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Öppna källor  
i Acta Publica 
Aktuella källor i Acta Publicas dokumentarkiv

STOCKHOLM 26 JUNI 2020

I Acta Publicas dokumentarkiv finns källdata från cirka 600  
myndigheter och flera tusen olika dokumenttyper. Här berättar  
vi om nya källdata och ger en uppdaterad bild av våra källor. 
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Inledning 
Acta Publica bygger sin informationsinhämtning på öppna och slut-
na källor. Basen i de öppna källorna är de dokument som Acta Publica 
systematiskt och fortlöpande begär ut från fler än 600 olika myndigheter, 
inklusive samtliga kommuner, regioner och domstolar.

Dokumenten skannas och OCR-tolkas innan de läggs in i arkivet där 
kunden på några få sekunder kan söka förekomster i över 60 miljoner do-
kument.1  Acta Publicas arkiv är landets största privatägda med sökbara 
myndighetshandlingar och fylls varje vecka på med cirka 40 000 nya 
dokument. 

Ständig utveckling 
Världen förändras och vi med den. Acta Publicas ökade kundkrets med-
för nya behov av data för att alla bättre ska kunna möta sin verklighet. 
Myndigheter lägger ner och nya skapas. Förändrad lagstiftning, praxis 
och utveckling ställer nya krav på myndigheter som i sin tur genererar 
nya sorters dokument. 

Acta Publicas duktiga medarbetare på research-avdelningen arbetar 
kontinuerligt med att förbättra innehållet i databaserna, och arkivet är 
under ständig utveckling. I denna rapport redogör vi för de viktigaste 
nya källdokument-typerna och sammanfattar våra öppna källor. 

Nya källor i Acta Publicas arkiv 
Tillgångar
Sedan förmögenhetsskatten avskaffades har det blivit komplicerat att få 
insyn i privatpersoners tillgångar. Men det finns tillfällen när dessa redo-
visas med stor noggrannhet och dessutom frivilligt av personerna själva. 
Nämligen i äktenskapsförord, bodelningar och gåvor mellan makar. 

Acta Publica erbjuder cirka 10 års referenser till samtliga dessa doku-
menttyper. Dokumenten visar vilka tillgångar som finns och vilka andra 
ägodelar som personer sätter värde på. Du får därtill reda på hur dessa 
ska fördelas i händelse av till exempel skilsmässa. 

Du kan själv lägga upp egna bevakningar av personer vars tillgång-
ar du vill kunna följa eller granska med Acta Publicas bevaknings- och 
agentverktyg. En ny förekomst i detta register kan förebåda andra skeen-
den, som till exempel kommande insolvens. 

Involverade
Acta Publicas Involverade-register är en systematisk inhämtning av 
dokumenttypen Involverade personer i protokoll. Handlingen upprättas 

1 I april 2020 innehöll Acta Publicas arkiv cirka 40 000 000 dokument.
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under en förundersökning och innehåller namn, personnummer och 
kontaktuppgifter till alla personer som förekommer i målet – tilltalade, 
vittnen, sakkunniga och målsägare, uppgifter som inte är sökbara i dom-
stolarnas datasystem Vera. 

Tjänsten är ett utmärkt verktyg för att kartlägga kopplingar till krimi-
nella personer. Som researcher innebär tjänsten också att du får tillgång 
till en unik telefonbok med direktnummer till alla som blivit berörda av 
ett brott. 

Med databasen får du också större möjligheter att ta reda på vem som 
står bakom en anonym e-postadress eller ett kontantkortsabonnemang. 

Personalia
Frivårdsyttranden är Kriminalvårdens utredningar om en persons liv och 
leverne från tidiga år och framåt. Ofta begär utredarna in information 
från flera myndigheter som normalt omfattas av sekretess, till exempel 
socialnämnder och Försäkringskassan. Därutöver intervjuas personer 
som kan berätta mer om personen, till exempel arbetsgivare, släkt och 
vänner. Yttranden kan också innehålla kontaktuppgifter till källorna. 
Dokumenten ger sammantaget ofta en unik inblick i en persons leverne.  

Frivårdsyttranden är sekretessbelagda hos Kriminalvården men blir 
offentliga när de skickas in till domstol i samband med lagföring. Efter 
lagakraftvunnen dom gallras de dock ut på domstolarna. Acta Publicas 
Personalia ger därmed användaren en unik tillgång till dessa dokument 
som inte går att finna någon annanstans. 
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Tullverket skadeståndsbeslut  
Om Tullverket har beslagtagit varor på felaktiga grunder, orsakat saks-
kador i samband med utredningar eller genomfört husrannsakningar 
hos personer som sedermera friats från brottsmisstankar, så är har den 
drabbade individen rätt till skadestånd. I myndighetens beslut om att 
betala ut pengarna framgår vad som har hänt, och numera även vem som 
har ersatts. 

Tullverket ansåg tidigare att den personuppgiften omfattades av 
sekretess, men efter att Nyhetsbyrån Siren drivit frågan till domstol och 
fått rätt så framgår personuppgifterna. 

Besluten ger en intressant inblick i hur det kan gå till vid Sveriges 
gränsbevakning, och vilka individer som Tullverket väljer att granska 
närmare.2

Regionernas revisionsrapporter
Landets 21 regioner fördelar mångmiljardbelopp över både privata och 
offentliga verksamheter för att kunna sköta sina uppdrag. Då vill det till 
att de sedan kontrollerar hur pengarna används, både kvalitativt och 
kvantitativt. Regionernas revisionsrapporter innehåller ingående uppgif-
ter om allt från hur många patienter en enskild sjukgymnast har träffat 
under ett år eller hur väl en vårdcentral har uppfyllt tillgänglighetsmå-
let, till hur en privatklinik har fuskat med patientredovisning för att lura 
till sig extrapengar.

Swedac – företag som får indragen ackreditering 
I de flesta branscher finns företag vars verksamhet ställer höga krav på 
kvalitet och säkerhet, eftersom motsatsen skulle utsätta människor för 
direkt fara. Myndigheten Swedac har till uppgift att kontrollera dessa 
företag, inom exempelvis konstruktion, livsmedel, vård, miljö och trans-

2 Kammarrätten i Stockholm, dom i mål 9072-19, meddelad 2020-02-06. Acta Publica arkiverar 
kammarrättsdomar sedan 2005.
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port, och ackreditera dem som uppfyller kraven. Följaktligen kan ackre-
diteringar även dras in. Swedacs beslut om att dra in ackrediteringen för 
företag som slutat att uppfylla de krav som ställs återfinns sedan en tid 
tillbaka i Acta Publica.

Tullverket incidentrapporter 
I stort sett dagligen inträffar händelser i Tullverkets verksamhet som 
som orsakar problem eller sätter människor i fara. Dessa händelser 
rapporteras av myndighetens anställda som incidenter, så kallade 
AMA-ärenden. Vill man bilda sig en uppfattning om vad som försiggår 
vid Sveriges gränsbevakning är en läsning av AMA-ärendena att rekom-
mendera. Dessa finns numera att tillgå i Acta Publica.

Åklagarmyndigheten incidentrapporter 
Att åklagare är ett utsatt yrke råder det inget tvivel om. Personerna som 
har till uppgift att lagföra landets farligaste invånare har givetvis många 
fiender. Men hur får man en inblick i vad åklagare utsätts för i yrket 
när hoten och incidenterna inte leder till en rättsprocess? Jo, genom 
myndighetens incidentrapporteringssystem. Acta Publica samlar in rap-
porterna sedan en tid tillbaka, efter att Nyhetsbyrån Siren flera gånger 
har drivit frågan till domstol för att få till stånd ett utlämnande.3  

Handel med utsläppsrätter
Flera av Sveriges största företag och arbetsgivare som är involverade 
i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Systemet 
ställer höga krav på bland annat redovisning och kvalitet. Sakkunniga 
verifierare rapporterar fel till Naturvårdsverket, och dessa verifierings-
rapporter som innehåller brister går nu att hitta i Acta Publica. Det gör 
även alla beslut om att påföra sanktionsavgift för brister i hur handeln 
med utsläppsrätterna har skötts.

Kriminalvårdens efterlysningar
Även personer som har dömts till långa fängelsestraff släpps ibland fria 
efter huvudförhandling, och förväntas sedan själva inställa sig i fängelse 
för att avtjäna straff. Här uppstår förstås en möjlighet att gå under jor-
den och slippa sitta bakom lås och bom – som vissa tar. I Acta Publicas 
arkiv finns Kriminalvårdens efterlysningar av personer som har dömts 
till minst sex månaders fängelse och sedan inte dykt upp för att verkstäl-
la straffet. Grova vålds- och sexualbrottslingar hör till dem som inte sit-
ter i våra fängelser trots att de både har avslöjats och fällts för sina brott.

3 Kammarrätten i Stockholm, dom i mål 183-19, meddelad 2019-03-11 och Kammarrätten i Stock-
holm, dom i mål 5672-19, meddelad 2019-09-25. Acta Publica arkiverar kammarrättsdomar sedan 
2005.  
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Ansvarsnämnden för djurens hälso- 
och sjukvård

2012

Arbetsdomstolen 2008

Arbetsförmedlingen 2008

Arbetsgivarverket 2005

Arbetsmiljöverket 2008

Allmänna reklamationsnämnden 2008

Barn- och elevombudet 2008

Bergsstaten 2005

Bolagsverket 2012

Boverket 2005

Brottsoffermyndigheten 2005

Centrala studiestödsnämnden 2005

Datainspektionen 2005

Diskrimineringsombudsmannen 2007

Djurförsöksetiska nämnder (7 st) 2018

Domarnämnden 2008

Domstolsverket 2009

Ekobrottsmyndigheten 2011

Ekonomistyrningsverket 2009

Elsäkerhetsverket 2005

Energimarknadsinspektionen 2005

Energimyndigheten 2005

Ersättningsnämnden 2013

ESF-rådet 2014

Etikprövningsnämnder (7 st) 2008

EU 2009

Exportkreditnämnden 2011

Fastighetsmäklarinspektionen 2012

Finansinspektionen 2005

Folkhälsomyndigheten 2018

Fortifikationsverket 2005

Försvarets radioanstalt 2012

Försvarsmakten 2005

Försäkringskassan 2005

Förvaltningsrätterna (12 st) 2005

Havs- och vattenmyndigheten 2011

Hovrätterna (6 st) 2005

Hyresnämnden (8 st) 2005

Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd

2005

Högsta domstolen 2005

Högsta förvaltningsdomstolen 2005

Inspektionen för arbetslöshetsför-
säkringen

2008

Inspektionen för vård och omsorg 2013

Institutet för språk och folkminnen 2007

Jordbruksverket 2006

Justitiedepartementet 2005

Justitiekanslern 2005

Justitieombudsmannen 2005

Kammarkollegiet 2005

Kammarrätterna (4 st) 2005

Kemikalieinspektionen 2007

KK-stiftelsen 2011

Kommunerna (över 300 st inklusive 
kommunalförbund) 

2011

Konkurrensverket 2005

Konsumentverket 2006

Kriminalvården 2005

Kronofogdemyndigheten 2005

Kustbevakningen 2005

Lagrådet 2016

Landstingen/regionerna (21 st) 2011

Lantmäteriet 2007

Livsmedelsverket 2006

Luftfartsverket 2005

Läkemedelsverket 2007

Länsstyrelserna (21 st) 2008

Mark- och miljödomstolarna (5 st) 2011

Migrationsdomstolarna (4 st) 2006

Migrationsverket 2005

Myndigheten för radio och tv 2005

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap

2009

Myndigheten för yrkeshögskolan 2009

Naturvårdsverket 2005

Nämnden mot diskriminering 2009

Patent- och registreringsverket 2005

Samtliga dokumentkällor i Acta Publicas arkiv 
Acta Publica hämtar fortlöpande och systematiskt in ett stort antal 
dokument från flera hundra olika myndigheter, kommuner och regioner. 
Nedan beskrivs vilka myndigheter som vi hämtar in dokument ifrån och 
när insamlingen började. 
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Pensionsmyndigheten 2018

Polismyndigheten 2005

Post- och telestyrelsen 2005

Regeringen 2008

Revisorsinspektionen 2005

Riksantikvarieämbetet 2015

Riksbanken 2013

Riksdagens utredningstjänst 2014

Riksdagsförvaltningen 2008

Riksgälden 2017

Riksrevisionen 2008

Riksåklagaren 2005

Sjöfartsverket 2005

Skatteverket 2005

Skolinspektionen 2008

Skolverket/Lärarnas ansvarsnämnd 2013

SMHI 2018

Socialstyrelsen 2005

Spelinspektionen (Tidigare Lotteriin-
spektionen)

2005

Statens ansvarsnämnd 2005

Statens fastighetsverk 2005

Statens inspektion för underrättelse-
verksamheten (SIUN)

2018

Statens institutionsstyrelse (SiS) 2017

Statens konstråd 2008

Statens medicinsk-etiska råd 2008

Statens nämnd för arbetstagares 
uppfinningar (SNAU)

2019

Statens överklagandenämnd 2008

Statistiska centralbyrån 2008

Statsheraldikern 2007

Strålsäkerhetsmyndigheten 2008

Swedac 2019

Svensk forms opinionsnämnd 2013

Svenska kyrkans överklagandenämnd 2005

Sveriges geologiska undersökning 2008

Säkerhets- och integritetsskydds-
nämnden

2018

Tillväxtverket 2009

Tingsrätterna (48 st) 2005

Trafikverket 2010

Transportstyrelsen 2009

Tullverket 2005

Universitet och högskolor 2006

Universitetskanslersämbetet 2013

Utrikesdepartementet 2007

Vinnova 2006

Åklagarmyndigheten 2005

Överklagandenämnden för högskolan 2008

Överklagandenämnden för studie-
stöd

2008


