
Välkommen till  
en värld av film!

Till dig som vill visa
film i offentlig miljö.

Klicka här och ansök om en Swedish Film Licens redan idag!

http://www.swedishfilm.com/SE/avd_licens_ansokan.aspx


Swedish Film Licens, ett erbjudande om 
samarbete i filmens underbara värld!
Med en giltig Swedish Film Licens får du tillgång till 
ett utbud av tusentals filmtitlar från de medverkande 
filmbolagen. Allt ifrån de underbara klassikerna, till 
de senaste nyheterna på topplistorna. Filmer som du 
med Swedish Film Licens kan visa lagligt i din verk-
samhet, om och om igen. Dessutom erbjuder vi våra 
licenskunder en förenklad streamingtjänst. Tjänsten 
är exklusiv för licenskunderna och medger streaming 
av filmer från vår hemsida, enkelt och smidigt.

Prova tjänsten utan extra kostnad!

Att visa film är att skapa känslor.

Swedish Film Licens medger filmvisning av 
medverkande bolags filmer inom bl.a. följande 
områden:
– skola/utbildning
– fritidsverksamhet
– förening
– församling
– vård/omsorg
– butik/handel
– försvar
– kriminalvård
– brand/räddning
– hotell/restaurang
– företag/organisationer

Bakgrund 
Framförandet av upphovsrättsskyddade filmer kräver alltid 
tillstånd av upphovsmannen eller dess ombud. Tyvärr bryter 
många omedvetet och förmodligen av okunskap mot bestäm-
melserna i upphovsrättslagen. Det är därför viktigt att du som 
arrangerar filmvisningar följer regelverket så att du inte riskerar 
att drabbas av rättsliga åtgärder eller av skadeståndsanspråk i 
efterhand.

Vad säger regelverket?
Film är numera en produkt som finns tillgänglig hos ett stort antal 
filmuthyrare eller återförsäljare, i butiksledet eller på Internet. Men 
dessa filmer är avsedda att framföras endast i privata samman-

hang, dvs. för den närmsta familj- eller vänkretsen i hemmet. 
Skall du däremot visa filmen t.ex. på jobbet, eller på ungarnas 
fotbollsläger, måste du ha erhållet rätten att framföra filmen i 
detta sammanhang av upphovsmannen eller av dennes ombud. 
Swedish Film AB är ombud och representerar ett stort antal film-
bolag och deras produktioner avseende framförande av filmer för 
en grupp eller för slutna sällskap. 

Denna broschyr ägnas åt ett förslag till samarbetsform som vi 
lanserar i syfte att underlätta lagliga filmvisningar av våra upp-
hovsmäns produkter: Swedish Film Licens

Swedish Film Licens medger filmvisning av de medverkande  
bolagens filmer i din verksamhet. Dessa filmer kan t.ex. vara 
köpta på en svensk Internetsida eller hyrda ifrån videobutiken.

– teckna Swedish Film Licens idag!



Vad ingår när du tecknar en Swedish Film Licens?
Med ett Swedish Film Licens Avtal medföljer rätten att visa dvd-filmer (från medverkande filmbolag) vilka är avsedda för 
privat bruk, i din verksamhet. Dessa kan du visa vid fritt antal tillfällen under året. 

Licensavtalet tecknas kalenderårsvis och förnyas med automatik varje år. Licensavtal tecknas med verksamheter där de 
s.k. Institutionella rättigheterna är tillämpliga. Avgiftens storlek avgörs av det aktuella antalet elever på skolan, anställda 
på företaget eller aktuellt medlemsantal i filmklubben. För andra verksamheter fastställs avgiften efter det genomsnittliga 
antalet besökare i veckan. OBS! Du debiteras endast för den tid som återstår av det aktuella kalenderåret.

Du som endast visar film någon enstaka gång/år har möjlighet att lösa licens till varje visningstillfälle. Vi debiterar 500 kr (+ moms) 
för en visning då publiken understiger 50 personer. Du behöver bara meddela oss datum, filmtitel samt antalet i publiken,  
via telefon, mejl, eller formulär på hemsidan: www.swedishfilm.se 

Prova vår streamingtjänst utan extra kostnad! 
Som ett tillägg till vår Licens, erbjuder vi gamla och nya kunder att pröva streaming från vår hemsida. 
Därmed kan du testa tekniken och värdera utbudet utan några förpliktelser. Under den tre veckor 
långa testperioden har vi begränsat antalet användare till maximalt 5 st/visningsplats. 

Erbjudandet gäller endast de filmer som presenteras under fliken Streaming på vår hemsida www.swedishfilm.com  
och som är från bolag som medverkar i Swedish Film Licens.

Efter testperioden avgör du hur du vill gå vidare: 

A – Du väljer att teckna ett övergripande streamingavtal för ett kalenderår (enl. nedan angivna priser).

B – Du väljer att bli debiterad varje gång du beställer en enstaka streamingfil (49:- + moms).

C – Du väljer att avstå från streaming. 

Nivå Antal SwF-Licens SwF-Licens 
  personer pris helår inkl. Streaming

1 1-49 1675 3300

2 50-99 1975 3900

3 100-299 3425 6700

4 300-599 6775 12900

5 600-999 13500 26900

6 1000-2999 22750 44900

7 3000 + Offert Offert

Priserna är angivna exklusive moms och avser Licenskostnad för ett (1) kalenderår och en (1) visningsplats. OBS! Du betalar endast för 
kvarvarande period av innevarande år. Beloppets storlek avgörs av vid vilken tidpunkt på året som avtal tecknas. 
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Så här fungerar Swedish Film Licens för dig som vill visa dvd-filmer:
1. Din skola/förening/arbetsplats el. likn. tecknar ett Swedish Film Licens Avtal

2. Avtal tecknas för en eller flera visningsplatser. 

3. Nivån på avtal avgörs av verksamhetens omfattning. (antal elever/medlemmar/anställda)

4. Avtalet tecknas kalenderårsvis och förnyas med automatik. 

5. Avtalet omfattar filmer från de filmbolag vilka framgår av denna folder.

6. Avtalet medger framförande av filmer på DVD/Blu-ray, hyrda/köpta/lånade i butik/bibliotek.

7. Filmer kan även beställas av Swedish Film till specialpris.

Så här gör du som även vill  
kunna streama filmer:
1. Du ingår ett Swedish Film Licensavtal enl. ovan 

2. Du meddelar att du vill prova streaming.

3.  Du registreras i vårt affärssystem och tilldelas 
inloggningsuppgifter.

4. Du prövar tjänsten fritt under två veckor.

5.  Därefter beslutar du på vilken nivå du vill  
streama film.

6.  Välj mellan streamingavtal/kalenderår  
(se pris föreg. sida)

7.  Eller streaming vid enstaka tillfällen med  
debitering varje gång 

Du som bara visar film någon enstaka gång/år
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det lönsamt att teckna Swedish Film Licens, redan vid tre–fyra film-
visningar/år. Men visar du vid färre tillfällen, kan du enkelt fylla i ett formulär avseende Licens för en 
enstaka filmvisning, då det är aktuellt. Besök vår hemsida www.swedishfilm.com/licens

Sammanfattning:



Vilka är vi?
Swedish Film har sedan etableringen på 1940-talet, distribuerat filmer och marknadsfört filmlicenser 
till kunder vars verksamhet enl. Upphovsrättslagen, kräver s.k. ”Institutionella rättigheter”*.

Swedish Film representerar och är ombud för världens förmodligen största och mest välkända  
filmbolag! En ganska unik situation i filmvärlden. Dessa bolag representerar ett mycket stort urval  
av filmer, såväl gamla sköna klassiker som det senaste på filmtopplistorna.

Detaljerad information finns på: www.swedishfilm.se

* Med institutionell filmvisning avses visning av filmer och program för en sluten krets som i de flesta fall har ett gemensamt intresse av 
att se det som visas. Det kan t ex gälla en skolklass, en församling o s v. Viktigt att notera är att den som tittar inte skall ha löst någon 
entré eller biljett för att se programmet, men skall ha en naturlig tillhörighet till den grupp, eller ett gemensamt intresse med de andra 
betraktarna, som ser filmen eller programmet.

Dessa filmbolag omfattas av Swedish Film Licens.
Ditt Swedish Film Licens avtal medger att du visar filmer från dessa stora välkända filmbolag i din verksamhet. 
Filmer som finns tillgängliga i handeln eller som går att beställa från en svensk hemsida på Internet, eller filmer  
som någon tagit med sig hemifrån. Tanken med ett Swedish Film Licens avtal är att underlätta för dig som kund  
att spontant kunna visa dessa bolags filmer lagligt. Därmed säkerställs upphovsmännens lagliga rätt till ersättning. 
Swedish Film redovisar alla licensintäkter till medverkande filmbolag och ersätter dessa enligt avtal.

Är du osäker på vad som gäller där du jobbar eller har du frågor kring avtal eller filmtitlar? Tveka aldrig att kontakta 
oss på telefon 08-445 25 50. Du ställs inte inför ett antal svårbegripliga knappval utan våra medarbetare svarar  
så fort det är möjligt. Du kan naturligtvis även välja att skicka ett mail till info@swedishfilm.se  Listan över  
medverkande filmbolag är alltid aktuell och uppdaterad på vår hemsida: www.swedishfilm.se

Vi är stolta och glada över att kunna meddela att även SF:s 
svenska utbud numera ingår i Swedish Film Licens. Avtalet 
blev klart under förra året och därmed är bolagets klassiska 
katalog av välkända och omtyckta filmtitlar omedelbart 
tillgänglig för dig med Swedish Film Licens Avtal. 
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Nyhet!

Swedish Film AB, Box 6014, 171 06 Solna, telefon: 08-445 25 50, fax: 08-445 25 60
E-mail: info@swedishfilm.se, www.swedishfilm.se, orgnr: 556556-5925

http://www.swedishfilm.se

