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Teknisk specifikation för leverans av säkerhets-material 
(film), avseende distributions- och visningsstöd 
 

Detta dokument är en specifikation av vilket filmmaterial som ska levereras enligt Intyg om 

leverans av säkerhetsmaterial för distributions- och visningsstöd. För specifikation av 

dokumentationsmaterial se Teknisk specifikation för leverans av säkerhetsmaterial 

(dokumentation). 

 

Allt filmmaterial som levereras ska vara den version som stödet sökts för gällande textning, 

språkversion osv. Om stödet är ett årligt verksamhetsstöd så skall alla filmer som 

distribuerats det året lämnas in och om stödet gäller enskilt projekt/titel så är det således 

den titeln som är leveranspliktig. 

 

 

Filmer som haft biografdistribution 
• DCP enligt DCI standard. 
• I fallet att DCP:n är krypterad kan en studionyckel (DKDM) levereras vid ett senare 

tillfälle, dock senast 24 månader efter filmens svenska premiär.  

 

Filmer som inte har haft biografdistribution 
• Apple ProRes 422HQ/4444. 

 

Leverans 
Leverans sker till Svenska Filminstitutet genom digital uppladdning via uppladdningslänk till 
Filminstitutets server. Alla leveranser ska föranmälas till sakmat.film@filminstitutet.se 

tillsammans med komplett leveranslista. Vid komplett uppladdning skickas ett 
bekräftelsemejl till sakmat.film@filminstitutet.se  
Mall för leverans finns att ladda ner på filminstitutets webbplats. 
  
Leverans av fysisk hårddisk kan ske efter överenskommelse med Filminstitutet. Hårddiskar 
ska ha gränssnitt för USB 3. Disken ska vara märkt med filmens titel och hur disken är 
formaterad (MAC, NTFS (Windows) eller Linux). Kräver disken en nätadapter ska denna 
medfölja.   
  

Digitala arkivet tar endast emot filmmaterial. Material som ska till andra avdelningar på 

Svenska Filminstitutet skickas separat. Använd ej å, ä, ö eller specialtecken i filnamnen på 

varken hårddisk eller digital uppladdning.  

 

Svenska Filminstitutet returnerar inte inskickat material. Efter överenskommelse kan 

upphämtning ske via Filmhusets paketbox på entréplan på Borgvägen 3.  

 

Adressen är: 

 

Svenska Filminstitutet 

Att. Säkerhetsmaterial 

Borgvägen 3 

115 53 STOCKHOLM 
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