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Roks verksamhet är formad 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 
kvinnor, tjejer och barn. Inriktningen beslutas av årsmötet 
och finns beskriven här i verksamhetsplanen. Stadgarna 
är stabila över tid och beskriver Roks grundläggande vär-
deringar, ändamål och uppgifter. Där beskrivs också vilket 
ansvar och vilka befogenheter som ligger på olika nivåer 
inom organisationen. Styrelsen har det yttersta ansvaret 
för att årsmötets beslut förverkligas under året och priorite-
rar arbetet i årliga verksamhetsplaner med därtill hörande 
budget som följs upp, utvärderas och redovisas. I de årliga 
verksamhetsplanerna tas också hänsyn till aktuella frågor 
av särskild vikt.



Mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn är ett av Sveriges mest allvarliga samhällspro-
blem. 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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 Alla kvinnor och tjejer som utsätts för mäns våld 
har rätt till det stöd och skydd de behöver oavsett  

bostadsort, ursprung eller andra omständigheter." ”



UTGÅNGSPUNKT FÖR ROKS  
VERKSAMHET
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VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

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

Verksamhet
•	 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. 

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

•	 Roks	ska	bedriva	opinionsbildande	verksamhet	och	skapa	debatt	utifrån	jour-
rörelsens erfarenheter.

•	 Roks	ska	vara	en	spjutspets	inom	området	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn.
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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 utbildningar, kvalitetsutveckling, kommunikation, 
omvärldsbevakning och administration. Kanslichefen har det övergripande 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 verksam-
hetsberättelse 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 res-
pekt. All verksamhet som Roks bedriver ska organiseras på ett sätt som gynnar den demo-
kratiska processen. Vid utbildningar och möten ska tillgänglighetsaspekten alltid beaktas. 
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Roks styrelse, från vänster: Elin Lindsmyr, Adine Samadi, Gunvor Söderberg (kassör), Emelie Skeppar, Caroline Högstedt,  
Maja Ahrman (vice ordförande), Jenny Westerstrand (ordförande), Elisabeth Lindgren Edh och Liselotte Falk.
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 Roks arbete ska kännetecknas av öppenhet där 
olika åsikter förs fram och möts med respekt." ”

Roks ordförande Jenny Westerstrand 
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VERKSAMHETENS MÅL

Det här är Roks ambitioner
1. Roks ska vara en demokratisk organisation som arbetar aktivt för att alla våra kvinno- 

jourer och tjejjourer ska ges möjlighet att aktivt delta i och påverka Roks aktiviteter 
samt inom organisationen som helhet.

2. Roks ska stötta och möta behoven hos etablerade, nya och planerade tjejjourer och  
kvinnojourer.

3. Roks ska vara en hållbar organisation som arbetar långsiktigt och tar tillvara på den 
kompetens som finns inom Roks styrelse och kansli.

4. Roks ska vara och ses som experter på konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor,  
tjejer och barn. 

Så här når vi våra ambitioner
Här är en genomgång av de mål samt några av de aktiviteter som Roks ska genomföra  
under 2020. Målen och aktiviteterna är framtagna för att uppfylla våra ambitioner och är 
sorterade därefter. För att det ska bli tydligt har vi lagt dessa ambitioner, mål och aktivi-
teter under sin respektive målgrupp. Fler aktiviteter kommer att genomföras för att nå de 
uppsatta målen. Roks styrelse och kansli tar tillsammans fram den kompletta aktivitets-
planen.

Nedan sorterat efter:

1. Målgrupp

2. Ambitioner

3. Mål

4. Aktiviteter
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ADA i Göteborg fyller 40 år!



Målgrupp: kvinnojourer och tjejjourer  

Ambitioner
Roks ska vara en demokratisk organisation som arbetar aktivt för att alla våra kvinnojourer  
och tjejjourer ska ges möjlighet att aktivt delta i och påverka Roks aktiviteter samt inom  
organisationen som helhet.
Roks ska stötta och möta behoven hos etablerade, nya och planerade tjejjourer och kvinnojourer.

Mål
•	 Att	vara	en	demokratisk	och	transparent	organisation.

•	 Att	erbjuda	Roks	jourer	relevant,	aktuell	och	efterfrågad	kompetensutveckling	samt	
möjligheter till erfarenhetsutbyte.

•	 Att	ge	Roks	jourer	demokratiska	utrymmen	för	gemensamma	ideologiska	diskussioner	
och möjliggöra ideologisk fördjupning och/eller utveckling utifrån ett maktperspektiv.

•	 Att	stärka	Roks	jourer	som	föreningar.

•	 Att	rekrytera	nya	jourer.

Aktiviteter 
•	 Ge	jourerna	kunskap	om	hur	de	kan	påverka	inför	och	 

under årsmötet.

•	 Ge	jourerna	en	lättförståelig	sammanfattning	av	de	 
beslut som fattades på årsmötet.

•	 Styrelseledamöterna	skapar	personliga	relationer	
till jourerna.

•	 Aktiviteterna	planeras	med	jourernas	aktiva	delta-
gande i åtanke.

•	 Ge	jourerna	relevant,	efterfrågad	och	aktuell	informa-
tion på ett enkelt sätt.

•	 Genomföra	utbildningar	och	träffar	för	jour-
erna.

•	 Systematiskt	samla	in	förslag	på	
kompetens utveckling från kvinnojour-
erna och tjejjourerna.
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Grundutbildningtill jourkvinna ochjourtjej

ROKS  UTBILDNINGSPÄRM



•	 Omvärldsbevaka	forskningsvärlden	och	andra	relevanta	områden.

•	 Ge	jourerna	kunskap	om	förutsättningar	och	bemötande	av	en	särskild	utvald	grupp	
stödsökande, i samband med minst två utbildningshelger per år. 

•	 Arbeta	fram	en	bas	av	utbildningar	på	intranätet	med	grundkunskaper	för	att	stötta	
normbrytande kvinnor, tjejer och barn.

•	 Genomföra	träffar	med	syfte	att	öka	kunskaps-	och	erfarenhetsutbytet	mellan	jourerna.

•	 Minst	en	utbildningshelg	ska	utformas	så	att	demokratiska	utrymmen	ges	till	gemen-
samma ideologiska diskussioner.

•	 Utreda	på	vilka	andra	sätt	vi	kan	uppmuntra	och	skapa	demokratiska	utrymmen	utan-
för utbildningshelger.

•	 Genomföra	en	arbetstagar-	och	arbetsgivarträff.

•	 Ge	jourerna	stöd	och	kunskap	rörande	finansiering.

•	 Arbeta	utifrån	den	framtagna	rekryteringsplanen	och	rekrytera	nya	jourer.
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VÅLD
OCHVÅRDNAD

RAPPORT 2016

LAGSTIFTNING  
OCH 

PRAXIS

Hornsgatan 66   118 21 Stockholm   telefon: 08-442 99 30   e-post: info@roks.se   www.roks.se
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Ett axplock av material från Roks.se

JourbesöketVI MÅSTE VÅGA VARA ARGA! 

nummer 1–2018nummer 1–2018kvinnotryck

Så jävla ARRRG!Gör dig fri med raseri!

De säger att jag ska dö

Kvinnor på gränsen till utbrott  
Wendy Francis · Linda Skugge Agnes Wold · Bianca Kronlöf

Kanadas farligaste feminist 

Meghan Murphy



Målgrupp: politiker, beslutsfattare, media, 
opinionsbildare, myndigheter, organisationer  
och allmänhet 

Ambition
Roks ska vara och ses som experter på konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.

Mål
•	 Att	synliggöra	och	öka	kännedomen	om	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn	och	dess	

utbredning och konsekvenser.   

•	 Att	verka	för	en	samhällsförändring	som	motverkar	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	 
och barn.

•	 Att	synliggöra	och	öka	kännedomen	om	Roks	våldskunskap	och	arbetsmetoder.

 Aktiviteter 

•	 Delta	i	samhällsdebatten	genom	att	till	exempel	skriva	debattartiklar	och	medverka	i	 
intervjuer.

•	 Driva	och	utveckla	fokus	Våldet har ingen 18-årsgräns.

•	 Ta	fram	och	arbeta	efter	en	plan	för	påverkansarbete.

•	 Samarbeta	med	relevanta	aktörer.

•	 Arrangera	relevanta	konferenser,	träffar	och	seminarier.

•	 Driva	och	utveckla	internationella	kontakter	och	samverkan.
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Roks utmärkelse för Årets 
kvinnogärning 2018 gick till 
författaren, journalisten och  
debattören Alexandra Pascalidou. FOTO:	THRON	ULLBERG



*  Fördelningen av kostnaderna mellan de två målgrupperna är följande:
 Kvinnojourer och tjejjourer – 75 %
 Politiker, beslutsfattare m.fl. – 25 %

	 Utöver	ovanstående	kommer	projektmedel	att	sökas	för	specifika	projekt.

Uppföljning och utvärdering
Roks verksamhetsplan följs upp årligen och återrapporteras på nästkommande 
årsmöte.	Uppföljningar	sker	genom	till	exempel	enkäter,	 
statistikinsamling och utvärderingar.
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Intäkter  

Statsbidrag 13 400 000 kr

Försäljning av material samt kursintäkter 100 000 kr

Medlemsavgifter (Roks samt Porrfritt) 90 000 kr

Prenumerationer Kvinnotryck 20 000 kr

Unizons del av kostnaderna för Tjejjouren.se 250 000 kr

Summa intäkter 13 860 000 kr

Kostnader  

Målgrupp: kvinnojourer och tjejjourer 10 395 000 kr

Målgrupp: politiker, beslutsfattare m.fl. 3 465 000 kr

Summa kostnader 13 860 000 kr

Resultat 0 kr

BUDGET 2020
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 Tillsammans i systerskap för en värld  

fri från mäns våld och förtryck”

   Roks vision

”



Hornsgatan	66					118	21	Stockholm					Telefon:	08-442	99	30					e-post:	info@roks.se					www.roks.se

DET HÄR ÄR ROKS
Roks,	Riksorganisationen	för	kvinnojourer	och	tjejjourer	i	Sverige,	är	en	riksorganisation	
för	Sveriges	kvinno-	och	tjejjourer,	med	uppdrag	att	i	feministisk	anda	verka	mot	mäns	
våld mot kvinnor, tjejer och barn.

Roks	är	den	enda	riksorganisationen	i	Sverige	som	jobbar	enbart	för	och	med	kvinno-	
och tjejjourer. Roks medlemsjourer samlar kvinnor och tjejer som engagerat sig ideellt 
för att stötta och skydda kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld, för våld i 
lesbiska relationer eller behöver annat stöd.

Roks	arbetar	på	uppdrag	av	medlemsjourerna,	som	alla	är	egna	föreningar.	Genom	ut-
bildningshelger och konferenser erbjuder Roks kompetensutveckling och möjligheter  
till erfarenhetsutbyte för medlemmarna. Roks tar också fram utbildningsmaterial och 
annan kunskap som jourerna kan använda sig av.

En viktig uppgift för Roks är att bevaka lagförslag och remisser om kvinnofrid och mäns 
våld mot kvinnor, och följa upp hur lagstiftningen fungerar i verkligheten. Roks arbetar 
också utåtriktat för att nå ut till allmänheten och väcka opinion kring det samhälls-
problem som mäns våld mot kvinnor fortfarande är.
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