
Vi hjälper er med rättigheterna.
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i skolan?



En filmlicens för skolan!
Med ett giltigt licensavtal är det fritt fram att visa filmer från de medverkande filmbolagen i 
skolan. Licensavtalet säkerställer att visningarna sker enligt de villkor som de medverkande 
filmbolagen ställer, vilket utgör trygghet för rektorer och andra ansvariga skolledare.  
Tusentals skolor har insett fördelarna med ett licenssamarbete.  
 Välkommen att teckna avtal du med!

Enormt utbud att välja på!
Med en Swedish Film Licens får du visa filmer från 
massor av välkända filmbolag med brett utbud av  
allt ifrån underbara klassiker till de senaste topp- 
listefilmerna. Du ser filmbolagen uppradade här  
nedanför, men besök www.swedishfilm.com 
för en aktuell lista över medverkande filmbolag.

OBS! Endast visningsrättigheten ingår – de faktiska  
filmerna tillhandahåller ni själva. 

Swedish Film AB – i filmbranschen sedan 1947.

…och att visa film i skolan motiveras dessutom av läroplan Lgr 11. 
Film i undervisningen, eller filmvisning på skolans fritidsavdelning, förläggs upphovsrättsligt inom det  
så kallade ”Institutionella rättighetsområdet”. Swedish Film AB representerar ett stort antal filmbolag och 
deras produkter inom detta rättighetsområde. Med Swedish Film Licensavtalet får upphovspersonerna 
berättigad ersättning och upphovsrätten stärks. 

Vill du veta mer?
Läs mer eller teckna ditt Licens-
avtal direkt på vår hemsida.
Scanna QR-koden här bredvid.



Så här tecknar du ditt avtal – steg för steg:

Priser
Priserna nedan avser ett helt kalenderår. OBS! Du betalar 
bara för den tid som återstår av innevarande år.

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

1 1-49 st 2 300 kr

2 50-99 st 2 900 kr

3 100-299 st 4 825 kr

4 300-599 st 8 775 kr

5 600-999 st 16 750 kr

6 1 000-2 999 st 27 750 kr

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.

*  Nivån på avtalet avgörs av det totala antalet elever 
vilka är inskrivna på den aktuella skolan. Vi kan av 
upphovsrättsliga skäl inte ingå avtal för enstaka 
klasser eller årskurser. Skolbiovisningar omfattas 
inte av licensavtalet.

Teckna ditt Swedish Film 
Licens Avtal redan idag!

Kunder med Swedish Film Licensavtal har möjlighet att teckna avtal till vår streaming- 
tjänst Film och Skola. Bilda dig en uppfattning om tjänsten på: www.filmochskola.se  

Fyll i din ansökan på www.swedishfilm.com/licens redan idag!

Det här innebär en Swedish Film Licens.
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Licenssamarbetet är en kostnadseffektiv samarbets-
form som medger att filmer med rättigheter för privat  
hemmabruk används i verksamheten. Avtalet tillåter 
användning av filmer från de medverkande filmbolagen 
oavsett media, de kan alltså vara i format VHS/DVD/
BluRay, köpta/hyrda i butik, strömmande eller  
nedladdade från någon legal filmsajt.

På vår hemsida hittar du information om företaget  
och vår verksamhet. Våra medarbetare finns till för 
dig och vi besvarar alla dina frågor och synpunkter. 
Välkommen till Swedish Film!

Teckna Swedish Film Licens-avtal genom  
att fylla i ett enkelt formulär på vår hemsida. 

Avtalet omfattar filmer från de filmbolag som  
visas i den här foldern eller på vår  hemsida.
Under fliken ”Licens” visas en aktuell sammanställning  
av  medverkande filmbolag.

Avtalsnivån avgörs av antalet elever på skolan.
  Avtalet avser rättighet att visa all film, oavsett 
mediatyp, från de medverkande filmbolagen. 
Avtalet omfattar inga produkter eller tjänster.

Licensavtalet tecknas kalenderårsvis  
och förnyas automatiskt.

KLART! Avtalet skickas till er och ett Certifikat 
följer med som bör placeras väl synligt hos er.
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Swedish Film AB – i filmbranschen sedan 1947.
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Swedish Film AB, Box 6014, 171 06 Solna, tele: 08-445 25 50,  
e-post: licens@swedishfilm.se, www.swedishfilm.com


