
Visar du film  
i barnhörnan?

Vi gör det enkelt 
för dig att visa  

barnfilm smidigt 
och lagenligt. 



Varför Swedish Film Licens?
Swedish Film Licens tillåter att du visar filmer (från medverkande 
filmbolag) i din barnhörna. Filmer som är tillgängliga i handeln  
eller på Internet är avsedda endast för privat bruk, men blir 
genom Licenssamarbetet tillåtna att visas i din miljö. Licensen 
omfattar tusentals filmer från välkända filmskapare och filmbolag. 
Bilderna på omslaget är några exempel. Detaljerad information 
framgår av vår hemsida. Filmer från dessa bolag kan du med gott 
samvete visa i barnhörnan, om och om igen. Du behöver inte hel-
ler rapportera dina aktiviteter, eller meddela antalet filmvisningar.

Många butiker, restauranger, köpcenter, gallerior och gym, ger sina kunder möjlighet  
att shoppa, äta och träna i lugn och ro, genom att ta hand om deras barn i en barnhörna. 
Oftast är detta oerhört uppskattat och medför att kunder ständigt återkommer. I en barn-
hörna ska barnen kunna sitta och rita, pyssla, leka eller bara slappna av och se på film. 

Perfekt med film i barnhörnan  
– både för barn och föräldrar.

Barn  
älskar 
film!

Vår Licens medger filmvisning i bl.a. dessa miljöer:

Samarbeta med oss så gynnar du upphovsmannen och stärker upphovsrätten!

Du följer väl Upphovsrättslagen?
Filmer är numera en ytterst tillgänglig och lättåtkomlig 
produkt. Film finns att köpa eller hyra i en mängd butiker, 
eller så finns de inom räckhåll endast några klick bort på 
datorn. Men observera, dessa är tillåtna att visas endast  
i privata sammanhang. 

Att visa upphovsrättsskyddade filmer kräver alltid tillstånd 
av upphovsmannen eller 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 regelverket 
kring filmvisningar i offentlig miljö, så att du inte riskerar att 
drabbas av rättsliga åtgärder eller av skadeståndsanspråk 

i efterhand.

– skola/utbildning
– fritidsverksamhet
– förening
– församling
– vård/omsorg
– butik/handel

– företag/organisationer
– försvar
– kriminalvård
– brand/räddning
– hotell/restaurang



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

2. Nivån på avtal avgörs av det antal barn som i genomsnitt besöker din barnhörna varje vecka. 

3. Avtalet tecknas kalenderårsvis och förnyas med automatik.

4. Avtalet omfattar filmer från de filmbolag vilka framgår av denna folder eller på vår hemsida.

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

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

Perfekt med film i barnhörnan  
– både för barn och föräldrar.

Vill du ha hjälp med att hyra eller 
streama filmer till barnhörnan?
Vi kan hjälpa dig med de rätta filmerna för din barnhörna.  
Vi kan leverera filmer på DVD eller via en omfattande  
streamingtjänst. Ta kontakt med oss för villkor och priser 
kring filmleveranser. Maila gärna till licens@swedishfilm.se 

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 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!

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  SwF-Licens
nivå barn  pris för kalenderår

1 1-49 st 2 395 kr

2 50-99 st 2 995 kr

3 100-299 st 4 995 kr

4 300-599 st 8 950 kr

5 600-999 st 17 250 kr

6 1 000-2 999 st 28 500 kr

7 3000 + Offert

Priserna är angivna exklusive moms och avser Licenskostnad för  
ett (1) kalenderår och en (1) barnhörna. 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!
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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@swedishfilm.se, www.swedishfilm.com
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