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1. INLEDNING 

Under hösten 2018 genomförde Emmaus Stockholm flera tilltag för att förbättra ett negativt ekonomiskt 
läge. Till exempel genomfördes en större omorganisering för att effektivisera vår produktion och vi sökte 
och fick beviljat flera projektbidrag. Med den nya organisationsstrukturen och ny strategisk inriktning samt 
verksamhetsplan som sträcker sig över två år, tar vi nu nästa kliv i vår utveckling. Under de kommande två 
åren kommer vi fortsätta stärka vår ekonomi och organisation. Vi kommer utöka vårt programarbete både 
nationellt och internationellt samtidigt som vi ökar vår insamling av textilier och prylar och öppnar upp nya 
butiker. 

Verksamhetsplanen är tillsammans med de erfarenheter, utmaningar och framgångar vi haft under de sista 
åren, grunden för vårt arbete för åren 2019-20. Planen ger oss ramar, riktning och fokus och bidrar till att vi 
alla är en del av en helhet och arbetar mot samma mål. 

2. DET HÄR ÄR EMMAUS STOCKHOLM
 
I Emmaus Stockholms strategidokument, som blev antaget på årsmötet i maj 2019, framgår organisationens 
vision, övergripande mål, syfte och uppdrag. För att säkerställa vår strategiska riktning på lång sikt är doku-
mentet antaget på tre år.  

VÅR VISION

Vår vision är en rättvis och hållbar värld.

VÅRT ÖVERGRIPANDE MÅL

Vårt övergripande mål är att bidra till fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. 

VÅRT SYFTE

Vårt syfte är att stödja människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter runtom i världen samt 
bidra till en samhällsomställning till cirkulär ekonomi.

VÅRT UPPDRAG 

Emmaus Stockholms överordnade uppdrag är beroende av varandra och bidrar till att vi förverkligar vår 
vision, övergripande mål och syfte. Emmaus Stockholms uppdrag är följande:  

• Bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld.
• Aktivt driva påverkansarbete gentemot beslutsfattare.
• Leda och handlägga finansierade insatser tillsammans med lokala partners i utvecklingsprojekt.
• Vara en relevant partner för insamling av textilier och prylar.
• Öka kunskap och intresse för återbruk och resurshushållning. 
• Vara en inkluderande arbetsplats som erbjuder arbetsträning och främjar integration.

3



3. NULÄGE

VÅR POSITION

Inom det svenska civilsamhället har Emmaus Stockholm framförallt skapat sig en position som en rättighets-
baserad organisation med hög kompetens och stark närvaro i Västsahara. För en bredare allmänhet associe-
ras vi med våra second hand-butiker och vår insamling. Under 2018 uppmärksammades Emmaus Stockholm 
för vårt arbete inom cirkulär ekonomi, bland annat tack vare att vi beviljades finansiering från innovations-
myndigheten Vinnova. För många är dock Emmaus Stockholm fortfarande en relativt okänd organisation.

Vi har ökat vår närvaro i kommuner i Storstockholm och har påbörjat arbetet med att bygga en stabil grund för att öka vår 
insamling. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas på insamlingssidan och arbetar aktivt för att kunna öppna fler 
butiker. 

EKONOMISKT LÄGE

För att komma ur det ekonomiskt tryckta läge som Emmaus Stockholm befinner sig i, ser ledningen och sty-
relsen det som en självklarhet att vi ska växa. Vi har en bra bas att stå på och organisationen är med den nya 
strukturen redo att ta nästa steg. I programverksamheten har vi bra förutsättningar för att bilda opinion och 
påverka beslutsfattare. Vi ses som en professionell partner hos våra finansiärer och kommer söka fler bidrag 
under de kommande två åren som gör att vi kan utöka antalet projekt och ha fler handläggare. Vi behöver 
stärka vårt varumärke inom hållbar utveckling och positionera oss som en kunnig och relevant aktör inom 
cirkulär ekonomi.  

KOMMUNSAMARBETEN

Idag är vi representerade i fyra kommuner. Alla de kommuner som vi samarbetar med återkopplar att de är 
nöjda med vår insats. Under hösten 2018 och våren 2019 har vi utökat vår närvaro i befintliga kommuner 
samt ökat med en ny kommun. De närmaste två åren behöver vi fokusera på att etablera oss i fler kommuner 
och presentera oss för samtliga entreprenörer för avfallshantering och kommunala avfallsbolag. Vi ska posi-
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itionera oss som en relevant aktör för insamling av textilier och prylar även på återvinningscentraler. Ökad 
insamling är en förutsättning för att organisationen ska växa med fler butiker och på så sätt kunna erbjuda 
ett större utbud av second hand och göra det lättare för invånarna att konsumera hållbart.   

BUTIKER

Idag har vi två butiker på Peter Myndes Backe 8 i Stockholm, en stor butik på 500 m2 och en vintagebutik på 
70 m2. Sammanlagt omsatte butikerna 22 miljoner kronor, inklusive fair trade-produkter och påsar, under 
2018. För 2019 har vi budgeterat för en ökning på 12 procent, något vi tror är fullt rimligt med hänsyn till det 
ökade intresset för second hand under fjärde kvartalet 2018. Omorganiseringen i butiken är färdig, så fokus 
för de befintliga butikerna under 2019 är att öka försäljningen enligt fastlagd budget. Därutöver för vi dialog 
med Vasakronan om en ny lokal på Södermalm. Butiken är på 265 m2 och har ett strategisk bra läge. Skulle 
insamlingen öka markant under andra och tredje kvartalet 2019 kan det bli aktuellt att öppna ytterligare en 
butik. Vi har inte identifierat ett bra läge för en potentiell fjärde butik (tredje butik om vi räknar de befintliga 
butikerna som en), men det är troligast att vi väntar till 2020. Det viktigaste är att vi ökar antalet butiker i jämn 
takt med insamlingen för att kunna behålla en så hög återbruksgrad i Sverige som möjligt.  

För att förse befintliga butiker med varor 
och potentiellt en butik till under 2019 
behöver produktionen öka. Vi produce-
rar (sorterar och prismärker) i dag 112 ton 
textilier, prylar och böcker. För att förse yt-
terligare en butik med varor, räknar vi med 
att vi behöver en ökning á 30-40 procent. 
En sådan ökning innebär vissa utmaning-
ar i de lokaler vi har idag och det kan bli 
nödvändigt att bygga om produktionsan-
läggningen för att anpassa produktionen 
till butikernas behov.   

ÄNDAMÅL

Om vi lyfter blicken till en global nivå, så ser vi att fattigdomen i världen minskar samtidigt som skillnaderna 
mellan fattiga och rika ökar. En stor del av världens befolkning lever under svåra omständigheter och klimat-
förändringar är en bidragande orsak till att människor tvingas möta nya utmaningar. Vi ser ökade populistis-
ka och nationalistiska strömningar där människorättsaktivister hotas och i flera länder har det demokratiska 
utrymmet minskat.  

I vårt ändamålsenliga arbete med människor på flykt och människor vars rättigheter kränks använder vi vår 
expertis till att komma med rekommendationer och förslag. Vårt budskap är alltid förankrat med represen-
tanter för de människor budskapet berör och vi arbetar med devisen om att alla människor har rätten och 
kompetensen att själva avgöra vilket stöd de är i störst behov av. Vi stöttar våra samarbetspartners i arbetet 
med att nå ut med sina budskap och vi bidrar med att lyfta deras agenda i kontexter där vi har nätverk och 
ingångar. Vi använder vår plattform för att förmedla budskap och vi bidrar med stöd och förutsättningar för 
att människor som lever i utsatthet själva kan ta makten över sina liv.  

Bland alla motkrafter finns också ett växande engagemang. I Sverige har frågor om hållbarhet och bistånd 
högt fokus och efter valet 2018 beslutades att biståndet ska behållas på 1 procent av bruttonationalinkom-
sten (BNI). Men det är mycket kvar att göra för att vi ska nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030 
och omställningen till cirkulär ekonomi måste ske nu. Vi behöver långsiktiga strategier som lyfter resurseffek-
tiviteten, gynnar klimatet och stärker mänskliga rättigheter.  
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4. ARBETSOMRÅDEN 

För perioden 2019-20 ser vi att det finns strategiska områden som Emmaus Stockholm behöver fokusera på 
för att på bästa sätt arbeta mot vårt övergripande mål och syfte. Våra arbetsområden innehåller vardera ett 
huvudmål och ett till sex delmål. Vi har valt att bryta ned vår strategi och uppdrag i områden för att iden-
tifiera vilka konkreta insatser och resurser som behövs för att nå det övergripande målet; att bidra till fred, 
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.  

Ledningsgruppen ansvarar för att planera och utföra avdelningsspecifika mål och aktiviteter, samt följa upp 
dessa löpande under året. De avdelningsspecifika målen är konkreta och agerbara, vilket underlättar varje 
medarbetares involvering i styrning mot huvudmål och delmål.  

VÅRA ARBETSOMRÅDEN:

• Butik 
• Produktion 
• Program  
• Materiell insamling   
• Marknadsföring  
• Human Resources 
• Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
• Ekonomi
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BUTIK

Emmaus Stockholms verksamhet bygger på att samla in och återförsälja kläder och prylar skänkta av privat-
personer och företag i Storstockholm. Målsättningen för återbruksverksamheten är att bidra till en hållbar 
utveckling och skapa ett så stort överskott som möjligt till den ändamålsenliga verksamheten. För att göra 
det har vi identifierat flera delmål som guidar oss dit. Samtidigt som vi arbetar med att öka försäljningen be-
höver vi identifiera nya arbetssätt som effektiviserar vårt arbete och håller kostnaderna nere. 

Det är viktigt att de butiker vi har idag är en integrerad del av verksamheten och inte ses som en enskild en-
het. Insamling, prismärkning och marknadsföring är alla områden som har betydelse för butikens framgång.  

Till år 2020 har vi öppnat minst två och högst fem nya butiker i Storstockholm. Det viktiga är inte hur många 
butiker vi öppnar utan att vi gör det i takt med att insamlingen ökar, så att vi kan behålla vår höga återan-
vändningsgrad i Sverige. Inför varje nyöppning ligger ett välövervägt beslut baserat på tydlig analys och 
detaljerad budget. 

HUVUDMÅL

Skapa överskott till den ändamålsenliga verksamheten och öka återanvändningsgraden i Sverige. 

DELMÅL

• Erbjuda ett attraktivt och hållbart alternativ till nyproduktion.

• Vara förstahandsvalet när privatpersoner vill handla second hand. 

• Vara en inspirerande butik som bidrar till ökat återbruk.

• Ge alla kunder ett trevligt bemötande.

• Arbeta aktivt för att öka försäljningen.

• Synliggöra den enskilda medarbetarens säljinsats.
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PRODUKTION

Produktionens huvuduppgift är att försörja de butiker vi har med kläder, böcker och prylar. Det är viktigt 
att hålla jämn takt i produktionen (sortering och prismärkning) när den materiella insamlingen och butiks-
försäljningen går i vågor. Det räcker inte att förse butikerna med kläder och prylar, det måste också vara 
rätt saker som skickas och till rätt pris. Produktionen ansvarar för omvärldsbevakning för att säkerställa att 
vi ligger rätt i tiden och att vi inte förlorar försäljning på grund av felanalyser. Produktionsmålen bygger på 
försäljningsmålen och de prylar och kläder som inte skickas till butiken på en gång lagras.  

En ny arbetsledare för lager och transport kommer anställas under 2019 med fokus på att effektivisera la-
gerhantering och transport. Till år 2020 har vi fördubblat vår materiella insamling och fortsätter sortera ett 
minimum av 40 procent av de insamlade textilierna och prylarna. I takt med att vi växer behöver vi utveckla 
nya system för produktion, lager och transport och investera i nya arbetsverktyg, maskiner och lastbilar.     

HUVUDMÅL

Försörja butikerna med kläder och prylar.

DELMÅL

• Förse butikerna med rätt produkt till rätt pris och kvalitet. 

• Upprätthålla och vidareutveckla en effektiv lagerhantering, produktion och transport.

• De textilier som exporteras säljs till ett så högt värde som möjligt till partners som kan uppvisa högst 

återanvändnings- och återvinningsgrad. 
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PROGRAM

Emmaus Stockholms programverksamhet ansvarar för att implementera och fullfölja vårt ändamålsenliga 
uppdrag. Målet är att informera och medvetandegöra beslutsfattare och allmänhet om de frågor vi driver 
genom opinionsbildning och aktivt påverkansarbete. 

Programavdelningens uppgift är vidare att leda och handlägga finansierade insatser tillsammans med lokala 
partners och utvecklingssamarbeten. Tillsammans med verksamhetsledaren identifieras nya områden där vi 
har växtpotential och kan bidra med vår erfarenhet och kompetens.  

Till år 2020 har vi en ökad och mer diversifierad finansiering från institutionella givare (myndigheter och 
stiftelser) samt fler resurser till att utföra arbetet. Vi har även utvecklat och ökat andelen gåvor i form av eko-
nomiskt stöd från privatpersoner och arbetar aktivt med relationsbyggande insatser. Det bidrar till att vi kan 
göra större skillnad i arbetet för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.  

HUVUDMÅL

På ett resurseffektivt sätt ansvara för att Emmaus Stockholms medel gör så stor nytta som möjligt och bidrar 
till att uppfylla våra mål och syften.

DELMÅL

• Informera och medvetandegöra de frågor som Emmaus Stockholm arbetar med.  

• Ha en löpande intern förankring och dialog kring Emmaus Stockholms prioriterade frågor, så att vi har 

ett tydligt ställningstagande.

• Öka och diversifiera finansieringen till programverksamheten.

• Stödja och stärka våra samarbetspartners.

• Vara den starkaste aktören i Sverige på Västsahara-frågan.

• Positionera oss som en relevant aktör inom cirkulär ekonomi.
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MATERIELL INSAMLING 

Insamling av kläder och prylar är essentiellt för att kunna driva second hand-verksamheten. I verksamhetspe-
rioden 2019-20 har vi fokus på att öka och bredda vår materiella insamling.  

I första hand är vårt mål att öka insamlingen på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Här är in-
samlingen högst i volym och kräver minst hantering. För att uppnå en ökad insamling behöver vi fokusera 
på relationsbyggande insatser och bland annat presentera oss för fler kommuner, avfallsentreprenörer och 
avfallsbolag. Ju fler som känner till oss, ju lättare blir vårt arbete med textil- och prylinsamlingen. 

Det är av högsta vikt att vi sköter insamlingen med hög professionalitet och kvalitet. Dessutom, att vi har 
rutiner för bearbetning av potentiella partners samt har de efterfrågade avtal och tillstånd som krävs. Ofta är 
chaufförer och telefonansvarig de personer som givarna kommer i kontakt med och de ska ha förutsättning-
ar och utbildning för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete.  

Till år 2020 har vi fördubblat vår materiella insamling till 650 ton prylar och textilier per år. Vi har breddat vårt 
geografiska område och därmed spridit ut riskerna genom att ha fler samarbetspartners. I takt med att vi 
ökar insamlingen på återvinningsstationer och återvinningscentraler, avvecklar vi hämtning av kläder och 
prylar hos privata givare, eftersom det är den minst kostnadseffektiva insamlingen. 

HUVUDMÅL

Öka insamlingen på återvinningsstationer och återvinningscentraler.

DELMÅL

• Öka lönsamheten i insamlingsverksamheten.

• Vara en professionell samarbetspartner inom återbruk.

• Vara invånarnas förstahandsval när de vill lämna textiler och prylar.
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MARKNADSFÖRING  

Allt vårt utåtriktade arbete är en möjlighet för oss som organisation att ge ett positivt intryck till kunder, gi-
vare, politiker, myndigheter och samarbetspartners. Vårt varumärke ska ge en tydlig bild av vad intressenter 
kan förvänta sig, vilken typ av service vi har i butikerna, vilken typ av kläder vi säljer och till vilket pris. Men 
också hur vi behandlar gåvor, hanterar exportvaror och hur kunniga vi är på våra arbetsområden. En journa-
list eller politiker förväntar sig något när hen ringer till Emmaus Stockholm för information om Västsahara, 
en kund i butiken något helt annat. Vårt varumärke bygger på vilka vi är, vilken typ av organisation vi vill vara 
och hur andra människor uppfattar oss.  

Marknadsföreningens huvudmål är därför att stärka vårt varumärke. Ett starkt varumärke underlättar att vi 
som organisation når övriga mål. Till exempel genom att öka antalet följare på Instagram, lockar vi fler perso-
ner till butikerna, vilket bidrar till ökad försäljning som i sin tur ökar medlen för vårt ändamål.  

Till år 2020 når vi ut till fler intressenter inom samtliga arbetsområden. Vi har en tydlig position hos våra 
samarbetspartners och har byggt en grund för att kunna arbeta mer strategiskt och riktat med vår kommuni-
kation. Vår kännedom har stärkts hos allmänheten och vi engagerar fler i vår kamp för fred, mänskliga rättig-
heter och hållbar utveckling. Vi har en stark digital närvaro och har kartlagt nya initiativ av kommunikations-
former och arenor. Vi har underlättat för privatpersoner som vill bidra till Emmaus Stockholms verksamhet.  

HUVUDMÅL 

Stärka Emmaus Stockholms varumärke.  

DELMÅL

• Öka Emmaus Stockholms synlighet.

• Stödja Emmaus Stockholms avdelningar i att uppnå sina mål.

• Ta fram en digital strategi och aktivitetsplan som stöttar det interna arbetet.

• Förbereda verksamhetsledaren i sin roll som talesperson.

• Identifiera vilka aktörer och samarbetspartners vi vill alliera oss med.
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HUMAN RESOURCES

Human Resources (HR) handlar om hur medarbetarnas kompetens på bästa sätt kommer till sin rätt i syfte att 
nå organisationens mål. Vi arbetar strategiskt och strukturerat med personalfrågor och med så stor framför-
hållning som möjligt. Ett starkt varumärke stärker även vår employer branding, vilket bidrar till att vi lockar 
kvalificerad personal till oss och att medarbetare önskar stanna kvar inom organisationen.  

Emmaus Stockholm genomgick en större organisationsförändring under 2018 och vi är nu rustade för att 
klara den planerade tillväxten. Vi behöver fortsatt fokusera på att utveckla ledarskap, chefskap och medarbe-
tarskap samt fortsätta den kulturresa som påbörjats med gemensamma värdeord. Under 2019 utvecklar vi 
vår lönepolicy och uppdaterar medarbetarnas avtal. Tjänstemännen lyfts ur handels kollektivavtal till förmån 
till ett mer passande alternativ.

Till år 2020 har vi uppnått vårt huvudmål att vara den bästa arbetsplatsen i second hand-branschen. Vi har ett 
stort individuellt ansvarstagande bland våra medarbetare, vi arbetar med regelbunden uppföljning och vi 
har förbättrat den interna kommunikationen så att alla medarbetare känner delaktighet och är informerade 
om vad som händer i organisationens olika delar.  

HUVUDMÅL

Vara den bästa arbetsplatsen i second hand-branschen.

DELMÅL

• Ha rätt personal på rätt plats med rätt kompetens.

• Vara en trygg och inkluderande arbetsplats. 

• Kontinuerligt arbeta med att utveckla ledarskap, chefskap och medarbetarskap.

• Arbeta aktivt för att våra värderingar genomsyrar alla nivåer i organisationen.

• Säkerställa och bevaka att Emmaus Stockholm efterlever lagar och förordningar.   

• Vara en attraktiv praktikplats där vi ser till varje enskild praktikants behov.

12



KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Emmaus Stockholm arbetar systematiskt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar med ständiga för-
bättringar och säkerställer att vi följer lagar och förordningar. Vi har tydliga riktlinjer inom varje avdelning och 
flera policys som säkerställer en hög kvalitet på våra tjänster, hur vi hanterar miljöfrågor samt vår fysiska och 
sociala arbetsmiljö. Nedan behandlas områdena var för sig. 

KVALITET

Emmaus Stockholm har ett strukturerat kvalitetsarbete och under 2019 kommer vi att förbättra dokumenta-
tionen i form av processkartläggning och ett utökat antal rutinbeskrivningar. Vi kommer ta fram riktlinjer och 
rutiner där vi upplever ett gap och arbeta med kontinuerlig uppföljning. Alla medarbetare har under 2018 
fått rollbeskrivningar och varje avdelning kommer arbeta med detaljerad målsättning inklusive uppföljning 
och analys. Under 2019 genomförs medarbetarutvecklingssamtal.  

Vi följer de riktlinjer som är utsedda för organisationer med 90-konto och granskas regelbundet av Svensk 
Insamlingskontroll. Till år 2020 har vi uppnått ISO 9001 certifiering. Vi är medlemmar av FRII (insamlingsorga-
nisationernas röst och branschorganisation) och följer deras riktlinjer för kvalitetssäkring och styrning - för 
ett transparent, etiskt och tryggt givande.  

HUVUDMÅL

Dokumentera vårt strukturerade kvalitetsarbete i en tydlig processkartläggning enligt kraven för kvalitets-
ledningssystem, ISO 9001.

DELMÅL

• Införa rutiner för ett kontinuerligt förbättringsarbete inklusive att ständigt spåra, analysera och rapportera.  

• Ta fram policy och rutiner som stödjer verksamhetens processer.
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MILJÖ

Sedan 2017 har vi bedrivit ett strukturerat miljöarbete motsvarande ISO 14001, genom en egenkontrolls-
metod. Metoden för egenkontroll består av fyra steg: planera, genomföra, följa upp och förbättra. Genom 
att ha fokus på miljöarbetet i dessa steg når vi ständiga förbättringar i verksamhetens miljöprestanda. Vårt 
systematiska miljöarbete har granskats och godkänts av Stockholm stads Miljö- och hälsoskyddsnämnd.  

Som en viktig aspekt av vårt miljöarbete gjordes en miljöutredning inklusive en miljöaspektbedömning 
och utifrån det uppdaterade vi våra rutiner och policyer. De avspeglas i våra huvudmål och delmål.  

Utöver kartläggning av källorna för betydande negativ miljöpåverkan har vi identifierat områden där det 
finns potential att skapa en positiv miljöpåverkan. Vi vet att med rätt sortering och lokala second hand-butiker 
kan vi öka textiliernas återanvändning i Sverige. Det i sin tur bidrar till minskad konsumtion av nyproduce-
rade textilier och prylar, vilket minskar de utsläpp som nyproduktion genererar globalt. 

Till år 2020 har vi kartlagt våra interna behov och externa krav för att uppnå en miljöcertifiering.  

HUVUDMÅL

Minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva miljöpåverkan.

DELMÅL

• Till år 2020 kan vi uppvisa mätbara förbättringar inom våra miljömål.

ARBETSMILJÖ

Vi har genomgått en förändringsprocess som syftat till att få ekonomin i balans. En sådan process kan verka 
både utvecklande och givande men samtidigt innebära oro och osäkerhet för personalen. Direkta effekter 
av förändringen är en större tydlighet gällande beslutshierarki, en genomarbetad värdegrund samt tydliga-
re ramverk för ansvar och mandat för alla medarbetare.  

I nästa steg behöver vi uppnå en större förståelse för de faktorer som skapar en bra fysisk och social arbets-
miljö. Det är en förutsättning för att vidta ytterligare förbättringsåtgärder och för att nå upp till vårt mål att 
vara den bästa arbetsplatsen i second hand-branschen år 2020. 

HUVUDMÅL

Förstå och utveckla de faktorer som skapar en bra fysisk och social arbetsmiljö hos Emmaus Stockholm.

DELMÅL

• Cheferna har rätt förutsättningar och tillgång till underlag som stöttar deras arbete.

• Skapa en kultur som är inkluderande och där medarbetaren bidrar utifrån sin bästa förmåga.

• Upprätta en arbetsmiljögrupp med verksamhetsledare, HR-ansvarig samt två medarbetarrepresentanter. 

• Trygg och säker miljö.

• Öka frisknärvaron.
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EKONOMI

Emmaus Stockholm har under flera år varit lidande av en dålig ekonomi och två år i rad har resultatet varit 
negativt. 2019 har vi budgeterat med ett positivt resultat, men vi behöver behålla ett högt fokus på att 
stabilisera ekonomin. Vårt huvudmål är att trygga organisationens ekonomi.  

HUVUDMÅL

Trygga Emmaus Stockholms ekonomi.

DELMÅL

• Minimera sårbarheten genom diversifierad finansiering: butiksförsäljning, export, bidrag från Emmaus-

grupper, bidrag från myndigheter och stiftelser, privatinsamling. 

• Införa rutiner för stöd, kontroll och uppföljning av budget på avdelningsnivå.

• Identifiera behov av stödsystem.

Därutöver har ekonomiavdelningen det som sitt långsiktiga mål och uppdrag att: 

• Säkerställa att resultatet följer budget och att det finns en sund balans mellan intäkter och kostnader.

• Bygga upp en god kapacitet för att möta nedgångar och nödvändiga investeringar i framtiden.

• Riskminimera för att inte behöva vidta drastiska åtgärder vid ekonomisk nedgång.

• Kontrollera den ekonomiska utvecklingen.
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5. RISKER OCH RISKHANTERING 

I organisationen finns riskanalyser för varje enskild avdelning. I verksamhetsplanen 2019-20 behandlar vi 
dem som har direkt påverkan på varandra och som vi anser vara generella för hela organisationen.  

I första kolumnen beskrivs de externa och interna riskerna. Sannolikheten bedöms enligt skalan ett till fem 
där ett är osannolikt (det är osannolikt att risken inträffar) och fem säkert (det är mer eller mindre säkert att 
risken inträffar). I nästa kolumn analyserar vi påverkan/skadan om risken inträffar, där ett står för ingen eller 
obetydlig påverkan och fem där det förväntas en allvarlig skada. Därefter multipliceras siffrorna under “to-
talt” (sannolikhet*påverkan=totalt). I kolumn fyra, “riskhantering” beskrivs de åtgärder/strategier/aktiviteter 
som vi vidtar eller kommer att vidta för att förebygga och hantera risker. Till sist finns plats för kommentarer, 
om det är nödvändigt att förklara analysen ytterligare.  

I tabellen nedan räknas 1 som osannolikt och obetydlig påverkan och 5 räknas som sannolikt och allvarlig 
skada. 

RISK SANNO-  
LIKHET  

PÅVE- 
RKAN 

TOTALT RISKHANTERING KOMMENTAR

Vi når inte för-
säljningsmålen 
i de befintliga 
butikerna 
2019. 3 4 12

Vi arbetar löpande med 
utveckling och förbätt-
ring för att nå försälj-
ningsmålen. Vid behov 
revideras budgeten och 
vi sänker kostnaderna 
för att nå  ett positivt 
resultat 2019. 

Vi lyckas inte 
fördubbla 
insamlingen 
2019. 

4 2 8

Vi avvaktar med öpp-
ning av fler butiker tills 
vi har insamling som 
kan producera efter 
ökat behov. 

Insamling-
en minskar 
(genom att till 
exempel en 
kommun säger 
upp avtalet). 

1 4 4

Vi minimerar risken ge-
nom att upprätthålla en 
god relation med våra 
samarbetspartners och 
genomför en professio-
nell insamling. 

Namnet 
Emmaus får 
dåligt rykte. 

3 3 9

Förbereda presskit med 
information till media 
och samarbetspartners. 
Bibehålla en bra 
kommunikation med 
kunder, partners och 
myndigheter. 

En eskalerande 
konflikt inom den 
svenska Emmausrö-
relsen kan få negati-
va konsekvenser för 
vårt varumärke och 
vår överlevnad. 
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Minskat antal 
medlemmar i 
föreningen. 4 2 8

Styrelsen rekommen-
derar att öppna upp 
föreningens medlems-
skap och öka antalet 
medlemmar.

Vi uppnår inte 
ökad 
finansiering till 
program-
verksamheten. 2 2 4

Vi anpassar våra resurser 
och ändamålsenliga 
kostnader efter de 
medel vi har till förfo-
gande.  Vi för en dialog 
med partners som får 
stöd eller som har ge-
mensam budget.  

Vi är fortatt 
sårbara och 
känsliga för 
extern påver-
kan. 

3 3 9

Vi eftersträvar diversi-
fierad finansiering och 
anpassar vår tillväxttakt 
efter hur trygg ekono-
min är. 

Vi förlorar vårt 
90-konto. 

2 5 10

Ekonomiavdelningen tar 
fram en rutin för löpan-
de uppföljning av den 
ändamålsenliga insatsen 
i procent.

Textilinsamling 
blir ett produ-
centansvar.

2 4 8

Genom omvärldsbevak-
ning och att aktivt invol-
vera oss i diskussioner 
om framtidens textilhan-
tering är vi förberedda 
och kan hantera föränd-
ringen.
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6. BUDGET 

Bakom budgeten för 2019-2020 finns en gedigen process som involverat samtliga avdelningschefer samt 
ekonomistabens och ledningsgruppens analys av nuläge, risker och förutsättningar för att nå de mål som är 
presenterade i verksamhetsplanen. 2019 års budget innehåller inte beslut, bidrag och avtal som ännu inte 
godkänts eller beviljats.  

I den kommande perioden är det högt prioriterat att trygga Emmaus Stockholms ekonomi och uppnå en 
mer diversifierad finansiering. För att diversifiera finansieringen och nå våra mål om ökad insamling och fler 
butiker kommer vi behöva investera och göra flera satsningar. Efter två år med negativt resultat ser vi att 
det vänder 2019, men det största överskottet förväntas först under 2021. Som ett resultat av ett förbättrat 
ekonomiskt läge budgeterar vi med att vårt ändamålsenliga arbete ökar från 1 till 6 miljoner kronor. 

BUDGET 2019 (tkr) PLAN 2020 (tkr) NOT

INTÄKTER

Försäljning butiker 22 244 30 000 1

Försäljning export 1 100 1 300

Övrig gåvoförsäljning 
(lager, auktion, loppis) 130 200

Insamlade medel/kontant gåva (90-kon-
to, swish) 170 220 2

Projektbidrag 1 035 6 000 3

Övriga intäkter 353 450

Summa intäkter: 25 032 38 170

KOSTNADER

Lokalkostnader 4 075 6 000 4

Direkta insamlingskostnader 3 446 4 680 5

Rörelsens övriga kostnader 703 834 6

Ändamålsenliga kostnader 3 200 8 502 7

Lönekostnader 13 383 17 255

Summa kostnader: 24 807 37 271

Budgeterat resultat: 225 899

18



NOTER

1. Försäljningen i befintliga butiker ökar inte, men vi öppnar upp ytterligare butiker.

2. Medlemsskapet öppnas upp och det blir lättare för privatpersoner att skänka. 

3. Antalet projekt ökar och vi blir programorganisation för Forum Syd.

4. Vi öppnar upp fler butiker. 

5. Ökade kostnader för att samla in, hantera och sälja gåvor. 

6. Investeringar för ökad tillväxt. 

7. Allt ändamålsenligt arbete, inklusive löner. 
 

7. UPPFÖLJNING 

Verksamhetsplanen innehåller åtta arbetsområden med huvudmål och delmål för perioden 2019-20. De 
tar utgångspunkt i Emmaus Stockholms strategidokument. Uppdelningen av arbetsområden följer vår 
organisationsstruktur för att säkerställa att vi i vår utvecklingsfas flyttar hela organisationen på tvärs genom 
avdelningarna i samma riktning. 

Våra arbetsområden med identifierade huvudmål och delmål ligger till grund för de avdelningsmål och 
aktiviteter som varje avdelningschef är ansvarig för att ta fram. Dessa planer och aktiviteter är mer detal-
jerade och innehåller mätbara mål och budget. De följs upp på månadsvisa möten med ledningsgruppen. 
Utvärdering av verksamheten sker dels i de enskilda avdelningarna efter större aktiviteter och i slutet av 
året. Verksamhetsplanen stäms av med avdelningscheferna löpande under året och justeras vid behov. 
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