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Kort om Kungliga biblioteket 

 

• Historiska samlingar: från kilskrift till USB-stickor 

• Pliktleveranser av tryckt material  

sedan 1661, av audiovisuella medier sedan 1979 

• Robotinsamling av den svenska webben  

sedan 1997 

• 18 miljoner objekt 

• Över 8 miljoner timmar rörlig bild och ljud 

• Samordnar det svenska biblioteksväsendet 
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Foto: Jens Gustavsson 



Kort om e-pliktslagen 

 

E-plikten är ett komplement till pliktexemplarslagen (Lag 1993:1392) 

 

Lagen omfattar visst material publicerat från 1 januari 2015 

 

Den pekar ut två leverantörsgrupper: enskilda och myndigheter  
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Vilka ska leverera? 

 

De som har ett automatiskt grundlagsskydd för sin utgivning. Föreningar, 

organisationer, dagspress, radio & TV, förlag, publicister m.m.  

Aktörer som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt material  

 

 

Kommunala myndigheter och statliga myndigheter under regeringen 

(t.ex. Arvika kommun, Skolverket och Stockholms universitet) 
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Leverantörer inom kommun och landsting 

 

• Kommun-/landstingsstyrelsen juridiskt ansvariga  

• Nämndernas material ska levereras 

 

• Inte kommunfullmäktige 

• Inte kommunala bolag (så gott som aldrig)  
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Vad ska levereras? 
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Formen 

Enstaka filer av avslutad och permanent karaktär 

Ingen komplicerad filstruktur (en resurs uppbyggd av flera olika element) 

Innehåll 

Tillgängliggjort och riktat till allmänheten 

Myndighetsutövande till sin karaktär, inget som rör förvaltningen 

Informerar inom myndighetens verksamhetsområde 

Inte förvaltningsärenden, arbetsunderlag och internt riktat material 

 

 



Exempel på material 

Leveranspliktigt 

Rapporter 
Årsredovisningar 
Vägledningar 
Råd & anvisningar 
Nyhetsbrev 
Tidskrifter & broschyrer 
Informationsmaterial 

 

Ej leveranspliktigt 
 
 

Kallelser & protokoll 
Remissvar 
Beslut 
Plankartor och ritningar 
Delrapporter 
Författningar och föreskrifter 
Förarbeten och rättspraxis 
Budgethandlingar 

SiteVisiondagarna, 18 oktober 2016 



Lätt att leverera! 

Myndigheter behöver inte leverera 

publikationer med komplex struktur 

Lätt att leverera – men bara om det är 

en ”egentlig myndighetspublikation”! 
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Både tryckt och digitalt! 

 

För myndigheter gäller att både den analoga och den digitala utgåvan av 

publikationen är leveranspliktig.  

 

 

 

 

 

OBS! Endast elektroniskt material publicerat under 2015 eller senare omfattas. 
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Film och podcast  
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Samarbete mellan myndigheter 

Leverantörer som ingår i samarbetet gör upp sinsemellan vem som ska leverera. 
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Exempel på vad som inte ska levereras 
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Sociala medier  

Inlägg på exempelvis Facebook, Twitter och Instagram är endast leveranspliktiga 

om de är ”egentliga myndighetspublikationer”. 
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Våra leveransmetoder 
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Registrering för leverantörer 
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https://e-plikt.kb.se 



Metadata – viktigt för att hitta materialet! 
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Summa summarum 

 

• Det myndigheter ska leverera till e-plikten är egentliga myndighetspublikationer.  

• E-plikten gäller bara för det som är publicerat på webben från 1 januari 2015. 

• Det ska vara lätt för myndigheter att leverera därför behöver de inte skicka sånt som 

har en ”komplex struktur”, alltså webbsidor som är uppbyggda av flera element. Dock 

inget hinder för KB att ta emot detta material. 

• Myndigheter ska skicka både tryckta och elektroniska myndighetspublikationer till 

KB. Vi ska vara en samlande nod för myndighetspubliceringen. Publikationerna blir 

sökbara i den nationella bibliotekskatalogen Libris. 
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Mer info – kontakta oss gärna om ni har frågor 

Webbsida: www.kb.se/plikt/eplikt 

Registrering och inloggning: https://e-plikt.kb.se/ 

Forum: https://kundo.se/org/kb-eplikt/ 

E-post: e-plikt@kb.se  

Telefon: 010-709 31 75 tisdag & torsdag 9.30-12 
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