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Följande bilder illustrerar vanligt förekom
mande publicering på myndigheter för att ge 
exempel på vilket material som omfattas av 
epliktsleveranser. De olika exemplen kan 
tillämpas på alla myndig hetstyper, men de 
fyra sista bilderna rör i första hand lärosäten 
respektive kommuner.

Mer information om eplikt finns på  
www.kb.se/plikt/eplikt
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1. Egentliga myndighetspublikationer

Enligt e-pliktslagen är det endast “egentliga myndighetspublikationer” som omfattas 
av leveransplikt. En egentlig myndighetspublikation ska vara en avgränsad enhet och 
rikta sig till allmänheten. Även karaktären på innehållet är avgörande. Det kan röra sig 
om myndighetsutövning eller information inom myndighetens verksamhetsområde, till 
exempel rapporter, informations- och utbildningsmaterial, infor mations filmer, tidskrifter 
och artiklar. Förvaltningsärenden och arkiv material är inte leveranspliktigt.

2. Komplex struktur

Myndigheter behöver inte leverera publikationer som har en komplex struktur. Endast 
publikationer som utgörs av en fil ska levereras som e-plikt. Med komplex struktur menas 
att exempelvis text, bilder och filmklipp är integrerade till en helhet. Om text eller filmklipp 
däremot kan stå för sig själva ska dessa levereras var för sig.
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3. HTMLsidor

Publikationer som innehållsmässigt uppfyller kraven för leveransplikt och är publicerade 
som “rena” HTML-sidor är leveranspliktiga. En publikation som inte har komplex 
struktur, utan endast består av en fil, kan alltså vara leveranspliktig trots att en liknande 
publikation med komplex struktur inte är det. Det beror på att det finns två kriterier för 
leveransplikt; (1) endast egentliga myndighetspublikationer omfattas, (2) det ska vara lätt 
för myndigheter att leverera.

4. Interna och externa rapporter

Rapporter med allmänheten som målgrupp är leveranspliktiga. Interna rapporter omfattas 
inte av leveransplikt, även om de är publicerade på webben.



5

5. Arbetsdokument och slutrapporter

Dokument som har karaktären av arbetsdokument, projektförbe redelser, underlag, konse-
kvensanalyser, delredovisningar är inte leveranspliktiga. Den slutgiltiga rapporten – när 
allt är klart – är dock leveranspliktig. Det kan vara svårt att ge en exakt definition men 
en tumregel är att vägen till målet kantas av en mängd dokument – dessa ser vi inte som 
leveranspliktiga.

6. Sociala medier

Endast webbunikt innehåll i sociala medier som uppfyller förutsättningarna för leverans-
plikt ska levereras, till exempel en rapport eller årsredovisning endast publicerad i en 
blogg. Exempelvis Facebookuppdateringar och Twitter-inlägg uppfyller inte kraven på 
leveransplikt. De publiceras fortlöpande och är inte av avslutad och permanent karaktär 
och innehållet är av obetydlig karaktär när det lyfts ur sitt sammanhang. De räknas därmed 
inte som egentliga myndighetspublikationer.
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7. Interaktivt material

Databaser och interaktivt material som inte visas på samma sätt vid varje visning eller 
kräver programkod för att visas är inte leverans pliktigt. Innehållet kan dock vara leverans-
pliktigt om det utgör en egentlig myndighetspublikation och kan laddas ner som en fil 
(exempelvis en PDF eller ett Word-dokument)

8. Filmer och podcasts

Filmer och podcasts är leveranspliktiga om de innehåller information riktad till 
allmänheten eller inspelade föreläsningar som är öppna för vem som helst.
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9. Ej leveranspliktig myndighetspublicering

Pressmeddelanden, platsannonser, nyhetsnotiser och kalendarier räknas inte som 
egentliga myndighetspublikationer och är därmed inte leveranspliktiga.

10. Lärosätens olika publikationstyper

Resultatet av forskning och utbildning är vanligtvis en artikel eller avhandling. På vägen 
till ett färdigt resultat har forskaren och studenten interna instruktioner, vägledningar och 
andra arbets dokument, men endast slutresultatet är leveranspliktigt. Annan mer ”typisk” 
myndighetspublicering som förekommer på lärosäten är utåtriktat informationsmaterial, 
årsredovisningar eller rapporter av olika slag. Denna publicering omfattas av leveransplikt. 
Det gör däremot inte dokument med anställda eller redan inskrivna studenter som 
målgrupp även om de är publicerade på webben.
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11. Lärosätens olika målgrupper

Material från intranät eller på webben som har personal eller inskrivna studenter som 
målgrupp omfattas inte av leveransplikt. Utifrån e-pliktslagen räknas inte studenter som 
allmänhet. Om målgruppen däremot är blivande studenter så ska materialet levereras som 
e-plikt, till exempel informationsblad och broschyrer för rekrytering av nya studenter.

12. Kommunens olika organ

Kommun-/landstingsstyrelsen är juridiskt ansvarig för e-plikts leveranserna. Det är 
huvudsakligen nämndernas material som kan vara leveranspliktigt. Nämnderna företräds 
i dessa fall av styrelsen. Kommunfullmäktige är inte en kommunal myndighet och räknas 
inte som e-pliktsleverantör. Inte heller kommunala bolag räknas hit (de skulle dock kunna 
bli leveranspliktiga om de har en yrkesmässig utgivning). 
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13. Kommunens leveranspliktiga material

Egentliga myndighetspublikationer med allmänheten som målgrupp omfattas av 
leveransplikt. Förvaltningsärenden och arkiv hand lingar är inte leveranspliktiga. Det är 
inte heller material som ska finnas i det offentliga rättsinformationssystemet enligt rätts-
informationsförordningen.
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