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Kravprofil för fiskalsantagning 

Formella krav 

• Svenskt medborgarskap1 

• Juristexamen eller annan godkänd examen2 

• Notariemeritering3 

• Inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare4 

Bedömningsgrund  

En fiskal anställs med utgångspunkten att fiskalen i framtiden ska kunna komma 
i fråga för en ordinarie domaranställning. Bedömningen av sökandens 
egenskaper utgår därför från kravprofilen för ordinarie domare. 

För arbete som fiskal i allmän förvaltningsdomstol krävs mycket väl utvecklade 
egenskaper och färdigheter i följande avseenden. 

Skicklighet och juridiska kunskaper 

Fiskalen ska ha förutsättningar att möta de kvalitativa krav som ställs på den 
dömande verksamheten utifrån de mål som fiskalen ska hantera. Fiskalen ska ha 
goda kunskaper om det rättsliga regelsystemet och kunna tillämpa det. Fiskalen 
ska även vara beredd att bidra till att resultatet av domstolens verksamhet blir 
gott.  

Fiskalen ska vara omvärldsorienterad och visa intresse för samhället. 

Analytisk förmåga  

Fiskalen ska se sammanhang och kunna identifiera, analysera och lösa komplexa 
rättsliga problem. Fiskalen ska fokusera på viktig och relevant information och 
dra korrekta slutsatser från de fakta som finns. 

Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift  

Fiskalen ska uttrycka sig klart och begripligt både i skrift och muntligt. Fiskalen 
ska tala och skriva ett språk som underlättar enskildas kontakter med domstolen 
och som möjliggör för enskilda att förstå utgången i målen.  

Ledaregenskaper 

Fiskalen ska ha potential att utvecklas i rollen som arbetsledare och ha intresse 
av att dela med sig av sina kunskaper samt av att handleda andra. Fiskalen ska 
bidra till att skapa ett gott arbetsklimat. 

 

  



 

 

Effektivitet och beslutsförmåga 

Fiskalen ska med en hög kvalitet och på ett rättssäkert och effektivt sätt driva 
fram mål till avgörande och fatta beslut. Även vid hög arbetsbelastning ska 
fiskalen prioritera arbetsuppgifter på ett riktigt sätt.  

Samarbetsförmåga 

Fiskalen ska förstå samarbetets betydelse för arbetsklimatet på domstolen och 
för verksamheten samt kunna samarbeta med all personal. Fiskalen ska vara 
kommunikativ och lyhörd samt vara tydlig mot såväl medarbetare som 
allmänhet.  

Personlig mognad, omdöme och uppträdande 

Fiskalen ska ha en grundtrygghet, ha social säkerhet och vara ansvarstagande. 
Dessutom ska fiskalen ha en god självkännedom och kunna reflektera kring sina 
förmågor och sig själv som person.  

Fiskalen ska ha en god förståelse för domstolarnas roll och maktutövning i 
samhället och vikten av ett medborgarperspektiv i domstolsarbetet. 

Fiskalen ska förstå att hen är en förebild och att ett gott omdöme är av vikt för 
allmänhetens förtroende för domstolarna. Fiskalen ska på ett bra sätt möta bl.a. 
allmänhet, parter och media. 

Fiskal ska ha intresse av och förmåga att sätta sig in i andras situation eller 
upplevelser.  

Självständighet och integritet  

Fiskalen ska tåla den påfrestning som domaryrket kan innebära. Fiskalen ska 
tänka självständigt och kritiskt utan att låta sig påverkas av strömningar i 
samhället eller tryck från andra.  

 
1 38 § förordning (1996:380) med kammarrättsinstruktion, förkortad KI och 28 § lagen om 

allmänna förvaltningsdomstolar (1971:289). 
2 41 § KI och 1 § förordning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m. 
3 Kammarrätten får, enligt 41 § KI, i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet på 
förvärvad notariemeritering om det finns särskilda skäl. 
4 4 kap. 1 § rättegångsbalken. 


