
VERKSAMHETSPLAN 
2019

”Tillsammans  
i systerskap för 
en värld fri från 
mäns våld och 

förtryck”



INNEHÅLL

VERKSAMHETSPLAN 2019 3

UTGÅNGSPUNKT FÖR ROKS VERKSAMHET 4

VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ 5

SÅ ARBETAR ROKS 6

VERKSAMHETENS MÅL 8

BUDGET 2019 12

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 14

© Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Omslagsfoto: Frida Ekman

Text och idé: Roks

Layout och produktion: Fresh Design 

Tryckeri: Åtta.45 AB, Miljömärkt tryck



VERKSAMHETSPLAN 2019

3

Roks verksamhet är utformad utifrån behoven hos kvinno
jourerna och tjejjourerna som är medlemmar i Roks. Verk
samheten utgår ifrån vilka villkor medlemmarna har att 
förhålla sig till, vilka frågor de vill lyfta och vilket behov av 
samhällspåverkan som finns vad gäller mäns våld mot kvin
nor, tjejer och barn. Inriktningen beslutas av års mötet och 
finns beskriven här i verksamhetsplanen. I stadgarna har vi 
vår identitet. Stadgarna är stabila över tid och beskriver Roks 
grundläggande värderingar, ändamål och uppgifter. Där be
skrivs också vilket ansvar och vilka befogenheter som lig
ger på olika nivåer inom organisationen. Styrelsen har det 
yttersta ansvaret för att årsmötets beslut förverkligas under 
året och prioriterar arbetet i årliga verksamhetsplaner med 
därtill hörande budget som följs upp, utvärderas och redo
visas. I de årliga verksamhetsplanerna tas också hänsyn till 
aktuella frågor av särskild vikt.



Mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn är ett av Sveriges allvarligaste samhällsproblem. 
Där ingår sexuella övergrepp och trakasserier, misshandel, pornografi, prostitution, 
våldtäkt, handel med kvinnor, tjejer och barn för sexuella ändamål, våld i hederns namn, 
könsstympning med mera. Vår uppgift är att i feministisk anda verka mot detta och för 
kvinnors och tjejers frigörelse från manlig dominans och överordning på samhällets alla 
nivåer. Roks ansluter sig såväl till FN:s kvinnokonvention CEDAW (enligt vilken diskrimi
neringen av kvinnor ska avskaffas), FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättighe
terna (enligt vilken alla människor är födda fria och lika i fråga om värde och rättigheter), 
som till FN:s barnkonvention (enligt vilken barnens bästa ska komma i främsta rummet 
vid alla beslut och åtgärder som rör dem). 

Få kvinnor och tjejer går fria från att under sitt liv utsättas för någon form av våld på 
grund av sitt kön. Alla tjejer och kvinnor kan drabbas. Alla kvinnor och tjejer som utsätts 
för mäns våld har rätt till det stöd och skydd de behöver oavsett bostadsort, ursprung 
eller andra omständigheter. Genom det praktiska arbetet har jourrörelsen fått en unik 
kunskap om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.

Roks uppgift som riksorganisation är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och 
stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar 
utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

UTGÅNGSPUNKT FÖR ROKS  
VERKSAMHET
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VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

Vision
”Tillsammans i systerskap för en värld fri från mäns våld och förtryck”

Verksamhetsidé
•	 Roks	ska	i	feministisk	anda	verka	mot	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn.	 

Roks ska stödja medlemsjourerna i deras utveckling och arbete för kvinnor,  
tjejer och barn som är utsatta för mäns våld. 

•	 Vi	ska	på	nationell	nivå	lyfta	kvinno-	och	tjejjourernas	erfarenheter	och	till	varata	
deras gemensamma intressen i arbetet för utsatta kvinnor, tjejer och barn. 

•	 Jourrörelsens	erfarenheter	ska	också	användas	för	att	bedriva	opinionsbildande	
verksamhet och skapa debatt.

•	 Roks	ska	vara	en	spjutspets	inom	området	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	
barn.

 Tillsammans i systerskap för en  
värld fri från mäns våld och förtryck””
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SÅ ARBETAR ROKS
Styrelse
Roks styrelse leder riksorganisationens arbete. Styrelsen arbetar med strategiska frågor 
och utveckling av organisationen samt representerar Roks i kontakt med myndigheter, 
allmänhet, medier och i andra sammanhang. Styrelsen har ansvar för kommunikation 
med aktörer och samarbetspartners på nationell och internationell nivå, samt med våra 
jourer när det gäller centrala frågor. Styrelsen består av ordförande (heltidsarvoderad), 
vice ordförande, kassör och sex ledamöter. 

Arbetsgrupper och projektgrupper
Roks verksamhet sker till stor del via arbetsgrupper och projektgrupper, där både kansli, 
styrelse och enskilda medlemmar kan ingå. Projektgruppernas sammansättning varieras 
utifrån behov och tillgängliga ideella krafter. Grupperna tillsätts av styrelsen och arbetar 
utifrån verksamhetsplanens mål och aktiviteter. Målet med arbetssättet är att ta tillvara 
resurser hos styrelse, kansli och medlemmar på bästa sätt. Här kombineras kunskap och 
erfarenhet om jourerna och deras konkreta arbete, med andra professionella kompeten
ser och en effektiv administration. 

Kansli
Roks kansli ska verkställa årsmötets och styrelsens beslut. Ambitionen är att ge bästa 
tänkbara service till medlemsjourer, allmänhet och styrelse. Kansliet är operativt inom 
samtliga delar i Roks verksamhet, där dialog med medlemsjourerna utgör en stor del.  
Andra delar av kansliets arbete är arrangerande av utbildningar, kvalitetsutveckling, 
kommunikation, omvärldsbevakning och administration. Kanslichefen har det övergri
pande ansvaret för kansliets arbete.

Kvalitetssäkring 
Roks verksamhet ska bedrivas långsiktigt, strategiskt och vara transparent. Det garante
ras genom kontinuerlig planering av projekt och aktiviteter med uppföljning och utvär
dering mot uppsatta mål. Genom tydlighet i ansvar, mandat och uppdrag kvalitetssäkras 
Roks verksamhet. Arbetsgrupper, kansli och styrelse utvärderar också verksamheten i 
samband med den ekonomiska uppföljningen. Styrelsen avger en skriftlig verksamhets
berättelse till årsmötet. Organisationens verksamhet och styrelsens förvaltning och 
årsbokslut granskas av såväl förtroendevalda som auktoriserade revisorer.

Roks arbete ska kännetecknas av öppenhet där olika åsikter förs fram och möts med 
respekt. All verksamhet som Roks bedriver ska organiseras på ett sätt som gynnar den 
demokratiska processen. Vid arrangerandet av utbildningar och möten ska tillgänglig
hetsaspekten alltid beaktas. 
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1  Synliggöra pornografin som en del av mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn samt medvetande göra  
 dess konsekvenser i vårt samhälle.

 Synliggöra pornografins koppling till 

	 •	 prostitution	
	 •	 sexualiseringen	av	det	offentliga	rummet.

 Försvåra distribution av pornografi. 

 Att fler personer ska ta aktiv ställning mot pornografi.

Strategiska frågor för verksamhetsåret 2019
I verksamhetsplanen har årsmötet formulerat Roks strategiska områden, vision och am
bitioner. Syftet är att prioritera och konkretisera vårt arbete. Strategiska frågor för 2019:

•	 Roks	–	det	självklara	valet	för	Sveriges	kvinno-	och	tjejjourer.	Vi	vill	utveckla	Roks	 
förmåga att möta behoven hos medlemsjourerna och stötta etablerade, nya och  
planerade tjejjourer och kvinnojourer.

•	 Roks	–	en	demokratisk	organisation	som	erbjuder	våra	kvinnojourer	och	tjejjourer	ett	
aktivt deltagande inom organisationen och i våra utvecklingsprojekt och aktiviteter.

•	 Roks	–	experter	på	konsekvenserna	av	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn.	

•	 Roks	–	påverkar	strategiskt	utvalda	beslutsfattare	inom	områdena	pornografi1 och 
våld mot unga tjejer. 

De strategiska frågorna återkommer i de olika verksamhetsområdenas syften och mål,  
se nedan, ”Verksamhetens mål”

Roks styrelse, översta raden från vänster: Ordförande Jenny Westerstrand, Haninge kvinnojour, Malin von Wachenfeldt, Svea kvinnojour i Kumla med omnejd,  
Eva Hoffman, Kvinnojouren i Sundsvall , Liselott Falk, Kvinnojouren Frideborg, Mölndal/Härryda, Adine Samadi, Tjejjouren Luleå

Främre raden från vänster: Emilia Nilsson, Tjejjouren Vilda, Tranås, Vice ordförande Maja Ahrman, Stockholms tjejjour, Caroline Högstedt, Alla Kvinnors Hus,  
Karlstad, Kassör Gunvor Söderberg, Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo.
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VERKSAMHETENS MÅL
Denna ettåriga verksamhetsplan som antagits av medlemmarna på årsmötet, beskriver 
verksamhet och aktiviteter som Roks kommer att genomföra 2019. Styrelsen har ansvar 
för att aktiviteterna i verksamhetsplanen genomförs. En arbetsplan kommer att tas fram 
av styrelsen och kansli för att uppnå syfte och mål i verksamhetsplanen. Planen är upp-
delad i fyra målområden: 

1. Organisation. 

2. Utveckling av jourverksamheten. 

3. Politiskt påverkansarbete. 

4. Informationsspridning. 

Organisation
Målgruppen för verksamhetsområdet är Roks medlemmar, styrelse och kansli.

Syfte
1. Främja förtroende för styrelse och kansli.

2. Demokratiska och transparenta årsmöten.

3. Professionellt och tillgängligt kansli.

4. Strategisk styrelse, med arbetsgivaransvar, där alla olika kompetenser kommer  
till användning.

Aktiviteter under 2019
Styrelsen och kansliet kommer att tillsammans under tidig höst ta fram en aktivitetsplan 
som stödjer målen. Exempel på aktiviteter i aktivitetsplanen:

•	 Genomföra	ett	årsmöte,	där	de	politiska	och	organisatoriska	frågor	som	är	viktiga	för	
medlemmarna tas upp för debatt och beslut.

Utveckling av jourverksamheten
Roks erbjuder kunskap och stöd till kvinnojourer och tjejjourer.

Genom	kunskap,	stöd	och	verktyg	får	Roks	kvinnojourer	och	tjejjourer	goda	möjligheter	till	
kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt relevant kompetensutveckling. Målet med denna 
verksamhet är att kvinno- och tjejjourer som kommer i kontakt med kvinnor, tjejer och 
barn med olika bakgrund och förutsättningar ska kunna möta och stötta dem på ett bra 
sätt samt kunna stärka deras rättigheter.

Målgruppen för verksamhetsområdet är anställda och ideella jourkvinnor och jourtjejer 
samt potentiella nya medlemmar i Roks.



2  Med relevant menas frågor inom vårt område. Aktuell är uppdaterad och färsk information om samma.  
 Efterfrågad betyder att vi möter både tjejjourernas och kvinnojourernas specifika behov.
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Syfte
1. Öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.

2. Erbjuda relevant, aktuell och efterfrågad kompetensutveckling2.

3.	 Ge	möjlighet	till	kunskaps-	och	erfarenhetsutbyte.

4. Erbjuda särskild kompetensutveckling för att stötta kvinnor, tjejer och barn med olika 
bakgrund och förutsättningar.

5.  Stärka jourerna som föreningar, samt rekrytera nya jourer.

Aktiviteter under 2019
Styrelsen och kansliet kommer att tillsammans under tidig höst ta fram en aktivitetsplan 
som stödjer målen. Exempel på aktiviteter i aktivitetsplanen:

•	 Genomföra	Roks	grundutbildning.

•	 Genomföra	en	tjejjoursutbildning/träff.

•	 Genomföra	regionala	träffar.

•	 Genomföra	en	träff	för	barnansvariga.

•	 Genomföra	en	träff	för	arbetsgivare	och	anställda.

•	 Utveckla	intranätet	som	en	plattform	för	kunskap	och	erfarenhetsutbyte.

•	 Systematiskt	lyssna	in	tjejjourernas	och	kvinnojourernas	olika	behov.

•	 Samla	in	statistik	från	jourerna.
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Politisk påverkan
Genom	ett	effektivt	påverkansarbete	och	genom	att	delta	i	samhällsdebatten	synliggör	 
Roks mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn och dess konsekvenser både för individer och 
för samhället i stort. När Roks bidrar med expertis och förslag på åtgärder som motverkar 
våldet	skapar	vi	vägar	för	en	samhällsförändring.	Genom	att	upprätthålla	ett	etablerat	 
kontaktnät och utveckla nya kontakter för samverkan och utbyte av erfarenheter, både på 
internationell och nationell nivå, stärks Roks ställning som en välkänd och seriös aktör i 
frågor om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. 

Målgruppen är politiker, beslutsfattare, medier och andra viktiga opinionsbildare, samt 
myndigheter och organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Syfte
1. Roks ska i feministisk anda verka för en samhällsförändring som motverkar mäns  

våld mot kvinnor, tjejer och barn. Detta gör vi genom att:

	 •	 Vi	ska	på	nationell	nivå	lyfta	kvinno-	och	tjejjourernas	erfarenheter	och	tillvarata		
 deras gemensamma intressen i arbetet för utsatta kvinnor, tjejer och barn.

	 •	 Använda	jourrörelsens	erfarenheter	för	att	bedriva	opinionsbildande	verksamhet		
 och skapa debatt.

2. Roks ska synliggöra mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Detta gör vi genom att:

	 •	 Synliggöra	jourernas	arbete	och	erfarenheter	i	arbetet	mot	mäns	våld	mot	kvinnor,		
 tjejer och barn.

	 •	 Synliggöra	konsekvenserna	för	individer	och	för	samhället,	av	mäns	våld	mot		 	
 kvinnor, tjejer och barn.

3. Roks ska samverka och etablera kontakter med utvalda aktörer som stärker Roks  
ställning i frågor om mäns våld mot kvinnor och tjejer.

Aktiviteter under 2019
Styrelsen och kansliet kommer att tillsammans under tidig höst ta  
fram en aktivitetsplan som stödjer målen. Exempel på aktiviteter  
i aktivitetsplanen:

•	 Skriva	och	publicera	minst	tolv	debattartiklar	om	 
aktuella frågor.

•	 Medverka	i	minst	tre	expert-	och	referensgrupper,	 
seminarier, debatter eller liknande.

•	 Initiera	och	genomföra	minst	tre	uppvaktningar	av	 
ansvariga politiker, myndigheter och organisationer  
för att lyfta fram Roks kunskap och centrala frågor. 

•	 Dela	ut	Roks	utmärkelse	Årets	kvinnogärning.

Roks utmärkelse för Årets 
kvinnogärning 2017 gick till 
journalisten Cissi Wallin.
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Informationsspridning
Genom	olika	former	av	kunskaps-	och	informationsspridning	på	flera	arenor	vill	Roks	 
bidra till att synliggöra och ge en ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor, tjejer och 
barn. Detta menar vi leder till att organisationens expertis inom området etableras ännu 
starkare. 

Målgruppen är myndigheter, forskare, studerande, medier, allmänhet samt yrkesgrupper 
och organisationer som kommer i kontakt med utsatta kvinnor, tjejer och barn.

Syfte 
målgrupp myndigheter, studerande, medier och allmänheten:

	 •	 Höja	kunskapen	om	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn.

	 •	 Öka	kännedomen	om	och	öka	intresset	för	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn.

	 •	 Roks	expertkunskap	ska	vara	känd	och	etablerad	inom	området.

yrkesgrupper och organisationer som kommer i kontakt med utsatta kvinnor, tjejer och barn:

	 •	 Höja	kunskapen	om	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn.

	 •	 Roks	expertkunskap	ska	vara	känd	och	etablerad	inom	området.

målgrupp forskare:

	 •	 Roks	expertkunskap	inom	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn.

	 •	 ska	vara	känd	och	etablerad.

	 •	 Utbyta	kunskap	och	erfarenheter	kring	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn.

Aktiviteter under 2019
Styrelsen och kansliet kommer att tillsammans under tidig höst ta fram en aktivitetsplan 
som stödjer målen. Exempel på aktiviteter i aktivitetsplanen:

•	 Relevant	och	aktuell	hemsida.

•	 Uppdaterat	informationsmaterial.

•	 Sprida	Kvinnotryck.

VÅLD
OCHVÅRDNAD

RAPPORT 2016
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Lönekostnaderna är fördelade på de olika verksamhetsområdena (jämfört med tidigare 
då alla lönekostnader låg under ”Organisation”). Det budgeterade underskottet täcks av 
tidigare överskott.
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Intäkter  

Statsbidrag 13 500 000 kr

Projektbidrag 200 000 kr

Medlemsavgifter 50 000 kr

Summa intäkter 13 750 000 kr

Kostnader  

Organisation 4 937 110 kr

Utveckling av jourverksamheten 4 587 630 kr

Politisk påverkan 3 675 260 kr

Information 1 150 000 kr

Summa kostnader 14 350 000 kr

Resultat - 600 000 kr

BUDGET 2019
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Innehåll i respektive verksamhetsområde: 
1. Organisation 

	 Årsmöte,	styrelse,	ordförande,	revisorer,	valberedning.

 Kansli – personal, lokal, avtal, inhyrd personal, övriga kostnader.

2. Utveckling av jourverksamheten

	 Utbildningar/träffar	för	nya	jourkvinnor	och	jourtjejer,	för	erfarna	jourkvinnor	och	jour-
tjejer, för arbetsgivare, för anställda, för tjejjourer, för barnnätverket. 

 Tjejjouren.se. 

 Roks interna webb, medlemswebben.

 Modderverksamhet.

3. Politisk påverkan 

 Utredningar, rapporter och remisser.

 Press, opinionsbildning.

 Uppvaktningar, representation, referensgrupper, årets kvinnogärning.

 Roks fokus.

 Nationella och internationella konferenser samt nationell och internationell samverkan 
t ex IBD, Internationella brottsofferdagen, Nordiska kvinnor mot våld (NKMV).

4. Informationsspridning

 Roks externa webbplats.

	 Trycksaker/publikationer	och	reklamartiklar/giveaways.

 Kvinnotryck.

Organisation

Utveckling av 
jourverksamheten

Informations- 
spridning

Politisk påverkan
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UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Roks verksamhetsplan följs upp årligen och återrapporteras på nästkommande årsmöte. 
Uppföljningar sker genom till exempel enkäter, statistikinsamling och utvärderingar.  
Verksamhetsområde 1, ”Organisation” har i uppdrag att ta fram en plan för utvärdering  
och återrapportering.
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