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Forlag og forfattere afslutter MeToo-undersøgelse 
 

Den af Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag iværksatte ano-

nyme advokatundersøgelse vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem 

forlag og forfatterstand er nu afsluttet.  

 

Advokat Pernille Backhausen, som har været ansvarlig for undersøgelsen, konkluderer: 

 

”Der er ikke noget i indberetningerne, der tyder på, at branchen har et omfattende 

problem med uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlag og for-

fatterstand. Indberetningerne tegner således ikke et generelt billede af, at branchen 

har grundlæggende strukturelle udfordringer. Der er tale om enkeltstående hændel-

ser, der ligger inden for, hvad man - desværre - vil genkende i de fleste brancher. Ind-

beretningerne og hændelserne har dog naturligvis den individuelle alvor, som indbe-

retningerne af hændelserne angiver at have.” 

 

I alt er der modtaget 72 indberetninger, hvoraf 30 ligger inden for undersøgelsens ramme og oply-

ser om uønsket seksuel opmærksomhed i form af bemærkninger, fysisk berøring og opfordring til 

at bytte seksuel opmærksomhed mod positiv behandling. 18 af disse episoder ligger indenfor de 

sidste 10 år. 

 

Formand for Dansk Forfatterforening, Morten Visby, udtaler: 

 

”Rapporten vidner om enkelte oplevelser af en karakter, som er uforenelig med et 

professionelt og velfungerende samarbejde mellem forlag og forfatterstand. Men 

når man tænker på den store modtagergruppe for undersøgelsen, er der ikke noget, 

der tyder på, at der er tale om en massivt rådden kultur, men snarere om nogle få 

enkeltpersoner med en grænseoverskridende adfærd. Der er ikke grund til at tro, at 

disse enkelthændelser er kendetegnende for branchen generelt. Det er jeg meget 

glad for. Men vi skal som branche være bedre til at sikre, at man ikke står alene, hvis 
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man har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed i samarbejdet mellem forfatters-

tand og forlag. Jeg vil arbejde for, at vi i løbet af de kommende måneder udarbejder 

et konkret og forpligtende samarbejde mellem forlag og forfatterforeninger.”  

 

Direktør for Danske Forlag, Christine Bødtcher-Hansen, udtaler: 

 

”Det er godt at konstatere, at undersøgelsen ikke tyder på, at der i forholdet mellem 

forfatterne og forlagene er tale om strukturelle udfordringer ift. uønsket seksuel op-

mærksomhed. Men vi noterer også, at der er forfattere, som har haft dårlige ople-

velser i samarbejdet med deres forlag. Som forlag har vi et stort ansvar for, at der er 

et godt og professionelt miljø i branchen, og vi ser frem til et mere formaliseret sam-

arbejde med forfatterforeningerne, som skal understøtte en branche, hvor vi be-

handler hinanden med respekt.” 

 

Formand for Danske Skønlitterære Forfattere, Peter Adolphsen, udtaler: 

 

”Danske Skønlitterære Forfattere er meget glade for, at det nu er lykkedes at gen-

nemføre en undersøgelse af uønsket seksuel opmærksomhed i snitfladen mellem for-

fattere og forlag i samarbejde med Danske Forlag og Dansk Forfatterforening. Det 

ville vi som relativt lille forening ikke have været i stand til at gennemføre på egen 

hånd. Vi ser frem til et godt samarbejde i det videre forløb med undersøgelsens re-

sultater og fremtidig ageren på dette område.” 

 

Links 

• Abstract af redegørelse om indberetninger til undersøgelse af kulturen vedrørende uøn-

sket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlagene og forfatterstanden. 

• Om undersøgelsen. 

• Opsamlingsskema over indberetninger indenfor undersøgelsens ramme. 
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https://danskeforlag.dk/media/2056/070d-abstract-fra-rapport.pdf
https://danskeforlag.dk/media/2056/070d-abstract-fra-rapport.pdf
https://danskeforlag.dk/media/2054/070a-bilag-1-om-undersoegelsen.pdf
https://danskeforlag.dk/media/2055/070b-bilag-2-opsamlingsskema-over-indberetninger-indenfor-undersoegelsens-ramme.pdf

