
 

 

  20. oktober 2020 

   

Om undersøgelse vedr. uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfla-

den mellem forlag og forfatterstand 

 

1. INDLEDNING OG FORMÅL 

Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag har taget initiativ til, at 

der bliver udført en undersøgelse vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen 

mellem forlag og forfatterstand.  

 

Med undersøgelsen ønsker organisationerne at belyse, hvordan vi konstruktivt og fremadrettet 

kan opnå en sund kultur i kontaktfladen mellem forfatterstand og forlag. 

 

Vi opfordrer alle til at indberette eventuelle upassende hændelser eller adfærd, som har karakter 

af uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlagene og forfatterstanden.  

 

2. HVEM STÅR BAG UNDERSØGELSEN? 

Undersøgelsen er bestilt af Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske 

Forlag. 

 

3. HVEM UDFØRER UNDERSØGELSEN? 

Ordningen vil blive håndteret og administreret af SIRIUS advokater som uvildig tredjepart.  

 

Advokat Pernille Backhausen, som har erfaring fra tilsvarende undersøgelser bl.a. for Forfattersko-

len, vil lede det team, der håndterer indberetninger. 

 

Det er alene SIRIUS advokater, der har direkte adgang til de indberetninger, der bliver indgivet via 

ordningen. Eksempler på vidnesbyrd i form af indberetninger vil blive anonymiseret inden videregi-

velse til Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag, ligesom SIRIUS 

advokater vil vurdere, om der er mønstre i indberetningerne.  

 

SIRIUS advokater afgiver en rapport til Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere 

og Danske Forlag, som forventes klar før jul. 
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4. HVAD SKAL UNDERSØGELSEN AFDÆKKE? 

Undersøgelsen skal afdække uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlag og for-

fatterstand. Undersøgelsen har fokus på krænkelser begge veje, dog ikke på krænkelser internt 

blandt forlagsmedarbejdere.  

 

5. HVEM ER INDBERETTER-MÅLGRUPPEN? 

Målgruppen for indberetninger er forfatterstanden, hvorved bl.a. forstås forfattere, oversættere 

og illustratorer. Derudover ønskes indberetninger fra personer, der er eller har været ansat på for-

lag, eller som udfører forlagsfunktioner for et forlag, f.eks. eksterne redaktører. 

 

6. UNDERSØGELSENS KARAKTER 

Der er tale om en kvalitativ undersøgelse baseret på vidnesbyrd i form af indberetninger. Anmelde-

ren kan være anonym, og vidnesbyrdene vil blive anonymiseret. Undersøgelsen vil blive udmøntet i 

en rapport, som vi forventer kan være klar før jul.  

 

7. ER ANMELDER ANONYM? 

Alle indberetninger til ordningen behandles strengt fortroligt af SIRIUS advokater, der som uvildig 

tredjepart administrerer ordningen. Indberetninger er anonyme, og indberetterens identitet vil så-

ledes alene være kendt, hvis vedkommende angiver sine personoplysninger i selve indberetningen. 

Af hensyn til analysearbejdet lægges op til, at indberetteren skal oplyse køn, rolle i bogbranchen, 

tidspunkt for hændelsen og sammenhængen hvori den indgår. 

SIRIUS advokater videreformidler under alle omstændigheder indberetninger til Dansk Forfatter-

forening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag uden at oplyse, hvorfra indberetnin-

gerne stammer.  

Hvis indberetteren ønsker det, kan vedkommende til enhver tid bede om, at SIRIUS advokater slet-

ter vedkommendes personoplysninger fra en indberetning.   

 

8. PERSONDATA 

Behandling af personoplysninger afgivet i forbindelse med undersøgelsen er underlagt gældende 

regler om databeskyttelse.  

 

Da det er SIRIUS advokater, der administrerer ordningen, fungerer de som databehandler for 

Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag, der er fælles dataan-

svarlige.  

 

Der er indgået en databehandleraftale mellem parterne, som blandt andet instruerer SIRIUS advo-

kater i ikke at udlevere personoplysninger om en indberetter til de dataansvarlige.  
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Medmindre indberetningen er foretaget anonymt, betyder indberetningen, at SIRIUS advokater vil 

behandle personoplysninger om indberetteren. Dette vil i givet fald ske med hjemmel i det sam-

tykke, som indberetteren har givet ved at foretage indberetningen. Under alle omstændigheder vil 

SIRIUS advokater behandle personoplysninger om den indberettede person og eventuelle andre 

personer omtalt i indberetningen. Disse personoplysninger er som oftest navn og kontaktdetaljer, 

beskrivelse af det indberettede forhold, hvilket kan omfatte et eller flere potentielt strafbare for-

hold og/eller ansættelsesretlige belastende forhold.  

 

Almindelige personoplysninger om andre end indberetteren selv behandles med hjemmel i person-

dataforordningens artikel 6, litra f, hvorefter den dataansvarlige må behandle personoplysninger, 

når vedkommende forfølger en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller 

grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, 

går forud herfor. De dataansvarliges legitime interesser består i at ville værne om og beskytte og 

fremme miljøet omkring forfattere og forlag, samt at forebygge og afsløre forhold med mulig ska-

devirkning for branchen som helhed. 

 

Personoplysninger i og forbundet med en indberetning opbevares så længe, det er nødvendigt af 

hensyn til de formål, som oplysningerne er indsamlet til, og den specifikke periode for opbevaring 

vil afhænge af indberetningens indhold.  

 

En indberetter har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som SIRIUS advokater 

behandler på vegne af Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag 

om vedkommende, ligesom vedkommende kan bede om berigtigelser eller blokering af oplysnin-

ger, som er urigtige.  

 

Hvis du har foretaget en indberetning, kan du tage kontakt til SIRIUS advokater på forfatterstan-

den@siriusadvokater.dk vedrørende indsigt, berigtigelse, blokering, ændringer eller sletning af 

dine oplysninger.  

 

Hvis en indberetter trækker sit samtykke til behandling af vedkommendes personoplysninger til-

bage, vil SIRIUS advokater ikke længere have mulighed for at behandle den del af indberetningen, 

som vedrører indberetteren, da behandlingen kræver vedkommendes samtykke.  

 

Indberetteren har ret til at klage over behandling af personoplysninger i forbindelse med undersø-

gelsen. En sådan klage kan indleveres til Datatilsynet: Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 

33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

 

9. SPØRGSMÅL 

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til advokat Pernille Backhausen fra SIRIUS advokater på e-

mail: PB@siriusadvokater.dk. 
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