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VI GER TILLBAKA - EN HÅLLBARHETSRAPPORT OM KALMAR FF MED HJÄRTAT
Historien om den lilla föreningen i en stad vid
havet som heter Kalmar FF är nu inne på sitt
112:e år. I 112 år har Kalmar Fotbollförening
engagerat, roat och bundit samman människor
i Kalmar med omnejd. Som förening har vi fått
människor att drömma, att vilja bli bättre. Som
förening har vi varit förebilder för generationer
av unga människor vars dröm varit att få dra på
sig våra färger.
Men vi har inte alltid varit bäst. Inte heller har vi
varit tillräckligt bra.
Det är lätt att ryckas med både som person och
som förening när allt går bra och glömma bort
var man kommer ifrån. Vi vet att vi inte alltid
gjort allting rätt och det kommer vi inte dölja.
Men vi vet samtidigt var vi behöver gå.
Kalmar FF är i grund och botten en
elitfotbollsförening vars syfte är att bedriva
verksamhet som leder till att vi har så bra
sportsliga förutsättningar som möjligt. Men i det
finns det så mycket mer att hämta och så mycket
mer som vi kan bidra med till vårt närområde.
Det kan vara enkelt att utgå ifrån devisen att
om man är stor ska man vara snäll. Men trots
allt ligger det något i det. Som förening har vi
resurser som många andra föreningar i vårt
närområde saknar.
Våra ledare och personal besitter
spetskompetens inom sina områden. Våra
spelare har förmånen att ha Guldfågeln Arena
som sin arbetsplats och bära vårt emblem på
bröstet varje gång de ska spela en match. De blir
idoler, förebilder och hjältar i mångas ögon. Inte
minst hos unga.

Så när jag tänker på var vi befinner oss och vad
vi ska göra landar det någonstans i den enkla
tanken att vi är stora ja, men inte för stora så
vi tappar greppet om verkligheten och att vi
oavsett sportsliga framgångar aldrig får sluta
ge tillbaka. Ge tillbaka för allt det stöd vi får
från medlemmar, supportrar och partners. Ge
tillbaka till den stad och region vars nämn vi bär
.
Det finns alltid ett syfte bakom varför individer
och organisationer gör vad de gör. Och där har
du vårt syfte.
I 112 år har vi fått så mycket från vår stad, från
vårt närområde. Vi har försökt att ge tillbaka
men vi kan ge så mycket mer och vi ska göra
just det.

MARKUS ROSENLUND
Klubbchef Kalmar FF
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RIKTAT FOKUS
KALMAR FF:S
SAMHÄLLSENGAGEMANG
enom tiderna

Fotograf Åke "Mapsen" Olson

Kalmar FF:s samhällsengagemang har
alltid funnits även om formerna skiljer sig
åt. Föreningens första stora insats för vårt
lokalsamhälle var i början på 1940-talet när
vi gav möjligheten till unga pojkar att träna
organiserad fotboll. Kalmar FF var då första
föreningen i regionen som erbjöd en plats där
unga pojkar inte sågs som ett störande element
utan där de behandlades med respekt och fick
träna på den idrott de älskade. Idag ses barnoch ungdomsverksamheten som en naturlig del
av idrotten i Sverige men det fanns en tid när det
inte var så.

Samhällsengagemanget har präglats av
små insatser där enskilda spelare och ledare
tagit ett stort eget ansvar genom att besöka
skolor, andra föreningar och organisationer.
Ett arbete som hade sitt ursprung i deras
genuina engagemang för Kalmar FF och vårt
lokalområde. Fotbollen användes som en
enande kraft vid flera tillfällen, inte minst när
Kalmar FF arrangerade välgörenhetsmatch med
exempelvis det danska flyktingslandslaget under
Andra Världskriget i syfte att samla in pengar till
4

g

de danskar som flytt över till Sverige. I samband
med den stora Metallkonflikten i slutet av 1945
spelades även en välgörenhetsmatch till förmån
för de arbetslösa metallarbetarna i Kalmar.

Hur väl vårt tidigare arbete än fallit ut har vårt
samhälle blivit mer komplext. Problemen i vårt
närområde likväl som förutsättningarna för att
bedriva den här typen av verksamhet ställer
högre krav på oss som en stor samhällsaktör.
Därför valde föreningen att hitta former för vårt
samhällsengagemang under paraplyet Kalmar
FF med Hjärtat.
I början låg fokus på att stötta mindre
fotbollsföreningar i vårt närområde. Våra lokala
fotbollsföreningar spelar en otroligt viktig
roll i vårt samhälle. I undersökningen Lokal
uppföljning av ungdomspolitiken 20181" svarade
63% av tjejer i årskurs 8 och 69% av killar i
årskurs 8 att de var medlemmar och aktiva i en
förening. När samma fråga ställdes till tjejer och
killar i årskurs 2 på gymnasiet var siffrorna 40%
för tjejer och 54% för killar.

Att stötta det lokala föreningslivet är därför en
självklarhet för oss av två anledningar.
De lokala föreningarna blir en mötesplats
för många unga som får utbildning inom sitt
område och kan bidra till många positiva
sidoeffekter, som exempelvis bättre fysisk och
psykisk hälsa och erfarenheter som kan vara
användbara på arbetsmarknaden.
Kalmar FF vill vara det naturliga valet för
unga fotbollsspelare i vårt närområde. Om
verksamheten i de lokala föreningarna sker på
en hög nivå förbereder det deras spelare på att
sedan kunna ta steget till vår elitverksamhet.

Kalmar FF hade under efterkrigstiden inte bara
herrfotboll under sitt paraply utan bedrev även
idrottsverksamhet inom ett stort antal grenar.
Ishockey, handboll, bandy och friidrott för att
nämna några. Kalmar FF tog tidigt beslut att
börja med damfotboll men i takt med att andra
föreningar i närområdet började bli bättre på
sina specifika idrotter togs beslutet att succesivt
avveckla den egna verksamheten och låta andra
lokala föreningar ta över.
Men det mesta arbetet skedde i – om inte
i skymundan så definitivt inte i rampljuset.
Det sågs som en naturlig del av en spelares
kontrakt mot föreningen att också agera förebild
i lokalsamhället. Att träffa skolungdomar, att
spela fotboll i olika bostadsområden. Det fanns
alltså ingen brist på engagemang – men det
saknades ett riktat fokus.

1 (https://kfkl.se/wp-content/uploads/2019/08/Kalmarkommun-Lupp-2018.pdf )
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JON
BJÖRKLUND
TIDIGARE SPELARE I KALMAR FF • AKTIV SEDAN 2019 I KALMAR FF MED HJÄRTAT
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JON, BERÄTTA HUR DITT ENGAGEMANG
BÖRJADE I KALMAR FF MED HJÄRTAT?

VAD GJORDE ATT DU VALDE ATT FORTSÄTTA
ENGAGERA DIG?

– Mitt engagemang i Kalmar FF med Hjärtat
har sin början när jag satt med min familj på
familjeläktaren under hemmamatcher. Där
och då kände jag att det saknades både bättre
stämning och mer folk på våra matcher. Det var
en okej upplevelse, men det saknades något.
Jag började fundera på hur föreningen kunde
jobba med att få fler att gå på matcherna. Det
jag inte visste då var vilken resa det skulle ta
mig på. En elitfotbollsförenings främsta uppgift
handlar såklart om fotbollen som spelas – men
det finns så oerhört stora värden i en förening.
Just då jobbade jag i en stor koncern som
arbetade mycket med sociala hållbarhetsfrågor.
I mitt dagliga arbete hade jag kontakt med
företag som valde att arbeta med min
arbetsgivare just på grund av samhällsansvaret
som min arbetsgivare tog. Då började jag titta
på hur andra föreningar arbetade och där och då
tog jag beslutet att jag ville vara med och bidra
till Kalmar FF:s samhällsansvar.

– I slutet av 2019 kände jag att det var dags
att ta kontakt med föreningen. Just då hade
vi precis kvalat oss kvar i Allsvenskan och det
ekonomiska stålbadet tog vid. Just då fanns
inte de ekonomiska resurserna för ett allt för
omfattande samhällsarbete men jag erbjöd
mig att aktivt delta och bidra. För mig handlade
det om att då bidra till att föreningen skulle ta
rätt kliv in i samhällsutvecklingen. Föreningens
styrelse har sedan dess tagit beslut om att
Kalmar FF med Hjärtat ska vara en central del
av föreningens verksamhet.

VILKEN ROLL SPELAR KALMAR FF I VÅRT LOKALSAMHÄLLE?
– Det finns så stora värden i Kalmar FF. Kanske
inte ekonomiska men oerhört stora emotionella
värden. Med små medel kan föreningen skapa
opinion och bana väg för bättre utveckling i
vårt närområde. Svensk Elitfotboll har jobbat
många år med samhällsengagemang och social

hållbarhet. Vi har ganska tuffa år bakom oss
med kvalspel, arenafrågan, föreningens ekonomi
för att nämna några saker. Men vi har lyckats
göra mycket bra med små resurser som ett bra
resultat. Vi kan inte rädda hela världen men om
vi gräver där vi står kan föreningen bidra med
positiv utveckling i vårt närområde.

OM DU SER PÅ DITT ARBETE INOM KALMAR
FF MED HJÄRTAT, FINNS DET NÅGOT MÅL DU
ARBETAR LITE EXTRA MED?
– Min förhoppning är att vårt arbete även kan
ge våra spelare en möjlighet att utvecklas
som människor. Alla besök i skolor och andra
verksamheter och ute i samhället som våra
spelare gör innebär möjligheter för de att växa
som människor. Det bygger deras känsla för
Kalmar starkare. För många barn och unga är

våra spelare förebilder och hjältar. För egen del
känns det otroligt skönt för själen när jag tänker
på det arbete vi som förening gör men också
det arbetet jag själv bidrar med. Men jag har inte
glömt bort min dröm, mitt första mål, om att få
fler att bära föreningen i sitt hjärta och vilja gå på
våra matcher. Fotbollen kommer alltid vara viktig
– men de som bär föreningen i sitt hjärta ska
också känna stolthet över det vi gör i samhället.

"Fotbollen kommer alltid vara
viktig – men de som bär
föreningen i sitt hjärta ska
också känna stolthet över det
vi gör i samhället."
- Jon Björklund
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GRÄV DÄR DU STÅR
I ett arbete som detta är det enkelt att bli
abstrakt i både tänkande och agerande. De
stora förebilderna vad gäller socialt arbete och
ansvar inom fotbollen är framför allt engelska
fotbollsklubbar. De sociala problemen de möter i
sina lokalsamhällen är av en helt annan karaktär
än de vi möter här i Sverige och Kalmar.
Vår inställning är väldigt enkel. Identifiera de
faktiska problemen som finns, utmana de och
försök göra något åt de.
I Kalmar kommun finns det 10 637 unga mellan
åldrarna 6–18. Unga människor med drömmar,
med idéer och viljor. Men också unga människor
som möter främlingsfientlighet, trakasserier,
familjeproblem och inlärningssvårigheter
samtidigt som de befinner sig i en tid i livet där de
ska lista ut vem de är.
Vi siktar inte mot månen med vårt arbete för det
är inte där vi finns idag. Kalmar är vårt hem och
det är där vi bedriver vårt arbete. Det handlar om
en enkel princip om att gräva där vi står.
2012 uppgav 31% respektive 20%
åldersgrupperna 9–12 år och 13–16 år att de läste
böcker eller tidningar varje dag. 2020 var siffran
21% respektive 7%.

Den cyniska människan kan då snabbt kontra
sådana siffror med att barn och unga använder
sig av digitala verktyg för att inhämta information.
Men läsning handlar om mer än att bara inhämta
information. I ett samhälle där fler och fler känner
sig stressade i sin vardag kan regelbunden
läsning av böcker bidra till minskad stressnivå
samtidigt som kroppen slappnar av och hjärnan
får viktig stimulans som den inte får på samma
sätt bakom en skärm.
Vi är en elitfotbollsförening. Vår primära uppgift
är att utbilda fotbollsspelare som kan ta steget
till att bli fotbollsproffs. Vi är en verksamhet som
dagligen arbetar med att utveckla den fysiska
kapaciteten hos våra spelare. Samtidigt vill vi också
förbättra den mentala kapaciteten och förståelsen
kring hur fotboll faktiskt fungerar. En ren och skär
kombination av teori och fysisk aktivitet.

Kopplar man de siffrorna till medlemskap i
förening finns en direkt parallell att dra. Nämligen
att unga är mer fysiskt aktiva i ung ålder då de
är aktiva i en idrottsförening men ju äldre de blir
desto lägre blir den fysiska aktiviteten.
Sett till betydelsen av fysisk aktivitet i
förhållande till inlärningsprocessen i skolan är
det naturligt för oss att vi aktivt jobbar med
att uppmana unga att hålla sig fysiskt aktiva.
Bunkefloprojektet var ett pilotprojekt som gick
ut på att ge elever fysisk aktivitet varje skoldag
för att över tid se hur det påverkade elevernas
slutbetyg och behörighet till gymnasiet. Efter att
projektet sammanfattades blev det tydligt att
framför allt betydligt fler pojkar uppnådde ett
högre slutbetyg i 9an än pojkar från skolor som
inte deltog i projektet.

Vi svenskar vill gärna tro att vi lever i ett jämlikt
samhälle. Tittar vi på internationella studier
hamnar Sverige och de skandinaviska länderna
alltid i topp. Men det innebär inte att vi inte har
problem och arbete kvar att göra.
Under senaste 12 månaderna har 3% av kvinnor
uppgett att de blivit utsatta för fysiskt våld. I
åldersgruppen 16–29 år är siffran 5%. 21% av
våldet har skett i hemmet och 24% i skolan eller
på arbetsplatsen. Siffror som är alldeles för höga
hur man än bemöter de. Bakom den lilla statistik
som existerar gömmer sig ett stort mörkertal då
många tjejer och kvinnor inte anmäler det brott
som begås. Inte heller det oerhörda lidandet som
de utsätts för innan trakasseriet övergått till våld.
Det arbete som bedrivs av kvinnojourer runt om
i landet och här i Kalmar är inte annat än heroiskt
men tyvärr nödvändigt. Men när väl ett ingripande
sker är det för sent.

I undersökningen LUPP 2018 för Kalmar
kommun svarade 91% av killar och 85% av tjejer
i årskurs 8 att de tränar så de blir andfådda eller
svettiga en eller fler gånger i veckan. När samma
fråga ställdes till killar och tjejer i årskurs 2 på
gymnasiet var resultatet 77% respektive 84%.

Det finns ett behov av fler som pratar om det.
Det finns ett ännu större behov av förebilder,
av organisationer och individer som aktivt
motarbetar våldet och informerar de som är
behov av stöttning och hjälp.

I Kalmar som Sverige i stort finns det människor
som står väldigt långt från arbetsmarknaden.
Människor som hamnat snett och som behöver
hjälp. I december 2022 634 personer i Kalmar
som varit arbetslösa i mer än 24 månader.
Vi har en unik möjlighet som en av regionens
största föreningar, varumärken och mötesplatser
att bidra med vårt kontaktnät i försök att ge de
upp en väg in på arbetsmarknaden igen.
En fotbollsförening har absolut inget
juridiskt ansvar att arbeta med frågor som
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rör arbetslöshet och människors förmåga att
etablera sig på arbetsmarknaden. Men vi, i
egenskap av vilka vi är, har ett moraliskt ansvar
gentemot vårt samhälle att hjälpa till om vi kan.

Vi vet att våldet är utbrett i hela vårt samhälle.
Att människor oavsett kön och ålder riskerar
att bli utsatt för olika typer av våldsbrott. Som
förening vill vi använda våra plattformar, våra
kanaler, vårt varumärke, vår verksamhet för att
göra vad vi kan för att motverka detta.
Källor: https://www.statensmedierad.se
download/18.57e3b0a17a75fbf0654916e/1632377641632/
Ungar%20och%20medier%202021_anpassad.pdf | https://
kfkl.se/wp-content/uploads/2019/08/Kalmar-kommunLupp-2018.pdf | https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/
artiklar-1/klinisk-oversikt/2019/01/daglig-fysisk-aktivitet-paschemat-battre-skolresultat-hos-pojkarna/ | Arbetsförmedlingens
månadsstatistik | https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mansvald-mot-kvinnor/om-mans-vald-mot-kvinnor/fakta-och-statistik
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VI VILL GE BARN OCH UNGA
EN BRA START I LIVET
Hur man än vrider och vänder på det är det lätt
att bli abstrakt i den här typen av arbete. Att bli
förblindad av statistik, av systemfel snarare än
att se till och försöka göra något för människorna
bakom siffrorna.
När vi började vårt arbete valde vi att enkelt
sammanfatta det med att vi vill ge barn och unga
en bra start i livet.

Om vi kan hjälpa några barn och unga att hitta
sin plats på jorden, om vi kan inspirera andra till
att ge en hjälpande hand, då har vi lyckats.

PARTNERS
VI VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL VÅRA PARTNERS I KALMAR FF MED HJÄRTAT.
UTAN ER VORE VÅRT ARBETE INTE MÖJLIGT.
HUVUDPARTNERS KALMAR FF MED HJÄRTAT

Innebär det att det finns ett tydligt slutmål för
vårt arbete? Absolut inte. I takt med att vårt
samhälle förändras kommer även vårt arbete på
sikt att förändras. Så länge vi kan bidra och göra
något bra kommer vi göra det.

I stunder där vi fastnar i det abstrakta återvänder
vi alltid dit.
Vi vill att Kalmar FF med Hjärtat ska vara något
som människor vill samlas kring. Inte bara för
laget på planen utan för de idéer vi står för och det
arbetat vi gör och förhoppningsvis inspirerar andra.

10

11

JENS
NILSSON
TEKNISK CHEF I KALMAR FF • ANSVARIG FÖR FÖRENINGENS FOTBOLLSAKADEMI

JENS, DU ÄR ANSVARIG FÖR FÖRENINGENS
FOTBOLLSAKADEMI. KAN DU BESKRIVA HUR NI
JOBBAR MED FRÅGOR SOM RÖR EXEMPELVIS
AKADEMISPELARNAS SKOLGÅNG OCH
PERSONLIGA UTVECKLING?

– Vi lägger stor vikt i att förklara för våra
akademispelare vad de ger sig in på när de
söker till vår akademi. Det är studier kombinerat
med fotboll där studierna kommer i första hand.
Givetvis är fotbollen viktig men spelaren måste
visa att han klarar båda delarna.

– Kombinationen studier och fotboll börjar
redan i årskurs 7 då vi samarbetar med
Tallhagsskolan sedan i augusti 2021. Efter det
finns möjligheten att (för de som kvalificerar sig)
gå NIU som betyder nationell idrottsutbildning.
Det är en elit-förberedande utbildning som finns
på gymnasiet. I dagsläget kan man kombinera
NIU med följande program: samhälle, ekonomi,
natur, barn och fritid samt handelsprogrammet.
Nytt för 2022 är att man även kan kombinera
fotboll med byggprogrammet.

– Tillsammans med Kalmarsunds
gymnasieförbund lägger vi ner mycket tid för att
ge eleverna/spelarna förutsättningar att klara
detta. Vi brukar säga att en akademispelare har
två heltidsjobb bestående av fotboll och studier.
Dessutom bor många själva vilket innebär att de
också ska laga mat, städa och tvätta.

– Vi är också i startgroparna för ett
samarbete med Linnéuniversitetet och dess
elitidrottsvänliga program. Det innebär att man
kan även som vuxen kombinera fotboll med
studier. Denna satsning är mer riktad mot våra
unga spelare i A-truppen. Vi har även skickat en
hel del spelare till USA för studier på college där
vi har goda kontakter.
12

För att detta ska fungera gör vi individuella
scheman för spelarna beroende på var de
befinner sig i sin fotbollskarriär. Skolan har
tillsammans med Kalmar FF tagit fram en hel
del olika åtgärder för att eleverna ska lyckas så
som: läxstöd, anpassat schema som gör att
eleverna känner att de hinner med båda delarna,
tränar man med A-laget tränar man inte på
NIU-tid, då pluggar man i stället. Om man till
exempel är på träningsläger sköter man sina
uppgifter via datorn och kan hålla kontakt med
sin mentor via google-meet.

– Nu blev det ju inget träningsläger 2022 men
för första gången skulle en lärare följa med
på lägret för att säkerställa att alla eleverna
hänger med i ordinarie studietakt. När pandemin
släpper kommer detta att bli verklighet och det
finns även en ambition att knyta en pensionerad
lärare till akademin som stöd.

MED DITT LÅNGA PERSPEKTIV I FÖRENINGEN,
HUR SER DU PÅ KOPPLINGEN MELLAN DET DU
GÖR OCH FÖRENINGENS SAMHÄLLSANSVAR?
– För Kalmar FF är det enormt viktigt att få
våra spelare att studera och att faktiskt ge
förutsättningar för detta. Vi vet att alla inte

blir elitidrottare som faktiskt kan försörja sig
på sin idrott. Därför vill vi ta ansvar så att om
deras satsning på fotbollen inte når ända fram
har de något att falla tillbaka till. Vi ser även
att spelare blir mindre stressade om de har en
bra studiegång vid sidan av. Vi ser också i att
spelare med god studieförmåga har lättare att
lära in och förstå instruktioner i spelet fotboll.
Vi vill spela en smart fotboll och då vill vi ha
smarta spelare.
– För oss i Kalmar FF är det viktigt att
producera duktiga fotbollsspelare. Det är vårt
huvuduppdrag, men vi vill inte göra det på
bekostnad för studierna. Vi vill och ska göra
båda delarna.
13

VÅRA PRIORITERADE
OMRÅDEN
Utifrån vårt riktade fokus har vi valt att ta fram 4 prioriterade områden från de globala hållbarhetsmålen
som FN står bakom. Dessa 4 mål tillsammans med vetskapen om vilka utmaningar vi har lokalt här i
Kalmar är det som styr vår övergripande verksamhet inom Kalmar FF med Hjärtat.

GOD HÄLSA
OCH VÄLBEFINNANDE
UTIFRÅN MÅLET GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE HAR VI IDENTIFIERAT ETT
ANTAL PUNKTINSATSER SOM VI ARBETAR MED.
VÄRLDENS BARN-LOPPET

Sedan 2013 har Kalmar FF tillsammans med
P4 Kalmar, Högby IF och Region Kalmar län
genomfört Världens Barn-loppet i och kring
Guldfågeln Arena. Totalt har 7989 personer
deltagit fysiskt i loppet som samlat in 990 734
kronor till Radiohjälpens Insamling.
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ALLA BARNS DAG

I samband med Alla Barns dag skickade vi ut
en video till alla skolor i Kalmar län där Henrik
Löfkvist och Nils Fröling instruerade i ett antal
träningsmoment som barnen sedan fick göra i
sina skolor.

HÖGLÄSNING OCH RÖRELSE

Genom att kombinera högläsning i syfte att
höja intresset för bokläsning i kombination med
fysisk aktivitet genomför vi besök på skolor med
våra spelare.
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ENERGIJAKTEN

Energijakten är ett koncept som Kalmar FF
med Hjärtat arbetat fram tillsammans med
Kalmar Energi i syfte att öka barn och ungas
fysiska aktivitet. Totalt har 302 låg– och
mellanstadieklasser i Kalmar kommun bjudits in
till att delta i arbetet.
Då aktiviteten är frivillig och sker i respektive
klass är det svårt att uppskatta exakt antal
som deltagit. Men efter samtal och feedback
från skolorna uppskattar vi att ungefär 30% av
eleverna deltagit.

KALMAR FF PARASPORT

Kalmar FF Parasport bedriver fotbollsträning för
tjejer och killar i åldern 15–30 med varierande
funktionsnedsättning. Syftet är att erbjuda
anpassade träningsmöjligheter och en social
mötesplats för personer som tidigare haft
svårt att hitta en sport som passar deras
förutsättningar. Arbetet bedrivs i samarbete
med Region Kalmar län. Laget deltar även i ett
antal tävlings- och träningsmatcher mot andra
parasportlag i regionen men även nationellt.

KALMAR FF MED HJÄRTAT SUMMER CAMP

Varje sommar arrangerar föreningen Summer
Camp på Fredriksskans där barn och unga
kostnadsfritt får delta och prova på ett antal
olika sporter och idrotter.

Summer Camp pågår normalt 2 veckor under
sommarlovet men under 2021 kortades det
ner till 6 dagar. Summer Camp genomförs
tillsammans med föreningar från hela regionen
där enskilda föreningar får en tilldelad dag där
just deras verksamhet och idrott hamnar i fokus.

Vi skickade även ut en instruktionsvideo som
klasserna kunde titta på. Utöver det skickades
även 2 veckoutmaningar ut med länk till 2 olika
filmer som vi spelat in.

På grund av pandemin har antalet föreningar
och deltagare varit färre de senaste åren än
tidigare. Trots det hade vi under 2021 cirka 200
deltagare på Fredriksskans.

SPONTANFOTBOLL

Under 2021 valde vi att lägga stor kraft i att
arrangera spontanfotboll i Oxhagen i Kalmar.
Spontanfotbollen genomförs i samarbete
med Thoren Framtid som driver grundskolan i
området. Totalt genomfördes spontanfotbollen
vid 6 tillfällen där 180 barn och unga var med
och spelade fotboll och fick lära sig mer om
föreningslivet och hur det fungerar. Även
spelare och ledare från Kalmar FF var med vid
samtliga tillfällen.
Syftet med spontanfotbollen är att erbjuda
områdets barn och unga en trygg och säker
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Med start vecka 36 2021 så fick varje
klass möjlighet att delta i Energijakten där
målsättningen är att öka rörelsen genom daglig
pulshöjande aktivitet samt genom vecko– och
bonusutmaningar. Varje klass fick en A2plansch leverarad till sig. Varje klass fick därefter
markera de poäng som samlades in.

plats att samlas på under bra förhållanden.
Området har under en längre tid uppfattats
som otryggt av dess invånare och vår insats
handlar därför lika mycket om att skapa
förutsättningar för fysisk aktivitet som att
stärka områdets trygghet. Flera av de barn
och unga som deltagit i spontanfotbollen har
fortsatt sitt engagemang inom föreningslivet.
Det finns nu planer och diskussioner om att
formalisera spontanfotbollen genom att vi ska
hjälpa ungdomarna i Oxhagen med att starta
en idrottsförening som kan samverka med
andra parter i området, exempelvis kommunen
och fastighetsägare, i syfte att skapa större
trygghet och gemenskap i Oxhagen.
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GOD UTBILDNING
FÖR ALLA
INOM RAMEN FÖR MÅLET GOD UTBILDNING
HAR VI VALT ATT PRIORITERA FÖLJANDE
PUNKTINSATSER.

BOKUTDELNING

I april 2021 körde vi tillsammans med Kalmar
Slott Rotaryklubb, Dillbergs bokhandel och
Bergkvarabuss ut böcker till alla elever i årskurs
4 i Kalmar kommun.
Syftet var att ge alla elever oavsett
socioekonomisk bakgrund möjligheten att ta
till sig en bok och öka intresset för bokläsning.
Totalt delades över 900 böcker ut.

BOKTIPS
Som vi tidigare nämnt i den här rapporten finns
det tydliga kopplingar mellan läsning, välmående
och inlärningsförmåga.
På grund av de varierande restriktionerna under
pandemin har verksamheten bedrivits både
med fysiska besök och genom att våra spelare
deltagit digitalt i skolornas undervisning.
Intresset har varit stort både i och utanför Kalmar
kommun för den här typen av besök och vi har
under 2021 högläst för 22 skolor via länk och för
ytterligare 8 skolor på plats.
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FÖRE DETTA SPELARE OCH LAGKAPTEN I
KALMAR FF
DU VAR DEN FÖRSTA SPELAREN SOM TOG
STEGET IN I KALMAR FF MED HJÄRTAT, HUR
BÖRJADE DIN RESA DÄR?

HÖGLÄSNING

Många barn i närområdet ser upp till våra spelare
som förebilder och idoler. Deras genomslag
som just förebilder blir därför extra stort när de
besöker skolor och pratar om vikten att läsa.

VIKTOR ELM

I samband med sport-, påsk- och sommarlovet
2021 spelade vi in specialavsnitt i vår tv-studio
där bland annat Viktor Elm kom med boktips
inför det kommande lovet.
Avsnitten har ungefär 800 unika visningar.
Syftet var att inspirera både barn och föräldrar
att i samband med deras lov läsa mer.

– Vi har länge pratat om att vara goda förebilder
utanför planen och att man som spelare
har en röst som många andra inte har. Som
fotbollsspelare är det viktigt att man använder
sin tid på ett bra sätt. Du kan bidra och använda
den rösten du har på väldigt många sätt. Jag
ville använda den tiden och min röst till att bidra
till att alla ska ha det bra i vårt samhälle. Med
den ingången vi har med Kalmar FF med Hjärtat
har vi en möjlighet att bidra till att alla ska få en
bra start i livet. Mitt engagemang kommer rakt
ifrån hjärtat om att vilja göra det bättre för alla.

DU LA SKORNA PÅ HYLLAN INFÖR SÄSONGEN 2021
EFTER EN LÅNG OCH FÖR FÖRENINGEN OTROLIGT
FIN TID SOM SPELARE, VARFÖR HAR DU FORTSATT
ENGAGERA DIG I KALMAR FF MED HJÄRTAT?
– För mig handlar det om att det arbetet jag
lägger ner ger så otroligt mycket på alla plan.
Det kan låta egoistiskt, men det ger en så härlig
känsla. Om vi kan bidra till ett mer hållbart
samhälle skapar det förbättringar för andra
människor, men det sker inte över en natt. Det
är ett arbete som tar tid och det gäller att vara
uthållig. Vill man se en förändring måste man
vara redo att jobba långsiktigt så det är viktigt
att hålla i och hålla ut. Även om saker och ting
inte går som planerat gäller det att fortsätta
framåt. Men framför allt är det otroligt kul att få
jobba med Kalmar FF med Hjärtat

UTIFRÅN DITT PERSPEKTIV SOM SPELARE MEN
OCKSÅ SOM AKTIV I KALMAR FF PÅ ANNAT
SÄTT, VILKEN ROLL SPELAR FÖRENINGEN I VÅRT
SAMHÄLLE?
– Som förening har vi en plattform som når och
engagerar många. Om vi kan visa att vi verkligen
tar vårt samhällsansvar och samhällsarbete på
allvar kan vi göra Kalmar till en bättre plats. Inte
minst om vi får spelarna att engagera sig då de
är förebilder för många yngre. Genom att bara
vara Kalmar FF – den förening som är unik i vår
region, så har vi ett ansvar och en möjlighet att
bidra till och göra gott i vårt närområde.

OM DU TITTAR FRAMÅT, VAD HAR DU FÖR MÅL
MED DITT ENGAGEMANG I KALMAR FF MED
HJÄRTAT?
– Min dröm är att Kalmar FF med Hjärtat kan
bli en plats där människor samlas och kan bidra
till att göra bra saker i vårt samhälle. Att fler och
fler engagerar sig och hittar rätt plattform för sitt
engagemang och vilja att göra gott. Att vi kan
inspirera andra föreningar och organisationer att
vara med och bidra så vi alla kan dra åt samma
håll. Det är mitt mål med det arbetet jag gör i
Kalmar FF med Hjärtat. Men det handlar också
om att vi aldrig ska sluta göra det vi gör och
att vi gör det från våra hjärtan. Slutligen vill jag
verkligen säga att det arbetet Jon gjort innebär
att vi nu har en bra plattform att stå på och det
ger oss möjlighet att göra bra arbete framöver.
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ARBETSVILLKOR OCH
EKONOMISK TILLVÄXT
I MÅL 8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK TILLVÄXT HAR VI VALT ATT
FOKUSERA PÅ FÖLJANDE INSATSER.
JOBBMATCHEN
Att ha en meningsfull sysselsättning i form
av arbete eller studier är för de allra flesta en
förutsättning för att kunna känna att man är en del
i samhället.
Aktiviteterna inom Jobbmatchen ska bidra till att
ungdomar utan arbete får ett nätverk samt deltar i
aktiviteter och utbildningsinsatser. Målet är att fler
ungdomar sätts i någon form av sysselsättning
genom Kalmar FF med Hjärtat och Jobbmatchen.

Kalmar kommuns Arbetsmarknadsenhet och
Arbetsförmedlingen där Kalmar FF:s partners
erbjuder praktikplatser.
Under Startelvans gång började tyvärr Covid-19
återigen att öka i vår region och nya restriktioner
trädde i kraft, något som också kom att påverka
vårt arbete med deltagarna samt de tilltänkta
företagen som skulle vara delaktiga i samarbetet.
Vi försökte göra det bästa av situationen genom
att förlänga Startelvan efter det att 8 veckor
gått. Vid skrivande stund har alla 8 deltagare
en planering framåt. Allt ifrån värnplikt, studier,
praktik eller annan insats via annan aktör. Alla
deltagare som varit en del av Startelvan har utifrån
utvärderingen varit positiva till insatsen.
Här kommer några citat från utvärderingen:

Ett pandemifritt år genomför vi den årliga
jobbmässan på Guldfågeln Arena i samarbete
med Arbetsförmedlingen. Syftet är att skapa en
mötesplats för arbetssökande inom ramen för
verksamhet.
Under 2021 startade Kalmar FF en Volontärspool
där personer med intresse att jobba i vår
verksamhet på ideell basis fick anmäla sitt intresse.
Syftet var att skapa en enkel väg in för den som
exempelvis ville bidra med en insats i samband
med våra hemmamatcher. Resultatet efter
första året är att 3 personer tagit steget in i vår
matchorganisation som publikvärd och funktionär.
Även om det ideella arbetet inte ger någon direkt
ekonomisk kompensation ger det erfarenhet och
kontaktytor.

STARTELVAN
Programmet ”Startelvan” i samarbete med
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”När jag fick inbjudan till Startelvan tänkte jag
inte en tråkig kurs till. Men denna kurs är en av
de bästa. Har alltid längtat till nästa dag. Jag
är egentligen blyg och tyst men denna kurs har
gjort att jag vågar prata mer. Kursen har varit
överförväntan”
”Kursen har hjälpt mig med min självkänsla.
Som förhoppningsvis kommer hjälpa mig vid
arbetsintervjuer”
” Tack för hjälpen. Kursen har fått mig att inse vad
jag behöver, vad jag har, vad jag är och var jag är på
väg. Tack för att ni visas min väg framåt”
Sammanfattningsvis kan man säga att Startelvan
har gett deltagarna en personlig resa framåt och är
på väg att nå sina mål.

MINSKAD
OJÄMLIKHET
MÅL 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET HAR GETT
INSPIRATION TILL AKTIVT ARBETA MED
FÖLJANDE INSATSER.
SAMARBETE MED KALMAR STADSMISSION

Kalmar FF med Hjärtat har genomfört ett
antal aktiviteter i syfte att samla in pengar till
och väcka intresse för att arbeta med Kalmar
Stadsmission.

BARN TILL ENSAMMA MAMMOR

Inför julen 2021 anordnade Kalmar FF med
Hjärtat tillsammans med Fryshuset, Alarmstreet,
Baronen, Fastighets AB Regio och P&E Fastigheter
en auktion med unika Kalmar FF-fotografier där
samtliga intäkter gavs till Fryshusets verksamhet
Barn till ensamma mammor. Auktionen inbringade
ungefär 10 000 kronor.

I början på september 2021 genomfördes en
välgörenhetsmatch på Guldfågeln Arena där vårt
A-lag mötte laget som tog SM-guld 2008. Kalmar
FF bidrog med matchorganisationen som gjorde
matchen möjlig och alla biljettintäkter skänktes
till Kalmar Stadsmission, ungefär 150 000 kronor.
Flertalet av våra spelare har vid olika tillfällen också
deltagit i olika aktiviteter som Kalmar Stadsmission
anordnat, bland annat med att packa matkassar
till socialt utsatta familjer i Kalmar.

KVINNOJOUREN
Under 2021 påbörjades ett arbete med
Kvinnojouren där Kalmar FF kommer använda sin
plattform för att sprida det oerhört viktiga arbete
som Kvinnojouren bedriver.

Pengarna som samlades in användes till att
köpa julklappar för barn till ensamstående
mammor.

En majoritet av våra medlemmar och supportrar är
män och därför anser vi att det är kolossalt viktigt
att vi föregår med gott föredöme genom att arbeta
förebyggande både internt och externt.

En stor del av det arbetet vi bedriver inom
ramen för mål 8 vad gäller Jobbmatchen
och Startelvan handlar också om att minska
ojämlikheten i samhället. Att aktivt bidra till att
få personer utanför arbetsmarknaden i arbete
och egen försörjning.

Med start 2022 kommer samtliga över 13 år
inom föreningen att genomgå utbildningar som
arrangeras tillsammans med Kvinnojouren.

JOBBMATCHEN OCH STARTELVAN
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2021 I SIFFROR
SPONTANFOTBOLL I OXHAGEN

Vid sex tillfällen under året arrangerade vi spontanfotboll i Oxhagen.
Totalt deltog 195 barn & unga plus 43 föräldrar.

ERIK ISRAELSSON
SPELARE OCH LAGKAPTEN I KALMAR FF
VAD BLEV STARTEN FÖR DITT ENGAGEMANG I
KALMAR FF MED HJÄRTAT?
– Våren och sommaren 2021 drogs jag med
en allvarlig skada som gjorde att jag inte kunde
delta i någon fotbollaktivitet, vilket gjorde mig
otroligt frustrerad och ledsen. Jag har alltid
drivits av att göra nytta och stora delar av 2021
var ett tufft år för mig då jag inte kunde befinna
mig på planen i den utsträckningen jag ville.
Under sommaren dök det upp en möjlighet för
mig att engagera mig i KFF med Hjärtat och
då var det inga tvivel att jag ville vara med och
bidra till ett bättre samhällsklimat.

2021 VAR ETT MÄRKLIGT ÅR PÅ MÅNGA SÄTT PÅ
GRUND AV PANDEMIN. HUR VAR DET ATT JOBBA
UNDER DE FÖRUTSÄTTNINGARNA?
– Det är klart att det inte var ett optimalt år att
bedriva samhällsinsatser med de restriktioner
som fanns och fortfarande finns, men jag tycker
vi gjorde det bästa utifrån förutsättningarna.
Vi följde restriktionerna och anpassade oss.
Till exempel hade vi spelare digital högläsning i
stället för att åka ut och besöka platserna fysiskt.
22

OM DU TÄNKER PÅ KALMAR FF SOM
SAMHÄLLSAKTÖR, VAD SER DU DÅ?
– Fotboll och Kalmar FF berör och engagerar
otroligt mycket människor i vårt samhälle, och
därav har vi som representerar KFF ofta en
kortare väg för att nå fram till folk. Kalmar FF
har en kraft och förmåga att i närområdet hjälpa
eller stötta de som behövs. Jag är övertygad att
Kalmar FF med hjärtat bara är i begynnelsen av
en häftig och framgångsrik resa för att på allvar
göra skillnad i Kalmar med omnejd.

MYCKET ATT DET ARBETE VI GÖR I KALMAR
FF MED HJÄRTAT HAR SIN UTGÅNGSPUNKT
HÄR OCH NU, MEN VAD SER DU SOM DITT
LÅNGSIKTIGA MÅL MED KALMAR FF
MED HJÄRTAT?
– Jag hoppas att jag kan vara med och bidra
med engagemang, glädje och humanitet
genom de insatser som vi gör tillsammans.
Förhoppningen och ambitionen är att vi i år
förbättrar och förstärker de insatser som vi
redan är i gång med. Samtidigt som vi adderat
några ytterligare viktiga arbeten. I det långa
loppet är såklart ambitionen att bidra till ett
bättre samhällsklimat, sen vilken exakt väg vi tar
dit är svårare att säga på förhand.

Oxhagen Spontanfotboll

24 juni

25 (25 killar, 0 tjejer), 6 föräldrar

Oxhagen Spontanfotboll

1 juli

62 (50 killar, 12 tjejer) 15 föräldrar

Oxhagen Spontanfotboll

8 juli

40 (30 killar, 10 tjejer), 8 föräldrar

Oxhagen Spontanfotboll

15 juli

28 (20 killar, 8 tjejer) 8 föräldrar

Oxhagen Spontanfotboll

22 juli

25 (25 killar, 0 tjejer) 6 föräldrar

Oxhagen Spontanfotboll

16 oktober

15 (10 killar, 5 tjejer)

SUMMER CAMP OCH SPONTANFOTBOLL I ROCKNEBY

Kalmar FF med Hjärtat Summer Camp arrangerades 17-18 respektive 21-24 juni på Fredriksskans.
Summer Camp genomförs tillsammans med föreningar från hela regionen där enskilda föreningar får
en tilldelad dag där just deras verksamhet och idrott hamnar i fokus. Cirka 200 barn & unga besökte
Summer Camp.
Spontanfotbollen har under året fokuserats kring Oxhagen men vi har som ambition att genomföra den
på fler platser i Kalmar. Vid ett tillfälle genomfördes spontanfotboll i Rockneby där cirka 25 barn deltog..
Summer Camp

17-18 juni & 21-24 juni

200 barn & unga

Spontanfotboll Rockneby

4 oktober

25 barn
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HÖGLÄSNING – FYSISK

Vid totalt sex tillfällen besökte vi skolor i syfte att ha högläsning eller högläsning i kombination med
spontanfotboll. Tillfällena begränsades till ett fåtal på grund av pandemins restriktioner och då
eleverna bedrev sin skolgång på distans. Trots detta så besöktes sex skolor och 490 elever.

BARNKONVENTIONENS DAG

En av årets stora insatser och arrangemang var Barnkonventionens Dag 19 november på KIFAB
Arena. Dagens syfte var att ge uppmärksamhet åt barns situation världen över och för att främja
förståelse mellan barn.
Totalt deltog 12 klasser och 250 skolbarn.

Viktor Elm Högläsning
Rocknebyskolan 2A och 2B

21 april

Rocknebyskolan

50 elever

Högläsning

10 maj

Funkaboskolan årskurs 1, 2, 3

150 elever

Viktor Elm kompissnack högläsning 10 juni

Rinkabyholm

65 elever

Högläsning Kalmarsundsskolan

19 oktober

Kalmarsundsskolan

60 elever

Kompisföreläsning Emmaboda

15 oktober

Emmaboda

150 elever

Högläsning och rörelse

4 oktober

Ljungbyholm

15 elever

Deltagarna fick delta i olika aktiviteter som våra huvudpartners Kalmar Energi, Kalmar kommun och
Barometern ansvarade för. Källkritik och miljömedvetenhet var några av de områden som togs upp
under dagen.
Barnkonventionens dag

19 november

250 barn & unga

VÅRDFÖRBUNDET OCH KOMMUNAL

Som ett litet men första tack till vårdpersonalens insatser under pandemin bjöd vi in Vårdförbundets
och Kommunals medlemmar till två av matcherna under hösten 2021.
Tanken var att ge vårdpersonalen en möjlighet att efter 1,5 år av övertidsarbete och hårt jobb en liten
paus där de fick ta med sig sina nära och kära till en fotbollsmatch.

HÖGLÄSNING – DIGITAL, BOKTIPS OCH BOKLEVERANS

Med tanke på de restriktioner som funnits under 2021 har vårt arbete med högläsning stundtals
bedrivits via digitala kanaler.

Vi uppmärksammade deras inbjudan vid flera tillfällen och gav de även möjlighet att presentera sig
innan avspark inne på planen.

Den 24 maj hade spelarna högläsning för totalt 22 klasser där 400 elever deltog.
Inför sport- och påsklovet spelade vi in boktips som skickades till skolorna i Kalmar kommun. Dessa
inspelningar har 308 respektive 258 visningar.

Vårdförbundet

3 oktober

265 personer

Kommunal

7 november

348 personer

Den 31 mars körde Kalmar FF tillsammans med Rotary och Bergkvarabuss ut 900 böcker till samtliga
elever i årskurs 4 i Kalmar kommun.
Boktips från Kalmar FF med hjärtat

21 februari

Alla skolor i Kalmar län

308 visningar

Spelarna kör ut 900 böcker
till skolor

31 mars

Alla skolor i Kalmar län

900 böcker utdelade

Boktips från Kalmar FF med hjärtat

7 april

Alla skolor i Kalmar län

258 visningar

Högläsning 22 skolor

24 maj

22 klasser

400 elever

KALMAR FF OCH ÄLDREBOENDEN

Effekterna av pandemin blev extra tydliga för
framförallt våra äldre som inte längre fick ta
emot besök på sina äldreboenden. Vi vet också
att Kalmar FF betyder mycket för våra äldre här i
Kalmar kommun. Därför gav vi möjlighet för alla
äldreboenden att sända våra allsvenska matcher
för sina boende.
En insats som inte går att mäta i antal nådda
personer men där responsen varit otroligt fin –
både från personal och äldre.
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VARFÖR SKA EN
ELITFOTBOLLSFÖRENING
ENGAGERA SIG I
SAMHÄLLET?

s l u t o rd

Det är frågan som vi vänt och vridit på sedan
starten av Kalmar FF med Hjärtat. En fråga vars
svar är både enkelt och svårt på samma gång.

matchen vi nu spelar handlar om så mycket mer
än 3 poäng i en tabell och den kommer hålla på
betydligt längre än 2 gånger 45 minuter.

För var än föreningen verkar är dess spelare,
ledare, ja hela föreningen en förebild. Så som
föreningen agerar kommer andra agera mot den
och vårt agerande påverkar.

Vår avsikt är att föreningens sociala
ansvarstagande, vårt samhällsarbete, ska
vara en av två röda trådar som löper genom
föreningens verksamhet.

Vi har inget formellt ansvar att arbeta med
sociala hållbarhetsfrågor men vi har ett moraliskt
ansvar att ge tillbaka något utöver det sportsliga
till de som bär oss i sitt hjärta. Till de som bor i
den stad vars namn vi bär.

Oavsett vem som tränar, oavsett spelare – ska
Kalmar FF med Hjärtat fortsätta sitt arbete.

I vår tid behöver vårt samhälle aktörer som vågar
och vill ta ansvar för fler än sig själv.
Vår utgångspunkt är därför enkel – om vi kan
ta steg mot att bli mer socialt ansvarstagande
kan vi få fler att göra samma sak. Om vi kan
inspirera andra föreningar, organisationer och
personer till att ta samma steg kan vi alla bidra
till ett bättre samhälle.
Till skillnad från en vanlig fotbollsmatch går det
inte att säga när den här matchen är slut. Den
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Historien om den lilla föreningen i en stad vid
havet som heter Kalmar FF ska inte bara handla
om sportsliga resultat utan även om den roll
föreningen hade i staden, i sitt närområde.
Slutligen vill jag rikta ett oerhört stort tack till alla
spelare, ledare, ideella och partners som stöttat
verksamheten under 2021. Utan er hade vi inte
kunnat göra det arbetet vi gör.
Stort tack.

ANDERS HENRIKSSON

Ordförande Kalmar FF
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