
 www.anklagemyndigheden.dk

 Følg os på LinkedIn | Anklagemyndigheden

 Følg os på Twitter

 72 68 90 00

?Vil du være
anklager



Indhold
DIN KARRIEREVEJ I ANKLAGEMYNDIGHEDEN 3

HAR DU DET, DER SKAL TIL? 5

HVOR KAN DU BLIVE ANSAT? 6

VELKOMMEN  I FORRESTE LINJE 7

RETTEN ER SAT 8

DU FÅR FRA FØRSTE DAG  ANSVAR FOR DINE EGNE SAGER 9

ALSIDIG HVERDAG 10

EN SOLID GRUND UDDANNELSE 11

GRUNDUDDANNELSENS OPBYGNING 12

TURNUS STYRKER DIG SOM ANKLAGER 14

DIN VIDERE KARRIERE  PÅ LÆNGERE SIGT 15

HER KAN DU BLIVE ANSAT PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE 16

ANKLAGEMYNDIGHEDENS SOMMERSKOLE 17

SOMMERFULDMÆGTIG 18

STUDENTERANSÆTTELSE 19



Din karrierevej i anklagemyndigheden

Videreuddannelse i anklagemyndigheden
  

Anklagergrunduddannelse

3 ÅR

ANSÆTTELSE SOM ANKLAGERFULDMÆGTIG

I anklagemyndigheden kan du både blive ansat som 
nyuddannet og erfaren jurist. Hvis du er nyuddannet 
eller har få års erhvervs erfaring, starter du som 
anklagerfuldmægtig på grunduddannelsen. Kommer 
du med flere års erhverserfaring, tilrettelægger vi en 
mere individuel uddannelse for dig.
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EKSAMEN

Turnus

ANKLAGER
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Din karrierevej i anklagemyndigheden

Videreuddannelse i anklagemyndigheden
  

TALENTUDVIKLING

KARRIEREAFKLARING
Coaching, test, praktik

  4

Specialistvejen

Generalistvejen

Ledervejen
ADVOKATURCHEF

CHEFANKLAGER
 VICESTATSADVOKAT

ANKLAGER
SENIORANKLAGER

SPECIALANKLAGER

5-6 ÅR



At være anklager kræver høj juridisk faglighed og stærke 
personlige egenskaber. Er det dig?

Straffesager handler ofte om mennesker i svære situationer. Og det kan 
være meget omkostningsfuldt at blive involveret i en straffesag – hvad 
enten det er som vidne, offer eller tiltalt. Derfor skal straffesager føres af 
dygtige anklagere, som har et højt fagligt niveau, høj integritet, objektivitet, 
stærke personlige egenskaber og en sikker sans for retfærdighed. 

I retten er det dig, der rejser tiltalen på statens vegne, og du er som anklager 
med til at sikre en tryg og retfærdig retsproces. Som anklager har du 
sammen med dommeren og forsvareren ansvaret for, at processen forløber 
på en ordentlig måde. I retten får du anvendt din juridiske uddannelse i 
praksis og brugt din pædagogiske sans og empati. 

I Danmark har vi et af verdens bedste retssamfund. Og du kan være med 
til at arbejde for det. Som anklager vil du få et udfordrende og ansvarsfuldt 
job med mening og potentiale 

Anklagemyndigheden hører under 
Justitsministeriet. Rekruttering 
af nye anklagere sker derfor via 
Justitsministeriet ved to halvårlige 
ansættelsesrunder. 

Hold øje med opslaget på  
www.anklagemyndigheden.dk  
og www.jm.dk

Har du det, 
 der skal til?

SÅDAN SØGER DU
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Hvor kan du  
blive ansat?

TORSHAVN

AALBORG

HOLSTEBRO
VIBORG

HORSENS

ODENSE

ALBERTSLUNDESBJERG

AARHUS

NÆSTVED

ROSKILDE
KØBENHAVN

HELSINGØR

NUUK

RØNNE

ANKLAGEMYNDIGHEDEN  
BESTÅR AF:

• Rigsadvokaten 
• Statsadvokaten i København
• Statsadvokaten i Viborg
• Statsadvokaten for Særlig Økonomisk 

og International Kriminalitet (SØIK)
• 12 politikredse i Danmark samt en i 

Grønland og en på Færøerne

Som anklager har du mulighed  
for at søge ansættelse i alle dele  
af anklagemyndigheden.

TORSHAVN

AALBORG

HOLSTEBRO
VIBORG

HORSENS

ODENSE

ALBERTSLUNDESBJERG

AARHUS

NÆSTVED

ROSKILDE
KØBENHAVN

HELSINGØR

NUUK

RØNNE
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Som anklager står du i forreste linje, når 
straffesagerne skal føres i retten. 

Som anklager prøver du kræfter med store spørgsmål 
om skyld og straf. Som statens repræsentant i 
straffesagerne skal universitetets teorier og dine evner 
stå deres prøve. Her skal du på egen hånd vise, at årene 
med de tunge bøger ikke er spildt. 

Du vil hurtigt få ansvaret for at føre straffesager i byretten. 
Det er et stort ansvar, men sagernes kompleksitet 
tilpasses din erfaring – og du får god sparring. Du er en 

del af et stort hold, der arbejder for retssikkerhed og 
retfærdighed. 

Mange straffesager har mediernes bevågenhed. Det 
er derfor også din opgave som anklager at udtale dig 
til pressen om de sager, du fører i retten. Det kræver 
robusthed og tydelighed, og derfor bliver du trænet i 
pressehåndtering. 

Velkommen  
i forreste linje
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Som anklager er din hovedopgave at føre 
straffesager i retten. Det er en krævende og 
betydningsfuld opgave. 

Du får hurtigt rutine i at føre mindre sager. Det er en stor 
udfordring, men også en opgave, du meget hurtigt vokser 
med og bliver dygtigere af.

På sigt vil du indhente rettens godkendelse af eksempelvis 
ransagning eller telefonaflytning til brug for politiets 
efterforskning. Du vil også møde i grundlovsforhør, 
hvor du skal fremføre krav om, at en sigtet person 
varetægtsfængsles. Som anklager får du derfor også stor 
indsigt i politiets efterforskningsarbejde. 

Retten er sat

KLAR PÅ MERE
 
I takt med din udvikling stiger sagernes 
kompleksitet og tyngde, og du kan komme til 
at arbejde med sager om alvorlig økonomisk, 
organiseret eller personfarlig kriminalitet. 
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Du får fra første dag  
ansvar for  
dine egne sager

DET BETYDER, AT DU ER ANSVARLIG FOR AT:

LÆGGE 
STRATEGIEN FOR, 

HVORDAN EN SAG 
SKAL FØRES

PRÆSENTERE 
SAGEN FOR 

RETTEN

AFHØRE DEN 
TILTALTE OG 

VIDNER

PROCEDERE 
SAGEN
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Alsidig  
hverdag

Ansvar og alsidighed i hverdagen kendetegner  
den typiske arbejdsdag for en anklager.

Som anklager arbejder du i en vekselvirkning mellem at sagsbehandle 
straffesager på kontoret og føre sager i retten. 

Før en straffesag kan sendes i retten, foretager du en grundig vurdering 
af den. Du vurderer, om politiets efterforskning har fulgt lovgivningen, om 
den sigtedes rettigheder er overholdt, og om der er brug for yderligere 
efterforskningsskridt. Det er anklagerens ansvar at beslutte, om der skal rejses 
tiltale, eller om sagen skal sluttes. 

Fra første dag bliver du tildelt 
en mentor, som kan være din 
sparringspartner i både faglige og 
praktiske spørgsmål. En mentor er 
en erfaren kollega, der har taget 
en særlig mentoruddannelse. 
Din mentor vil følge dig fra 
sidelinjen dine første tre år i 
anklagemyndigheden. 

GODT FRA START MED 
MENTORORDNING
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En solid grund-
uddannelse
Fra dag ét er der en klar plan for din uddannelse og udvikling.  
Den starter med en skræddersyet grunduddannelse. 

Grunduddannelsen varer typisk tre år, hvor du igennem teori og praksis får en 
grundig indføring i anklagerfaget. 

Grunduddannelsen består af en række moduler med hvert sit tema og et 
efterfølgende praktisk forløb på tjenestestedet. På uddannelsen lærer du bl.a. om 
afhøringsteknik, vidnepsykologi, straffeproces, pressehåndtering, retorik og etik. 
Uddannelsen er meget tæt knyttet til det daglige anklagerarbejde og er designet 
til at gøre landets anklagere dygtige og sikre i rollen.

Grunduddannelsen afsluttes med en eksamen. Her skal du demonstrere din viden 
og dine færdigheder samt vise, at du kan omsætte det, du har lært, til praktisk 
anklagerarbejde.

KOLLEGER FRA HELE LANDET

Under grunduddannelsen kommer du på 
undervisningshold med nye anklagerkolleger 
fra hele landet. Det giver dig et værdifuldt 
fællesskab og et stort netværk, du kan bruge 
igennem hele din karriere. 
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Grunduddannelsens opbygning

ROLLEN
• Præsentation af 

grunduddannelsen
• Anklagemyndigheden 

og samfundet
• Det gode retsarbejde
• Adfærd og etik
• Feedback

METODE
• Grundlæggende 

straffeproces
• Anklageren i retten
• Legalitetskontrol
• Anklagerens metode
• Robusthed
• Vidensøgning

ANKLAGERVIRKSOMHED I OG II
• Straffeproces
• Retsbehandling
• Retorik
• Videnafhøring og vidnepsykologi
• Forelæggelse
• Procedure

LEGALITET OG POLITI
• Legalitetssikring
• Disciplinærsager
• Erstatningssager
• Kriminalteknik
• Udlændingeret1

2

3 4
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Grunduddannelsens opbygning

SAGSBEHANDLER
• Forvaltningsret
• Aktindsigt
• Borgerservice
• Skriftlig kommunikation
• Skriveværksted
• Psykisk syge

KOMMUNIKATION
• Kommunikationsteori
• Samspil med medierne
• Anklager på sociale medier
• Pressehåndtering
• Praktisk medietræning

6

7

8

9

ORGANISATION
• Mål- og resultatstyring
• Ledelse og økonomi 
• Organisationsforståelse
• Turnus- og 

karrieremuligheder

PRAKTIK
• Orientering om og 

forberedelse til eksamen
• Tilbageblik på 

grunduddannelsen
• Etik og adfærdsøvelse

EKSAMEN
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Turnus er et led i din samlede uddannelse og 
begynder typisk efter fire-fem års ansættelse. 

Turnus er en toårig uddannelsesstilling ved en overordnet 
myndighed, hvor du som overbygning på din grunduddan-
nelse og erfaring som anklager i en politikreds målrettet 
arbejder på at blive dygtigere. Du får styrket din faglighed 
og grundighed ved at håndtere de sagstyper, der ligger 
hos bl.a. statsadvokaterne og Rigsadvokaten. Det giver dig 
værdifuld indsigt i anklagemyndighedens samlede opgaver 
og i organisationen som helhed. 

Når du skal i turnus, er det også tid til at prøve kræfter 
med straffesager i 2. instans. Under turnus møder du 
som anklager i landsretten, hvilket gør dig mere sikker i 
anklagerrollen.

Turnus styrker dig 
    som anklager
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Din videre karriere  
 på længere sigt

En ansættelse i anklagemyndigheden giver mange karrieremuligheder. 

Når turnus er gennemført, vil de fleste fortsætte 
karrieren som erfaren anklager i en politikreds. 
Det er også muligt at specialisere sig som 
specialanklager i komplekse straffesager inden for 
f.eks. økonomisk eller særlovskriminalitet eller søge 
videre i en generaliststilling som senioranklager, 
hvor du typisk vil være mentor og stå for at visitere 
og fordele sager eller planlægge retsmøder.

Der er også flere veje at gå som leder i anklage-
myndigheden. Det første lederjob er ofte som 
advokaturchef, hvor man er leder for typisk 

10-15 anklagere. Herefter kan lederkarrieren evt. 
fortsættes i overordnede lederstillinger som f.eks. 
chefanklager eller statsadvokat. 

Uanset hvilken vej du vælger at gå i anklage-
myndigheden, er din faglige og personlige udvikling 
et væsentligt fokuspunkt. 
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JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE:

JUSTITS-
MINISTERIETS 

DEPARTEMENT

KRIMINAL-
FORSORGEN

ANKLAGE-
MYNDIGHEDEN

DEN 
UAFHÆNGIGE 
POLITI KLAGE-
MYNDIGHED

CIVIL-
STYRELSEN

DATA-
TILSYNET

RIGS POLITIET

Her kan du blive ansat på 
Justitsministeriets område
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Anklagemyndighedens 
sommerskole

Anklagemyndighedens sommerskole giver 20 
jurastuderende mulighed for at opleve anklagerens 
hverdag og kerneopgaver på tætteste hold. 

Sommerskolens første tre dage er et intensivt 
undervisningsforløb, hvor de studerende inddeles 
i fire anklagerhold, der hver skal forberede en 
straffesag til retten. Undervisningen giver indblik 
i de beslutninger, der skal træffes, før anklageren 
sender en straffesag i retten. Gennem teori og 
praktiske øvelser sættes der fokus på bevisførelse, 

retorik og proces. Sommerskolen afsluttes på dag 
fire, hvor de studerende skal virke som anklagere 
i Københavns Byret foran en dommer og to 
domsmænd. 

Sommerskolen afholdes i august hos Rigsadvokaten 
i København. Men allerede i foråret kan 
interesserede ansøge om en af de 20 eftertragtede 
pladser via www.anklagemyndigheden.dk. 
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Over hele landet har anklagemyndigheden hvert år 
stillinger som sommerfuldmægtig. Det er fuldtidsstillinger 
af fire-seks ugers varighed, som giver mulighed for at 
prøve jobbet som anklager. 

Sommerfuldmægtigstillingerne søges via Justitsministe-
riet, der slår stillingerne op i løbet af foråret. 

Sommer- 
 fuldmægtig
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Studenteransættelse
Med en studenteransættelse kan du prøve anklagerarbejdet fra sidelinjen i 
en længere periode. Du får et selvstændigt arbejde, dygtige kolleger at sparre 
med og inspiration til dit speciale og studieopgaver. 

Studerende, som har bestået 2. årsprøve, har et højt fagligt niveau og en interesse 
for strafferet, foretrækkes, når stillingerne besættes. Ledige studenterstillinger 
kan ses på www.anklagemyndigheden.dk og på www.politi.dk

Studerende kan prøve  
 rollen som anklager
Vores mål er at være blandt Danmarks mest attraktive  
juridiske arbejdspladser, og som jurastuderende kan  
du afprøve, hvad det vil sige at arbejde hos os.
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Vi arbejder for 
retfærdighed
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