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INTRODUKTION
VISION, UPPDRAG OCH SYFTE
Emmaus Stockholms (ES) vision är en rättvis och hållbar värld
där fred råder. Vi är en religiöst- och partipolitiskt obunden ideell
organisation. Genom insamling och second hand-försäljning bedriver vi
opinions- och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar
utveckling. Genom att tillvarata och återanvända vårt samhälles överflöd skapar vi
resurser för rättighetsbaserat utvecklingssamarbete med lokalt förankrade samarbetsorganisationer.
Vårt syfte är att stödja människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter runtom i världen, att
vara drivande i samhällets omställning till cirkulär ekonomi samt att främja integration och vara en inkluderande arbetsplats.
Tillsammans med lokalt förankrade samarbetsorganisationer arbetar vi för att jordens resurser ska fördelas mer rättvist och vi stöttar kampen för att människor som lever i utsatthet ska kunna påverka orättvisa
maktstrukturer. ES har arbetat med humanitära och internationella utvecklingsprojekt på den afrikanska
kontinenten och i Palestina inom mänskliga rättigheter sedan 1970-talet. Sedan 2018 fokuserar ES sitt stöd
på Västsahara och Maghrebregionen genom informations- och påverkansprojekt finansierade av ForumCiv,
och fredsfrämjande projekt finansierade av Folke Bernadotteakademin (FBA). Tematiska fokus är mänskliga rättigheter och fredsbyggande. Allt arbete utgår från ett rättighetsperspektiv. Under lika lång tid har
vi arbetat med informationsspridning om miljöfrågor och cirkulär ekonomi. Vår verksamhet har en direkt
koppling till FN:s globala mål.

UPPDRAG
Vårt uppdrag är att:
•

Bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld där fred råder.

•

Aktivt driva påverkansarbete gentemot beslutsfattare.

•

Genomföra och handlägga finansierade insatser tillsammans med lokala partners och genom
utvecklingssamarbeten.

•

Vara en relevant partner för insamling och försäljning av textilier och prylar.

•

Erbjuda arbetsträning.
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NULÄGE
Orättvis fördelning av makt och resurser har
en lång historia. Idag upprätthålls den orättvisa fördelningen av den rika världens konsumtionssamhällen. Dessa bär därmed också
ansvaret för den klimatkatastrof vi står inför.
Bistånd kan lindra fattigdomens symptom. Men
för att lyckas med en rättvis fördelning av makt
och resurser i världen måste vi uppnå verkliga
strukturella förändringar. Kampen mot fattigdom
och förtryck måste föras i den rika världen. Vi i den
rika världen, måste radikalt förändra vårt sätt att
leva.
Second hand är ett sätt att ge kläder och prylar
ett längre liv för att därigenom minska överflödig
konsumtion. Att sedan med överskottet från second hand bedriva utvecklingssamarbete tillsammans med lokala partners bidrar till en jämnare
fördelning av makt och resurser. Det är kärnan i
Emmaus Stockholms arbete. Vikten av omställning till en cirkulär ekonomi och en konsumtion i
balans med ekosystemet är avgörande om vi ska
uppnå de globala målen.
Under de kommande åren 2022 - 2026 planerar
vi att satsa intensivt för att bygga ut vår second
hand-verksamhet, dels för att bidra till minskad
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konsumtion och nyproduktion av textil och prylar,
och dels för att öka våra intäkter och därmed möjligheter att i högre grad ge stöd till våra partners
i utvecklingssamarbeten. Vi vill även utveckla och
utöka vårt internationella utvecklingssamarbete
samt stärka vår position som socialt företag och
inom arbetsintegration.
Syftet med den strategiska planen är att vägleda
organisationen i rätt riktning, angående val, prioriteringar och aktiviteter för att uppnå övergripande mål baserade på vår vision. Den fungerar
också som verktyg för att möjliggöra en demokratisk och transparent styrning av föreningen.
Den strategiska planen har utarbetats i
samverkan mellan anställda, medlemmar,
samarbetsorganisationer och styrelse och är
kopplad till riskanalyser av verksamheten.
ES strategiska långtidsplaner planeras i flera steg.
Grunden i planen är vår vision om en rättvis och
hållbar värld och vårt syfte att stödja människor
som organiserar sig och hävdar sina rättigheter,
samt att bidra till en samhällsomställning till cirkulär ekonomi. Den utformas i respektive verksamhetsområdes arbetsgrupp tillsammans med
representanter från styrelsen och utifrån samråd
med samarbetspartners som i sin tur står i nära
kontakt med målgrupper. Under aktiviteter och
uppföljningsbesök har vi direktkontakt med målgrupperna unga, kvinnor, människorättsförsvarare, journalister och beslutsfattare. Centralt är att
göra målgruppens röster hörda.
Medlemmar får information om ES arbete med
planer och mål via nyhetsbrev och när nya eller
större frågor tas upp bjuds medlemmar in till arbetet. Uppföljning och rapportering av måluppfyllelse görs i nära samarbete med målgrupp och
samarbetspartners av personal och rapporteras
till styrelse och medlemmar via nyhetsbrev, mejl
och medlemsmöten. ES rapporterar kontinuerligt via halvårs-, års- och slutrapporter till finansiärer, samarbetspartners och medlemmar. ES
verksamhetsplaner, årsberättelser, verksamhetsberättelser och effektrapporter publiceras på vår
hemsida. Resultat delas via nyhetsbrev, hemsida,
artiklar och sociala medier.

VÅRA ARBETSOMRÅDEN
För perioden 2022 - 2026 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 övergripande mål och ett
antal delmål. Vi har valt att bryta ned vår strategi
och vårt uppdrag i områden för att identifiera 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. De avdelningsspecifika
målen är konkreta och agerbara, vilket underlättar varje medarbetares involvering i styrning mot
huvudmål och delmål.

VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL
ES övergripande mål är att bidra till fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

För att uppnå vårt övergripande mål ska Emmaus
Stockholm vara en väletablerad aktör som effektivt, strategiskt och hållbart driver arbete inom
cirkulär ekonomi, arbetsintegration och internationellt utvecklingssamarbete.
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STRATEGISKA DELMÅL FÖR
2022-2026
INTERN ORGANISATIONSSTRUKTUR & UTVECKLING
Övergripande mål för hela organisationen:
Starkt varumärke

Diversifierad finansiering

ES har under de senaste åren gjort ett gediget arbete med organisationens värdegrund. Nu är det
dags att bygga och kommunicera ett tydligt varumärke, som har hög kännedom och positiva associationer. Ett starkt varumärke är grunden för att
nå övriga mål och allmän positionering som en
innovativ, relevant aktör och samarbetspartner.
Under kommande femårsperiod ska allmänheten
nås genom tydlig kommunikation genom informationsinsatser och påverkansarbete. I fokus är
att satsa mer målinriktat på marknadsföring.

ES huvudsakliga finansiering är idag försäljning i våra second hand-butiker. En diversifierad
finansiering medför minskad sårbarhet och ökade möjligheter att bredda verksamheten samt
att genomföra pilotprojekt, flexibla insatser då
behov uppstår och nya oförutsedda aktiviteter.
Fram till 2026 ska ES satsa ytterligare på omvärldsbevakning samt ta fram en handlingsplan
med möjliga alternativ för att uppnå en diversifierad finansiering. Vi kommer även satsa på att öka
finansieringen från institutionella givare, liksom
från stiftelser, företag och privata givare.

Attraktiv medlemsorganisation
ES fortsätter ett strukturerat arbete med medlemsvärvning, medlemsvård, marknadsföring
och informationsspridning. Fram till 2026 fokuserar vi på att öka vår kännedom hos allmänheten
och vi engagerar fler i vårt arbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Skillnad mellan strategisk och
operativ styrning
För att stärka den demokratiska styrningen av organisationen ska antalet ledamöter som väljs bland
medlemmar som inte är anställda av Emmaus Stockholm öka med minst en ledamot om året.
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HÅLLBARHET
Övergripande mål för kvalitet,
miljö och arbetsmiljö:
•

Att bedriva ett strukturerat arbete som uppfyller kraven för ISO-certifiering inom dessa
områden.

•

Att minimera vår negativa miljöpåverkan
med fokus på energianvändning, transport
och resor, inköp och avfall

•

Öka vår positiva miljöpåverkan med fokus
på främjande av cirkulär ekonomi.

•

Öka kunskapen och engagemanget för
arbetsmiljöarbetet hos personalen, öka
frisknärvaro, mäta och öka personaltrivsel.

ES bedriver ett systematiskt arbete för att utveckla, stärka och underhålla rutiner och processer inom kvalitet, arbetsmiljö och miljöpåverkan
för att säkerställa en hållbar verksamhet. Vi arbetar med ständiga förbättringar 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.
Vi följer de riktlinjer som är utsedda för organisationer med 90-konto och granskas regelbundet
av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlemmar av Giva Sverige och följer deras riktlinjer för
kvalitetssäkring och styrning - för ett transparent,
etiskt och tryggt givande.
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CIRKULÄR EKONOMI
Inom vårt arbete med att vara drivande för en
samhällsomställning mot cirkulär ekonomi ingår
fem olika verksamheter; insamling, produktion,
secondhandförsäljning, informationsspridning
och projekt. I vårt arbete med cirkulär ekonomi
ingår att öka insamling samt återanvändningoch återvinningsgrad lokalt.

Övergripande mål för
materialinsamling:
Öka insamlingen samt antalet samarbetspartners och ha
beredskap för förändringar på
insamlingsmarknaden
•

Insamlingen från återvinningsstationer och
återvinningscentraler ökar enligt plan.

•

ES utökar kontinuerligt antal samarbetspartners inom återbruk.

•

Vi har en utarbetat strategi för att hållbart
hantera förändrade regelverk kopplat till
materialinsamling.

Insamling av kläder och prylar är avgörande för
att kunna driva second hand-verksamheten samtidigt som framtiden är osäker då nya regelverk är
på gång. Planen är att den materiella insamlingen
ska fortsätta öka och breddas under kommande
femårsperiod.
För att uppnå en ökad insamling behöver vi fokusera på relationsbyggande insatser, på att utveckla samarbeten och att nätverka med kommuner,
avfallsentreprenörer, avfallsbolag och företag.
Samtidigt ska vi fortsätta vara en professionell
samarbetspartner inom återbruk. Vi kommer
även satsa på att ta fram en strategi för ES agerande i samband med implementeringen av sorteringskrav och producentansvar för textilier. En del
av detta arbete innebär även att vi utför påverkansarbete kring vikten av lokal återanvändning
ur miljöhänsyn.
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Införandet av ett producentansvar för textilier
kan komma att innebära en stor omställning för
vårt insamlingsarbete av textilier och kläder. Detta gör att vi måste vara väl förberedda.

Övergripande mål
för produktion:
Mängden sorterat material är
i fas med efterfrågan i mängd
vad gäller försäljning och
kostnader
•

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.

Produktion är en viktig kugge i det cirkulära
kretsloppet. Under kommande femårsperiod ska
produktion öka i takt med eventuella öppningar
av fler butiker. Kontinuerlig utveckling av verksamheten utförs för att mängden sorterat material ska vara i fas med efterfrågan i mängd vad
gäller försäljning och kostnader.

Övergripande mål
för second hand:
Second hand-butikerna genererar överskott till den ändamålsenliga verksamheten och
ökar återanvändningsgraden i
Sverige
•

Second hand-butikerna genererar ett ökat
överskott per år.

•

Försäljning via e-handel ökar kontinuerligt.

•

Kunskap om vikten av en cirkulär ekonomi
ökar hos våra målgrupper.

En avgörande del inom vårt arbete med att bidra till positiv miljöpåverkan genom att vara drivande i omställningen till cirkulär ekonomi är vår
second hand-verksamhet. Den bidrar till ökad tillgänglighet för återbruk i Sverige. Återanvändning
och återvinning ger största möjliga miljönytta eftersom det minskar antalet transporter och konsumtion av nyproducerade varor. Därmed bidrar
återanvändning till ett flertal globala mål kopplat
till klimat och miljö, men i förlängningen, direkt
eller indirekt, till samtliga FN:s globala mål.
Under kommande femårsperiod kommer arbetet med second hand utvecklas med målet att
öppna flera nya butiker för att därigenom öka tillgänglighet och mängd återbrukat material - något som bidrar till den cirkulära ekonomin. Vi ser
ett antal utmaningar och trender som kan påverka verksamheten. Trender som kan påverka second hand-försäljningen är bland annat ändrade
köpbeteenden där vi ser både risker och möjligheter. Vi tror att en ökad medvetenhet om nyproduktionens negativa konsekvenser för miljö och
klimat skapar ett större intresse för second hand,
samtidigt som e-handeln ökar. Viktigt för vår strategi är därför att kontinuerligt omvärldsbevaka,
nätverka och analysera för att ha beredskap att
utveckla, förändra och anpassa arbetssätt och
metoder.
Vi arbetar för att vår second hand-försäljning
ska vara ett attraktivt och hållbart alternativ till
nyproduktion. Vi vill att ES ska vara förstahandsvalet när privatpersoner vill handla second hand.
Därför kommer vi arbeta med att bygga upp och
kommunicera vårt varumärke under kommande
femårsperiod.
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PROGRAM
Övergripande mål
för internationellt
utvecklingsarbete:
Att bidra till fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
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•

Samarbetsorganisationer har ökad kapacitet att verka för fredsbyggande och efterlevnad av mänskliga rättigheter.

•

Människor har ökad möjlighet till deltagande och inflytande i beslutsprocesser på lokal,
nationell och regional nivå.

•

Beslutsfattare och nyckelpersoner i Sverige
har ökad beredskap att verka för fredsbyggande och mänskliga rättigheter.

•

Unga och allmänhet i Sverige har ökad kunskap om situationen i Västsahara.

•

Projektverksamhet har påbörjats i Sverige.

ES programgrupp ska på ett resurseffektivt sätt
ansvara för att ES medel gör så stor nytta som
möjligt och bidrar till att uppfylla våra mål om
en hållbar, fredlig och rättvis utveckling. Vi ser ett
ökat behov av vår verksamhet utifrån det säkerhetspolitiska oroliga läget i Maghrebregionen i
kombination med krympande utrymme för civilsamhället att verka - något som leder till allt
grövre övergrepp mot mänskliga rättigheter och
minskade möjligheter för marginaliserade grupper till deltagande i beslutsprocesser.
För att uppnå målen trots stora utmaningar kommer ES satsa på att utöka och bredda vår verksamhet inom utvecklingssamarbetet. I detta arbete
ingår omvärldsbevakning och kontinuerlig anpassning av verksamheten. Att öka samarbetsorganisationers kapacitet att verka är ett effektivt
sätt att nå och stärka marginaliserade gruppers
möjligheter att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.
I fokus är att etablera nya samarbeten och organisationskontakter, att bredda finansieringen av
verksamheten för minskad sårbarhet och större
rörelsefrihet vid behov av insatser. För att detta
ska vara möjligt genomförs ständig utveckling
av den egna organisationen, omvärldsbevakning
och analyser. För att ytterligare bidra till våra övergripande mål planerar vi att utöka projektverksamheten även i Sverige. Detta även för att skapa
en röd tråd inom vår verksamhet nationellt och
internationellt.

ARBETSINTEGRATION
Övergripande mål för
arbetsintegration:
Att vara en inkluderande arbetsplats som erbjuder kvalitativ arbetsträning och främjar
integration.
•

Antal personer som deltar i arbetsintegrering ökar proportionerligt med antalet
anställd personal.

•

Ökad etablering som socialt företag leder
till utökat samarbete med fler aktörer och
kommuner.

•

Kartläggning av möjliga arbetsuppgifter
möjliggör att vi kan erbjuda fler typer av
arbetsuppgifter till deltagare.

Många människor står utanför arbetsmarknaden trots att de både vill och kan arbeta. En viktig del i vårt arbete i Sverige är att aktivt stödja
människor tillbaka in i arbetslivet och samhället.
Det gör vi genom att erbjuda praktik, arbetsträning samt anställning av personer som står långt
från arbetsmarknaden. Vi samarbetar även med
arbetscenter och dagliga verksamheter. Syftet är
att deltagarna ska få en meningsfull sysselsättning och ta ett steg närmare arbetsmarknaden.
Under kommande femårsperiod kommer vi satsa på att ytterligare utveckla rutiner för att kvalitetssäkra upprätthållandet av nöjda deltagare
i takt med att antalet deltagare växer. En del av
det arbetet består av att identifiera fler tänkbara
arbetsuppgifter för att därigenom öka tillgängligheten för fler målgrupper. Ett sätt att utveckla
verksamheten kommer vara möjligheten att genomföra projektverksamhet inom arbetsintegration. Precis som inom alla verksamhetsdelarna är
det viktigt att omvärldsbevaka och ha en strategi
för förändrade regelverk och yttre omständigheter som skapar både utmaningar och möjligheter.
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Följ oss gärna i sociala medier

@emmausstockholm
KONTAKT
Butiker:
. Peter Myndes Backe 8,
T-bana Slussen
. Liljeholmstorget 7
T-bana Liljeholmen
. Solna Centrum
T-bana Solna Centrum
Sorteringscentral och huvudkontor:
Vretensborgsv. 6, 126 30 Hägersten
Växel: 08 - 744 22 22
info@emmausstockholm.se
emmausstockholm.se

