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Teknisk specifikation för leverans av 
säkerhetsmaterial (dokumentation) 
 
Detta dokument är en specifikation av vilket dokumentationsmaterial som ska 
levereras enligt Intyg om leverans av säkerhetsmaterial. För specifikation av 
filmmaterial se Teknisk specifikation för leverans av säkerhetsmaterial (film). 
 
Materialet som ska inlämnas skiljer sig beroende på om filmen har svensk 
huvudproducent eller samproducent. 
 
Dokumentationsmaterial för filmer med svensk huvudproducent 
 
0BMaterial 1BFormat 2BKommentar 
Inspelningsmanus PDF Slutgiltig version 
Dialoglista PDF I förekommande fall även 

på andra språk än 
svenska. Textdokument. 

Musiklista PDF  
För- och eftertexter PDF Slutgiltig version. 

Textdokument 
Tryckt PR-material 
(pressmaterial, 
reklamtryck etc.) 

- Två exemplar 

Digitalt PR-material 
(pressmaterial, 
reklamtryck etc.) 

PDF - 

Tryckta affischer - Två exemplar per motiv 
och storlek 

Affischoriginal PDF Tryckfärdig PDF i full 
storlek 

Stillbilder  TIFF (okomprimerat) Bilderna ska vara i den 
storlek och med det bit-
djup som fotografens 
utrustning medger. 
Leverans ska omfatta alla 
bilder (set, scen, bakom, 
press, porträtt, 
inspelningsbilder etc.) 
som producenten 
mottagit, även bilder som 
inte ingått i ordinarie 
press-kit. Fotografens 
namn ska alltid anges.  

DVD-kopior - Två exemplar. Helst 
kommersiell utgåva. 

  



 2 
 

 
 

 

Dokumentationsmaterial för filmer med svensk medproducent 
3BMaterial 4BFormat 5BKommentar 
Svensk dialoglista PDF Textdokument. 
För- och eftertexter PDF Slutgiltig version. 

Textdokument. 
Tryckt PR-material 
(pressmaterial, 
reklamtryck etc) för 
svensk lansering 

- Två exemplar 

Digitalt PR-material 
(pressmaterial, 
reklamtryck etc.) för 
svensk lansering 

PDF - 

Tryckta affischer för 
svensk lansering 

- Två exemplar per motiv 
och storlek 

Affischoriginal för svensk 
lansering 

PDF Tryckfärdig PDF i full 
storlek 

Stillbilder för svensk 
lansering 

TIFF (okomprimerat) Bilderna ska vara i den 
storlek och med det bit-
djup som fotografens 
utrustning medger. 
Leverans ska omfatta alla 
bilder (set, scen, bakom, 
press, porträtt, 
inspelningsbilder etc.) 
som använts vid svensk 
lansering. Fotografens 
namn ska alltid anges.  

DVD-kopior - Två exemplar med svensk 
text. Helst kommersiell 
utgåva. 

 
Leverans 
Material levereras på hårddisk eller USB-minne. Hårddiskar ska ha gränssnitt för 
antingen USB 3.0 eller FireWire 800. Disken ska vara märkt med filmens titel och hur 
disken är formaterad (MAC, NTFS (Windows) eller Linux). Kräver disken en 
nätadapter ska denna medfölja.  
 
Skicka endast säkerhetsmaterial på disken. Material som ska till andra avdelningar på 
Svenska Filminstitutet skickas separat. Däremot går det bra att lägga materialet på 
samma disk som filmmaterialet. För instruktioner om leverans av filmmaterial se 
dokumentet Teknisk specifikation för leverans av säkerhetsmaterial (film). Det går 
även bra att lägga säkerhetsmaterial till flera filmer på samma disk.  
 
Handläggningstiden för arkivering och godkännande är upp till 30 arbetsdagar. 
 
Svenska Filminstitutet returnerar inte inskickat material. Efter överenskommelse kan 
upphämtning ske på godsmottagningen inom 30 dagar efter godkännande. 
 
  



 3 
 

 
 

 

Adressen är: 
 
Svenska Filminstitutet 
Att. Säkerhetsmaterial (dokumentation) 
Borgvägen 3 
115 53  STOCKHOLM 
 
Godsmottagningen har öppet vardagar 8.00 – 15.00. 
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