
Innebandyappen och att livestreama och tjäna pengar 

Svensk Innebandys app ger alla matcher möjlighet att få en härlig bevakning med 
bilder, video, livestreaming, highlights, kommentarer och hejarop. Med appen följer 
du spänningen och glädjen i dina och våra vänners favoritlagsmatcher oavsett vilken 
åldersklass och nivå lagen spelar i. 

Appen kan dessutom bidra med intäkter till lag och föreningen som kan tjäna pengar 
genom att livesända sina matcher, och genom digitala lag- och föreningssponsorer. 

Med appen kan våra vänner och familjer följa våra lag och få livescore, streaming, 
bilder, video, resultat och tabeller. Om vi rapporterar från våra matcher kan vi dela 
spänningen och glädjen i FBC! 

Nedan länkar kan ni ladda ned appen: 

Ladda ner från App Store 

Ladda ner från Google Play 

Här kan du se en kort video hur det fungerar: 
https://youtu.be/t5e53QrsQnY 
 

Som sagt, här finns livescore, spelprogram, resultat och tabeller för all svensk 
innebandy, och alla som är på plats på matchen live kan dessutom bidra till 
rapporteringen genom foto, film, livesändning, hejarop och kommentarer. 

För åldersklasser med resultat och tabellräkning finns en snabb och enkel funktion för 
rapportering av mål och matchhändelser (om matchen inte live-rapporteras via iBIS). 

Appen har avancerade funktioner för styrning av personlig integritet, och kan 
användas tryggt och säkert med beaktande av dataskydd, integritet och innebandyns 
värderingar. 

 

Så kommer ni igång med ert lag 
Läs snabbguiden och lägg in rapportörer, bjud in följare, koppla ihop lag och tjäna 
pengar på livesändningar. 

 

Livesänd era matcher – och få intäkter från tittarnas betalningar 
När en tittare köper tillgång till en livesändning eller dess repris genereras pengar till 
föreningen/laget som får hälften av intäkten efter avdrag för moms & betalkostnader. 



På seniormatcher där man köper tillgång till en specifik match (pay-per-view), går 
intäkten till det lag som sänder matchen. I barn- och ungdomsmatcher köper tittarna 
inte tillgång till en specifik match, utan ett barn- och ungdomskort som ger tillgång 
till alla under 30 dagar. Vid köp av ett barn- och ungdomskort anger tittaren vilken 
förening och lag de vill stödja med sitt köp. 

Exempel 

Ett ungdomslag där 25 föräldrar/släktingar köper 30 dagars kort 
under de månader säsongen pågår, tjänar 4 000 kr till laget. Ett 
seniorlag som sänder 15 hemmamatcher för 49 kr/match med i 
genomsnitt 50 tittare, tjänar 16 500 kr. 

Du hittar mer information om hur ni livesänder era matcher via länken nedan: 

• Så livesänder ni era matcher 

 
 

Lite FAQ om appen och stream 
 
Kan vi lägga upp egna matcher, till exempel träningsmatcher och cuper? 
Ja, administratörer för laget kan gå in på fliken Matcher på lagets sida i appen och 
lägga upp matcher som inte finns i iBIS. 
 
Observera att ni vid matcher, som inte arrangeras av Svenska Innebandyförbundet 
eller distriktsförbunden, själva ansvarar för att se till att ni har rätt att fota, filma och 
liverapportera. Stäm även av med era motståndare att de tycker att det är okej med 
rapporteringen. 
 
Hur skapar man lagets line up?  
Matchtruppen läggs in via iBIS och den dyker då automatiskt upp i appen. Utifrån 
matchtruppen kan lagets ledare eller utsedda rapportörer skapa en snygg line up 
med de olika femmorna (eller treorna).  
 

Vem kan liverapportera från matcherna? 
Liverapporteringen av mål- och matchhändelser görs i första hand via iBIS. Om 
matchen inte rapporteras live i iBIS kan lagens utsedda rapportörer använda mål och 
händelserapporteringen i appen. 

Alla ledare kan rapportera, eller enkelt tilldela behörighet till till exempel en skadad 
spelare eller engagerad förälder under fliken Rapportörer på lagets sida i appen. I 
serier med resultat och tabellräkning vill vi gärna att hemmalaget ansvarar för att 
någon sköter rapporteringen. 



Alla på matchen kan fota, filma och kommentera via appen, och alla där hemma kan 
följa och heja på. Tillsammans skapar vi en härlig bevakning av matcherna, och allt 
innehåll, statistik mm samlas på sidorna för varje match, serie, lag, klubb och distrikt. 

Hur fungerar det med hänsyn till GDPR? 
Appen och plattformen följer GDPR och Riksidrottsförbundets uppförandekod för 
personuppgifter. De innehåller också nya innovativa funktioner för att ge spelare, 
ledare och föräldrar till unga spelare kontroll över vilken information som publiceras 
utöver den basinformation som krävs för tävlingens genomförande. 

Målsmän till spelare under 18 år får en inbjudan att skapa sitt eget konto och ställa in 
integritetsinställningar för sitt barn. De kan på så sätt till exempel styra om en 
profilbild ska visas publikt eller inte. 
 
Och vill man undvika att ens barn förekommer i bilder kan man ladda upp en dold 
profilbild som används för att med hjälp av ansiktsigenkänningsteknik sudda bort 
ansiktet från uppladdade bilder där ansiktet kan identifieras. 

De unika integritetsfunktionerna möjliggör en helt annan kontroll och styrning av 
integritet jämfört med användning av sociala medier. 

 


