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3Hållbarhetsredovisning

Om den här hållbarhetsredovisningen
Välkommen till Malmö FF:s första hållbarhetsredovisning! Här 
beskrivs Malmö FF:s arbete med hållbar utveckling ur ett eko-
nomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv samt vårt bidrag till 
Agenda 2030. Vi har valt att arbeta med fyra av FN:s 17 mål; mål 4: 
God utbildning för alla, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekono-
misk tillväxt, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion samt mål 
17: Genomförande och partnerskap.
 
Denna hållbarhetsredovisning är ett steg som vi proaktivt väljer att ta 
för att bli Sveriges mest hållbara fotbollsklubb, och med ambition att 
utveckla och förtydliga innehållet under kommande år. Malmö FF:s 
hållbarhetsredovisning 2021 har tagits fram i samarbete med PR- 
och kommunikationsbyrån Aspekta.

Grundad 1910
Malmö FF grundades den 24 februari 1910. Föreningen är Sveriges 
mest framgångsrika inom herrfotboll med 25 allsvenska seriesegrar, 
22 SM-guld och 14 cupguld. 1979 var föreningen näst bäst i Europa då 
man nådde final i Europacupen (nuvarande Champions League). De 
internationella framgångarna har fortsatt och klubben har under de  
senaste åren bland annat nått gruppspel i Champions League tre gånger.

Malmö FF:s damlag grundades den 7 september 1970 och tog fem SM-
guld samt två cupguld innan laget 2007 bildade en egen förening. 
Den 26 november 2019 bildades ett nytt damlag som på två säsonger 
tagit sig från division 4 till division 2.

9 375 medlemmar
Malmö FF är en medlemsstyrd förening och klubben hade under 2021  
9 375 medlemmar. 

Under 2021 omsatte klubben cirka 567 miljoner kronor och gjorde ett 
positivt resultat på 154 miljoner kronor. Per den 1 januari 2022 hade 
Malmö FF 133 heltidsanställda och under en normal säsong syssel-
sätter klubben ytterligare cirka 1 100–1 500 timanställda.

Äger Eleda Stadion
Klubbens hemmaarena är Eleda Stadion, som MFF är ensam ägare 
av sedan 2016. Sedan den 1 januari 2019 ansvarar klubben även för 
driften av stadions restauranger och kiosker.

Under en normal säsong besöker cirka 201 000 personer (inskannade 
biljetter säsongen 2019) Eleda Stadion för att se på fotboll. Restriktioner 
på grund av pandemin gjorde att man under säsongerna 2020 och 2021 
inte kunde ta emot lika mycket publik.

På Eleda Stadion bedriver Malmö FF dessutom en omfattande konferens- 
verksamhet, plus att det för närvarande finns 6 externa företag som är 
kontorshyresgäster.

Partnerskap är grunden
Huvuddelen av de hållbarhetsaktiviteter som Malmö FF gör sker i sam- 
verkan med andra aktörer från både näringsliv och offentlig sektor. Som 
en samlande kraft kan klubben bidra till att skapa sammanhang som för 
samman olika aktörer inom samhället och bidrar till en hållbar utveckling. 

Agenda 2030 
Malmö FF har valt att styra sitt hållbarhetsarbete mot 4 av 17 specifika 
Agenda 2030-mål som FN satt upp, fyra mål som knyter an till klubbens 
verksamhet och aktiviteter. Varje mål bygger i sin tur på ett antal delmål, 
som mer i detalj klargör klubbens förhållningssätt och hur man väljer 
att bedriva hållbarhetsarbetet för att nå respektive FN-mål.

Utvalda mål

Grundskolefotboll mot rasismer
Det som började inom MFF:s turnering ”Fotboll mot rasism” har vuxit 
till en stor mötesplats för Malmös skolor och heter idag ”Grundskole-
fotboll mot rasismer”. Arbetet börjar i klassrummen och avslutas med 
en turnering. Under läsåret 2021/2022 deltar cirka 2 200 elever i klass 
6 från 33 skolor (läs mer på sidan 11).

Hållbarhetsarbete genom tiderna
Malmö FF:s hållbarhetsarbete inleddes redan när klubben grundades 
1910. Sedan dess har arbetet vuxit bland annat tack vare klubbens 
drivande ordföranden; allt från Eric Persssons deltagande när 7 000 
danska judar flydde undan nazisterna till Sverige under andra världs-
kriget till Bengt Madsens framsynta beslut 2004 kring satsningen på 
Malmö FF:s fotbolls- och idrottsakademi med fokus på skolresultat. 
Nuvarande styrelse under ledning av ordförande Anders Pålsson har 
drivit på beslut som lagt grunden till dagens hållbarhetsarbete med 
Agenda 2030 som riktmärke. 

Modell för vår verksamhetsstyrning  
Hållbarhet löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet och är 
en naturlig del av vår vardag.

Hållbarhetsredovisning

DETTA ÄR MALMÖ FF

MALMÖ FF:s VISION

Att vinna och dela glädje, samhörighet och framgång  
med så många som möjligt.

Genom att:
– Vara bäst i Sverige, ledande i Norden och etablerade  

i Europa.
– Ha ett starkt klubb- och varumärke välkänt långt  

utanför fotbollsplanen.
– Vara en positiv kraft i samhället som ger människor 

möjlighet att växa.

Mål 12	 Hållbar	konsumtion	och	produktion	
	 Läs mer på sidorna 14-15 

Mål 17		 Genomförande	och	partnerskap	
	 Läs mer på sidorna 8-9

Mål 8	 Anständiga	arbetsvillkor	och		
	 ekonomisk	tillväxt	Läs mer på sidorna 12-13

Mål 4	 God	utbildning	för	alla
	 	 Läs mer på sidorna 10-11 

Malmö FFhar dessutom tagit fram ett eget delmål som innebär att:
MFF	ska	uppmuntra	till	hållbara	kostvanor	inom	
ramen	för	sin	verksamhet	Läs mer på sidan 15

Malmö FF:s medlemmar
och partners, Malmö, Skåne, 

Sverige, Europa, världen

Aktiviteter, våra handlingar 
som visar vem vi är.

Värdegrund

Hållbar utveckling

Vision

Mission

Strategiska mål

Verksamhetsmål



Sedan Malmö FF bildades 1910 har klubben varit engagerad i samhället. 
Successivt har det utvecklats till dagens moderna hållbarhetsarbete som 
löper som en röd tråd genom vår organisation. I slutändan handlar det 
om att vi alla ska ta fler medvetna och hållbara beslut i vardagen.

Vår bedömning är att Malmö FF ligger långt fram vad gäller hållbarhet 
bland svenska idrottsföreningar. Och när hållbarhet nu på allvar sprider 
sig bland fotbollsklubbar i Europa hör många av sig till oss för att lära 
sig om hur vi arbetar, vilket är både roligt och smickrande.

Två verksamheter som vi drivit under flera år är våra fotbollsakademier 
och Karriärakademin. Sedan över 15 år har vi arbetat med och utvecklat 
fotbollsakademierna med huvudsyftet att eleverna ska nå behörighet till 
gymnasiet. Det finns idag 17 fotbollsakademier i MFF:s regi i 14 skånska 
kommuner. Karriärakademin är inne på sitt åttonde år och där arbetar 
vi nära våra partner för att matcha Malmöbor som erhåller försörjnings- 
stöd till ett nytt arbete. Totalt har 350 personer fått ett arbete bland 
klubbens samarbetsföretag och ytterligare 450 kommit in på arbets-
marknaden tack vare Karriärakademin.

Sveriges mest hållbara stadion
Hållbar konsumtion och produktion har blivit en allt större del av vårt 
hållbarhetsarbete sedan vi blev ensamma ägare av Eleda Stadion 2016. 
Genom att ta över stadion har vi fått en bättre helhetsbild över dess 
klimatavtryck och kan på ett konkret sätt påverka utvecklingen. Det 
handlar om energianvändning, vattenhushållning och många andra 
aktiviteter för att minska fastighetens avtryck. Sedan 2019 ansvarar 
vi även för driften av restauranger och kiosker, vilket gör att vi bland 
annat arbetar med att minska matsvinnet. 

Vi strävar efter att bli Sveriges mest hållbara stadion, i enlighet med vår 
vision att vara bäst i Sverige, ledande i Norden och etablerade i Europa. 

Arbete i partnerskap ger bäst resultat
Historiskt har vi bedrivit huvuddelen av våra hållbarhetsaktiviteter i 
partnerskap med näringsliv eller offentlig sektor, vilket är ett effektivt 
sätt att skapa resultat. Det blev tydligt redan år 2000 när vi bildade 

Nätverket, som sedan dess varit samlingspunkten för våra aktiviteter 
med våra partner. 

Hållbarhetsfrågan är viktig i vår dialog med samtliga intressenter och 
partner, och vår uppfattning är att de tycker att det är ett angeläget 
arbete. Medvetenheten kring hållbarhet ökar i takt med att frågan 
uppmärksammas och diskuteras på olika nivåer. 

Med Agenda 2030 sätter vi vedertagna mål
Vi styr vårt hållbarhetsarbete enligt FN:s Agenda 2030. På det sättet 
skapar vi en etikett som vi internt kan samlas kring och som är allmänt 
vedertagen externt. När vi berättar om vårt hållbarhetsarbete pratar 
vi därmed samma språk som våra partner. För samtliga fyra mål som 
vi har valt finns en konkret koppling till vår verksamhet och det vi kan 
påverka lokalt eller regionalt.

För att hållbarhetsarbetet ska bli effektivt ska det genomsyra hela 
organisationen precis som våra värderingar, alla medarbetare ska 
förstå och arbeta med det i sin vardag. Vi informerar återkommande 
vid våra medarbetardagar, och under 2022 ska vi genomföra en intern 
kunskapskartläggning för att se vad vi eventuellt behöver göra för att 
skapa en ännu effektivare verksamhetsstyrning. 

Denna redovisning är ett viktigt kommunikativt steg
Detta är vår första hållbarhetsredovisning och med den vill vi på ett 
öppet sätt berätta hur vi arbetar och driver vårt engagemang inom håll-
barhet. Målet är att inleda en mer omfattande hållbarhetsrapportering 
från 2022 med mer data och statistik.

Genom att ta fram denna redovisning visar vi att vill vara föregångare 
och förebilder som tar ansvar för att på ett hållbart sätt utveckla både 
oss själva och samhället. 

Unikt deltagande i hållbarhetsprojektet Greenfoot
Som enda fotbollsklubb i Europa har Malmö FF fått den unika möjlig-
heten att medverka i det europeiska hållbarhetsprojektet Greenfoot. 
Projektet är en del i det EU-finansierade programmet Horizon 2020 och 
syftar till att identifiera och göra investeringar i hållbar teknik som 
lämpar sig för fotbollsbyggnader. Läs mer på sidan 15.

Klimatkontrakt Malmö möjliggör 
investeringar i hållbar teknik
Malmö stads och Malmö FF:s gemensamma syn på klimatfrågan är att 
arbetet börjar lokalt i Malmö. Genom att signera Klimatkontrakt Malmö 
åtar sig Malmö FF att som fastighetsägare till Eleda Stadion delta i 
utvecklingsprojekt och med hjälp av extern finansiering möjliggöra 
investeringar i hållbar teknik. Läs mer på sidan 15.

Vinnare av ECA:s Social Impact Award
Malmö FF:s och Malmö stads arbete för allas lika 
värde, som bland annat innefattar manifestationer 
mot rasism genom Grundskolefotboll mot rasismer, 
hyllades av European Club Association (ECA) med 
priset Social Impact Award 2021. Läs mer på sidan 11.

Samarbete med UNOPS S3i Innovation Centre
Under våren 2021 inledde Malmö FF ett samarbete med UNOPS S3i 
Innovation Centre – ett FN-organ som arbetar för att uppnå de globala 
målen och förvandla utmaningar till innovationsmöjligheter genom 
startups, investorer och näringsliv. Målet är att nå ut till unga människor 
och talanger utanför fotbollsplanen för att få dem att engagera sig i 
arbetet att nå de globala målen. Läs mer på sidan 9.

Konferensen ”A sustainable tomorrow”
En ”digilog” konferens med 15 000 deltagare  
utspridda över hela landet. Malmö FF var en  
del av konferensprogrammet och anordnade  
även en ”HUB” i Malmö för inbjudna partner.

Högt meritvärde och hög behörighet  
i Malmö FF:s fotbollsakademier
När Malmös grundskoleförvaltning presenterade elevernas studie- 
resultat för årskurs nio läsåret 2020/21 toppades listan av tre skolor 
där Malmö FF bedriver fotbollsakademier. ”Vi ger unga kraft att växa”, 
säger Jan-Olov Kindvall, ansvarig för fotbollsakademierna.  
Läs mer på sidan 11.

Hållbarhet

EN NATURLIG DEL I MALMÖ FF:s VARDAG

Vi summerar

HÖJDPUNKTER FÖR MALMÖ FF:s  
HÅLLBARHETSARBETE 2021
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Malmö i mars 2022

Niclas Carlnén – VD
Karin Heri – Ansvarig för samhällsfrågor och hållbarhet

800
2021 blev ett framgångsrikt år för Karriär- 
akademin trots utmaningar med pandemin. 
Tillsammans med partners ökade rekryte-
ringarna och Karriärakademin var en länk 
ut i arbetslivet för 80 personer som tidigare 
stod utanför arbetsmarknaden. Totalt har 
Malmö FF hjälpt 800 arbetslösa personer  
till arbete.
Läs mer på sidan 13.

50
UNHCR, FN:s flyktingorgan, och Malmö FF 
inledde ett partnerskap för att stärka flykt- 
ingars integration och inkludering i Malmö. 
Malmö FF åtar sig att öka antalet arbetstill-
fällen för flyktingar genom att anställa 50 
flyktingar inom föreningens mat-, dryck- och 
serviceorganisation till 2023.  
Läs mer på sidan 13.

4,5 ton
Malmö FF och Skåne Stadsmission samarbetar 
för ett hållbart och medmänskligt Skåne, bland 
annat genom de MFF-containrar runt om i Malmö 
där man kan lämna in kläder för att göra en 
insats för människor i utsatthet. Under 2021 
samlades det in totalt 4,5 ton kläder. 
Läs mer på sidan 15.
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Klubbens hållbarhetsarbete sker främst i samverkan med näringslivet, 
offentlig sektor och civilsamhället där vi skapar meningsfulla samman-
hang som bidrar till ett bättre Malmö, Skåne och samhälle. Samtidigt 
fokuserar vi på att minska vår miljöpåverkan och skapa förutsättningar 
för våra medarbetare att nå sin fulla potential. För oss är hållbarhets-
arbetet en ständigt pågående process som vi fortsätter att utveckla 
steg för steg.

Agenda 2030 visar vägen
Under 2019 tog Malmö FF ett viktigt steg genom att sammanlänka 
hållbarhetsarbetet med FN:s ramverk Agenda 2030. Inom ramen för 
Agenda 2030 ingår 17 globala mål samt 169 delmål som ger en tydlig 
förväntansbild på vad nationer, institutioner och organisationer behöver 
åstadkomma för att säkra en hållbar framtid för kommande generationer. 
De globala målen lägger även grunden för ett gemensamt språk som 
skapar bättre förutsättningar för aktörer att tydliggöra och synliggöra 
sitt hållbarhetsarbete. Det gemensamma språket möjliggör även sam-
verkan aktörer emellan. 

Agenda 2030 utgår från tre dimensioner av hållbar utveckling; ekonomisk, 
social och miljömässig dimension, vilka genomsyrar Malmö FF:s arbete. 
Vi anser, precis som FN, att dessa dimensioner måste samspela för att 
arbetet ska bli framgångsrikt. 

En sund och hållbar ekonomi är avgörande för vår organisation och 
våra verksamheters framtid. Inom den sociala dimensionen arbetar 
Malmö FF med initiativ som kommer till rätta med lokala, aktuella 
samhällsproblem. Som fastighetsägare till Eleda Stadion och arrangör 
av omfattande event och evenemang har vi möjlighet att omfamna de 
miljömässiga fördelarna som god hantering av matsvinn, avfall och 
cirkulär ekonomi medför. 

Utvalda mål och delmål för bäst effekt
Vår utgångspunkt i hållbarhetsarbetet är att de insatser vi gör ska leda 
till effekt. Det innebär att vår valda inriktning och urval av FN:s globala 
mål är nära kopplad till klubbens verksamheter, strategi och verksam-
hetsplan. På så sätt kan vi göra störst positiv skillnad. 

I arbetet med att identifiera relevanta mål och delmål utgick vi ifrån 
klubbens verksamheter och aktiviteter för att hitta en matchning som 
kan vägleda och utmana oss. Verksamheterna och aktiviteterna samlas 
och kategoriseras på en övergripande nivå enligt följande områden: 
Samarbete, MFF i samhället och Ansvar för miljön. Dessa områden är 
tätt kopplade till tidigare nämnda dimensioner för hållbar utveckling. 

I dagsläget arbetar Malmö FF med fyra av FN:s 17 mål. Inom respektive 
mål finns utvalda delmål som hjälper till att förtydliga klubbens förhåll- 
ningssätt och utvecklingsarbete. Vi har också tagit fram formuleringar 
som förklarar vår inställning till respektive delmål. Förutom match-
ning och urval av FN:s globala mål har Malmö FF tagit fram ett eget 
delmål som inte härrör till Agenda 2030, men har en naturlig koppling 
till hållbar utveckling.  

Utvalda mål och delmål efter område:

Malmö FF:s hållbarhetsarbete

MALMÖ FF KAN OCH VILL GÖRA SKILLNAD

MFF I SAMHÄLLET 
Läs mer på sidorna 10–13

Mål 4 – God utbildning för alla
Delmål 4.A - Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer. 
FORMULERING: MFF ska bidra till att skapa trygga och inkluderande 
lärandemiljöer där barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar. 

Delmål 4.4 - Öka antalet personer med färdighet för  
ekonomisk trygghet. 
FORMULERING: MFF ska bidra till att barn och ungdomar ska få 
möjlighet att kombinera idrott med att utveckla relevanta färdigheter 
och kunskaper för det fortsatta arbetslivet. 

Delmål 4.7 - Utbildning för hållbar utveckling.
MFF tar tydligt avstånd från rasism och trakasserier och ska 
genom sin verksamhet bidra till att barn och ungdomar får in-
sikt i frågor som mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald 
och alla människors lika värde.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor  
och ekonomisk tillväxt 
Läs mer på sidan13

Delmål 8.3 - Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad 
företagsamhet.
FORMULERING: MFF ska stötta utvecklingen av det lokala  
näringslivet och bidra till ökad sysselsättning i samhället.

Delmål 8.6 - Främja ungas anställning, utbildning och praktik. 
FORMULERING: MFF ska hjälpa individer, i synnerhet ungdomar, att 
skaffa sig relevanta färdigheter och kunskaper för att komma närmare 
arbetsmarknaden. 

ANSVAR FÖR MILJÖN
Läs mer på sidorna 14–15 

Mål 12 – Hållbar konsumtion & produktion

Delmål 12.3 - Halvera matsvinnet i världen. 
FORMULERING: MFF ska minska och förebygga matsvinn på och inom 
stadions verksamhet. 

Delmål 12.5 - Minska mängden avfall markant.
FORMULERING: MFF ska minska mängden avfall och resursslöseri 
genom förebyggande åtgärder och insatser som ska uppmuntra till 
återanvändning och återvinning. 

MALMÖ FF:s EGET MÅL - MFF ska uppmuntra till hållbara 
kostvanor inom ramen för sin verksamhet.

SAMARBETE
Läs mer på sidorna 8–9 

Mål 17 – Genomförande & partnerskap
Delmål 17.17 - Uppmuntra effektiva partnerskap.
FORMULERING: Genom vår verksamhet på och utanför spelplanen ska 
vi bidra till att staden, näringslivet, föreningslivet och organisationer kan 
agera tillsammans för att skapa ett inkluderande, tryggt och hållbart 
samhälle för alla barn och människor. 
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Tillsammans för ett hållbart samhälle
För att förtydliga Malmö FF:s roll och betydelse som brobyggare har 
vi valt ut delmål 17.17 Uppmuntra effektivt partnerskap. Ändamålet 
är att genom vår verksamhet på och utanför planen bidra till att 
staden, näringslivet, föreningslivet och organisationer kan agera till-
sammans för att skapa ett inkluderande, tryggt och hållbart samhälle 
för alla barn och människor. 

De aktiviteter som uppstår från Malmö FF:s väletablerade såväl som 
nya samarbeten spänner sig från fotbollsakademier för unga till mat-
svinnsprojekt på Eleda Stadion (läs mer på sidan 11 och 15). Trots 
att samverkan genomsyrar alla delar av vårt hållbarhetsarbete finns 
det verksamheter som är direkt kopplade till vårt arbete med mål 17 
och delmål 17.17. Dessa är Nätverket, medlemskapet i UNOPS S3i 
Innovation Centre och vidareutvecklingen av modellen Idéburen 
offentligt partnerskap (IOP). 

Nätverket ger möjligheter för näringslivet
Sedan 1999 har Malmö FF drivit Nätverket, som vid den tidpunkten var 
Sveriges första företagsnätverk runt en fotbollsklubb. Idén med Nätverket 
är att samla företag som ser idrottens potential som en positiv, samhälls- 
byggande kraft. Genom att skapa naturliga mötesplatser för företag att 
göra affärer, knyta kontakter och utbyta erfarenheter vill Malmö FF 
bidra till ett starkt näringsliv och bra företagsklimat. Nätverket är 
dessutom en viktig hörnsten i klubbens ekonomi och fortsatta utveck-
lingsresa. 

I slutet av 2021 var drygt 70 företag anslutna till Nätverket. Trots att 
coronapandemin gjorde det svårt för människor att träffas, lyckades 
Malmö FF anpassa aktiviteterna efter aktuella restriktioner. Malmö FF:s 
vilja och flexibilitet bidrog till 8 nätverksträffar, 600 logebokningar, 5 
digitala seminarium och en nätverksresa.

UNOPS S3i Innovation Centre för hållbar utveckling 
Under våren 2021 blev Malmö FF som första idrottförening i världen 
medlem i UNOPS S3i Innovation Centre. UNOPS S3i är ett FN-organ som 
samlar företag, institutioner, högskola och universitet samt innovativa 
startups för att utveckla konkreta aktiviteter i linje med de globala målen 
och Agenda 2030. Samarbetet mellan Malmö FF och UNOPS S3i syftar 
till att engagera en varierad grupp av framtida innovatörer i världens 
olika hållbarhetsutmaningar och inspirera dem att ta fram lösningar. 

Styrkan i samarbetet ligger i det sektorsövergripande arbetet. Genom 
Malmö FF:s nätverk och arbete med unga har UNOPS S3i ett unikt tillfälle 
nå ut till fler talanger. Samtidigt kan Malmö FF ta del av FN-organets 
fantastiska plattform och nätverk för att ta nästa steg i att kombinera 
innovation med sport för att skapa förändring. I november 2021  
arrangerade Malmö FF tillsammans med insamlingsstiftelsen För vårt 

Sverige, UNOPS S3i och Lostboyslab evenemanget For a better future. 
Cirka 200 personer samlades på Eleda Stadion för att diskutera inom 
hållbar utveckling. Under dagen arrangerades bland annat panelsamtal, 
föreläsningar om hållbara investeringar och en startuptävling för 
svenska företag vars innovationer kan kopplas till de globala målen. 
Utöver evenemanget anordnade Malmö FF och UNOPS S3i en ”walk 
and talk” på temat cirkulär ekonomi samt ett rundabordssamtal för 
relevanta intressenter.  

Vill fortsätta utveckla IOP 
När det kommer till vissa sektoröverskridande projekt och verksam- 
heter är det viktigt att ha välbeprövade samverkansmodeller på plats. 
Inom ramen för MFF i samhället driver vi Karriärakademin, en 
verksamhet som bygger på Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
(läs mer om Karriärakademin på sidan 13). Genom IOP kan idéburna 
organisationer och offentlig sektor lösa lokala samhällsutmaningar. 
Fördelar med partnerskapet är dess flexibilitet och ömsesidighet, 
samt att kvalitetsmål och tydlig medfinansiering av alla parter ingår. 

Malmö FF var år 2015 först ut bland Sveriges fotbollsklubbar att 
teckna IOP-avtal. Sedan dess har flera svenska elitklubbar valt att 
arbeta utifrån modellen. Behovet av att förvalta och utveckla IOP är 
stort, vilket har bidragit till att Malmö FF under 2021 har arbetat med 
att inspirera och informera relevanta intressenter om modellen och 
dess fördelar. 

Samarbete

PARTNERSKAP I GRUNDEN 
FN:s globala mål 17 - Genomförande och partnerskap är en viktig förutsättning för att vi på Malmö FF 
ska kunna genomföra vårt hållbarhetsarbete. Allt som vi gör inom Malmö FF sker i samverkan med 
näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället. Tillsammans skapar vi betydelsefulla sammanhang 
som bidrar till verklig förändring i Malmö och i samhället. Därför är mål 17 det övergripande målet 
i klubbens hållbarhetsarbete.

MFF:s inställning till delmål 17
FN-mål 17 – Genomförande och partnerskap – är det övergripande 
målet för vårt sätt att arbeta med Agenda 2030. Konkret väljer vi att 
fokusera på delmål 17.17, där vi genom vår verksamhet på och utanför 
spelplanen ska bidra till att staden, näringslivet, föreningslivet och 
organisationer kan agera tillsammans för att skapa ett inkluderande, 
tryggt och hållbart samhälle för alla barn och människor.
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Fotbollsakademierna
God utbildning i tidig ålder skapar bra förutsättningar i livet och förebyg-
ger arbetslöshet. Samtidigt råder en samhällsutmaning att alla barn 
ska klara grundskolan och få gymnasiebehörighet. Malmö FF:s lösning 
för att öka motivationen för studier är ett akademikoncept som flätar 
samman fotbollsträning med skolundervisning och sportmentorskap. 
Malmö FF:s fotbolls- och idrottsakademier startade 2005 och finns idag 
på 17 olika skolor runtom i Skåne. Omkring 1 000 talangfulla högstadie- 
ungdomar ges möjlighet att kombinera satsningen på att utvecklas 
som idrottare med en seriös satsning på skolan. Tre gånger i veckan 
tränar ungdomarna fotboll under skoltid, med dedikerade lärare och 
stöttning från omkring 50 tränare från Malmö FF. Konceptet har varit 
mycket framgångsrikt. I snitt har över 95 procent av alla elever som 
gått Malmö FF:s akademikoncept gymnasiebehörighet. När Malmös 
grundskoleförvaltning presenterade elevernas studieresultat för årskurs 
nio läsåret 2020/21 toppades listan av tre skolor där Malmö FF bedriver 
fotbollsakademier. 

En akademi som gör skillnad
I rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn” utvärderas effekterna av 
Malmö FF:s samhällsengagemang. Den visar att akademierna i allra 
högsta grad bidrar till att underlätta och möjliggöra för unga att klara 
grundskolan med gymnasiebehörighet, vilket mer eller mindre är ett 
krav för att ta sig in på arbetsmarknaden. Varje elev där Malmö FF:s 
fotbollsakademi utgör den avgörande skillnaden för att klara grund- 
skolan innebär en långsiktig samhällsvinst på allt från några enstaka 
miljoner kronor upp till 10–15 miljoner kronor beroende på det alterna-
tiva framtida livsscenariot. Att med fotboll som förenande kraft kunna 
rädda ungdomar från att hamna utanför samhället gör oss oerhört 
stolta. Malmö FF är gärna delaktiga i att ytterligare akademier öppnas 
upp. I samarbete med Malmö stad och Staffanstorps kommun har har 
exempelvis verksamheten utvidgats till att omfatta andra idrotter än 
fotboll. 

Grundskolefotboll mot rasismer 
Malmö FF står för inkludering, öppenhet och allas lika värde. I Malmö 
finns fortfarande mycket arbete kvar att göra, där vi vill vara en del av 
lösningen. I elva år har Malmö FF drivit Grundskolefotboll mot rasismer 
tillsammans med Malmö stad. Det är en stor mötesplats och under 2021 
deltog 33 skolor och 2 200 elever. Initiativet utgår från Barnkonventionen: 
Att barn ska ha rätt till liv och utveckling, uttrycka sig i frågor som rör 
dem och inte diskrimineras. Upplägget inkluderar två konferenser för 
barn och pedagoger, workshops i klassrummen, en manifestation mot 
rasism och avslutas med en stor turnering. 

Grundskolefotboll mot rasismer har uppmärksammats internationellt. 
Under året tilldelades Malmö FF Social Impact Award 2021 av 
European Club Association (ECA) för vårt arbete som Europas enda 
skolutbildning mot rasism som kombinerar både idrott och mänskliga 
rättigheter. Det är ett pris vi delar med alla de 12 000 barn, pedagoger, 
skolledare och politiker som har deltagit under de elva år initiativet har 
varit igång. 

Fotbollsglädje för barn och unga
Sedan starten 1970 är Malmö FF:s fotbollsskola själva grunden för vår 
ungdomsverksamhet. I fotbollsskolan får de yngsta barnen lära känna 
världens roligaste leksak: bollen. Vi har erfarna ledare där alla är 
utbildade i pedagogik och ledarskap. Målsättningen med fotbollsskolan 
är att skapa ett intresse för fotboll och föreningsliv. Vi vill ge så många 
barn som möjligt chansen att spela fotboll.

Sommarlovet är en speciell tid för barn och ungdomar och något de 
flesta ser fram emot. Samtidigt har inte alla barn möjlighet att delta i 
fritidsaktiviteter, på grund av osäkra boendeförhållanden och brist på 
pengar. Inom ramen för ”MFF stödjer” anordnade Malmö FF tillsammans 
med Skåne Stadsmission under året sommarfotboll för barn som lever i 
utsatthet. Att spela fotboll behöver inte vara dyrt, men skor och benskydd 
kostar. Tillsammans samlade vi därför in fotbollsskor till alla barn, som 
också fick benskydd, strumpor, träningskläder, påse och vattenflaska 
under lägret. Under tre soliga sommardagar fick barnen testa på att 
spela fotboll tillsammans med våra duktiga ungdomstränare, äta lunch 
på Erics, där de fick en glimt av herrlaget, och besöka Eleda Stadion.

MFF i Samhället

MALMÖ FF GER UNGA KRAFT ATT VÄXA
Malmö FF är inte bara en fotbollsklubb utan också en positiv kraft i samhället. Vi är en stark aktör och 
vill utnyttja den stora inneboende potential som finns i fotbollen. Genom att kroka arm med skolvärlden 
vill vi skapa förutsättningar för unga att växa och utvecklas - både på planen och i skolan.  

MFF:s inställning  
till delmål 4.A
MFF ska bidra till att skapa trygga 
och inkluderande lärandemiljöer 
där barn och ungdomar får möj-
lighet att utvecklas utifrån sina 
egna förutsättningar. 

MFF:s inställning  
till delmål 4.4
MFF ska bidra till att barn och 
ungdomar ska få möjlighet att 
kombinera idrott med att utveckla 
relevanta färdigheter och kunska-
per för det fortsatta arbetslivet.

Malmö

Staffanstorp  

Simrishamn

Höör

Arlöv

Kristianstad

Lomma
Bjärred

Hässleholm

Svalöv

Ystad

Kävlinge

Landskrona

Skurup

Lund

Här finns Malmö FF:s 
fotbollsakademier:
– Malmö Idrottsgrundskola
– Hagalidskolan, Staffanstorp  
– Korsavadsskolan, Simrishamn
– Ringsjöskolan, Höör
– Vårboskolan, Arlöv
– Fjälkingeskolan, Kristianstad
– Pilängskolan, Lomma
– Rutsborgskolan, Bjärred
– Västerskolan, Hässleholm
– Linåkerskolan, Svalöv
– Norreportskolan, Ystad
– Korsbackaskolan, Kävlinge
– Killebäckskolan, Lund
– LA School of Sports, Landskrona
– Prästamosseskolan, Skurup
– Toftanässkolan, Malmö
– Gottorpskolan, Malmö
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Karriärakademin
Malmö är en stad full av möjligheter och utvecklingsområden där nya 
företag dagligen startar och samverkansprojekt florerar. Samtidigt är 
arbetslösheten i Sverige störst just i Malmö. Karriärakademin fokuserar 
på att praktisk bidra till att minska den ökade arbetslösheten i Malmö. 
Tillsammans med Malmö stad samarbetar vi sedan 2015, i form av ett 
IOP - idéburet offentligt partnerskap, i en satsning för de Malmöbor som 
behöver det mest. Fokus ligger på de som uppbär försörjningsstöd 
och är inskrivna på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö. 
Målsättningen att erbjuda minst 40 personer ett jobb i klubbens samar-
betsföretag årligen. 

Nya mötesplatser i en pandemi
Karriärakademin kopplar ihop Malmö FF:s samarbetsföretag med 
arbetssökande genom olika insatser. En smidig rekrytering där  
effektivitet, samhällsnytta och resultat är i fokus. Två gånger om året 
arrangeras en karriärdag med fotboll där Malmö FF:s samarbetsföretag 
håller workshops, intervjuer och deltar i aktiviteter med potentiellt nya 
kollegor som matchar deras rekryteringsprofil. 2021 gjorde rådande 
restriktioner att vi fick tänka om och en karriärvecka med digitala 
intervjuer och ”lära känna aktiviteter” arrangerades. Tillsammans 
skapades kvalitativa arbetsintervjuer för drygt 40 arbetssökande. 
Under hösten kunde vi genomföra karriärdagen fysiskt igen.

En socialt hållbar rekrytering förutsätter insatser för ökad förförståelse 
av olika branscher och arbetsliv. Under 2021 utvecklades ett nytt 
koncept med inspirerande samtal där företag inom olika branscher 
digitalt eller fysiskt träffar personer utanför arbetsmarknaden. Genom 
att mötas i mindre grupper sänks trösklarna för dialog. Under 19 inspi-
rerande samtal med drygt 170 arbetssökande personer har vi upplevt 
många genuina samtal som varit lärorika och givande för alla parter. 

Sparar samhället miljarder
Trots fortsatta utmaningar med pandemin blev 2021 ett framgångsrikt 
år. Karriärakademin möjliggjorde en länk ut i arbetslivet för 80 personer 
som tidigare stod utanför arbetsmarknaden. Det innebär stora vinster 
för både individ och samhälle. Sedan starten 2014 har vi hjälpt fler än 
800 personer arbetslösa ut i arbete. En insats som beräknas ha skapat 
värden som sparar miljarder för samhället.   

En stor arbetsgivare
Malmö FF har 133 heltidsanställda och under en normal säsong syssel- 
sätter klubben ytterligare cirka 1 100–1 500 timanställda. Klubben och 
arbetsplatsen genomsyras av värdena Ambition, Glädje, Fair play och 
Klubben är störst. Vi bryr oss om våra anställda och arbetar proaktivt 
med arbetsmiljö, bland annat genom ett generöst friskvårdsbidrag och 
genom att uppmuntra till rörelse i arbetet. Engagemanget bland med-
arbetarna är stort och vi vill ständigt lära och utvecklas. När Malmö FF 
spelar matcher i Champions League är det inte bara på planen vi möts. 
I samband med matcherna 2021 har även studiebesök genomförts hos 
våra motståndarlag för att lära av varandra om exempelvis hållbarhets- 
frågor, fastighetsförvaltning eller mat & dryck.

Arbetstillfällen för integration och inkludering
Många gånger kan ett jobb på Malmö FF vara det första steget in på 
arbetsmarknaden. Malmö FF blev i slutet av 2021 första svenska 
idrottsförening att skriva under Global Compact on Refugees, ett part-
nerskap mellan UNHCR, FN:s flyktingorgan, och Malmö FF i syfte att 
stärka flyktingars integration och inkludering i Malmö. Konkret innebär 
det att klubben åtar sig att öka antalet arbetstillfällen för flyktingar 
genom att anställa 50 flyktingar inom föreningens mat-, dryck- och 
serviceorganisation till 2023.

MFF i Samhället

EN POSITIV KRAFT I SAMHÄLLET
Malmö FF har en lång tradition av samhällsengagemang och socialt ansvarstagande och vill  
bland annat bidra till att minska arbetslösheten i Malmö. Det sker genom partnerskap, ett brett 
företagsnätverk och nära samarbete med Malmö stad – och i rollen som arbetsgivare.

15,3
PROCENT

Arbetslöshet		
i	Malmö

170
Kandidater	har	deltagit	på	
vägledande	träffar	2021

220
Kandidater	har	gått		

på	arbetsintervju	2021

9	SEF-klubbar	har	inspirerats	och		
tagit	efter	Karriärakademins	arbete.

800 9
Arbetslösa	personer		

ut	i	arbete

MFF:s inställning 
till delmål 8.3
MFF ska stötta utvecklingen 
av det lokala näringslivet 
och bidra till ökad syssel-
sättning i samhället.

MFF:s inställning 
till delmål 8.6
MFF ska hjälpa individer, 
i synnerhet ungdomar, 
att skaffa sig relevanta  
färdigheter och kunskaper  
för att komma närmare  
arbetsmarknaden.
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En hållbar stadion och plattform för klimatarbete
Centralt belägen i Malmö ligger Malmö FF:s hemmaarena Eleda Stadion. 
En byggnad som utöver att vara designad för allt som krävs för att 
leverera fotbollsmatcher i världsklass även inhyser en stor eventverk-
samhet, en skola, kontorsytor för hyresgäster samt klubbens sport-
kontor. Minst femton gånger om året samlas i snitt 17 000 personer på 
stadion, men den dagliga verksamheten pågår 365 dagar om året.

Genom att integrera hållbara lösningar i vår dagliga verksamhet vill 
Malmö FF bidra till ett cirkulärt tänk. På våra digitala skärmar sprids 
hållbarhetsinformation och undersökningar visar att det vanligaste 
transportsättet till Eleda Stadion är till fots eller cykel. Med utplacerade 
avfallskärl runtom i stadion vill vi öka återvinningen av avfall. På 
Stadiontorget står MFF-containrar som samlar in kläder för återbruk. 
Det matavfall som uppstår i vår restaurangverksamhet tas tillvara på 
och omvandlas till biogas. 

Som nästa steg mot att bli Sveriges mest hållbara fotbollsklubb har 
Malmö FF signerat ett klimatkontrakt med Malmö stad. I kontraktet 
åtar sig Malmö FF som fastighetsägare till Eleda Stadion tillsammans 
med Malmö stad och andra organisationer delta i utvecklingsprojekt 
och med hjälp av extern finansiering möjliggöra investeringar i hållbar 
teknik. Det är ett viktigt kliv för att möta de globala utmaningarna med 
lokal handling.

Hållbara investeringar för minskad resursanvändning
Hos oss är det inpräntat att alltid ifrågasätta vår resursanvändning. 
Med över 100 rumsmätare utplacerade runtom i stadion kan klubben 
hålla koll på värmeförbrukningen. All el som köps in är förnybar från 
vattenkraft och vi genomför löpande energieffektiviserande åtgärder. 
Under 2021 installerades stadions första vattenfria urinoarer, som 
både sparar vatten och energi. Målsättningen är att byta ut samtliga. 
Vi har även installerat åtta laddstolpar på vår parkering, med kapacitet 
att ladda 16 elbilar. 

Vi vill vara Sveriges mest hållbara stadion. Under 2021 har Malmö FF, 
som enda fotbollsklubb i Europa, kommit med i hållbarhetsprojektet 
Greenfoot - ett av EU:s mest omfattande program för forskning och 
innovation som finansieras av Horizon 2020. I projektet genomlyses hela 
Eleda Stadion för att identifiera och göra investeringar i hållbar teknik. 
Det finns potential och outnyttjad kraft kopplad till fotboll och fotbolls-
byggnader. Med Greenfoot tar Malmö FF ett steg vidare i det arbetet.

Med omsorg för maten och hållbara kostvanor
På Eleda Stadion mättas mångas munnar. Under 2021 serverades  
114 668 portioner mat från våra kök. Ett vegetariskt alternativ erbjuds 
alltid på menyn och vi strävar efter att i största möjliga mån köpa in 
ekologiskt och närproducerat. Malmö FF vill uppmuntra till hållbara 
kostvanor, vare sig det gäller i vår lunchrestaurang, skolmaten 
till gymnasieeleverna eller måltiderna Malmö FF:s spelare äter. Med 
små knep vill vi påverka att fler väljer ett växtbaserat alternativ som 
standard, exempelvis genom att offerera vegetarisk mat på konferen-
ser som utgångsläge.

Ingen mat i våra kök bör gå till spillo. Under året har klubben arbetet 
mycket med de synergier som uppstår mellan restaurang och skolkök 
för att undvika matsvinn. Det matavfall som ändå uppstår skickas till 
VA Syd. Under 2021 omvandlades 10 955 kilo matavfall till klimats-
mart biobränsle och biogödsel som kan användas till produktion av 
ekologisk mat. 

Samarbete med Skåne Stadsmission
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Under 2021 har Skåne 
Stadsmission och Malmö FF jobbat tillsammans för ett medmänskligare 
Skåne. Ett samarbete inom ramen för ”MFF Stödjer” som involverar 
klubben, medarbetare, spelare och inte minst alla supportrar.

Genom auktion och utlottning av Pride-tröjor samt Malmö FF:s årliga 
julkalender samlades närmare 200 000 kronor in i förmån till Skåne 
Stadsmission. Tack vare MFF-supportrar har vi kunnat samla in 4,5 ton 
kläder i containrarna utanför Eleda Stadion. Kläderna delas ut till 
behövande eller säljs i Skåne Stadsmissions butiker för att generera 
pengar till verksamheten. Under två inspirationsfrukostar för våra 
partnerföretag delades kunskap och inspiration, bland annat om hur 
hemlösheten i Skåne ser ut idag och vilka insatser som kan göras för 
att minska matsvinnet.

Med Malmö FF:s samarbete med Skåne Stadsmission får fler upp ögonen 
för hur tuff situationen är för många i Malmö. Samtidigt visar det hur 
mycket vi kan förändra om vi gör det tillsammans.

Ansvar för miljön

HELA MALMÖS STADION
Med stadion som grundbult vill Malmö FF uppmuntra till en hållbar livsstil genom effektiv användning 
och konsumtion av resurser. Klubben har anammat ett cirkulärt tänk inom flera delar av verksamheten 
– särskilt med kopplingar till avfall, matsvinn och förnybar energi. 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Mål 12 – Hållbar konsumtion  
och produktion
MFF ska uppmuntra till en hållbar livsstil där resurser 
används och konsumeras på ett så effektivt sätt som 
möjligt.

12.3 – MFF ska minska och förebygga matsvinn på 
och inom stadions verksamhet.

Hur vi agerar enligt delmål 12.3:
Matsvinnssamarbete, proaktivt arbete.

12.5 – MFF ska minska mängden avfall och resurs-
slöseri genom förebyggande åtgärder och insatser som 
ska uppmuntra till återanvändning och återvinning.

Hur vi agerar enligt delmål 12.5:
Sopsortering, inköp, val av leverantör,  
Hyresgästsamarbeten.

MFF:s eget delmål – MFF ska  
uppmuntra till hållbara kostvanor inom ramen  
för sin verksamhet.

Hur vi agerar enligt vårt egna delmål:
Fotbollsakademier, Augustenborgsskolan,  
Fotbollsnätverket och Hyresgästsamarbeten.



Vi tänder stjärnor sedan 1910

Malmö Fotbollförening

Eric Perssons väg 7 | Box 19067 | 200 73 Malmö | info@mff.se | mff.se | Facebook: facebook.com/malmoff | Instagram: malmo_ff | Twitter: @Malmo_FF


