Chefsprofil för chefer inom Sveriges Domstolar
Utöver vad som följer av kravprofilen för ordinarie domare är nedanstående förmågor viktiga för
en chef inom Sveriges Domstolar. Den aktuella chefsbefattningen och förhållandena vid
domstolen har betydelse för vilken av de nedan nämnda egenskaperna som ska tillmätas störst
vikt. Utöver nedan nämnda egenskaper ska en chef vara en tydlig arbetsgivarföreträdare.
Administrativ förmåga
En chef ska ha intresse och fallenhet för administrativt arbete.
Social förmåga
En chef måste ha en god självkänsla, kunna samarbeta och ha lätt för att bygga upp goda
relationer inom och utanför domstolen. Det är också viktigt att chefen har god
människokännedom och förmåga till självreflektion. Chefen ska också kunna engagera och
entusiasmera sina medarbetare samt ha en förmåga att skapa en god stämning. En chef bör kunna
verka för att konflikter inte uppstår och, i förekommande fall, hantera konflikter på ett
konstruktivt sätt. Att kunna visa empati och att skapa en miljö där mångfald och likabehandling
är en självklarhet är ytterligare förmågor som utmärker en god chef.
Kommunikativ förmåga
En chef måste vara tydlig i tal och skrift, både internt och externt. En chef måste ha en förmåga
att leda genom andra samt att samverka med andra inom Sveriges Domstolar. En chef måste
också kunna lyssna på andra samt ge och efterfråga återkoppling. Det är viktigt att chefen får alla
medarbetare att känna att deras insatser räknas och att chefen därigenom skapar förutsättningar
för en arbetsmiljö som uppmuntrar delaktighet och samsyn.
Målmedvetenhet och drivkraft
En chef måste ha ambitioner och kunna sätta upp mål och delmål för sitt arbete. För att kunna
uppnå resultat måste chefen därefter kunna engagera och leda sina medarbetare att uppnå
uppsatta mål. När målen sätts upp krävs omvärldskunskap samt effektivitets-, kvalitets-, och
nytänkande. En chef måste samtidigt vara inlyssnande och prestigelös i sitt ledarskap genom att
vara öppen för nya arbetssätt och metoder samt ha förmågan att utvärdera och anpassa
verksamheten. Det krävs också att chefen kan fatta och genomföra även negativa beslut. Vidare
måste chefen, för att hitta de mål som är gynnsamma för domstolen och Sveriges Domstolar, ha
en förmåga att se helheten och att kunna se lång- och kortsiktiga konsekvenser av olika
tillvägagångssätt.
Stresshanteringsförmåga och emotionell stabilitet
En chef måste ha en stor arbetskapacitet och en förmåga att arbeta med flera arbetsuppgifter
samtidigt. För att hantera en stor arbetsbelastning måste en chef också kunna prioritera och
delegera. Den som prioriterar måste vid behov kunna säga nej till utförandet av visst arbete och
den som delegerar måste våga lita på de personer som hon eller han delegerar uppgifter till. Med
emotionell stabilitet avses att en chef måste kunna fungera stabilt även under press och i
motgång.
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