
 
 
 

Nye retningslinjer om grimt sprog og dårlig opførsel  
 

Fra 1. september 2017 er der nye retningslinjer for, hvordan vi taler og opfører os over for hinanden 

i Kriminalforsorgen. 

 

Det skal være slut med at tale grimt og opføre sig dårligt. Både over for medindsatte og over for 

personalet.  

 

Det handler om respekt! 
 

Det handler om at behandle sine medmennesker med helt almindelig respekt.  

 

Grimt sprog handler altså ikke om, at du ikke må bruge bandeord, men om at du skal tale pænt og 

ordentligt til og med personalet og dine medindsatte. 

 

Det dur for eksempel ikke at kalde nogen luder, nazisvin eller snotabe. Det dur heller ikke at sige 

”Jeg knepper din mor” eller ”Fuck dig”. 

 

Det dur heller ikke at give nogen fingeren, at rulle med øjnene eller slå hårdt i bordet for at 

understrege en pointe.  

 

Hvad sker der, hvis du taler grimt eller opfører dig dårligt? 
 

Som noget nyt stiger straffen for grimt sprog og dårlig opførsel fra 1. september 2017. Du skal 

derfor regne med at få strafcelle, hvis du taler grimt eller opfører dig dårligt. 

 

Hvis du sidder i et åbent fængsel, vil det desuden blive overvejet, om du skal overføres til et lukket 

fængsel. 

  

Hvem bestemmer, hvad der er grimt sprog og dårlig opførsel? 
 

Der kan være forskellige meninger om, hvad der er grimt sprog og dårlig opførsel. I forhold til de 

nye retningslinjer er det en forhørsleder, der i den enkelte situation bestemmer, om ord eller 

opførsel overskrider reglerne.  

 

Du vil altid blive hørt om sagen, hvis der bliver tale om en straf.  

 

Hvorfor er der kommet nye retningslinjer? 
 

Mange indsatte og ansatte har længe følt sig generet af den grimme tone, der sommetider er i 

fængsler og arresthuse. De nye retningslinjer skal være med til at nedbringe konfliktniveauet i sager 

om vold og trusler og skabe en bedre tone og et bedre miljø for både indsatte og personale. 

 

Det er justitsministeren, der sammen med Kriminalforsorgen har besluttet, at vi skal have gjort 

noget ved den rå tone, og at straffen derfor skal stige ved grimt sprog og dårlig opførsel.  
 

 



 
 
 

De nye retningslinjer for grimt sprog og dårlig opførsel  
 
Grimt sprog og dårlig opførsel har hidtil kunnet give en advarsel, en bøde eller betinget strafcelle.  

 

Fra 1. september 2017 vil den normale straf dog stige til: 

 

1. gang: ubetinget strafcelle i 3-5 dage 

2. gang: ubetinget strafcelle i 5-7 dage 

3. gang: ubetinget strafcelle i 7-10 dage 

 

Hvis du sidder i et åbent fængsel, kan du alt afhængigt af omstændighederne desuden overføres til 

lukket fængsel.  

 

Hver 3. måned viskes tavlen ren 
 

Der tælles episoder sammen for tre måneder ad gangen. Det vil sige, at fra første gang der gives en 

straf for grimt sprog eller dårlig opførsel, så tæller vi.  

 

Går der tre måneder eller mere, før der igen gives en straf, så viskes tavlen ren, og episoden tæller 

altså ikke som 2. gang, men som 1. gang.  

 

Du vil altid blive hørt om sagen 
 

Hvis det bliver indberettet, at du har brudt reglerne over for personale eller medindsatte, vil du blive 

hørt om situationen.  

 

Der vil blive skrevet en rapport om episoden, og du vil blive indkaldt til et forhør.  

 

Du vil på den måde altid blive hørt om situationen og få mulighed for at fortælle, hvordan du har 

oplevet episoden.  

 

Straf besluttes af en forhørsleder 
 

Efter forhøret vil forhørslederen tage stilling til, hvad der skal ske, og eventuelt give dig en straf. 

Det er altså ikke det involverede personale, der beslutter, om du får en straf eller ej, men en 

forhørsleder.  

 

Du har mulighed for at klage 
 

Hvis du er utilfreds med afgørelsen i en sag, så tal med personalet. De kan fortælle dig om reglerne 

for at klage. 

 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen, 26. juli 2017 

 

 


