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LOGO

ET STÆRKT SYMBOL

Hovedformålet med logoet er at skabe et enkelt, stærkt og sam-
lende symbol for Danmarks Domstole. Logoet er gennemgående i 
hele designlinjen og skaber genkendelighed i alle former for kom-
munikation, hvor Danmarks Domstole er afsender.

Logoet består af et kombineret bomærke og navnetræk. 
Navnetrækket optræder altid i logoet og må ikke tages ud af den 
ovale form. Navnetrækket kan varieres afhængigt af hvilken enhed 
i Danmarks Domstole, som skal fremgå som afsender. 

Logoet optræder altid i primærfarven (aldrig med gradient) med 
hvid tekst og krone. Logoet benyttes i kontur-version, hvis der ikke 
er mulighed for at bruge farveversionen. 
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Domstolene arbejder tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed ved at træffe rigtige 
afgørelser i rette tid – afgørelser, som er velbegrundede og til at forstå. På den måde gør vi os 
fortjent til befolkningens tillid og respekt.

Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR DANMARKS DOMSTOLE 2020-23

Danmarks Domstole gennemfører hvert år flere end 800.000 sager. 
Mødet med retsvæsenet har stor betydning for de mennesker, der er 
involveret i sagerne – hvad enten det er en fogedsag, et dødsbo, en 
erhvervstvist eller en stor straffesag. Derfor skal retternes brugere have 
tilstrækkelig, forståelig og tilgængelig information.

Domstolene er en uafhængig statsmagt, der er garant for borgernes retssikkerhed. Domstolene har et 
godt omdømme og nyder en høj grad af tillid og respekt – både hjemme og i internationalt perspektiv. 
Men dette stærke og afgørende fundament for vores retssamfund må ikke tages for givet. Derfor skal 
vi sikre, at målgrupper og interessenter får et nuanceret billede af retternes afgørelser, arbejde 
og grundvilkår.  

Domstolene er geografisk placeret i hele landet. Det giver behov for en stærk intern 
kommunikation, der kan binde organisationen sammen og sikre en solid og omfattende deling af 
viden og bedste praksis. En stærk intern videndeling er også afgørende for, at domstolene kan 
sikre ensartethed, effektivitet og kvalitet. Derfor vil vi optimere den interne kommunikation og 
videndeling.

Formålet med denne strategi er at sætte den strategiske ramme for Danmarks Domstoles 
kommunikation med brugere, borgere, interessenter og domstolenes egne medarbejdere. 
Kommunikationsstrategien tager afsæt i "Strategi for Danmarks Domstole 2019-2022" og svarer på, 
hvordan vores kommunikation i et tværfagligt samarbejde kan understøtte domstolenes vision, mål 
og strategiske temaer:

Stabil og fremtidssikret systemunderstøttelse Fælles løsninger og effektiv drift

Bedste praksis Kommunikation og branding

En moderne og attraktiv arbejdsplads 
med de rette kompetencer Brugerorienteret kultur

Straffesagsområdet Styrket governance og eksekveringskraft

VISION OG VÆRDIER

MÅL

STRATEGISKE TEMAER
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1. KOMMUNIKATION MED AFSÆT I BRUGERNE
De fleste borgere kommer sjældent i kontakt med domstolene, mens andre arbejder
tæt på domstolene. Uanset hvem de er, skal brugerne have forståelig, tilstrækkelig og
tilgængelig information. I denne strategiperiode vil domstolene derfor fokusere på at
forbedre brugerkommunikationen i skriftlige meddelelser, på hjemmesider og i
selvbetjeningsløsninger. Målet er at understøtte, at brugerne bliver mere selvhjulpne,
give en bedre brugeroplevelse, højne tilliden og mindske behovet for support.

2. ÅBEN, GENNEMSIGTIG OG PROFESSIONEL KOMMUNIKATION SOM
FUNDAMENT FOR TILLID OG OMDØMME
Det er helt afgørende, at alle målgrupper og interessenter kan følge med i retternes
arbejde og afgørelser og se den klare nytteværdi af retsvæsenet. Alle kan overvære en
retssag, men de færreste gør det. Derfor er det afgørende, at pressen videreformidler
arbejdet i retssalene. I den kommende strategiperiode vil domstolene derfor arbejde for
god servicering af pressen, flere og bedre domsresumeer, flere ansigter på domstolene
samt oplysning til udvalgte målgrupper. Målet er at give domstolene en solid og faktuel
stemme i omverdenen, understøtte befolkningens tillid til retsvæsenet og bevare
domstolenes gode omdømme.

3. STYRKET KVALITET OG ENSARTETHED GENNEM BEDRE INTERN
KOMMUNIKATION, VIDENDELING OG FÆLLES GUIDELINES
Intern deling af viden og bedste praksis er en forudsætning for, at domstolene kan
indfri de overordnede strategiske mål om ensartethed, kvalitet, effektivitet og korte
sagsbehandlingstider. Derfor vil domstolene forbedre kanalerne til intern videndeling i
denne strategiperiode med særlig fokus på domstolenes intranet. Vi vil også styrke
ensartethed gennem fælles guidelines og udtryk udadtil. Målet er at optimere den
interne deling af viden og bedste praksis og binde organisationen bedre sammen.

1. MÅLGRUPPER OG MÅL
FOR KOMMUNIKATIONEN
Danmarks Domstoles kommunikation tager afsæt i det informationsbehov, som vores primære målgrupper har. 
I denne strategiperiode vil den vigtigste målgruppe for domstolenes kommunikation være brugerne. Dels de 
mange almindelige brugere, der har retssager eller andre møder og ærinder ved Danmarks Domstole. Dels 
professionelle brugere og personer med et professionelt tilhørsforhold til domstolene (politi, anklagemyndighed, 
advokater, sagkyndige, lægdommere etc.). 

En anden vigtig målgruppe er den brede offentlighed, medierne (de nationale og lokale) etc. De er med til at sikre 
retssamfundet, offentlighed i retsplejen og information til øvrige interessenter. 

Den tredje væsentlige målgruppe er medarbejderne ved Danmarks Domstole. Det er dem, der træffer afgørelser, 
sikrer ensartethed og kvalitet i sagsbehandlingen og eksekverer Danmarks Domstoles strategier. Det er vigtigt, at 
vi fortsat kan tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft på alle fagområder. 

Kommunikationsstrategien for Danmarks Domstole har tre overordnede mål, der hver især dækker flere af de mål 
og strategiske temaer, der er vedtaget i domstolenes overordnede strategi. 

DE TRE OVERORDNEDE MÅL ER:   
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De fleste borgere kommer i kontakt med domstolene på et tidspunkt i deres liv. Mange møder kun 
systemet én eller få gange, de færreste kender det på forhånd, og de fleste møder retterne i en sårbar 
situation. Derfor er det helt afgørende for brugernes oplevelse og retssikkerhed, at domstolene giver 
dem tilstrækkelig, forståelig og tilgængelig information. Samtidig skal advokater og andre 
professionelle brugere have nem adgang til information, selvbetjeningsløsninger og blanketter. Det er 
afgørende for brugerne, men også for retternes mulighed for at afvikle sagerne professionelt, værdigt 
og effektivt. I strategiperioden vil domstolene særligt fokusere på to indsatser:

2.1.1. Brugerfokus i informationen på domstol.dk og øvrige digitale løsninger
Domstol.dk er domstolenes vigtigste kanal til generel brugerinformation, blanketter og selvbetjeningsløsninger. 
I 2019 havde domstol.dk flere end fire millioner besøg. De mange besøg vidner om et stort 
informationsbehov blandt domstolenes brugere. Det informationsbehov skal indfries.   

I 2020 har domstolene lanceret en ny version af domstol.dk, hvor arkitektur og indhold er baseret på brugerrejser 
og brugertests. I strategiperioden vil Danmarks Domstole arbejde for at holde siden velbesøgt, levende og 
opdateret med relevant ny information, mere fokus på dommene, infografikker, film og fælles løsninger til blandt 
andet digital brugerkontakt. Derudover skal siden og de vigtigste brugerrejser løbende videreudvikles.

Domstolene står midt i en stor digitaliseringsproces. Det er vigtigt, at vi fra begyndelsen indtænker, hvordan vi 
skal kommunikere – både til medarbejdere ved retterne og brugerne. Formålet er at levere jævnlig, opsamlende 
og ærlig ledelses- og projektkommunikation, som er operationel for både interne og eksterne brugere. 
Brugergrænseflade, hjælpetekster og anden kommunikation skal tænkes ind i nye portaler/ 
selvbetjeningsløsninger fra starten. De konkrete indsatser fremgår af Danmarks Domstoles Digitaliseringsstrategi 
2019-2022. 

Den centrale kommunikationsenhed har det overordnede ansvar for drift og udvikling af hjemmesiden, men det 
sker i tæt samarbejde med relevante enheder i styrelsen og lokale webredaktører i de enkelte retsinstanser. 
I strategiperioden vil den centrale kommunikationsenhed desuden sikre, at brugerne oplever sammenhæng 
mellem domstolenes informationssider/selvbetjeningsløsninger og tværoffentlige hjemmesider som borger.dk og 
virk.dk. 

2.1.2. Breve og vejledninger der er nemmere at forstå og handle på
Retternes breve og meddelelser er ofte brugernes første møde med retssystemet. Derfor er det vigtigt, at 
brugerne får den rette information og klare handlingsanvisninger, uanset om brugeren er advokat eller en 
borger. I strategiperioden vil domstolene revidere og sætte fokus på den eksisterende sprogpolitik. Vi vil 
desuden brugerteste et antal af de breve, som domstolene sender til retternes brugere. 

Danmarks Domstoles tre tekstudvalg har til opgave at udarbejde tekster til breve, domme, retsbøger, blanketter, 
vejledninger etc., i det omfang disse med fordel kan standardiseres. Tekstudvalgene skal medvirke til, at 
standardtekster i retternes sagsbehandlingssystemer, på domstol.dk og lignende er nutidige og tidssvarende. 
Teksterne skal også være i overensstemmelse med gældende lovgivning og følge retningslinjerne i 
sprogpolitikken. Tekstudvalgene består af dommere, domstolsjurister og kontorfunktionærer med stort 
kendskab til det enkelte udvalgs fagområde. I strategiperioden vil den centrale kommunikationsenhed i relevant 
omfang understøtte tekstudvalgene med kommunikationsfaglig bistand. Kommunikationsenheden vil desuden 
sikre sammenhæng mellem domstolenes meddelelser og domstol.dk. 

2. KONKRETE INDSATSER
I strategiperioden vil Danmarks Domstole fortsat drifte eksisterende kommunikationsværktøjer og kanaler 
og gennemføre visse andre indsatser. Men vi vil have fokus på de tre hovedindsatser, der beskrives her 
og nedbrydes til konkrete indsatser: 

2.1. KOMMUNIKATION MED AFSÆT I BRUGERNE
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2.2. ÅBEN, GENNEMSIGTIG OG PROFESSIONEL 
KOMMUNIKATION SOM FUNDAMENT FOR TILLID 
OG OMDØMME

Danmarks Domstole har en stor interesse i, at vores vigtigste målgrupper og interessenter kender til 
domstolenes værdier, rolle og arbejde. Vi vil derfor fortsætte og modernisere den generelle 
informationsindsats og udbrede kendskabet til domstolene og domstolenes afgørelser. Formålet er at 
styrke domstolenes omdømme og stemme i omverdenen og kendskabet til vores rammevilkår og 
arbejde for ret og retfærdighed.

Danmarks Domstole er – også i europæisk og global sammenhæng – kendetegnet ved troværdighed og 
omkostningseffektivitet. Vi har solide retsstatsgarantier, og danskernes tillid til domstolene er høj. 
Dette er vigtigt for at opretholde retssamfundet, men omdømmet kommer ikke af sig selv, og tilliden 
skal plejes. Der stilles samtidig nye krav til tidssvarende kommunikation og oplysning i en tid, hvor de 
professionelle mediers betydning er blevet mindre, hvor mange borgere henter deres nyheder på 
sociale medier, og hvor relationer er udslagsgivende for en organisations omdømme. 
I strategiperioden vil domstolene særligt fokusere på to indsatser: 

2.2.1. Offentlighed i retsplejen og oplysning om domstolene
Det er en prioritet for Danmarks Domstole at give pressen – nationalt og lokalt – de bedst mulige betingelser for at 
dække domstolenes arbejde og at bidrage med fakta og information om aktuelle dagsordener. Derfor har 
domstolene lavet hjemmesiden retgodtatvide.dk, hvor journalister kan læse om rammer og regler for 
retsreportage. Der er også et ekstranet med uanonymiserede retslister, som journalister kan få adgang til. 
Ekstranettet blev opdateret og opgraderet i 2020. I strategiperioden vil domstolene forbedre sagsbeskrivelserne på 
ekstranettet. Endelig vil vi sikre, at domstolenes generelle tal og fakta om sagsflow og sagsbehandlingstider ved 
retterne er præcise og validerede.

Det er væsentligt, at pressen, befolkningen og relevante målgrupper har nem adgang til korrekt information om 
domme og arbejdet ved domstolene. Derfor har domstolene besluttet at lave domsresuméer i alle 
tredommersager ved byretterne, nævningesager og sager af særlig offentlig interesse. I denne strategiperiode 
skal arbejdet med domsresuméer styrkes og retterne skal tilstræbe at lave flere og mere ensartede 
domsresuméer.

Derudover igangsættes et arbejde for at forklare og sætte mere fokus på de domme, der ikke nødvendigvis 
har mediernes interesse, men som omhandler situationer, som mange mennesker kunne havne i og lære af. 
Formålet er at øge befolkningens viden om dommene og den lovgivning, der dømmes efter. Tilgængeligheden til 
dommene vil i perioden blive øget ved lanceringen af en domsdatabase i 2021, hvor både professionelle aktører 
og befolkningen vil få lettere og hurtigere adgang til en række domme. 

I Danmarks Domstole er der ved hver ret udpeget en pressekontaktdommer, som medierne kan kontakte med 
juridiske spørgsmål til konkrete sager eller rettens arbejde generelt. I strategiperioden vil den centrale 
kommunikationsenhed understøtte pressekontaktdommernes rolle og arbejde gennem netværksmøder, kurser 
samt videndeling om aktuelle debatter med lokal forankring. Danmarks Domstole vil desuden arbejde på at få 
flere ansigter på domstolene og stemmer i debatten for at nuancere aktuelle debatter med et fagligt perspektiv fra 
domstolene.  

Domstolsstyrelsens centrale kommunikationsenhed har ansvar for håndtering af generelle og tværgående 
pressehenvendelser på styrelsens ansvarsområder og for at servicere retterne med generelt materiale og 
information. De enkelte retter svarer på spørgsmål om lokale forhold og sager ved retten.

I strategiperioden vil Danmarks Domstole fortsætte og udvikle den generelle informationsindsats om og branding 
af domstolene som fundament for tillid og omdømme. Vores nyheder og historier skal bruges strategisk på 
domstolenes forskellige kanaler, både eksterne og interne. Domstolene vil desuden gennemføre en række 
kampagner og events, som henvender sig direkte til specifikke målgrupper. Det kunne f.eks. være unge, 
domsmænd, vidner eller brugere med særlige informationsbehov. Endelig vil Danmarks Domstole også fortsat 
være til stede på Folkemødet sammen med de øvrige aktører i retsvæsenet. Her sætter domstolene aktuelle 
retspolitiske temaer på spidsen og udbreder information om domstolenes arbejde og værdier. 

2.2.2. Fokuseret tilstedeværelse på sociale medier
På de sociale medier prioriterer Danmarks Domstole LinkedIn. Den centrale kommunikationsenhed vil i 
strategiperioden evaluere den eksisterende strategi for brugen af sociale medier og videreudvikle den fælles 
profil for Danmarks Domstole, som pr. 1. juli 2020 har flere end 12.000 følgere. Fokus vil være generelle 
nyheder, hverdagshistorier og oplysning om domstolene. På Domstolsstyrelsens LinkedIn-profil vil der sættes 
øget fokus på branding og rekruttering. Den centrale kommunikationsenhed vil desuden gennemføre et 
pilotprojekt med en Twitter-profil.
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2.3. STYRKET KVALITET OG ENSARTETHED GENNEM 
BEDRE INTERN KOMMUNIKATION, VIDENDELING 
OG FÆLLES GUIDELINES 

Ensartethed, kvalitet og korte sagsbehandlingstider er erklærede mål i den overordnede strategi for 
Danmarks Domstole. Et værktøj til at opnå disse mål er god intern kommunikation, videndeling og 
fælles guidelines. God intern kommunikation og videndeling er desuden vigtigt i forhold til at binde 
organisationen sammen og sikre sammenhæng. I strategiperioden vil vi særligt fokusere på tre 
indsatser:

2.3.1. Bedre platform til intern kommunikation og videndeling
Danmarks Domstoles fælles intranet, Intra, er potentielt den stærkeste kanal til intern videndeling ved Danmarks 
Domstole. Kanalen skal udgøre et helt centralt redskab i domstolenes bestræbelser på at skabe større 
ensartethed, hvis retternes medarbejdere bruger de fælles vejledninger, beskrivelser af bedste 
praksis og videndelingsprodukter, der ligger på intranettet.  

Samtidig skal intranettet være med til at binde organisationen sammen og skabe et fællesskab og en 
fælles reference- og forståelsesramme. Det kræver en omfattende indsats, hvis intranettet skal nå sit 
potentiale hos brugerne.

I den kommende strategiperiode vil vi opstille principper og retningslinjer for Intra og optimere navigation, 
overskuelighed og søgefunktionalitet. Derudover igangsættes en redaktionel oprydning og opdatering af 
kanalen, ligesom der opbygges en klar governancestruktur samt et netværk for ekstranettets lokale redaktører. 
Som led i arbejdet vil det blive evalueret, om der bør indføres flere dialogmuligheder på Intra. 

Formålet er at skabe et intranet, hvor alle medarbejdergrupper kan få indfriet deres informations- og 
videndelingsbehov, og hvor ledelsen kan informere om deres strategiske overvejelser og beslutninger.

Den centrale kommunikationsenhed har ansvar for at drive processen, opstille principper og – med inddragelse af 
domstolenes medarbejdere – skabe ny navigation. Det er også kommunikationsenheden, der har ansvar for 
at optimere Intras søgefunktionalitet. Domstolsstyrelsens enhed for Jura og Forretning har det faglige ansvar 
for fælles tekster og vejledninger på Intra, mens de enkelte retsinstanser har ansvar for egne lokale sider. 
Der er behov for tæt, tværfagligt samarbejde mellem alle relevante enheder og retter for at sikre et overskueligt 
intranet, der fungerer efter hensigten. 

2.3.2. Målrettet medarbejdermagasin
Retten Rundt er Danmarks Domstoles medarbejdermagasin. Magasinet leverer intern videndeling og 
fungerer i vid udstrækning som kulturbærer i organisationen. Det primære sigte er internt, men det sendes 
også til en række eksterne interessenter. Retten Rundt deler domstolenes gode historier og bedste praksis. 
Derudover skal bladet være aktuelt og vedkommende for domstolenes medarbejdere. I løbet af strategiperioden 
vil der blive gennemført en brugerundersøgelse, der skal danne grundlag for en ny strategi for magasinet. Den 
centrale kommunikationsenhed har det redaktionelle ansvar for Retten Rundt og vil også have ansvar for 
brugerundersøgelse og nyt koncept for magasinet. 

2.3.3. Ensartethed gennem fælles guidelines og udtryk udadtil
Danmarks Domstole har et erklæret mål om større ensartethed i opgaveløsningen og i domstolenes udtryk 
udadtil. I denne strategiperiode vil domstolene derfor udarbejde en række fælles guidelines og skabeloner. 

Derudover vil den centrale kommunikationsenhed opdatere og videreudvikle domstolenes fælles designguide, så 
den giver en fælles designmæssig referenceramme og understøtter et professionelt og ensartet udtryk på 
alle kanaler.
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3. EVALUERING
OG OPFØLGNING
Kommunikationsstrategien er drøftet af Ledelsesforum i september 2020 og godkendt af Domstolsstyrelsens bestyrelse i 
november 2020. Domstolsstyrelsen vil udarbejde interne handlingsplaner på relevante områder og 
kommunikationsplaner for alle større initiativer. Kommunikationsstrategien vil halvvejs igennem perioden blive 
evalueret internt, hvorefter eventuelle justeringer foretages for at sikre synergi med Danmarks Domstoles generelle 
strategi. 




