
UPPHOVSRÄTT 
ELLER FEL I 
SKOLAN
 
Undersökning om hur svenska 
lärare använder rörlig bild i skolan



Det talas ofta om 
privatpersoners ansvar 
och skyldigheter att betala 
för streamat innehåll, men 
det förekommer att även 
arbetsplatser, föreningar och 
offentliga miljöer visar film 
från olagliga källor. 

”
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BAKGRUND
Film på nätet växer snabbt, men samtidigt som de lagliga tjänsterna som SF 

Anytime, Viaplay, Cmore och många fler visar film, så blomstrar de olagliga 

streamingtjänsterna. Det talas ofta om privatpersoners ansvar och skyldigheter 

att betala för streamat innehåll, men det förekommer att även arbetsplatser, 

föreningar och offentliga miljöer visar film från olagliga källor.

Skolan använder ofta film från källor på nätet, till exempel i undervisning. Hur 

ser användandet av film och tv ut i skolan? Vilka typer av streamingtjänster 

används? Är de lagliga eller inte? Hur ser lärarnas kunskaper ut när det 

kommer till upphovsrätt för visning av rörlig bild i skolan?

För att få svar på dessa frågor har Film & TV branschens samarbetskommitté 

låtit genomföra en riksomfattande attitydundersökning bland svenska 

gymnasie- och högstadielärare om hur de visar rörlig bild för elever. Resultatet 

finns sammanfattat i denna rapport och ger en bild av skolans – numera 

nästan helt internetbaserade – video- och filmanvändning.

PER STRÖMBÄCK
SAKKUNNIG I DIGITALA NÄRINGSFRÅGOR FÖR  
FILM & TV BRANSCHENS SAMARBETSKOMMITTÉ 
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SAMMANFATTNING
Liksom de flesta arbetsplatser i samhället har skolan genomgått en

digitalisering. Skolböcker har kompletterats med läsplattor, Google har ersatt 

Nationalencyklopedin och läromedel strömmas nu genom webbaserade 

tjänster. Olika aktörer som Vinnova och Sveriges kommuner och Landsting 

driver projekt för att öka digitaliseringen i skolan.

Resultatet av vår undersökning bekräftar den digitala utveckling som skolan 

har genomgått. Exempelvis svarar fler än nio av tio lärare att de främst 

använder dator/internet när de visar rörlig bild i skolan och 76 procent svarar 

att de främst använder sig av YouTube för att visa rörlig bild för elever. 

Många lärare som vi 

intervjuat vittnar om en 

bristande kunskap kring 

upphovsrätt för rörlig bild  

i skolan. 

”

Digitaliseringen i skolan är i grunden en positiv utveckling där både lärare och 

elever får tillgång till mer uppdaterad information snabbare. Kunskapen om 

de upphovsrättsliga aspekterna av att visa rörlig bild i skolan har dock inte 

utvecklats i samma takt som tekniken. Många lärare som vi intervjuat vittnar 

om en bristande kunskap kring upphovsrätt för rörlig bild i skolan. Varannan 

lärare svarar att de saknar tillräckligt med information om vilka regler som 

gäller vid visning av rörlig bild i skolan. Fler än sju av tio lärare tror att det finns 

lärare som medvetet eller omedvetet bryter mot upphovsrätten när de spelar 

upp tv och film i skolan, en oroande stor andel.
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Det är inte bara bristande kunskaper kring upphovsrätt som är problematisk 

med att de nya streamingtjänsterna tagit över i undervisningen, det är också 

en fråga om oberoende och neutralitet. Flera digitala tjänster för att spela upp 

rörlig bild idag är reklamfinansierade. Den tjänst som flest lärare använder 

sig av, YouTube, är ett sådant exempel. Skolan skall vara en reklamfri plats, 

samtidigt spelas det runt om i landet dagligen upp YouTube-klipp på stora 

skärmar framför elever med klipp som varvas med reklam från olika företag.

Både lärare och skolan/rektorn har skyldighet att se till att det inte förekommer 

lagbrott i klassrummet. Om upphosrättsreglerna för rörlig bild i skolan inte 

följs skulle de kunna stå till svars om det skulle bli en rättsprocess. Samtidigt 

visar vår undersökning att endast 18 procent av lärarna tror att de som lärare 

har ansvar för upphovsrättsregler vid visning av rörlig bild för elever. Bland 

gymnasielärare är det endast 16 procent som tror det.

Sammanfattningsvis kan vi av undersökningsresultatet se ett stort behov av 

ökade informationsinsatser när det kommer till användandet av rörlig bild  

i skolan.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord på uppdrag av  

Film & TV branschens samarbetskommitté.  

Insight Intelligence har haft det övergripande 

ansvaret för undersökningen och rapporten. 

Intervjuerna har genomförts med hjälp av Skop. 

I urvalet ingick 619 gymnasie- och högstadielärare. Totalt har 502 lärare 

intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 81 procent. Bortfallet består av 117 

personer som inte ville medverka i undersökningen. Intervjuerna gjordes under 

februari 2016.

 

Samtliga diagram är uppställda i procentandelar. Vid de diagram där den totala 

procentsatsen överstiger 100 har flera svarsalternativ varit möjliga. 
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HUR OFTA VISAS RÖRLIG BILD  
I SKOLAN? 
För att alla lärare skulle svara på frågorna med samma utgångspunkt 

inledde vi frågeformuläret med en gemensam definition av begreppet ”rörlig 

bild i skolan”. Definitionen löd: ” Med rörlig bild menar vi film, tv, video, 

YouTubeklipp och liknande. När vi talar om visning i skolan innefattar skolans 

hela verksamhet, det vill säga även på friluftsdagar, studiedagar mm.

Vi började med att fråga hur ofta lärarna i snitt spelar upp rörlig bild för eleverna. 

Sex av tio av samtliga lärare spelar upp rörlig bild minst en gång i veckan (59%). 

Endast sju procent svarar att de aldrig gör det.

Sex av tio av samtliga lärare spelar upp rörlig bild 

minst en gång i veckan.
”

HUR OFTA VISAR DU I SNITT RÖRLIG BILD FÖR ELEVERNA? 

Samtliga lärare

8%

Varje 
skoldag

4 dagar i 
veckan

3 dagar i 
veckan

2 dagar i 
veckan

En dag i 
veckan

Ibland, men 
mer sällan 
än en dag i 

veckan 

Aldrig

5%
10%

13%

23%

34%

7%
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JAG VISAR RÖRLIG BILD FÖR ELEVERNA 
MER SÄLLAN ÄN EN DAG I VECKAN 

Skillnad mellan lärare

HUR OFTA VISAS RÖRLIG BILD I SKOLAN?

Vi ser också att gymnasielärare i mindre utsträckning visar rörlig bild för eleverna 

(38) än högstadielärare (29%).

Högstadielärare Gymnasielärare

29%

38%
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VILKEN TYP AV RÖRLIG BILD 
VISAS I SKOLAN?
Så vad är det då för typ av rörligt bildmaterial som lärarna visar? Det 

vanligaste svaret bland lärarna totalt är läromedel (44%), följt av dokumentärer 

(41%). Svaren skiljer sig bland lärarna. Bland gymnasielärare svarar nästan 

varannan att de främst visar dokumentärer (48%) jämfört med en tredjedel av 

högstadielärarna. Samtidigt svarar varannan högstadielärare att de främst 

visar läromedel (49%) jämfört med fyra av tio gymnasielärare (39%).

OM VISAR RÖRLIG BILD FÖR ELEVERNA, VILKEN TYP AV RÖRLIG BILD VISAR DU 
OFTAST UPP FÖR ELEVERNA?  

Skillnad mellan lärare

Få svarar att de främst visar nyhetsprogram (6%), kultur/nöjesprogram (5%) och 

långfilmer (4%). Det motsvarar dock inte nödvändigtvis andelen som visar dessa 

typer av filmer/program generellt eftersom frågan är vilken typ av rörlig bild man 

främst visar, det vill säga där endast ett svarsalternativ var möjligt.

Dokumentärer Läromedel

33%

48% 49%

39%

GymnasielärareHögstadielärare
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HUR VISAS RÖRLIG BILD  
I SKOLAN?
Utvecklingen av marknaden för internetbaserade film- och tv-tjänster 

har under det senaste åren tagit fart och en rad olika streamingtjänster 

har lanserats. Av undersökningen kan vi se att skolan har hängt med i 

teknikutvecklingen vilket är positivt. 

Fler än nio av tio lärare använder främst dator/internet när de visar rörlig 

bild i skolan (92%). Den nästan totala dominans som webbaserade tjänster för 

rörlig bild har i skolan idag gör det ännu viktigare för skolorna att säkerställa 

de upphovsrättsliga skydd som användandet av dessa tjänster kräver. Vi kan i 

denna aspekt se att skolan inte gått i jämn takt med teknikutvecklingen. Mer 

om det senare i rapporten.

Den nästan totala dominans som webbaserade tjänster för 

rörlig bild har i skolan idag gör det ännu viktigare för skolorna 

att säkerställa de upphovsrättsliga skydd som användandet av 

dessa tjänster kräver. 

”
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PÅ VILKET SÄTT VISAR DU OFTAST RÖRLIG BILD FÖR ELEVERNA? 

Samtliga lärare

Under det senaste året har fler än åtta av tio lärare använt YouTube för att 

visa rörlig bild för eleverna (87%). Det som är problematiskt med YouTube som 

tjänst i skolan är att den är reklamfinansierad. Det innebär att företag med 

jämna mellanrum tillåts göra reklam inför en samlad klass av elever, vilket 

går emot ambitionen om skolan som en reklamfri plats. YouTube är också 

upphovsrättsligt snårigt eftersom mycket material som laddas upp där saknar 

rättigheter.

Sex av tio svarar att de har använt olika tv-kanalers streamingtjänster som t.ex. 

SVT Play eller Tv4 Play (60%). Högstadielärarna svarar i nästan dubbelt så hög 

utsträckning att de har använt UR Play (23%) än gymnasielärarna (13%). Dessa 

tjänster får användas utan någon speciell licens men då endast inför en sluten 

grupp elever. 

92%

Via dator/Internet Via inspelade 
program/filmer på 

VHS eller DVD

Via vanlig TV 
(direktsänd tv) 

Annat

6%
1% 2%
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HUR VISAS RÖRLIG BILD I SKOLAN?

10 procent svarar att de använder Netflix vilket är okej om 

skolan har avtal med ”Swedish film license”. Det är dock få 

lärare som svarar att de har någon sådan licens.

”

Endast någon enstaka procent av samtliga lärare svarar att de har använt 

illegala tjänster under det senaste året. Däremot svarar 10 procent att de 

använder Netflix vilket är okej om skolan har ett avtal med ”Swedish film 

license”. Det är dock få lärare som svarar att de har någon sådan licens.

VILKA AV FÖLJANDE TJÄNSTER HAR DU UNDER DET SENASTE ÅRET ANVÄNT DIG AV 
FÖR ATT VISA RÖRLIG BILD FÖR ELEVERNA? 

Samtliga lärare

87%

AV media

SF Anytime

Kickass Torrents

Popcorn Time

Swefilmer

Viaplay

Netflix

SLI

UR, UR Play

Någon tv-kanals streamingtjänst t.ex. SVT Play eller Tv4 Play

YouTube

Plejmo

HBO Nordic

Dreamfilm

The Pirate Bay

Annan

60%

18%

17%

10%

3%

2%

2%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

22%
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UNDER SVARSALTERNATIVET ”ANNAT” (22%) ÄR DE VANLIGASTE SVARET 
MEDIACENTER FÖLJT AV MEDIAWEBBEN OCH FILMOTEKET. 

Förutom att fråga vilka tjänster de använt sig av förra året frågade vi också 

vilken tjänst de oftast använder. Här fanns alltså endast ett svarsalternativ. 

YouTube är den mest populära tjänsten för att visa rörlig bild för elever, 76 

procent använder sig främst av YouTube. 23 procent använder sig främst av  

tv-kanalernas streamingtjänster.

YouTube är den mest populära 

tjänsten för att visa rörlig bild 

för elever, 76 procent använder 

sig främst av YouTube. 

”
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VILKEN AV FÖLJANDE TJÄNST ANVÄNDER DU DIG OFTAST AV FÖR ATT VISA RÖRLIG 
BILD FÖR ELEVERNA? 

Samtliga lärare

OM DU VISAR RÖRLIG BILD FRÅN EN DIGITAL TJÄNST, VILKEN TYP AV KONTO GÖR DU 
DET DÅ OFTAST FRÅN? 

Samtliga lärare

Varannan lärare använder skolans konto när de visar rörlig bild genom digitala 

tjänster (49%). Högstadielärare svarar i större utsträckning att de använder 

skolans konto (56%) än gymnasielärare (44%).  Fyra av tio använder tjänster 

som inte kräver ett konto och var tionde använder sitt privata konto (10%).

76%

Popcorn Time

HBO Nordic 

Swefilmer 

The Pirate Bay 

Kickass Torrents 

Plejmo 

SF Anytime 

Viaplay 

Netflix 

Någon tv-kanals streamingtjänst t.ex. SVT Play eller Tv4 Play

YouTube

Dreamfilm 

23%
<1%
<1%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

49%

Någon annan persons konto 

Mitt privata konto 

Jag spelar upp genom en tjänst 
som inte kräver något konto 

Skolans konto 

40%

10%

1%

HUR VISAS RÖRLIG BILD I SKOLAN?
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VAD TROR DU? KRÄVS NÅGON SPECIELL 
UPPHOVSRÄTTLICENS FÖR ATT VISA 
RÖRLIG BILD FÖR ELEVER? 

Samtliga lärare

HAR DIN SKOLA 
UPPHOVSRÄTTSLICENS FÖR ATT VISA 
RÖRLIG BILD FÖR ELEVER? 

Samtliga lärare

UPPHOVSRÄTTSLICENS FÖR 
RÖRLIG BILD I SKOLAN
För att visa upphovsrättsligt skyddat material för elever i skolan krävs en 

upphovsrättslicens. Var femte lärare känner inte till det (19%). Högstadielärare 

har något bättre kännedom om att en sådan licens krävs (84%) än 

gymnasielärare (78%). En av tio lärare svarar att deras skola inte har någon 

upphovsrättslicens (10%). Det är fler högstadielärare (13%) än gymnasielärare 

(7%) som svarar att deras skola saknar upphovsrättslicens.

Nej Ja Nej Ja

För att visa upphovsrättsligt skyddat material för 

elever i skolan krävs en upphovsrättslicens.
”

81%
Ja

90%
Ja

19%
Nej

10%
Nej
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UPPHOVSRÄTTSLICENS FÖR RÖRLIG BILD I SKOLAN

VI FRÅGADE DE SOM SVARADE ATT DERAS SKOLA HAR EN UPPHOVSRÄTTSLICENS, 
VILKEN ELLER VILKA LICENSER DET ÄR.  SLI ÄR DET VANLIGASTE SVARET FÖLJT AV 
AV MEDIA. DET HANDLAR ALLTSÅ FRÄMST OM AVTAL MED MEDIEBIBLIOTEK DÄR 
MATERIALET ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SÄKRAT. 

Både läraren och skolan/rektorn har skyldighet att se till att det inte 

förekommer lagbrott i klassrummet. Om upphosrättsreglerna för rörlig bild i 

skolan inte följs skulle de kunna stå till svars om det skulle bli en rättsprocess. 

Samtidigt visar vår undersökning att endast 18 procent av lärarna tror att de 

som lärare har ansvar för upphovsrättsregler vid visning av rörlig bild för elever. 

Högstadielärare tror i större utsträckning (21%) än gymnasielärare (16%) att det 

är lärare som har ansvaret.
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VEM HAR ANSVARET PÅ DIN SKOLA FÖR ATT UPPHOVSRÄTTSREGLERNA VID 
VISNING AV RÖRLIG BILD FÖR ELEVER FÖLJS?

Samtliga lärare

Varannan lärare anser inte att de har tillräckligt med information om vilka 

regler som gäller vid visning av rörlig bild i skolan (49%). Av gymnasielärarna 

svarar mer än hälften att de inte känner att de har tillräcklig information (53%).  

Hälften av alla lärare vet alltså inte vilka regler som gäller för ett pedagogiskt 

verktyg de använder regelbundet.

Varannan lärare anser inte 

att de har tillräckligt med 

information om vilka regler 

som gäller vid visning av rörlig 

bild i skolan. 

”

TYCKER DU ATT DU HAR TILLRÄCKLIGT 
MED INFORMATION OM VILKA REGLER 
SOM GÄLLER VID VISNING AV RÖRLIG 
BILD I SKOLAN? 

Samtliga lärare

Nej Ja

71%

Rektor Lärare Kommunen Skolverket

18% 10%
0%

49%
Ja

51%
Nej
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UPPHOVSRÄTTSLICENS FÖR RÖRLIG BILD I SKOLAN

Fler än sju av tio tror att det finns 

lärare som medvetet eller omedvetet 

bryter mot upphovsrätten när de 

spelar upp tv och film i skolan (77%). 

Det är en oroande stor andel och 

visar också på ett tydligt behov av 

informationsinsatser i skolan kopplat 

till regler för visning av rörlig bild.

TROR DU ATT DET FINNS LÄRARE SOM 
MEDVETET ELLER OMDEVETET BRYTER 
MOT UPPHOVSRÄTTEN NÄR DE SPELAR 
UPP TV OCH FILM I SKOLAN?  

Samtliga respondenter

Nej Ja

Fler än sju av tio tror att det 

finns lärare som medvetet 

eller omedvetet bryter mot 

upphovsrätten när de spelar upp 

tv och film i skolan.

”
77%
Ja

23%
Nej
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VARFÖR TROR DU ATT LÄRARE MEDVETET ELLER OMEDVETET BRYTER MOT 
UPPHOVSRÄTTEN NÄR DE SPELAR UPP FILM OCH TV I SKOLAN? 

Exempel på öppna svar

Vi ställde också en öppen följdfråga om varför man tror att dessa lärare bryter 

mot upphovsrätten. Från svaren kan vi se att det dels handlar om att det 

upphovsrättsskyddade materialet ses som dyrt och krångligt att använda sig 

av. Många svarar också att det främst handlar om okunskap, att man helt enkelt 

inte vet vilka regler som gäller. Det finns också en något obesvärad inställning 

till påföljderna av att använda material som inte är upphovsrättsskyddat, som 

någon utrycker det: ”konsekvenserna är inte stora om man bryter mot reglerna”.

”

”
”
”
”

”
De tycker inte är det är så viktigt, de ser det inte som ett brott

Det är för komplicerat och det finns inte något centralt begrepp 

från kommunen

För att det finns vissa hemsidor som är enklare att komma in på 

än om man går via skolan

Omedvetet, vet inte vem som är ansvarig

Kombination av tidsbrist, pressade arbetsdagar och okunskap

Reglerna är inte anpassade till verkligheten, krångligt och svårt, 

skolan har inte ekonomi
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SUMMERING AV RESULTAT
Internetbaserade tjänster för rörlig bild är helt 

dominerande i skolan     

Fler än nio av tio lärare använder främst dator/

internet när de visar rörlig bild i skolan (92%). Att 

skolan har hängt med i teknikutvecklingen är 

positivt, men det gör det ännu viktigare för skolorna 

att säkerställa de upphovsrättsliga skydd som 

användandet av dessa tjänster kräver. 

YouTube är den mest populära tjänsten för att visa 

rörlig bild för elever   

76 procent av samtliga lärare svarar att de främst 

använder sig av YouTube för att visa rörlig bild för 

elever. Förutom att YouTube är upphovsrättsligt 

snårigt eftersom mycket material som laddas upp 

där saknar rättigheter, är det också problematiskt 

eftersom det ska vara en reklamfinansierad tjänst 

som används i skolan som är en reklamfri miljö.

En av fem lärare känner inte till att det krävs en 

upphovsrättslicens för att spela rörlig bild i skolan   

För att spela upp upphovsrättsskyddat material 

för elever i skolan krävs en upphovsrättslicens. 

Var femte lärare känner inte till det (19%). 

Högstadielärare har något bättre kännedom om att 

en sådan licens krävs (84%) än gymnasielärare (78%). 

En av tio lärare svarar att deras skola inte har någon 

upphovsrättslicens (10%). 
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Varannan lärare har inte tillräckligt med information 

om vilka regler som gäller vid visning av rörlig bild  

i skolan     

Varannan lärare anser inte att de har tillräckligt med 

information om vilka regler som gäller vid visning av 

rörlig bild i skolan (49%). Av gymnasielärarna svarar 

mer än hälften att de inte känner att de har tillräcklig 

information (53%). Hälften av lärarna har alltså inte 

tillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller för 

ett pedagogiskt verktyg som de använder regelbundet, 

minst en gång i veckan i de flesta fall.     

77 procent tror att lärare bryter mot upphovsrätten 

för rörlig bild i skolan         

Fler än sju av tio tror att det finns lärare som medvetet 

eller omedvetet bryter mot upphovsrätten när de 

spelar upp tv och film i skolan (77%). Det är en oroande 

stor andel och visar också på ett tydligt behov av 

informationsinsatser i skolan kopplat till regler för 

visning av rörlig bild.   

Krångel och okunskap är grunden till varför lärare 

bryter mot upphovsrätten   

Vi ställde en öppen fråga om varför man tror 

att lärare medvetet eller omedvetet bryter mot 

upphovsrätten när de spelar upp tv och film i skolan. 

Från svaren kan vi se att det dels handlar om att det 

upphovsrättsskyddade materialet ses som dyrt och 

krångligt att använda sig av.  Många svarar också att 

det främst handlar om okunskap, att man helt enkelt 

inte vet vilka regler som gäller. 
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FILM- OCH TV-BRANSCHENS 
SAMARBETSKOMMITTÉ
Film- och TV-branschens Samarbetskommitté arbetar inom ramen för 

Filmavtalets överenskommelse om att främja arbetet mot olovlig hantering av 

film i alla visningsformer och har som huvudmål att minska olaglig fildelning 

och att stärka förutsättningarna för lagliga alternativ i alla fönster.
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