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Dataskydd och behandling av personuppgifter vid Sveriges författarfond 

Med stöd av olika statliga förordningar fördelar författarfonden individuell biblioteksersättning samt 

stipendier, bidrag och stöd till enskilda litterära upphovsmän och översättare. Inkomna handlingar 

registreras i ärendehanteringssystem. Författarfonden administrerar och utbetalar också löner till 

anställda samt arvoden till ledamöter i styrelse och stipendieråd. För denna administration krävs att 

författarfonden hanterar personuppgifter och för olika slags register. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Sveriges författarfond (org.nr 202100-3583) är personuppgiftsansvarig för behandling av 

personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning 

och hanteras med respekt för den personliga integriteten. 

 

Rättslig grund 

Verksamheten regleras i flera statliga förordningar 1; den rättsliga grunden för all behandling av 

personuppgifter är således att det är fråga om myndighetsutövning och en uppgift av allmänt 

intresse. 

 

Offentlighetsprincipen m.m. 

Eftersom det är fråga om myndighetsutövning gäller för offentlig verksamhet sedvanliga krav på 

rättssäkerhet, öppenhet och insyn; exempelvis är förvaltningslagen samt offentlighets- och 

sekretesslagstiftningen tillämpliga på författarfondens verksamhet. Personuppgifter som behandlas 

av Sveriges författarfond är således del av allmänna handlingar och som sådana i princip offentliga. 

Detta betyder också att uppgifterna kan komma att begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, 

liksom att uppgifter som inkommit (exempelvis via ansökningar) eller upprättats, måste sparas och 

arkiveras i enlighet med de lagar och regler som gäller för statliga myndigheter och andra organ som 

förvarar allmänna handlingar. Vissa register uppdateras för att hållas aktuella, men personuppgifter i 

de inkomna handlingarna kan normalt inte rättas eller raderas. 

För det allmännas intresse informerar vi om vår verksamhet och meddelar normalt beviljade 

stipendier på webbplatsen. Om någon av personliga skäl motsätter sig publicering på webbplatsen, 

prövar vi det i särskild ordning. Sådan anhållan kan göras i separat mejl eller brev till författarfondens 

kansli. 

 

Insamling och behandling av personuppgifter 

Nedan följer en beskrivning av vilka personuppgifter författarfonden behandlar i verksamheten. 

För att beräkna och fastställa individuell biblioteksersättning behandlas följande personuppgifter: 

Namn; personnummer; samordningsnummer; utgivna verk som förekommer i författarfondens 

undersökning av biblioteksutlåningen (egna eller i samarbete med annan upphovsman/översättare); 

 
1 I huvudsak: förordning (1962:652) om Sveriges författarfond, förordning (2019:1269) om statsbidrag till 
konstnärer samt förordning (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.  



SVERIGES FÖRFATTARFOND 2022-08-05 
  

fastställd utlåning och i förekommande fall utbetald ersättning; samt kontakt- och 

utbetalningsuppgifter. 

För att administrera, bereda och besluta om ansökningar om stipendier, bidrag och stöd behandlas 

följande personuppgifter: 

Namn; personnummer; ärendenummer; kontaktuppgifter; samtliga övriga uppgifter som lämnas i 

ansökan: yrkeskategori/genre, sökt stipendium, åberopad produktion, beskrivning av den litterära 

verksamheten, annan yrkesverksamhet, fastställd förvärvsinkomst, förmögenhet och skulder samt 

företagsform; erhållna stipendier. 

I stipendieberedningen behandlas de personuppgifter som lämnats i ansökan. När det gäller 

åberopad produktion och tidigare erhållna stipendier kan de kontrolleras och kompletteras. Vissa 

uppgifter sammanställs tillfälligt under den tid ett ärende är aktuellt; efter att ärendet är avslutat 

finns uppgifterna kvar i den allmänna handling som ansökan utgör. För utbetalning av stipendier 

sparas kontakt- och utbetalningsuppgifter. 

För hantering av löner och arvoden hanteras följande personuppgifter: 

Namn; personnummer; kontakt- och utbetalningsuppgifter; utbetald lön eller arvode. 

 

Dataskydd och personlig integritet 

Sveriges författarfond ansvarar för att de personuppgifter som behandlas i verksamheten endast 

används för avsedda ändamål, samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning. 

Författarfondens server – där bland annat databaser och webbplats återfinns – administreras av 

externt företag. I ett särskilt s.k. personuppgiftbiträdesavtal regleras att företaget endast får 

behandla personuppgifter i enlighet med författarfondens skriftliga instruktioner. Företaget ansvarar 

också för en så kallad brandvägg, vilken utgör det tekniska skyddet mot dataintrång. 

Författarfonden organiserar verksamheten så att största möjliga hänsyn tas till den personliga 

integriteten. Systemen som innehåller personuppgifter är lösenordsskyddade. Lokalen är försedd 

med larm och fungerade skalskydd. 

 

Dina rättigheter 

Du har rätt att begära registerutdrag och rättelser rörande vår behandling av dina personuppgifter. 

Men eftersom författarfonden lyder under offentlighetsprincipen och följer arkivregler för statlig 

verksamhet kan uppgifterna normalt inte raderas. 

Klagomål angående behandlingen kan göras till Sveriges författarfond. Om du är missnöjd med 

fondens hantering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. 

 

Kontakt och dataskyddsombud 

Författarfondens kontaktuppgifter: Box 6243, 102 34 Stockholm, svff@svff.se eller 08/440 45 50. 

Författarfondens särskilt utsedda personuppgiftsombud kontaktas på samma sätt. 

mailto:svff@svff.se

