sidor/default.aspx
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/alla-register/dodsorsaksregistret/
https://www.arvsfonden.se/
https://www.begravningar.se/
https://www.fonus.se/
https://densistavilan.se/
https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/fakta/bankfakta/framtidsfullmakt/
https://www.familjensjurist.se/
https://www.efterlevandeguiden.se/
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Kap 8   Köp och andra avtal 
 
 
Se även förteckning över webbplatser i kap. 9 
 
Avtalsmallar. På internet kan man finna mallar för olika slag av avtal. Vissa kan hämtas utan kostnad. 
Här några exempel på organisationer som arbetar med detta:    https://www.villaagarna.se 
https://www.konsumentverket.se/  (sök på ”avtalsmallar”),   https://www.juridiskamallar.se/    
 
Avtalslagen är från 1915 och anses svår att arbeta med. Därför har en jurist gjort en inofficiell, 
ny kodifiering som kallas ”Avtalslagen 2010” och som kan hämtas här: 
http://www.avtalslagen2010.se/   Utförliga kommentarer, övningsexempel m.m. 
 
Vissa organisationer lämnar allmänna juridiska råd på sina hemsidor för att undvika avtalstvister med 
sina kunder. Ett exempel: Installatörsföretagen:  https://www.installatorsforetagen.se/ men dessa 
kräver ofta inloggning. 
 
 
 
 
 
 

Kap 9   Konsumenträtt 
 
 
Konsumentverket:  https://www.konsumentverket.se/ Statlig myndighet med huvudansvaret för 
konsumenträttsliga frågor. Konsumentverket har en upplysningstjänst, Hallå Konsument:  
https://www.hallakonsument.se/ 
 
Allmänna reklamationsnämnden: https://www.arn.se/  Statlig myndighet som prövar  
tvister i konsumenträttsliga frågor. Bl.a. referat av beslutsfall och statistik. 
 
Konsument Europa:  https://www.konsumenteuropa.se/   är den svenska delen av det råd-
givningskontor som ska underlätta handeln över gränserna inom EU. Personlig rådgivning, nätverk 
för tvistlösning, råd för internethandel m.m. 
 
Consumer Classroom:  https://ec.europa.eu är en webbplats  
för konsumentupplysning som finansieras av Europeiska kommissionen.  
 
Sveriges Konsumenter: http://www.sverigeskonsumenter.se/ är en ideell medlemsorganisation 
som bl.a. ger ut tidningen Råd och Rön: https://www.radron.se/ 
 
Telekområdgivarna:  https://telekomradgivarna.se/    är en organisation som ägs  
av samtliga operatörer på marknaden och som har till uppgift att ge kostnadsfri vägledning till 
konsumenter av sådana tjänster. 
  

https://www.villaagarna.se/sok/?q=Mallar,+avtal+&+Infoskrifter&c=all
https://www.konsumentverket.se/
https://www.juridiskamallar.se/
http://www.avtalslagen2010.se/
https://www.installatorsforetagen.se/produkter-tjanster/in-dokumentmallar/alla-dokumentmallar/
https://www.konsumentverket.se/
https://www.hallakonsument.se/
https://www.arn.se/
https://www.konsumenteuropa.se/
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/information-education/consumer-classroom/index_en.htm
http://www.sverigeskonsumenter.se/
https://www.radron.se/
https://telekomradgivarna.se/
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Kap 10   Att bo 
 
Många företag och organisationer med anknytning till boende har fylliga webbplatser. Ofta har de bra 
länksidor. En del har informativ text och goda råd med juridisk anknytning, andra arbetar med 
bostadsförmedling eller hänvisar till sidor med villor eller bostadsrätter till salu. På några webbplatser 
kan man göra egna kalkyler för att se om man har råd med bostaden. Här nedan finner du ett urval. 
 
 
Myndigheter, domstolar: 
 
Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se har utförliga faktasidor om boendefrågor. 
 
Boverket: https://www.boverket.se/   är en central myndighet för byggande och planering. 
Webbplatsen har bra länkar, rättsfall och alla författningar om rättsområdet samlade.  
 
Lantmäteriet:   https://www.lantmateriet.se/    Klicka på ‘fastigheter’ för att hitta utförlig 
information, bl.a. om inskrivningar, fastighetsregistret och lägenhetsregistret. 
 
Skatteverket:  https://www.skatteverket.se/   
Fastighetstaxering, fastighetsavgift, beskattning vid försäljning. 
 
Hyresnämnden: http://www.hyresnamnden.se/ Domstolsverkets webbplats med information om 
hyresnämnder 
 
 
Organisationer: 
 
Hyresgästföreningens webbplats:   https://www.hyresgastforeningen.se/  med tidningen  
Hem & Hyra:    https://www.hemhyra.se/  som innehåller avdelningen ”Fråga juristen”. 
 
Mäklarsamfundets webbplats med en bra länksamling:  http://www.maklarsamfundet.se/ 
 
Faktablad och rättsfall om mäklarpraxis finns på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats:    
http://www.fmi.se/   
 
Sveriges Fastighetsägares webbplats:  https://www.fastighetsagarna.se/ 
 
Föreningen Villaägarna har en webbplats med bra länkar: https://www.villaagarna.se/ 
 
Företaget AKTVI : https://aktivi.se  erbjuder tjänster åt fastighetsägare 
 
 
Bostadsförmedling m.m.: 
 
En bostadsguide med informativ text, tips och råd: https://www.hemnet.se/ 
 
Bostadsförmedling:   https://www.bostaddirekt.com/  
samt http://www.sverigesbostadsformedling.se/ 
  

https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopa-och-hyra-produkter/boende/
https://www.boverket.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad.4.18e1b10334ebe8bc80003922.html
http://www.hyresnamnden.se/
https://www.hyresgastforeningen.se/
https://www.hemhyra.se/nyheter/du-far-hyreshjalp-utan-att-betala/
http://www.maklarsamfundet.se/kopa-och-salja-bostad
http://www.fmi.se/
https://www.fastighetsagarna.se/
https://www.villaagarna.se/
https://aktivi.se/kundprojekt-huvudsida/
https://www.hemnet.se/
https://www.bostaddirekt.com/
http://www.sverigesbostadsformedling.se/
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Kap 11   Att låna 
 
 
Finansinspektionen: https://www.fi.se/  är en myndighet som övervakar företagen på 
finansmarknaden. Ska även arbeta för ett gott konsumentskydd. 
 
Konsumentverket: https://www.konsumentverket.se/ ger råd om privatekonomi och  
Allmänna reklamationsnämnden: https://www.arn.se/  prövar även konsumenttvister om 
banktjänster och försäkringar. 
 
Centrala studiemedelsnämnden:  https://www.csn.se/   Myndigheten beslutar om studiestöd. 
Bl.a. möjlighet att simulera den egna studiemedelssituationen. 
 
Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå samarbetar 
om denna webbplats:  https://www.konsumenternas.se    Faktablad, rådgivning, frågor, spärra kort, 
utlandsbetalningar m.m. 
 
Kronofogden:  https://www.kronofogden.se/   har en servicetjänst som hjälper till att räkna ränta: 
(se ”e-tjänster”) 
 
Swedbank: https://www.swedbank.se/   med information bland annat om bolån. 
 
Svenska Bankföreningen: https://www.swedishbankers.se/ 
Länkar till medlemsföretagen (banker, finansbolag och bostadsinstitutioner). 
 
Finansbolagens Förening:  https://www.finansbolagens-forening.se/   
Länkar till medlemsföretagen, riktlinjer för “god sed” m.m.  
 
Svenska Pantbanksföreningen:  https://pantbankerna.com/   Länkar till medlemsföretagen. 
 
Exempel på kreditupplysningsföretag:  https://www.uc.se/ 
 
Exempel på företag som jämför boräntor:  https://www.comboloan.se/ 
 
Exempel på kortföretag: https://eurocard.se/privat/  samt:  https://www.mastercard.se/ 
 
Exempel på “alternativ bank”:  http://www.ekobanken.se/ samt:  https://jak.se/ 
 
Ytterligare några webbplatser som handlar om lån:  http://www.alltomsmslan.se/ 
http://www.alltomprivatlan.se/ och  http://www.alltomrantor.se/. 
  

https://www.fi.se/sv/konsumentskydd/
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/privatekonomi/
https://www.arn.se/tvisteomraden/#bank
https://www.csn.se/
https://www.konsumenternas.se/lan--betalningar/
https://www.kronofogden.se/
https://www.swedbank.se/privat/privatlan-och-krediter.html
https://www.swedishbankers.se/
https://www.finansbolagens-forening.se/
https://pantbankerna.com/
https://www.uc.se/
https://www.comboloan.se/
https://eurocard.se/privat/
https://www.mastercard.se/sv-se/konsument.html
http://www.ekobanken.se/
https://jak.se/
http://www.alltomsmslan.se/
http://www.alltomprivatlan.se/
http://www.alltomrantor.se/
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Kap 12   Vad händer om man inte betalar? 
 
 
Kronofogden: https://www.kronofogden.se/  Broschyrer, blanketter, frågespalter, statistik,  
historia m.m. 
 
Datainspektionen har information om de lagregler som gäller för inkasso och kreditupplysning: 
https://www.datainspektionen.se 
 
Konsumenternas bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå har gemensam 
webbplats:  https://www.konsumenternas.se/    Mycket information under ”Låna & betala”. 
 
Exempel på tre olika upplysningsföretag: https://upplysningar.syna.se/ och https://www.uc.se/  
samt  https://www.bisnode.se/   För att ha full tillgång krävs abonnemang men en del exempel, 
frågor/svar, länkar m.m. är åtkomliga. 
 
Organisationer som sysslar med företagsrekonstruktioner: https://ackordscentralen.se/ 
och https://www.180grader.se/ 
 
Exempel på företag som arbetar med delgivning:  https://www.intrum.se 
 
Exempel på företag som arbetar med inkasso:  http://prioritetinkasso.se/   
och https://www.collectorinkasso.se/ 
 
 
  

https://www.kronofogden.se/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/
https://www.konsumenternas.se/
https://upplysningar.syna.se/
https://www.uc.se/
https://www.bisnode.se/produkter/kreditkoll/
https://ackordscentralen.se/obestand/
https://www.180grader.se/
https://www.intrum.se/foretagstjanster/vara-tjanster/delgivningsservice/
http://prioritetinkasso.se/
https://www.collectorinkasso.se/
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Kap 13   Skadestånd och försäkringar 
 
 
Konsumenternas bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå samarbetar  
om denna webbplats: https://www.konsumenternas.se 
Faktablad, rådgivning, jämföra försäkringar m.m. 
 
Allmänna reklamationsnämnden:   https://www.arn.se/ 
Referat bl.a. av försäkringsfall och detaljerad information om hur det går till att klaga.  
 
Svensk Försäkring:  https://www.svenskforsakring.se/  Utförlig försäkringsstatistik.  
Faktablad, bl. a. om försäkringslagstiftning. Länkar till de flesta försäkringsbolag. 
 
Försäkringsbolagens webbplatser, t.ex. https://www.if.se/   eller  https://www.agria.se/     
eller  https://www.folksam.se/ 
 
Försäkringsmäklarnas webbplatser, t.ex.  https://www.insplanet.com/ 
eller  https://www.finansportalen.se/  (se länksamling) 
 
Bra information om pensionsförsäkringar finns hos AMF:  https://www.amf.se/ 
 
Ett företag som administrerar avtalsförsäkringar är AFA Försäkring:  https://www.afaforsakring.se/ 
 
Försäkringskassan:  https://www.forsakringskassan.se/  Fyllig hemsida med mycket information. 
 
Trafikskadenämnden: https://www.trafikskadenamnden.se/   Ersättningar enligt trafikskadelagen. 
 
Trafikförsäkringsföreningen: https://www.tff.se/   Råd åt den som råkat ut för trafikskada. 
 
Brottsoffermyndigheten:  https://www.brottsoffermyndigheten.se/    
Ersättningar till brottsoffer. Referatsamling.  
 
Brottsofferjouren:  https://www.brottsofferjouren.se/ 
 
  

https://www.konsumenternas.se/forsakringar/
https://www.arn.se/tvisteomraden/#forsakring
https://www.svenskforsakring.se/
https://www.if.se/privat
https://www.agria.se/
https://www.folksam.se/forsakringar?icmp=dl_forsakringar
https://www.insplanet.com/
https://www.finansportalen.se/
https://www.amf.se/
https://www.afaforsakring.se/
https://www.forsakringskassan.se/
https://www.trafikskadenamnden.se/
https://www.tff.se/
https://www.brottsoffermyndigheten.se/
https://www.brottsofferjouren.se/
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Kap 14   Att vara anställd 
 
 
Arbetsgivarorganisationer: 
 
Arbetsgivarverket:  https://www.arbetsgivarverket.se/  Sköter personalfrågor för myndigheter och 
andra organisationer med anknytning till det statliga området. Centrala avtal kan hämtas som pdf-filer. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är arbetsgivarorganisation för 290 kommuner och 20 
regioner:  https://skr.se/  Även här finns kollektivavtal i fulltext tillgängliga. 
 
Svenskt Näringsliv:  https://www.svensktnaringsliv.se/ 
De privata arbetsgivarnas centralorganisation. 
 
 
Arbetstagarorganisationer: 
 
 Landsorganisationen, LO: http://www.lo.se/ (länkar till samtliga förbund). 

 
 Privattjänstemannakartellen, PTK: https://www.ptk.se/ 
 
 Syndikalisterna, SAC: https://www.sac.se/ 
 
 Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO: https://www.saco.se/ 
 
 Unionen, bildades 2008 av SIF och HTF: https://www.unionen.se/ 
 
 Tjänstemännens Centralorganisation, TCO: https://www.tco.se/ 
 
 
Rättsfall från Arbetsdomstolen kan man finna på: 
 
 Domstolsväsendets rättsinformation: https://lagrummet.se/  (”rättspraxis”, välj domstol). 
 

Tidskriften Lag och Avtal:  https://www.lag-avtal.se/   Tidningen bevakar det arbetsrättsliga 
området. Innehåller även referat av aktuella AD-domar. 

 
 
Jobbsökning: 
 

Arbetsförmedlingen: https://www.arbetsformedlingen.se/ 
 
Exempel på “privata” webbplatser  https://www.monster.se/ ,  https://www.manpower.se/ 

    samt:  https://www.stepstone.se/ 
  
Exempel på dagstidningar med jobbsektioner: http://jobb.gp.se/ 
(jobb & studier) samt: https://jobb.dn.se/    (ekonomi, jobb). 
 
Eures — den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet:  https://ec.europa.eu/eures/ 

 (välj svenska). 

https://www.arbetsgivarverket.se/
https://skr.se/
https://www.svensktnaringsliv.se/
http://www.lo.se/
https://www.ptk.se/
https://www.sac.se/
https://www.saco.se/
https://www.unionen.se/
https://www.tco.se/
https://lagrummet.se/rattsinformation/rattspraxis
https://www.lag-avtal.se/
https://www.arbetsformedlingen.se/
https://www.monster.se/
https://www.manpower.se/?gclid=Cj0KCQiA3b3gBRDAARIsAL6D-N-dPyec9RnMazSAGGEaYA5_DWnb12vmGNpPWg1ebgGo64T3zS0c9JsaAh5WEALw_wcB
https://www.stepstone.se/
http://jobb.gp.se/
https://jobb.dn.se/
https://ec.europa.eu/eures/public/sv/homepage
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Övrigt: 
 

Arbetsmiljöverket:  https://www.av.se/ 
 
Diskrimineringsombudsmannen:  http://www.do.se/   
 
Försäkringskassan:  https://www.forsakringskassan.se/ 
 
Sveriges a-kassor:   https://www.sverigesakassor.se/ 
(länkar till samtliga a-kassor) 
 
Fristående a-kassa:  https://www.alfakassan.se/ 
 
Medlingsinstitutet:  http://www.mi.se/  
är en statlig myndighet som har ansvar för medling i arbetstvister. 

  

https://www.av.se/
http://www.do.se/
https://www.forsakringskassan.se/
https://www.sverigesakassor.se/
https://www.alfakassan.se/
http://www.mi.se/
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Kap 15   Internationell rätt 
 
EU-rätt: 
 

Europeiska Unionens officiella webbplats Europa:  https://europa.eu/ (välj svenska).  
Denna webbplats innehåller mycket mer information än vad som framgår vid första anblicken!  
 
European e-Justice är en annan portal med mycket information: https://e-justice.europa.eu.  

 
 På Eur-Lex hittar man all EU-lagstiftning:  https://eur-lex.europa.eu/  (välj svenska). 
 

EU-domstolens webbplats är:  https://curia.europa.eu/  (välj svenska)  
Sökfunktion för att söka rättsfall. 

 
 
 
EU-information:  
 
 Riksdagens EU-information:  http://eu.riksdagen.se/ 
 

Regeringens webbplats:  https://www.regeringen.se/   EU-information finner man under  
“Sverige i EU”.  Här finner man också: Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)  
– använd sökfunktionen. 

 
 Europaparlamentet: http://www.europarl.europa.eu/ 
 
 Europeiska ombudsmannen: https://www.ombudsman.europa.eu/ 
 
 
 
Förenta nationerna: 
 
 FN:  http://www.un.org/     Internationell webbplats. 
 
 Svenska FN-förbundet:  https://fn.se/ 
 
 International Court of Justice (ICC):    https://www.icc-cpi.int/ 
 
 
 
Folkrätt och mänskliga rättigheter: 
 

Europadomstolen i Strasbourg:  https://www.echr.coe.int/ 
Här finner man också den europeiska rättighetskonventionen med svensk text. 

 
 Europarådet i Strasbourg: https://www.coe.int/ 
 
 Permanent Court of Arbitration PCA (Permanenta skiljedomstolen i Haag):   
 https://pca-cpa.org/ 
 
 
 
Övriga webbplatser med bra länkar i detta ämne: 
 
 Länkskafferiet: http://www.lankskafferiet.org/ 
  
 Anna Lindh-biblioteket:  https://www.fhs.se/anna-lindh-biblioteket.html 
  

https://europa.eu/european-union/index_sv
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sv
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://eu.riksdagen.se/
https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/
http://www.europarl.europa.eu/sweden/
https://www.ombudsman.europa.eu/sv/home
http://www.un.org/en/index.html
https://fn.se/
https://www.icc-cpi.int/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://www.coe.int/en/web/portal/home
https://pca-cpa.org/en/home/
http://www.lankskafferiet.org/
https://www.fhs.se/anna-lindh-biblioteket.html
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Kap 16   Brott och straff 
 
 
Sveriges Domstolar:   http://www.domstol.se/                                                                                   
är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. 

Polisen:  https://polisen.se/ 

Åklagarmyndigheten:  https://www.aklagare.se/ 

Rättsmedicinalverket:  https://www.rmv.se/ 

Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/ 

Brottsförebyggande rådet:  https://www.bra.se/   Publikationer, statistik, ordlista  m.m.              

Ekobrottsmyndigheten    https://www.ekobrottsmyndigheten.se/  har också särskild 
ungdomssida: http://ekobrott.se/ 

Justitiedepartementet:  https://www.regeringen.se    Klicka på Justitiedepartementet under 
“Sveriges regering”. 

  

http://www.domstol.se/Brott--straff/
https://polisen.se/
https://www.aklagare.se/
https://www.rmv.se/
https://www.kriminalvarden.se/
https://www.bra.se/
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/
http://ekobrott.se/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/
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Kap 17   Brottmål 

 
 
Myndigheter: 

 Domstolsverket:  http://www.domstol.se/ 

 Polisen:  https://polisen.se/ 

 Åklagarmyndigheten:  https://www.aklagare.se/ 

 Rättsmedicinalverket:  https://www.rmv.se/ 

 Statens institutionsstyrelse:  https://www.stat-inst.se/ 

 

Internationella organisationer: 

Europol: https://www.europol.europa.eu/     
En webbplats som handlar om europeiskt polissamarbete. 
 

 Interpol:   https://www.interpol.int/   Webbplatsen handlar om internationellt polissamarbete. 

 International Court of Justice (ICC):  https://www.icc-cpi.int/ 

 Eurojust:   https://www.eurojust.europa.eu/ 

 

Övrigt: 

Rättegångsskolan http://www.rattegangsskolan.se/ 
Interaktiv information om hur en brottmålsrättegång går till. 
 

 Brottsoffermyndigheten:  https://www.brottsoffermyndigheten.se/    Rättsfallsreferat m.m. 

 Unga brottsofferjouren (BOJ): https://www.ungaboj.se/ 

 

Statistikkällor:   

Statistiska Centralbyrån, SCB :  https://www.scb.se/    
Gå in på fliken ”Rättsväsende” under fliken ”Hitta statistik” 
 

 Domstolsverket:    https://www.domstol.se  ger varje år ut skriften Domstolsstatistik. 

Kriminalvården:    https://www.kriminalvarden.se  publicererar en del statistik 

Polisens  https://polisen.se  årsredovisning innehåller bilaga med statistik.  

Åklagarmyndighetens  https://www.aklagare.se  årsredovisning innehåller också statistik. 

Brottsförebyggande rådet, Brå,  https://www.bra.se  ansvarar för den officiella 
brottsstatistiken och även för den s.k. Trygghetsundersökningen. 

http://www.domstol.se/Brott--straff/
https://polisen.se/
https://www.aklagare.se/
https://www.rmv.se/
https://www.stat-inst.se/
https://www.europol.europa.eu/sv/about-europol
https://www.interpol.int/
https://www.icc-cpi.int/
https://www.eurojust.europa.eu/
http://www.rattegangsskolan.se/
https://www.brottsoffermyndigheten.se/
https://www.ungaboj.se/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/rattsvasende/
https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/statistik-styrning-och-utveckling/statistik/officiell-domstolsstatistik/
https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/
https://polisen.se/om-polisen/uppdrag-och-mal/polisens-resultat/
https://www.aklagare.se/om-oss/uppdrag-och-mal/statistik/
https://www.bra.se/statistik.html

