
Handlingar.se Transparensrapport
2021

Team Handlingar.se
2022-05-31
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 © 2022 Handlingar.se

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv


Det här hände på Handlingar.se 2021
Rapport för transparens och statistik vid Handlingar.se år 2021

Under 2021 gjorde Handlingar Free och Pro-användare på Handlingar.se 740 stycken
förfrågningar om allmänna handlingar!

Denna siffra innehåller privata förfrågningar där alla inte ännu offentliggjorts men som
kommer att offentliggöras inom senast ett år efter initial begäran om allmän handling.

Det som inte är så fullt synligt är det arbete vi i Handlingar.se-gruppen gör bakom kulisserna.
Vi svarar på användarnas frågor, tar bort olämpligt material och underhåller Öppna
Registret. Detta register, publicerad som öppna data på dataportal.se innehåller information
om offentligt ägda organisationer som styrs av politiska representanter och ägs av de
svenska skattebetalarna. Dessa organisationer är myndigheter, bolag, föreningar och
stiftelser som är statliga, regionala och kommunala. I registret så finns de flesta generella
kontaktuppgifterna till dessa, främst registraturen.

Den vägledande visionen för Handlingar.se är att plattformen är ett permanent, offentligt
arkiv med förfrågningar och svar om allmänna handlingar, öppet och tillgängligt för alla. Vi är
därför glada att rapporten kommer presentera att vi har få fall från 2021 där information
behöver modereras eller helt tas bort från plattformen.

Vi som volontärer agerar dock så snabbt vi kan om problematiskt innehåll rapporteras till
oss. Och för att hjälpa alla att förstå exakt vad som har tagits bort och varför, när det är
möjligt, registrerar vi dessa detaljer på sidan av begäran.

I en värld där teknologiutvecklingen sker exponentiellt och juridik och demokratiska
processer går långsammare så kan statistik hjälpa oss att se hur de juridiska och
organisatoriska förutsättningarna står sig mot dagens behov om digitalisering. Vi är glada
om att vara först med att tillhandahålla statistik över hur offentlighetsprincipen fungerar.

I år utökar vi för första gången våra ansträngningar för öppenhet ytterligare med denna
rapport där vi kommer att sammanfatta statistik på plattformen gällande borttagning av
information, kategorier av myndigheter och status på förfrågningar gjorda på plattformen.

För att tillåta 12 fulla månaders tidsperiod av data så använder vi datumen för rapporten
mellan 2021-01-01 och 2021-12-31.

Fakta och siffror 2021
● Handlingar.se är ett projekt av ideella föreningen Open Knowledge Sweden (OKS).

Handlingar.se drivs av en grupp volontärer inom föreningen.
● 200 framgångsrika förfrågningar
● 30 icke-framgångsrika frågor
● 40 oupplösta frågor
● 12 delvis framgångsrika frågor
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Statistik per kategori

Förfrågningar flaggade för moderatorers uppmärksamhet

Tabellen visar orsakerna till att förfrågningar rapporterades för uppmärksamhet i år.

Anledning för flaggning Antal

Innehåller personuppgifter 1

Begäran om personlig information 1

Kommentar:

En handling med översiktlig information för ett projekt innehöll ett komplett personnummer.
Sedan dess innehåller nu varje begäran om allmän handling en uppmuntran till myndigheter
att maska de fyra sista siffrorna i personnummer i korrespondens och begärd handling.

Även detta kan vara aktuellt för flaggning:

Antal

Inte en giltig begäran 0

Spam 0

Innehåller ärekränkande material 0

Kommentar:

Handlingar.se är stolta att presentera dessa punkter då vi inte har uppmärksammat något
spam, ärekränkande material eller att en myndighet påpekar att en förfrågan inte är giltig.

Vi kan gissa att våra ansträngningar för att även utbilda våra användare via Hjälp-sidorna,
via bloggen om hur man ställer frågor om information via Handlingar.se samt våra
nylanserade användarvillkor med uppförandekod hjälper till att tydliggöra vad som är OK.
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Användarkonton

Handlingar.se hade en procentuell ökning av aktiverade konton med 237% jämfört med året
innan.

Anledning för avstängning av konto Antal

Imitation av person 1

Kommentar:

Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 18 §1 lyder som följande: “En myndighet får inte på
grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling efterforska vem denne är eller
vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att
myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut.”

Som exempel kan undantag vara om informationen som du begär ut är en handling som
omfattas av sekretess som till exempel rör en persons hälsa.

I och med bestämmelsen i Tryckfrihetsförordningen är det möjligt att använda sig av en
pseudonym. Även Handlingar.se tillåter detta om användare inte imiterar en annan person.

Handlingar Pro
Ytterligare verktyg för att hantera svar från myndigheter aktiverades under 2021, så kallat
Handlingar Pro. Flertalet organisationer har använt Pro för att göra research under året.

1 https://lagen.nu/1949:105#K2P18S1
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Statistik över förfrågningar och myndigheter

Myndigheter med flest
förfrågningar

Antal

Stockholms stad 28

Arbetsförmedlingen 20

Folkhälsomyndigheten 9

Flest framgångsrika
förfrågningar

Procent av
antal

Stockholms stad 55%

Arbetsförmedlingen 90%

Folkhälsomyndigheten 65%

Försenat svar på förfrågningar Procent av
antal

Malmö 60%

Region Jönköpings län 40%

Trafikverket 25%

Hitta mer aktuell statistik här: https://handlingar.se/sv/statistics

I samband med denna rapport lanserar vi också möjligheten att titta på den senaste
användarstatistiken på övergripande nivå. Genom att titta där och bläddra bland
förfrågningar på plattformen kan du filtrera fram statistik mellan olika tidsperioder och från
olika myndigheter. Du kan även använda avancerade sökfunktioner och instruktioner för
detta finns att hitta på Handlingar.se Hjälp-sida för Avancerad sökning.
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Analys och reflektioner från 2021

Avsaknad av offentlig statistik
Den statistik som ligger till grund för denna transparensrapport är tillgänglig för alla på
Handlingar.se. Denna rapport påvisar även avsaknaden av just offentlig statistik gällande hur
myndigheter hanterar offentlighetsprincipen i grundlagen och hur regelefterlevnaden sker.
På det sättet fungerar Handlingar.se som en slags demonstrator och utvärderingsverktyg för
myndigheter att kunna göra så kallad “benchmarking” för att jämföra kvalitet i bland annat
service. Användandet av Handlingar.se 2021 har hjälpt till i att uppmärksamma skillnader.

En renässans för upplysning och nyfikenhet

Det finns många lärdomar från 2021 att ta med sig in i fortsatt utveckling av
offentlighetsprincipen och Handlingar.se under 2022. En av de huvudsakliga lärdomarna är
att Handlingar.se når människor som tidigare inte verkar ha känt till eller använt sig av
offentlighetsprincipen. Vi ser en möjlighet att fortsätta demokratisera rätten att ta del av
allmänna handlingar och skattefinansierad information så att människor kan att förbättra och
utveckla sitt liv, en verksamhet och samhället i stort. Därför drar vi även slutsatsen om att
fortsätta utöka dokumentationen och utbildande material via bloggen och kompletterande
kanaler. Utbildning av medborgare och myndigheter är generellt den viktigaste aspekten för
att öka kvalitet på båda sidor i begäran om allmän handling för att alla ska få större nytta.

Handlingar.se är sökmotoroptimerad och plattformen har under 2021 nått personer som
hittar in via sökmotorer baserat på tidigare förfrågningar som gjorts. En utmaning som blivit
tydlig under 2021 är att människors frågor är för breda i sina formuleringar och inte tillräckligt
konkreta. Här engagerar vi oss i att utbilda våra användare i att vara så konkreta och precisa
som möjligt - både för att öka sina chanser att få tag i det som de har behov av men även för
att korta ned handläggningstiden för myndighetens organisation och medarbetare.

Myndighetsservice

Det finns tydliga skillnader att observera i myndighetsservice från användningen under 2021.
Vi tror att korrespondensen som förs offentligt mellan myndighet och medborgare kan ligga
till grund för forskning och förbättring för båda parter kring en begäran om allmän handling.
Det kan även bidra till att förbättra dokumentationen och instruktioner till användare. Utöver
detta kan det även möjliggöra för myndigheter att lära av varandra i offentlig korrespondens
med medborgare som finns offentligt arkiverat på plattformen.

Autosvar från myndigheter

Vi har tidigare i vår bloggat om autosvar från myndigheter och att dessa kan oroa
användare. I autosvar bekräftas det ofta att myndigheten tagit emot användarens fråga och
att myndigheten ska svara. Tyvärr kan vi konstatera att flera förfrågningar inte får svar efter
autosvar. Flera av dessa autosvar kan även leda till att användare inte uppdaterar statusen
på sin begäran och sedan inte återvänder till sin begäran när det faktiska svaret kommer. I
slutändan leder detta till tid och resurser som slösas bort för båda parter i ärendet.
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Sekretessbeläggningen tar tid och försämrar svarstider

Det går att se ett samband mellan informationsklassificering, sekretessbeläggning och
maskning av känsliga uppgifter som inte kan lämnas ut offentligt på Internet. Denna process
leder ofta till långsamma och tidskrävande svar. Detta är ett av målen med Handlingar.se -
att hjälpa myndigheter att slippa göra om samma klassificering och handläggning för en
allmän handling som redan behandlats och lämnats ut offentligt. Nuvarande lagar som
Avgiftsförordningen, Offentlighets- och Sekretesslagen samt felaktig användning av
Dataskyddsförordningen kan förhindra transparens, insyn och effektivisering. Detta drabbar
inte bara skattebetalarna som finansierar myndigheterna utan även Sveriges demokrati. Det
kan vara skadligt för förtroendet till myndigheter, politiker och demokrati under detta valår
2022. Det hävdas emellanåt att material inte finns digitalt eller att det finns digitalt men att
det inte går att exportera och lämnas ut. Här går det att tvivla på om det kan vara sant och
rimligen går det att fråga sig om det verkligen ska kunna vara så i Sverige under år 2021.

Avgifter stävjar intresse och insyn

Användare svarar sämre eller inte alls efter information om avgift. Det finns en tydlig trend
att användare inte svarar myndigheter efter att ha fått information om avgift för en begärd
allmän handling, exempelvis kopieringsavgift. Det som användare begär ut kan
sekretessbeläggas, ofta med hävisning till affärsuppgifter och juridisk hänvisning till
Offentlighets- och sekretesslagen (2009). Detta verkar så att säga stänga dörren till
användarens fortsatta intresse och möjlighet att ta reda på att handlingen innehåller
informationen som användaren söker efter. Eventuella avgifter kan uppfattas som dubbel
beskattning, det vill säga att medborgaren som redan betalat skatt för upprättandet och
underhållandet av information tvingas betala en dubbel skatt för att ta del av den.

E-post och svarta hål

Ett problem som börjar trenda under 2021 är att vissa myndigheter inte svarar på
förfrågningar och att endast automatiska svar ges, om ens det. Detta kan ha att göra med
tekniken kring e-post och att automatiska spam-filter helt enkelt misstar legitima
meddelanden från Handlingar.se för spam. Plattformen har idag nödvändiga inställningar för
att skicka betrodda e-postmeddelanden och kan även validera när e-postmeddelanden går
fram. Varför alla förfrågningar inte får ett svar visar på olika utmaningar som inte
nödvändigtvis är kopplat till tekniken utan att det helt brister i hantering hos myndigheter.

Psykologisk krigföring och fejknyheter
Desinformationskampanjer och fejknyheter florerade i Sverige under pandemin Covid-19 och
2021. Vissa av dessa riktade in sig på myndigheter. I dessa fall kan frågor och svar mellan
medborgare och myndigheter hjälpa till att bemöta felaktig och information som cirkulerar -
samtidigt som medborgare utbildas i informationsinhämtning och källkritik. På Handlingar.se
kan endast myndigheter representera sig själva och svara på frågor med allmänna
handlingar samtidigt som det är ett oberoende offentligt arkiv. Under 2021 har vi kunnat följa
förfrågningar som besvarat frågor som “hur mycket en dos Covid-19 vaccin kostar”.
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Plattform på styva linan
Under 2021 har vi vidareutvecklat hur vi arbetar med personuppgifter. Vi balanserar mellan
allmänintresset och att skydda personuppgifter. Vi arbetar med GDPR så långt det går i
kombination med att ha ett utgivarbevis med ansvarig utgivare. Som ett projekt som drivs av
volontärer så försöker vi hela tiden hitta en balans i att uppmuntra och stödja allmänintresset
och samtidigt skydda personuppgifter och censurera förargelseväckande förfrågningar.

Donera

Vill du donera till Handlingar.se ideella ändamål om en digitaliserad offentlighetsprincip som
fungerar för alla? Gå till vår sida för donationer på https://okfn.se/donera/ eller
https://opencollective.com/handlingar.

Tack för att du läste ända hit!

Det här är första gången vi har sammanställt en sådan här rapport för transparens på
Handlingar.se. Detta är något vi utforskar att fortsätta med på olika sätt. Vi verkar för
starkare digital insyn i myndigheter och det är bara rätt att vi praktiserar det själva.

Hör av dig till oss om du har intresse av att ställa upp som volontär i föreningen Open
Knowledge Sweden och vid projektet Handlingar.se. Vi välkomnar alla former av donationer
och du kan besöka vår sida för volontärer för att läsa mer om uppgifter! Du kan även höra av
dig till oss om du har önskemål, intresse kring samarbete om statistik som du önskar att se i
kommande Transparensrapporter, eller om du vill veta mer om ovanstående statistik -
vänligen e-posta oss på handlingar@okfn.se eller via någon av våra andra kanaler!

Vi kommer återkomma så snart som brådskande modereringsarbete är klart!

Information för bättre beslut - för din rätt att veta!

Team Handlingar.se

https://about.handlingar.se/

Open Knowledge Sweden

https://okfn.se/

—
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