
Kriminalforsorgens designvejledning

Version 1.2



2  Kriminalforsorgens designvejledning | Version 1.2

Introduktion
Den visuelle designlinje gælder for alle Kriminalforsorgens institutioner. Et ensartet de-

sign bidrager til at binde organisationen sammen på tværs, og afspejler at Kriminalfor-

sorgen er én myndighed. Når alle breve og informationsmaterialer har det samme grafi-

ske udtryk, er det med til at underbygge oplevelsen af et sammenhængende klientfor-

løb for Kriminalforsorgens klienter og det omgivende samfund. 

Dette er en vejledning i, hvordan Kriminalforsorgens design bruges i breve, til tryksager 

og andre informationsmaterialer – både de materialer vi selv udarbejder og printer, og 

dem der produceres af professionelle grafikere. Derfor er det også vigtigt, at grafikere, 

der løser opgaver for Kriminalforsorgen, får designvejledningen, inden de går i gang med 

en opgave.

Hvis du har brug for gode råd i forbindelse med design af tryksager eller andre større pro-

jekter, står Koncernkommunikation i direktoratet til rådighed. Det kan være en god idé at 

tage os med på råd tidligt i planlægningen af en tryksag eller et større projekt. I er også 

velkomne til at kontakte os, hvis I er i tvivl om konkrete retningslinjer for vores design. 
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Designelementerne
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Logo

Udgangspunktet for Kriminalforsorgens logo er de vi-

sioner, værdier og holdninger, som Kriminalforsorgen 

har forpligtet sig til at arbejde målrettet efter. 

Nøgleordene er dynamik, autoritet, magt.

Det væsentligste har været at skildre den dobbelt-

hed, der ligger i Kriminalforsorgens arbejde. En dob-

belthed, der f.eks. består i, at Kriminalforsorgen på 

den ene side vil skabe sikre fængsler, og på den an-

den side skabe udviklingsmuligheder for klienterne. 

At man på samme tid vil være effektive og åbne 

over for forandringer. At man både har et hensyn at 

tage til medarbejdere og til klienter, til retssamfundet 

og til ofrene for forbrydelser. 

Dobbeltheden kommer også til udtryk i Kriminal-

forsorgens værdi, Kunsten at balancere mellem det 

hårde og det bløde. 

Læs mere om det internationale logo på side 9.

International logovariant

Primære logo
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Bomærkesymbolik

Bomærket (figuren) skildrer dobbeltheden ved at kom-

binere to former med meget forskellige grafiske udtryk:

Kvadratet kan ses som bygningen, indespærringen 

eller måske ligefrem som en klods om benet/fod-

lænke, og i den helt regulære form sender den signa-

ler om sikkerhed, stabilitet og seriøsitet.

Den organiske form kan både ses som en pil ret-

tet mod et mål og som en person i bevægelse, og 

den symboliserer således udvikling, målrettethed og 

menneskelige kvaliteter.

Typografisk tilstræbes at udtrykke ro og stabilitet, og 

ved at placere logoet midt i ordet “Kriminalforsor-

gen” opnås både en hurtigere opfattelse af det lange 

navn og en opdeling af ordet, der underbygger dob-

beltheden: på den ene side kriminaliteten og på den 

anden side forsorgen og omsorgen.

Logotype er sat med skriften TheMix, caps. 

Logo

BomærkeLogotype Logotype
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Logostørrelser og -placering

Kriminalforsorgens logo skal altid optræde tydeligt og

ensartet. Logoet må ikke beskæres, og forholdet mel-

lem logoets elementer og proportionerne må ikke 

ændres.

 

Det anbefales at afbilde logoet større end 39 mm ho-

risontalt og 10 mm vertikalt (fra hoved til fod).

Bomærket (figuren) må anvendes separat i tilfælde, 

hvor logoet i sin helhed optræder andetsteds. Se 

også afsnit “Bomærke-anvendelse“ på side 11.

Logo højrestilles, som hovedregel i bunden, inden for 

et givent område. Bomærkets kvadrat/kasse bruges 

som udgangspunkt til fastsættelse af minimum mar-

ginforhold ifølge tegning.

I tilfælde hvor logo placeres i nær sammenhæng af 

tekst (eller billedfelt), skal tekstens underkant holde 

underkant med logotype. Og vice versa: feltets over-

kant skal holde overkant med logotype.

x

x

x

x

x

39 mm

•  Venstre-, højre- og bundmargin er kvadratets 

størrelse gange en

•  Topmargin er kvadratets størrelse gange to 

(placeret i øvre forlængelse af udgangspunkt)

• Højden er i alt fire kvadrater

Placering til overkant

eller placering til underkant

Bomærket (figuren) skildrer dobbeltheden ved at kom-

binere to former med meget forskellige grafiske udtryk: 

Kvadratet kan ses som bygningen, indespærringen eller 

måske ligefrem som en fodlænke, og i den helt regu-

lære form sender det signaler om sikkerhed, stabilitet 

og seriøsitet. Den organiske form kan både ses som en 

pil rettet mod et mål og som en person i bevægelse, og 

den symboliserer således udvikling, målrettethed og 

menneskelige kvaliteter.
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Logo- og farvevarianter

Logo må anvendes i følgende variationer:

Bomærket i flerfarvevarianten er mørkegrøn, som 

først og fremmest skal sikre, at logoet, foruden at 

signalere dynamik og udvikling, også udtrykker auto-

ritet og myndighed.

Til flerfarve-præsentation

•  Når logo optræder på farvet baggrund, herunder 

 fotografi, vælges fortrinsvis negativt (hvidt) logo. Er 

baggrunden for lys til at danne kontrast for et hvidt 

logo, vælges den positive version.

• Grøn & sort (positiv) på lys baggrund

• Hvid på mellemtone/mørk baggrund.

Til sort/hvid-præsentation

• Sort/hvid i både positiv og negativ.

Logo i sort/hvid præsentationLogo i flerfarve-præsentation

Pantone 357

CMYK: 79/0/87/56

RGB: 47/90/47

Hexadecimal: #2F5A2F

RAL: 6028

Sort: 100%
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International logovariant

Til al international kommunikation skal logoet benyt-

tes med undertitlen “Danish Prison & Probation Ser-

vice”.

Dette logo findes også i de forskellige farvevarianter 

og benyttes efter samme regler som det primære 

logo.

International logovariant i sort/hvid 

præsentation

International logovariant i flerfarve-

præsentation
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Grønlandsk logovariant

Til al kommunikation i Grønland skal logoet benyttes 

med den grønlandske undertitel.

Dette logo findes også i de forskellige farvevarianter 

og benyttes efter samme regler som det primære 

logo.

Grønlandsk logovariant i sort/hvid 

præsentation

Grønlandsk logovariant i flerfarve-

præsentation
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Bomærke- og farveanvendelse

Bomærket (figuren) må anvendes separat i tilfælde, 

hvor logoet i sin helhed optræder andetsteds. 

Bomærket må anvendes i følgende variationer:

Til sort/hvid-publikationer

• Sort/hvid i både positiv og negativ

Til flerfarve-publikationer

Når bomærket optræder på farvet baggrund, her-

under fotografi, vælges fortrinsvis negativt (hvidt) 

bomærke. Er baggrunden for lys til at danne kontrast 

for et hvidt bomærke, vælges den grønne version.

• Grøn/hvid i både positiv og negativ

• Grøn på lys baggrund

• Hvid på mellemtone/mørk baggrund

 •  Hvid på mellemtone/mørk baggrundsfarve – 

 opdelt i to nuancer.

Varianter af placering på baggrunde
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Skrifttyper

Kriminalforsorgen har valgt Trebuchet MS, Dax Wide  

og Kontrapunkt som skrifttyper i trykte/printede 

publikationer.

Trebuchet MS benyttes til breve, notater, powerpoint, 

intranet og til interne produktioner af pjecer og fol-

dere. Skriften er konstrueret til at passe i pixelformat, 

og Trebuchet MS er en skærmvenlig typografi. 

Skrifttyperne Kontrapunkt og Dax Wide anvendes til 

eksterne rapporter, profilfoldere og andet mediema-

teriale, der udarbejdes af grafikere og andre eksterne 

leverandører. Skrifterne er valgt for at underbygge 

Kriminalforsorgens værdi: Kunsten at balancere mel-

lem det hårde og det bløde. 

Kontrapunkt benyttes til overskrifter og steder, hvor 

der er behov for en markeret tekst, eksempelvis et 

citat. Alle andre tekster benyttes Dax Wide.

Skrifter til interne produktioner, herunder intranet og powerpoint

Trebuchet MS Regular
abcdefhijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Trebuchet MS Bold
abcdefhijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Skrifter til eksterne produktioner

Dax Wide Light
abcdefhijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Dax Wide Regular
abcdefhijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Dax Wide Bold
abcdefhijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Kontrapunkt Light
abcdefhijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890
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Design af breve, notater og 
powerpoint-præsentationer

Kriminalforsorgens breve, notater og andre skrivelser i Word følger faste skabeloner. 

Skabelonerne tilgås via et særligt faneblad ”Kriminalforsorgen” i Word. 
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Breve

Breve fra Kriminalforsorgen skal altid skrives i vores 

brevskabelon, som findes under fanen ’Kriminalfor-

sorgen’ i Word. Brevskabelonen indeholder et design 

for side et og andet for de efterfølgende sider. Fra 

side to vil designet automatisk skifte.

Når du tilgår brevet via Word eller Klientsystemet, vil 

område, institution, kontaktinfo etc. automatisk til-

høre dig. Brevet findes også i engelsk version.

Retningslinjer for brevskrivning:

•  Skriv altid en overskrift

•  Sørg for, at afsnit altid har én blank linje imellem

•  Benyt mellem-overskrifter, hvor det er hensigts-

mæssigt

•  Følg retningslinjerne i Kriminalforsorgens sprog-

politik, som du finder på intranettet under ’Kom-

munikation’ – ’Sprog’.

Tønder Arrest 
under Institutionen Vadehavet 

 Syddanmark 

 

Arbejdsmarkedscenter Odense 

Tolderlundsvej 2 

5000 Odense C 

att. Jane Frederiksen 

 

 

 
Domhusgade 24 | 6000 Kolding | Tlf. 7255 8888 
omraadekontor.kolding@kriminalforsorgen.dk | www.kriminalforsorgen.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskrift 1 – 15/22 pt regular  
Brødtekst – 10/16 pt. regular.    Ditam quam dis ea simus esti aut opta volor maximoles mo vellum 

asperibus res sitatustio earum qui utendi cullessint officae volestia a nam aut ut plaborit, nim 

experum ne erovid quam eatem fugit restiorionse plitaqu idebitionse conecta si sitium eat ut uta 

iur? 

 

Ebissitatis vit eaque voloria es sitassim velles vernature vitibus earum, tes sendipi caectotae et 

quam estio et, omnis aut lab inullupti coresto bernatur aliquam dolorro veni qui bernam volum lab 

ipsus explaci musdae porendi dolorem ipsum rendus. 

 

Overskrift 2 – 12/18 pt regular   
cumque vellaborepe ne volecto risita doloreria dolum dolupta eptatur estisquatur molorep erempos 

esequia corion prataecus et quo mod eium fugita doluptatur? Tatistis nos asimodisit vel maximus as 

dolor sequi ommod magnit as vention estota porem di samus, adigendae con rendaes ditatiatur 

andelia temquam debis dolorepta et ad quam aut illauta coreribus coriatisitis acerio imus el mo etur 

rehenectorum qui sitions equassit facerit vendam, eius, omnis enis aut aut andunt re quatis 

doloreptae peremodit pliate intem faceaquod eius reictatem. Fugiant, ut vel ma non re vel inimust 

fuga. Omnis doluptata veria sinvel modicati inctiscit omnimustia am repratist maiorporem quam idit 

eiumet qui. 

 

• Ibus istrum dolenis moloren ditasim que digniet  

• Vento cum ex ersperum sequos autem qui  

− Ilignis magnimpost aut faceate nonsendam  

− Escia nemporro temolecernam ent eos magnate  

• Voloris ea qui doluptae possum eium fugias  

• Accuptatur. andelia temquam debis dolorepta  

• Et ad quam aut illauta coreribus coriatisitis  

14. januar 2017 
Sagsnr. 

 
Side 2 af 2   

Overskrift 3 – 10/16 bold pt  
Acerio imus el mo etur rehenectorum qui sitions equassit facerit vendam, eius, omnis enis aut aut 

andunt re quatis doloreptae peremodit pliate intem faceaquod eius reictatem. Fugiant, ut vel ma 

non re vel inimust fuga. Omnis doluptata veria sinvel modicati inctiscit omnimustia am repratist 

maiorporem quam idit eiumet qui. 

 

Ibus istrum dolenis moloren ditasim que digniet vento cum ex ersperum sequos autem qui ilignis 

magnimpost aut faceate nonsendam escia nemporro temolecernam ent eos magnate voloris ea qui 

doluptae possum eium fugias accuptatur. andelia temquam debis dolorepta et ad quam aut illauta 

coreribus coriatisitis acerio imus el mo etur rehenectorum qui sitions equassit facerit vendam, eius, 

omnis enis aut aut andunt re quatis doloreptae peremodit pliate intem faceaquod eius reictatem. 

Fugiant, ut vel ma non re vel inimust fuga.  

 

1. Ibus istrum dolenis moloren ditasim que digniet  

2. Vento cum ex ersperum sequos autem qui  

a. Ilignis magnimpost aut faceate nonsendam  

b. Escia nemporro temolecernam ent eos magnate  

3. Voloris ea qui doluptae possum eium fugias  

4. Accuptatur. andelia temquam debis dolorepta  

5. Et ad quam aut illauta coreribus coriatisitis  

 
Udame volor molorer spernatur 
uam aut illauta coreribus coriatisitis acerio imus el mo etur rehenectorum qui sitions equassit 

facerit vendam, eius, omnis enis aut aut andunt re quatis doloreptae peremodit pliate intem 

faceaquod eius reictatem. Fugiant, ut vel ma non re vel inimust fuga. Omnis doluptata veria sinvel 

modicati inctiscit omnimustia am repratist maiorporem quam idit eiumet qui. 

 

Med venlig hilsen 
 

Søren Andersen 
Institutionschef 

Side 1 Efterfølgende side
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Notat

Brug altid Kriminalforsorgens notatskabelon, som 

findes under fanen ’Kriminalforsorgen’ i Word. Notat-

skabelonen indeholder et design for side et og andet 

for de efterfølgende sider. Fra side to vil designet 

automatisk skifte.

Når du tilgår notatet via Word vil område, institution, 

etc. automatisk tilhøre dig.

Retningslinjer for notatskrivning:

•  Skriv altid en overskrift (’Notat’ i bjælken må ikke 

erstattes som overskrift)

•  Sørg for, at afsnit altid har én blank linje imellem

•  Benyt mellemoverskrifter, hvor det er hensigts-

mæssigt.
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Tønder Arrest 
under Institutionen Vadehavet 

 Syddanmark 

 

  
      

     

 

 

 NOTAT  

NOTAT 
Til 

IT 

Journalnummer 

1652658961126 

Kopi til 

KK, JUR 

Sagsbehandler 

JLR 

Dato 

18. september 2017 

 

Principper for brevskabelon vedr. klientsagsbehandling  

Området brevhoved 
Konkret klientsagsbehandling i områderne bør altid have områdets brevhoved, da der er tale om én 

myndighed.  

 

Hvis der er tale om en afgørelse truffet af områdekontoret (dvs. afgørelse af sager uden delegation) 

bør det være områdets brevhoved. Hvis der er tale om en afgørelse truffet af institutionen (dvs. 

afgørelse af sager med delegation) bør det være områdets brevhoved med angivelse af hvilken insti-

tution i området. Der vil således i områderne være tale om to typer brevhoveder: 

1. Område XX 
2. Område XX – institution YY 

 

Opmærksomhedspunkter 

• De juridiske generalister er ansat i områdekontorerne og arbejder på flere institutioner i områ-

det. Det er endnu ikke fastlagt, om generalisterne træffer afgørelse i sager på institutionen el-

ler om institutionen træffer afgørelse med sparring fra generalisten. Hvis generalisten træffer 

afgørelse på flere institutioner bør brevhovedet (af type 2) skifte afhængigt af, hvilken institu-

tion klienten befinder sig i. 

• Nogle af de, sager som generalisterne i områderne skal behandle, vil vedrøre dømte, der ikke er 

indsat, og der derfor (endnu) ikke knyttet til en bestemt institution. Det gælder fx sager om ud-

sættelse. 

• De juridiske specialister er ansat i områdekontorerne. Kan de træffe afgørelser på institutio-

nerDet er endnu ikke fastlagt, hvilke sagstyper, der uddelegeres fra områdekontoret til institu-

tionerne. Områdedirektørerne beslutter hvilke sagstyper, der uddelegeres. Det bør drøftes på 

koncernledelsesmøder, så sagsbehandlingen foregår ensartet på tværs af de fire områder.  

 

Forslag 
Da den videre beslutningsgang afventer tiltrædelse af de fire områdedirektører er det ikke på nu-

værende tidspunkt muligt at fastlægge hvilke sagstyper, der kan uddelegeres fra områdekontorerne 

til institutionerne. Det er endnu ikke fastlagt, om generalisterne træffer afgørelse i sager på insti-

tutionen eller om institutionen træffer afgørelse med sparring fra generalisten. Hvis generalisten 

træffer afgørelse på flere institutioner bør brevhovedet (af type 2) skifte afhængigt af, hvilken in-

stitution klienten befinder sig i. 

 
NOTAT | Kriminalforsorgen | Side 2 af 2 

 

 

Nogle af de, sager som generalisterne i områderne skal behandle, vil vedrøre dømte, der ikke er 

indsat, og der derfor (endnu) ikke knyttet til en bestemt institution. Det gælder fx sager om udsæt-

telse. 

 

De juridiske specialister er ansat i områdekontorerne. Kan de træffe afgørelser på institutionerDet 

er endnu ikke fastlagt, hvilke sagstyper, der uddelegeres fra områdekontoret til institutionerne. 

Områdedirektørerne beslutter hvilke sagstyper, der uddelegeres. Det bør drøftes på koncernledel-

sesmøder, så sagsbehandlingen foregår ensartet på tværs af de fire områder.  

 

Side 1 Efterfølgende side
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Powerpoint-præsentationer
Kriminalforsorgens powerpointskabeloner findes i 

en blå og en grøn variant. Den blå er tænkt til intern 

brug, mens den grønne primært er til ekstern brug. 

De to skabeloner har hver deres farvetema. Brug de 

farver, som ligger i disse temaer.

 Der er mange måder at opbygge en powerpointpræ-

sentation på. Her er nogle gode råd: 

•  Tjek, at de forskellige elementer står pænt i forhold 

til hinanden – at kanterne flugter osv.

•  Skriv så lidt som muligt på hvert slide, og brug ger-

ne billeder, videoklip eller enkle tal.

•  Vælg gerne ensartede billeder, så helhedsindtryk-

ket er pænt. Du må ikke kopiere billeder f.eks. fra 

Google. Der er ophavsretsbeskyttelse, og det kan 

koste penge. 

•  HUSK: Powerpoint-præsentationen er ikke dit ma-

nuskript, og den er heller ikke et referat af dit fore-

drag! 

Blå - primært intern brug

Grøn - primært ekstern brug
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Design af publikationer og andre 
 informationsmaterialer til lokalt brug
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Publikationer og andre informa-
tionsmaterialer til lokalt brug

SKRIFTTYPE: Trebuchet MS

Hvis I ønsker at lave en lokal pjece eller brochure i 

små oplag på op til 250 eksemplarer, er der to krav:

• Husk altid logo på forside nederst i højre hjørne.

• Husk dato for udgivelse på bagside.

Desuden anbefaler Kriminalforsorgen at følge de 

gode råd her til højre.

Hvis materialer skal produceres i et større oplag eller 

bruges på tværs i organisationen, skal en professio-

nel grafiker stå for at udarbejde materialerne. Desig-

net skal følge retningslinjerne for Eksterne produktio-

ner.

10 gode råd til interne produktioner

•  Laves en folder eller brochure, skal sidetallet altid gå op med fire, for at det passer til print og efter-

følgende kan foldes.

•  Laves en 4-sidet folder, skal side 1 stå til højre og side 4 til venstre over for hinanden. Side 2 og 3 

skal stå over for hinanden. Så passer det sammen, når man printer på for- og bagside af papiret og 

efterfølgende folder papiret.

•  Lav minimum 10 mm margen til tekstspalter og illustrationer.

•  Brug sort farve til brødtekst, så er læsbarheden altid god.

•  Kriminalforsorgen bruger skriften Trebuchet MS i varianterne regular (normal), bold (fed) og italic 

(kursiv):

- Til brødtekst: Regular størrelse i 10 punkt og linjeaftstand på 14 punkt.

- Til overskrift: Regular størrelse i 20 punkt og linjeaftstand på 20 punkt.

- Til mellemoverskrifter: Samme størrelse som brødtekst, men i bold.

- Til billedtekst eller fremhævelse i tekst: Samme størrelse som brødtekst, men i italic.

•  Teksten skal være venstrestillet (med løs højremargen) – ikke midterstillet. 

•  Lav gerne mange afsnit, og brug mellemoverskrifter.

•  Følg Kriminalforsorgens sprogpolitik og skriveguide (ligger på intranettet).

•  Hvis du udarbejder en folder i Word, så gem den som pdf, inden du publicerer den. 

•  Vælg gerne ensartede billeder, så helhedsindtrykket er pænt. Du må ikke kopiere billeder f.eks. fra 

Google. De er ophavsretsbeskyttede, og det kan koste penge. 

Wordskabelon til rapportforsider 

findes i en grøn og blå variant  
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Design af publikationer mv. 
til ekstern brug 
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Kriminalforsorgen – kort og godt  

Indsatte/klienter
Nøgletal (2009)

Fængsler og arresthuse
Fanger pr. 100.000 indbyggere  

67

Samlet antal pladser i fængsler og arresthuse  

 4.100

Udnyttelse af pladserne, styringsmål 

 92 %

Fanger pr. dag  

 2.320

Varetægtsarrestanter pr. dag 

 1.317

Kvinder pr. dag 

 179

Frihedsberøvede asylansøgere pr. dag: 

 62

Unge under 18 år pr. dag  

20  

(svarende til 0,6 % af det samlede antal indsatte)Etniske indsatte (anden etnisk baggrund end dansk)  
 33 %

Ny indsættelser pr. år  

 14.250Kriminalforsorgen i Frihed (afdelinger og pensioner)Beboere på pensioner pr. dag 

 161

Fodlænke pr. dag  

 173

Tilsynsklienter pr. dag  

8.400

Personundersøgelser pr. år  

 10.000

Samfundstjenestedomme pr. år  

 ca. 3.720
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Indsatte/klienter
Nøgletal (2010)

Fængsler og arresthuse
Fanger pr. 100.000 indbyggere:  

71

Samlet antal pladser i fængsler og arresthuse:  

4.120

Udnyttelse af pladserne, styringsmål:  
92 % (dog 96 % i 2011)

Afsonere pr. dag:  

2.460

Varetægtsarrestanter pr. dag:  

1.380

Kvinder pr. dag:  

170

Frihedsberøvede asylansøgere pr. dag:  

50 

Unge under 18 år pr. dag:  

20 

Etniske indsatte (anden etnisk baggrund end dansk) 
33 %

Nyindsættelser pr. år:  

14.500Kriminalforsorgen i Frihed (afdelinger og pensioner)Beboere på pensioner pr. dag:  

167

Fodlænke pr. dag:  

188

Tilsynsklienter pr. dag:  

9.200

Personundersøgelser pr. år:  

10.150

Samfundstjenestedomme pr. år:  

3.950
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Formål og hovedopgave

Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles 

for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Der er nogle almene krav, som sætter rammer for dette arbejde:

1. Menneskeværd

2. Ukrænkelighed

3. Retshåndhævelse

4. Retsfølelse.

Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde (gennemføre) straf.

•  Frihedsstraf, dvs. fængselsstraf, som udstås i fængsler og arresthuse.

•  Tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfunds-

tjeneste og fodlænke, som udføres af Kriminalforsorgen i Frihed. 

Kravene til, hvordan vi skal opfylde formålet, fører frem til en to-delt hovedopgave:

•  Kontrol og sikkerhed – støtte og motivation

•  Kriminalforsorgen skal gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen, og skal 

motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. 

Grundlæggende værdi

Kriminalforsorgens værdi er ”Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde”. Den er dæk-

kende for alle dele af virksomheden og afspejler den dobbelte hovedopgave. Værdien  afspejler, 

hvordan vi gør, når vi gør vores arbejde bedst, og er retningsgivende for den enkelte medarbejder i 

det daglige arbejde.

Design af publikationer mv. 
til ekstern brug 
SKRIFTTYPER: Kontrapunkt og Dax Wide

De trykte pjecer og brochurer tegner Kriminalforsor-

gens professionelle grafiske linje udadtil og skal udar-

bejdes af professionelle grafikere. 

Kriminalforsorgen har udarbejdet skabeloner til pje-

cer, brochurer og rapporter i Adobe InDesign. Ska-

belonerne findes på Kriminalforsorgens hjemmeside 

under ’Statistik og publikationer’ – ’For grafikere’, 

hvor professionelle grafikere kan logge ind med ko-

den: 20Design11

 

FORMATER: Kriminalforsorgens brochurer og rappor-

ter udgives normalt i A4 højformat og pjecer i 3-fløjet 

M65-format (A4 bredformat foldet to gange). 

PAPIR: Der stilles ingen krav til papirkvalitet, men 

det anbefales, at der trykkes på rent hvidt papir let 

bestrøget (silk-kvalitet). Til pjecer anbefales papirtyk-

kelse op til 170 g. Hvis der er behov for omslag på 

brochurer og rapporter, anbefales 300 g.

Kriminalforsorgen – kort og godt  

A4 rapport

M655 3-fløjet folderA5 folder
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Farvetemaer til 
ekstern produktion

Kriminalforsorgens temafarver er en vigtig del af den 

visuelle profil og er med til at skabe genkendelighed 

udadtil.

Farvepaletten er opdelt i tre temaer. Et blåt, grønt og 

violet tema. Hvert tema består af en primærfarve, to 

sekundærfarve og en accentfarve. Farvetemaerne må 

ikke blandes i en rapport, pjece eller brochure.

•  Primærfarven anvendes til større toneflader og skal 

være den bærende farve på siderne.

•  Accentfarven anvendes som kontrast på eller op til 

primærfarven. Den kan også anvendes diskret, men 

effektfuldt som signalfarve til f.eks. punktopstilling.

•  Sekundærfarver anvendes i mindre omfang til f.eks. 

grafer og diagrammer, hvor der kan være behov for 

ekstra farver.

Farverne skal altid reproduceres korrekt, og der skal re-

fereres til farvekoderne. Farver må gerne nedtones.

Grønt farvetema

Blåt farvetema

Violet farvetema

Primærfarve

Pantone 5605

C72 M0 Y60 K91

R33 G54 B41

HEX 213629

Primærfarve

Pantone 655

C100 M72 Y0 K56

R0 G32 B78

HEX 00204E

Primærfarve

Pantone 5185

C100 M100 Y100 K0

R75 G50 B66

HEX 4B3242

Sekundærfarver

Pantone 5797

C72 M0 Y60 K91

R202 G204 B162

HEX CACCA2

Sekundærfarver

Pantone 441

C6 M0 Y7 K9 

R188 G197 B193

HEX BCC5C1

Sekundærfarver

Pantone 552

C15 M0 Y0 K9

R190 G213 B219

HEX BED5DB

Pantone 618

C0 M0 Y91 K34

R175 G163 B69

HEX AFA345

Pantone 5483

C60 M0 Y21 K31

R0 G84 B131

HEX 005483

Pantone 534

C100 M80 Y30 K5

R41 G62 B107

HEX 293E6B

Accentfarve

Pantone 368

C65 M0 Y100 K0

R102 G188 B41

HEX 66bc29

Accentfarve

Pantone 384

C18 M0 Y100 K40

R142 G147 B0

HEX 8E9300

Accentfarve

Pantone 158

C0 M60 Y79 K0

R 234 G113 B37

HEX EA7125
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Direktoratet for Kriminalforsorgen

Strandgade 100

1401 København K 

Telefon 72 55 55 55 

dfk@kriminalforsorgen.dk

For- og bagside
til ekstern produktion

Materialet skal altid have en margen på 5 mm. Illustra-

tioner, rammer og grafiske flader går hertil. Det må 

ikke gå til beskæring. 

For- og bagside har primærfarven som bund til margen. 

På primærfarven lægges en 35 mm høj bjælke med 

accentfarven på den øverste tredjedel af siderne, hvori 

titlen skrives. Bjælken skal have 0,35 mm (1 punkt) hvid 

luft til primærfarven. Man kan vælge at udskifte hele 

bundfarven eller den nederste del med en illustration. 

Alternativt kan hele bjælken eller kun dens venstre 

halvdel benyttes til en illustration. I bundfarven under 

bjælken skrives titel, hvis bjælken indeholder illustra-

tion. Undertitlen placeres også under bjælken.

Nederst i højre hjørne på forsiden placeres Kriminal-

forsorgens logo. På bagsiden kan placering af logoet 

gentages i bjælken. Nederst til venstre placeres afsen-

derinformationer. På bagsiden kan også lægges yderli-

gere informationer.

Eksempel på for- og bagsider i de tre farvetemaer

A4

A4

A5

Kriminalforsorgen – rapport

Tag hånd om børnene
Til personalet i arresthuse og fængsler

Sikkerhed og dig
En guide til samarbejdspartnere for Kriminalforsorgen

Direktoratet for Kriminalforsorgen 

Strandgade 100

1401 København K 

Telefon 72 55 55 55 

dfk@kriminalforsorgen.dk
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Direktoratet for Kriminalforsorgen 

Strandgade 100

1401 København K 

Telefon 72 55 55 55 

dfk@kriminalforsorgen.dk
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Indholdssider til 
ekstern produktion

Indholdssiderne til A4-rapporter og A5-foldere har 

en klummeramme på 0,25 punkt, som løber rundt 5 

mm fra beskæring. I toppen af rammen lægges en 4 

mm høj bjælke, der er opdelt i en kort accentfarve til 

venstre og lang primærfarve herefter. Mellem de to 

farver er 0,5 mm luft. Bomærket i hvid lægges på ac-

centfarven. 

Der er som standard en spalte pr. side med løs bag-

kant, men mulighed for at lave to spalter med 5 mm 

luft imellem. 

M65-folderen har ikke klummerammer på indholds-

siderne og kun en spalte pr. side. 3  Kriminalforsorgen – kort og godt  

Retningslinjer for arbejdet
Principper

Kriminalforsorgens Principprogram angiver, hvordan hovedopgaven kan/skal løses. Der er seks prin-

cipper for, hvordan Kriminalforsorgen skal tilrettelægge arbejdet:

1. Normalisering
2. Åbenhed
3. Ansvarlighed
4. Sikkerhed
5. Mindst mulig indgriben
6. Optimal ressourceanvendelse.

Flerårsaftaler

Kriminalforsorgen har siden 1999 haft politiske fl erårsaftaler for perioder af fi re eller fem år. Flerårs-

aftalerne beskriver de økonomiske rammer og de drifts- og udviklingsmål, som Kriminalforsorgen 

skal realisere i aftaleperioden. Den nuværende fl erårsaftale er gældende for 2013-2016.

I den nuværende fl erårsaftale er der særligt fokus på reorganisering, effektiviseringer, sikkerhed og 

forholdet til omverdenen. Som en del af fl erårsaftalen er der også helt nye initiativer som f.eks. for-

søg med GPS-fodlænker, udrejseafdelinger og uddannelsesafdelinger mv.

4  Kriminalforsorgen – kort og godt  

Organisation – institutioner

Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriets ressortområde.  

Kriminalforsorgen har godt 90 tjenestesteder spredt ud over hele landet, herunder 10 tjeneste-
steder i Grønland og på Færøerne. 

Justitsministeriet

Kriminalforsorgen
Hovedstaden

(Områdekontoret i København)

 Fængsler  Fængsler  Fængsler  Fængsler

 Arresthuse  Arresthuse  Arresthuse  Arresthuse

 Pensioner  Pensioner  Pensioner  Pensioner

 Kriminalforsorgen i 
 Frihed – afdelinger

 Kriminalforsorgen i 
 Frihed – afdelinger

 Kriminalforsorgen i 
 Frihed – afdelinger

 Kriminalforsorgen i 
 Frihed – afdelinger

Kriminalforsorgen 
Sjælland

(Områdekontoret i Ringsted)

Kriminalforsorgen 
Syddanmark

(Områdekontoret i Kolding)

Kriminalforsorgen 
Midt- og Nordjylland

(Områdekontoret i Hobro)

Direktoratet
for Kriminalforsorgen

Eksempel på opslag i grønt farvetema
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Om at fravige designlinjen
Publikationer, der har ”magasin-karakter”, kan fravige designlinjen. Det gælder f.eks. 

profilmagasinet  Faktum, magasinet om fodlænke mv. Det er dog et krav, at publika-

tionens bagside har én, ren farve, og at logo og kolofon placeres på bagsiden (i hvidt 

eller sort). 

Større projekter og tiltag i Kriminalforsorgen kan have behov for at få en klar og af-

grænset identitet med et design, der tydeligt definerer det som en særlig indsats eller 

et afgrænset projekt. 

Kontakt Koncernkommunikation, hvis du skal i gang med en produktion, og du ønsker 

at fravige designkravene.



Direktoratet for Kriminalforsorgen 

Strandgade 100

1401 København K 

Telefon 72 55 55 55 

dfk@kriminalforsorgen.dk

|  Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde


