
MIN FOTBOLL – Appen där alla 
matcher får en härlig bevakning
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Se filmen om Min Fotboll på https://www.youtube.com/watch?v=DuSJBsnqmrM

https://www.youtube.com/watch?v=DuSJBsnqmrM


LIVESÄNDNINGAR
Under säsongen 2020 livesändes 24 387 matcher, vilket 
gör Min Fotboll till en av världens största kanaler för 
livesänd fotboll (i antal sända matcher). 

På tre månader under hösten 2020 genererade 
livesändningarna 1,4 miljoner till föreningarna.

1
Matchklockan från mål och händelserapportering  
visas i sändningen (utöver ställning och halvlek/period). 

2
Sändaren kan själv styra resultattavla och 
matchklocka från sändningsvyn (i barnmatcher endast 
matchklocka och period). 

4
Enklare för ledare att se lagets intäkter under fliken 
Livesändningar på lagets adminsida i appen eller på Min 
Fotboll-webben.

5
Reprispaket för lag som ger alla ledare och spelare fri 
tillgång till repriser från alla lagets matcher (oavsett 
vem som filmat). Laget betalar 2 000 kr per säsong (d v s 
ca 80 kr per person i ett lag med 20 spelare och 5 ledare)

3
Sändaren kan markera att det skett en highlight och 
ett videoklipp skapas automatiskt i matchfeeden. När 
sändningen avslutas skapas en video med alla highlights.



INTÄKTSMÖJLIGHETER
Utöver intäkter från livesändningar finns tre nya intäktsmöjligheter 
för föreningar och lag.

1
Föreningen kan sälja en ”Billboard” som visas 
innan livesändningar med alla föreningens lag. 

Föreningen säljer till en eller flera partners, sätter 
själv priset och sköter fakturering och hantering. 

Digitala lagsponsorer
Lagen kan värva digitala lagsponsorer som köper 
digital exponering på lagets sida och lagets 
matcher i Min Fotboll. 

Ett lag kan skaffa en eller flera digitala 
lagsponsorer och tjänar 5 000 kr per sponsor.

Ett säljmaterial finns tillgängligt att ladda ner och 
skicka till potentiella sponsorer.

All hantering av betalningsunderlag mm görs på 
Min Fotboll-webben.  

Intäkterna från sponsorer betalas ut till föreningen
med en specifikation över vilka lag som sålt vad. 

Föreningspartners  visas på föreningens sida, och 
alla lags startsidor. Hanteras av föreningen. 
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3



KOMMUNIKATIONSFUNKTION
Som förening kan ni posta inlägg (text, bild/video, 
länkar) som kan målgruppsstyras mot användare 
kopplade till era lag utifrån t ex deras lagroll (spelare, 
ledare, målsmän, följare), ålderskategori på laget 
(barn, ungdom, senior) och andra urvalskriterier. 

På så sätt kan ni effektivare än på t ex en 
Facebooksida kommunicera rätt innehåll till rätt
personer.

Inläggsfliken finns även på lagens sidor, där lagadmins
kan styra inlägg till olika roller i laget, och välja om det 
ska skickas en pushnotis till målgruppen vid 
publicering. 

Publicerade inlägg visas i användarnas hemfeed på 
startsidan i appen, samt på inläggsfliken på lag- eller 
föreningssidan. 



Mer information, guider, säljmaterial, frågor och svar hittar ni på:

https://www.svenskfotboll.se/minfotboll

https://www.svenskfotboll.se/minfotboll

