Vill du visa film i skolan? Då behöver du känna till reglerna för
institutionella visningar.
Att streama och visa film via oss är lagligt, vi har alla rättigheter. Du som kund får visa våra
filmer för dina elever.

Institutionell visning
Med institutionell visning 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 (se nedan listade grupper som generellt omfattas av
institutionell visning). 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. Föreningar
Företag Skolor Kriminalvårdsanstalter Församlingar Militära förläggningar Äldreboenden
Studieförbund Ungdomsgårdar Förvaltningar Sjukhus Fritidsgårdar Även på bibliotek kan
institutionell visning ordnas om biblioteket införskaffat sådana rättigheter och om man klart
avgränsar så att det bara är den grupp, t.ex. en skolklass, som visningen avser som får
tillgång till visningen. Filmer som ska visas i ovanstående sammanhang måste vara
införskaffade hos en producent/ distributör som äger de institutionella rättigheterna.
Filmens rättighetsområde framgår av informationstexten på förpackningen eller på hemsidan
varifrån filmen streamas/ laddas ner.
Om inte särskild licens har tecknats med rättighetsinnehavaren gäller följande:
Du får Inte låna eller köpa en ”vanlig” film i butik för att visa i skolan.
Du får inte ladda ned en film från nätet och för att visa i skolan.
Du får inte visa filmer från ditt privata konto via t.ex. Netflix för eleverna i skolan.
Du får inte visa film offentligt, t.ex. på en fest eller i en föreningslokal, utan
upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Otillåten visning
Otillåtet utnyttjande visning, kopiering eller spridning av film utanför det tillåtna
rättighetsområdet kan vara ett brott mot upphovsmannens rätt att besluta hur hans eller
hennes upphovsrättsskyddade verk får hanteras och ett brott av ingångna avtal. Vid brott
mot lagen har upphovsrättsinnehavarna/ distributörerna möjlighet att vidta rättsliga åtgärder
mot dem som är ansvariga för eller medverkar till otillåtet utnyttjande av filmverk. Rättsliga
åtgärder innebär polisutredning, böter, fängelse eller skadeståndskrav. Även de som
medverkar till otillåtet utnyttjande kan göras ansvariga.

Har du frågor om visningsrättigheter kontakta oss:
Järfälla Mediecenter
e-post: mediecenter@jarfalla.se
Telefon: 08-580 229 40

