
Vi gör det enkelt

för er att visa fi lm 
både smidigt och 

lagenligt. 

Visar ni fi lm i 
undervisningen?



Varför Swedish Film Licens?
Med ett Swedish Film Licens Avtal följer visningsrättigheter till fi lmer 
från de fi lmbolag som omfattas av avtalet. Filmerna kan vara i format 
VHS/DVD/BluRay, köpta eller hyrda i butik, eller digitala fi ler, vilka 
strömmas från någon laglig fi lmsajt. Sådana fi lmer har rättigheter för 
visning endast i privata sammanhang, men blir genom licensavtalet 
tillåtna att visas även på skolan. I praktiken innebär detta att fi lmer 
som pedagoger eller elever, har tagit med sig hemifrån, eller som är 
inköpta till verksamheten, får visas vid fritt antal tillfällen. Likaså är det 
möjligt för pedagoger att använda t.ex. ett privat Netfl ix-konto för att 
se en streamad fi lm i skolarbetet eller på skolans fritidshem. 

Film kan berätta, förklara, inspirera, bekräfta och väcka debattlusten. Med  detta som 
bakgrund, anser många pedagoger att fi lmen, rätt använd, är ett alldeles  fantastiskt 
 redskap i undervisningen. Film i undervisningen, eller fi lmvisning på  skolans  fritids-
avdelning, defi nieras upphovsrättsligt att ske inom det s.k. ”Institutionella rättighets-
området”. Swedish Film AB representerar ett stort antal fi lmbolag och deras produkter 
inom detta rättighetsområde.

Visa fi lm i din undervisning
– både roligt och lärorikt!

Ett samarbete med oss innebär att du gynnar upphovsmannen och stärker upphovsrätten.

Vad säger Upphovsrättslagen
om fi lmvisning för grupper?
Filmer är numera en ytterst tillgänglig och lättåtkomlig 
produkt. Film fi nns att köpa eller hyra i en mängd butiker, 
eller så fi nns de inom räckhåll endast några klick bort på 
datorn. Men observera, dessa är tillåtna att visas endast 
i privata sammanhang. 

För att visa upphovsrättsskyddade fi lmer krävs alltid till-
stånd av upphovsmannen eller av dess ombud, men tyvärr 
bryter många omedvetet och förmodligen av okunskap 
mot bestämmelserna i upphovsrättslagen. Det är därför 
viktigt att du som ansvarig för verksamheten, följer regel-
verket kring fi lmvisningar i offentlig miljö, så att du inte 
riskerar att drabbas av rättsliga åtgärder eller av skade-
ståndsanspråk i efterhand. Besök gärna hemsidan 
www.upphovsrätt.nu för mer information

Licensen omfattar tusentals fi lmer från välkända fi lmskapare och fi lmbolag. 
Bilderna på omslaget är några exempel. Detaljerad information framgår av vår hemsida: www.swedishfi lm.com 
Filmer från dessa bolag kan med gott samvete visas i skolan, om och om igen. Du behöver inte heller rapportera 
dina aktiviteter, eller meddela antalet fi lmvisningar. Som Licenskund kan du även beställa Licensfi lmer på DVD till 
reducerade priser.
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Barn 
älskar 
fi lm!



Så här fungerar Swedish Film Licens för dig  
som vill visa film i skolan:
1. Du tecknar ett Swedish Film Licens Avtal genom ett enkelt formulär på vår hemsida. 

2. Nivå på avtalet avgörs av det aktuella elevantalet på skolan. 

3. Avtalet tecknas kalenderårsvis och förnyas med automatik.

4.  Avtalet omfattar filmer från de filmbolag vilka framgår av denna folder eller av vår hemsida: 
www.swedishfilm.com Under Licens-fliken visas en aktuell sammanställning av medverkande 
filmbolag.

5. Avtalet medger att du visar film oavsett vilken mediatyp du väljer.

6. Med avtalet följer ett Certifikat som du bör sätta upp i skolan. 

Välkommen som kund till oss på Swedish Film AB! Vi brinner för film!

Vad kostar det?
Priserna nedan avser ett helt kalenderår. OBS! Du betalar 
endast för den tid som återstår av innevarande år.

Pris- Antal elever SwF-Licens
nivå på skolan  pris för kalenderår

1  1-49  1 975 

2  50-99  2 475 

3  100-299  4 175 

4  300-599  7 750 

5  600-999  15 000  

6  1000-2999  25 000

7  3000 +  Offert 

Priserna är angivna exklusive moms och avser Licenskostnad för  
ett (1) kalenderår och en (1) skola. OBS! Du betalar endast  
för kvarvarande period av innevarande år. Beloppets storlek  
avgörs av vid vilken tidpunkt på året som avtal tecknas.

Teckna ditt Swedish Film 
Licens Avtal redan idag!

Vill du även ha hjälp med att streama bra upplevelse- och  
utbildningsfilmer till skolan och till din undervisning?
I tillägg till Licens Avtalet kan Swedish Film även leverera strömmande filmer via vår streamingtjänst, Film och  
Skola, en tjänst i tre nivåer. Priser, villkor, filmutbud, mm framgår på hemsidan www.filmochskola.se. Där kan 
intresserade pedagoger anmäla sig för att testa Film och Skola –  
utbildningsfilm, utan extra kostnad under en hel månad. 

Vilka är vi?
Swedish Film AB innehar rättigheterna till ett stort antal välkända filmbolags produkter inom det  Institutionella 
rättighetsområdet, vilket innebär filmvisningar för grupper eller för slutna sällskap. Besök gärna vår hemsida  
www.swedishfilm.com för detaljerad information om vår historia och nuvarande verksamhet. Under fliken för 
Licens får du ytterligare upplysningar om villkoren kring ett licenssamarbete. Du har även möjlighet att teckna 
Swedish Film Licens Avtal genom att fylla i en enkel ansökan. Gör det redan idag!
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Swedish Film AB, Box 6014, 171 06 Solna, telefon: 08-445 25 50, 
fax: 08-445 25 60 E-post: info@swedishfi lm.se, www.swedishfi lm.com


