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Uppladdning av ljudprov via Kulturrådets 
onlinetjänst 

Ljudprovet ska bestå av filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz 
samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: Komponist 
(Komponistens namn hämtas från ansökan automatiskt), kompositionens titel och 
årtal, samt utövare (d.v.s. vem musiken framförs av). 

Ljudprovet ska laddas upp via Kulturrådets onlinetjänst. Efter att ni har skickat in 
er ansökan, logga in i Onlinetjänsten och gå in på fliken ”Mina ärenden” och 
”Registrerade öppna ärenden”. Bredvid det nya ärendet finns en not-ikon längst 
till höger. 

 

 

Klicka på noten, eller på ert ärendenummer följt av ”Ljudprov: Ladda upp” för att 
komma till sidan för ljudprovsuppladdning.   

 

 



 

 
   

 

  

 

 

Här kan du ladda upp ljudproven till ärendet. Detta görs i fyra steg:  

1. Lägg till filer genom att dra och släppa dem, eller via "Lägg till filer..".  

2. Klicka på "Starta uppladdning" vilket flyttar filerna till Kulturrådet som gör 
kontroller på de tekniska kraven.  

2.1 Om de tekniska kraven uppfylls visas det gröna meddelandet ”Filnamn.mp3 
har laddats upp”. Då kan du gå vidare till steg 3.  

2.2 Om de tekniska kraven inte uppfylls visas ett rött felmeddelande där det står 
vad som saknas. Åtgärda felet, ladda sedan om sidan och ladda upp ljudproven på 
nytt (se steg 1). 

3. Klicka på "Spara och avsluta" för att filerna ska läggas in på ditt ärende. Efter 
detta steg skickas du tillbaka till sidan för ”Mina ärenden”. Filerna skickas till 
Kulturrådet och läggs in på ditt ärende inom 24h.  
OBS: Om detta steg inte görs försvinner filerna och registreras inte. Ett 
bekräftelsemejl skickas till din e-postadress när filerna är inlagda. 

4. När filerna lagts in på ditt ärende kommer ikonen för att ladda upp ljudprov 
vara borta. Klicka på ditt ärendenummer för att kontrollera att den nya handlingen 
”Ljudprov” har skapats.  


