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ORDFÖRANDE HAR ORDET
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Jag vill prata om mod och modiga förebilder. År 1984 bildades 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. 
Initiativet kom ur en kvinnogemenskap som delade sina 
erfarenheter av mäns våld och förtryck. Ebon Kram kom sedan 
att bli Roks första ordförande.

Det var otroligt modigt gjort. Kvinnofrågor låg inte i tiden men Roks stod på sig, krävde 
lagförändringar och upplysning och nu har vi kommit en bra bit på väg. Vilka modiga 
förebilder dessa kvinnor var och är!

När jag hör ordet mod förknippar jag det även med en annan kvinna som har en speciell 
plats i mitt hjärta, nämligen min mamma. Hon är den modigaste människa jag känner.

Jag har mina rötter i norra Kurdistan vid gränsen till Syrien. Där bodde jag fram tills 
jag var nio år tillsammans med mamma och fem syskon. Eftersom pappa var politiskt 
aktiv och kämpade för kurders mänskliga rättigheter, satt han i turkiskt fängelse under 
större delen av vår uppväxt. Det blev därför mamma som fick ansvara för att vår vardag 
skulle fungera, fastän hon varken hade jobb eller inkomst. Som tur var fanns mor- och 
farföräldrarna där för oss och stöttade mamma. Extra mycket stöd behövde hon när 
pappa väl släppts ur fängelset och tvingades fly till Europa för att inte bli mördad. I 
två års tid kom den turkiska polisen och trakasserade oss med sina vapen riktade mot 
mamma och oss barn för att vi skulle avslöja var pappa fanns. 

När han lyckats bosätta sig i Sverige började den långa familjeåterföreningsprocessen. 
Efter två år fick vi uppehållstillstånd och kunde återförenas. För att kunna försörja en 
hel familj gav mina föräldrar och äldste bror upp sina egna drömmar och startade en 
restaurang för att ta hand om oss alla. 

Trots alla prövningar har mamma alltid sett till att jag och mina syskon fått gå i 
skolan. Idag är vi alla utbildade och har jobb. En önskan jag dock alltid har haft är att 
min mamma en dag skulle skaffa sig en utbildning och få ett eget jobb. Ett arbete som 
hon själv har valt och som hon jobbar med för sin egen skull. Att vara en självständig 
kvinna, både socialt och ekonomiskt, har alltid varit en ledstjärna för mig. 

För tre år sedan bestämde sig mamma. På Komvux läste hon in en treårig gymnasial 
utbildning. Idag är hon undersköterska och jobbar på sjukhus. Min 56-åriga mamma går 
numera till sitt jobb med samma rakryggade hållning som den hon hade när hon stod 
pall för krig, materiell nöd och upprepade dödshot för att till sist våga ta det stora klivet 
och börja om i ett främmande land.

Jag sträcker på ryggen av stolthet över att denna kvinna är min mamma. Det är av 
henne jag har lärt mig vad verkligt mod innebär och att allting är möjligt bara man går 
ur sin bekvämlighetszon och vågar ta risker, även risken att ibland misslyckas.

Zozan Inci
Ordförande Roks



KVINNOJOURER
I december 2016 hade Roks totalt 98 medlemsjourer. Av dem är 59 kvinnojourer. Statistiken 
nedan bygger på kvinnojourernas rapporterade statistik till Roks. 52 kvinnojourer har rappor-
terat in statistik för 2016. För att göra sifforna jämförbara mellan åren har statistiken för år 
2014 och 2015 räknats om så att de motsvarar 52 svarande kvinnojourer.  

ANSTÄLLDA JOURKVINNOR

2015

Antal anställda

2014 2016

Totalt arbetstid, beräknad på heltider

92
103 112

62
84 89

ANTAL AKTIVA IDEELLA JOURKVINNOR

20152014 2016

782
881

784

ANTAL KVINNOR OCH BARN SOM BOTT PÅ JOUREN  
OCH ANTAL AVVISNINGAR 

1 761

693 654 634 662 729 739

2 117

1 362

20152014 2016

Antal kvinnor som bott på jouren Antal barn som bott på jouren 

Antal avvisningar p.g.a. platsbrist på jouren 

20152014 2016

28 786 27 235

 

30 675 29 805
34 585

40 076

Antal kvinnor Antal barn

ANTAL NÄTTER KVINNOR OCH BARN BOTT 
PÅ JOUREN

ANTAL STÖDSAMTAL OCH ÖVRIGA 
ÅTGÄRDER TILL KVINNOR OCH BARN

20152014 2016

72 656

97 695

117 897

ANTAL KVINNOR JOUREN VARIT I 
KONTAKT MED

20152014 2016

9 783

13 178

7 943

OM DE STÖDSÖKANDE KVINNORNA

Antal kvinnor över 65 år

Antal kvinnor utsatta för fruimport

Antal kvinnor utsatta för våld av 
manlig partner/expartner

Antal kvinnor utsatta för våld av 
kvinnlig partner/expartner

Antal kvinnor utsatta för våld i 
hederns namn

Antal kvinnor över 65 år

Antal kvinnor utsatta för fruimport

Antal kvinnor utsatta för våld av 
manlig partner/expartner

Antal kvinnor utsatta för våld av 
kvinnlig partner/expartner

Antal kvinnor utsatta för våld i 
hederns namn
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PÅ	KVINNO-	OCH	TJEJJOUREN	ADA	I	GÖTEBORG:

•  Arbetat med samtalsmottagning, telefonjour, skyddat boende och  
 följt med på myndighetsbesök.

•  Tagit emot kvinnor, oavsett juridisk uppehållsstatus. Tjejjouren   
 har haft telefonjour och chatt. Juridikjouren har haft telefonjour   
 samt rådgivning och info via mail. 

•  Drivit ett feministiskt bibliotek.

•  Medverkat på bokmässan.

•  Arrangerat en studiecirkel för socionomstudenter om problem  
 för våldsutsatta vid kontakt med socialtjänsten. 

•  Anordnat en föräldragrupp med tio mammor.

•  Genomfört en grundutbildning för ca 20 nya Ador.

•  Anordnat sommarläger med kvinnor och barn.

•  Besökt och föreläst på skolor.

•  Samarbetat med andra jourer i området och haft dialog med IVO   
 angående familjerättens verksamhet ”Pappis”. 

ÅRET SOM GÅTT…
Mycket är på gång på Roks kvinnojourer. För att ge en inblick i hur varierande arbetet på 
kvinnorjourerna var under 2016, gör vi ett nedslag på ett par kvinnojourer. Här presenterar  
vi ett urval av aktiviteter under året som gått:

OCH PÅ KALIX KVINNO- OCH TJEJJOUR:

• Anordnat ett sommarläger för mammor och barn som under året   
 bott i jourlägenheten.

• Anordnat en föreläsning för allmänheten med psykolog HG Storm  
 med temat ”Gråzonsbarnen”.

• Anordnat en teaterföreställning för allmänheten med gruppen  
 Tropos med tema “Vem kan älska”.

• Anordnat en ljusmanifestation och filmvisning mot mäns våld mot  
 kvinnor och barn den 25 november.

• Deltagit på konferensen Nordiska kvinnor mot våld i Kristiansand  
 i Norge.

• Deltagit på Arctic Women Conference i Uleåborg.

• Informerat om kvinno- och tjejjourens arbete på skolor, IFO och  
 olika föreningar och även varit med på Strandruset som funktionärer.

• Utbildat nya jourtjejer.
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TJEJJOURER
I december 2016 hade Roks totalt 98 medlemsjourer. Av dem är 39 stycken tjejjourer. 
Statistiken nedan bygger på tjejjourernas rapporterade statistik till Roks. 31 tjejjourer 
har rapporterat in statistik för 2016. För att göra sifforna jämförbara mellan åren har 
statistiken för år 2014 och 2015 räknats om så att de motsvarar 31 svarande tjejjourer.  

ANSTÄLLDA JOURTJEJER ANTAL AKTIVA IDEELLA JOURTJEJER

20152014 2016

356
433

539

20152014 2016

240
275

185

UTBILDADE JOURTJEJER UNDER ÅRET

20152014 2016

6 593

9 747

5 534

ANTAL TJEJER JOUREN VARIT I KONTAKT MED

14
9

19

12

29

23

Antal anställda Total arbetstid, beräknat på heltider

20152014 2016

Våld

Relationer

Kropp/Sexualitet

Psykisk ohälsa

Annat

1 6421 589

2 941

1 764

1 974

ORSAK TILL KONTAKT MED EN TJEJJOUR

KONTAKT MED DE STÖDSÖKANDE TJEJERNA

FÖRSTA KONTAKTEN TOGS VIA:

TELEFON  291
MAIL/FRÅGELÅDA 1 078
CHATT  5 093
BESÖK  16
PÅ ANNAT SÄTT 29

2016

TELEFON  291
MAIL/FRÅGELÅDA 1 078
CHATT  5 093
BESÖK  16
PÅ ANNAT SÄTT 29

Antal kontakter med tjejer under 
18 år utsatta för incest

Antal kontakter med tjejer under 
18 år utsatta för sexuella övergrepp

Antal kontakter med tjejer utsatta 
för våld av manlig partner/expartner

Antal kontakter med tjejer utsatta för 
våld av kvinnlig partner/expartner

Antal kontakter med tjejer utsatta 
för våld i hederns namn

174

335

795

108 105

2016

Våld

Relationer

Kropp/Sexualitet

Psykisk ohälsa

Annat

1 956

3 043

2 123

2 334

2 530

2016
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PÅ TJEJJOUREN IRIS I LULEÅ:

•  Arrangerat en föreläsning med författaren och debattören Caroline Engvall  
 på Gymnasiebyn om sex som ersättning.

•  Besökt 1 400 elever på åtta högstadieskolor och två gymnasieskolor på  
 temat hedersrelaterat våld och förtryck. 

•  Anordnat föreläsning med författaren Melissa Delir för främst yrkesverk-  
 samma i Luleå kommun om hur det var att växa upp i en hederskultur där  
 hon till slut var tvungen att lämna sin familj. 

•  Genomfört en studieresa till jourer i Genua och Milano i Italien för att se  
 hur de arbetar med mäns våld mot kvinnor. 

•  Anordnat en föreläsning med författaren och debattören Kajsa Ekis Ekman  
 för allmänheten om feministiskt nej till surrogatmödraskap.

•  Pratat i radio P4-Norrbotten om fenomenet dick-pics. 

•  Manifesterat den 8 mars och 25 november.

•  Deltagit på sportevenemang som Luleå hockeys hemmamatcher och   
 Luleå baskets hemmamatcher.

•  Arrangerat en workshop i Uleåborg på Arktiska kvinnokonferensen om  
 hur tjejjouren Luleå arbetar förebyggande för att stoppa övergrepp och   
 våld mot tjejer. 

• Blivit nominerade till jämställdhetspriset i Norrbotten.

ÅRET SOM GÅTT…
Mycket är på gång på Roks tjejjourer. För att ge en inblick i hur varierande arbetet på tjej-
jourerna var under 2016, gör vi ett nedslag på ett par tjejjourer i landet. Här presenterar vi 
ett urval av aktiviteter under året som gått:

OCH PÅ TJEJJOUREN I LUND:

•  Arrangerat 15-årsjubileum för jouren med ett event med föreläsare,  
 workshops, dans, feministiskt självförsvar och kalas för både med- 
 lemmar och målgruppen. 

• Deltagit i LundaPride och Internationella kvinnodagen med bokbord  
 och panelsamtal samt 25 november med föreläsning och manifestation.

• Medlemmarna har tagit fram en intern handbok för jourverksamheten  
 där all kunskap finns samlad. 

• Jouren har tagit emot 257 stödsamtal via telefon, 245 via mail och 1 126  
 via chatt.

• Deltagit i flera kick-offer, terminsavslutningar, regionsträffar och utbild- 
 ningar. Hållit föreläsningar och workshops på skolor och för föreningar  
 samt haft bokbord på mässor. 

• Arrangerat två grundutbildningar för nya medlemmar. 

• Den öppna verksamheten för tjejer och kvinnor, Träffpunkten, har  haft  
 19 träffar på våren och 15 träffar på hösten. 

• Två personer har anställts på totalt en heltidstjänst. 
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TJEJJOURERNAS 20-ÅRSJUBILEUM: 
”INSPIRATION, PEPP OCH GLÄDJE!”

Tjejjouren.se samlar Sveriges alla tjejjourer och ungdomsjourer på ett och 
samma ställe. 2016 lanserades den nya sajten och jourernas nya hemsidor – 
alla med nytt utseende, ny struktur och med förbättrade verktyg som gör det 
lättare för en stödsökande att hitta den information hon behöver, och att få 
kontakt med en tjejjour – direkt i hennes mobiltelefon, surfplatta eller dator.

”Mycket pepp och systerskap”

”Känns bra att vi är så många som 

jobbar med samma frågor och mot 

samma mål.”

”Så mycket inspiration, pepp och glädje”

”Fått pepp för fortsatt arbete, bra att träffa de andra och diskutera aktuell problematik samt framtidsvisioner”

”Känner systerskap, pepp, 
motivation att fortsätta göra 
världen till en bättre plats”

”Fått nya fina kontakter!”

År 2016 var det 20 år sedan Sveriges första tjej -
jour, Stockholms tjejjour, startade. Detta upp-
märksammade Roks genom att arrangera en stor 
fest i Stockholm. Från hela Sverige kom ett 70-tal 
tjejer för att fira det fantastiska arbete tjejjours-
rörelsen gjort hittills och samla kraft för att fort-
sätta göra ett gott arbete tillsammans framöver. 
Lördagen inleddes med en demonstration och 

avslutades med middag och musikunderhållning, 
där bland annat hiphop-artisten Cleo och spoken 
word-artisten Nattalie Ström Bunpuckdee upp-
trädde. Under söndagen arrangerades en femi-
nistisk självförsvarskurs och en workshop om 
aktuella frågor och hur tjejjourerna kan jobba 
mer tillsammans. 

Några röster från tjejjoursfirandet:
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” Det finns något oerhört fint med att  
vara en del av en rörelse där så många 
jobbar så mycket, dessutom oavlönat,  
för att tjejer och kvinnor ska få leva i  
en lite drägligare värld”.

Elin Tjernström, Stockholms tjejjour

 Jag är framförallt stolt över Tjejjouren i Lund som har lyckats 
anställa två personer, en som jobbar 75 % och en som jobbar 25 %! 
Utöver det är jag imponerad av det påverkansarbete vi bedrivit – 
från lokala demonstrationer och aktioner runt om i landet till  
Almedalen då Roks styrelse var på plats. Det förbättrar i allra  
högsta grad förutsättningarna för alla de som identifierar sig  
som tjejer och kvinnor.”

Anna Berglund, Tjejjouren i Lund

”

 Det är alltid spännande och härligt att 
möta nya kvinnor i alla åldrar och med olika 
erfarenheter men som ändå delar samma 
grundläggande värderingar.”

Eva Westerholm, kvinnojouren Olivia i Alingsås

”
 Tack vare kunskap och support från Roks 
har vi i kvinnojourerna fått större möjligheter 
att arbeta mot mäns våld mot kvinnor”

Mildred Hedberg, Kvinnojouren Iris i Luleå

”

9
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NEDSLAG UNDER ÅRET

ROKS FOKUS: VÅLD I HEDERNS NAMN 

Den 10 februari arrangerade Roks ett seminarium där den 

nya filmen Jag har förlorat dom alla presenterades och 

det hölls en paneldebatt med jämställdhetsminister Åsa 

Regnér (S), Birgitta Ohlsson (L), riksdagsledamot, Juno 

Blom, utvecklingsledare från Länsstyrelsen i Östergötland, 

Jenny Westerstrand, forskare, Anna Forssberg från Luleå 

tjejjour samt Roks ordförande Zozan Inci. Samtliga var 

överens om att mer måste göras för att stävja våld i hederns 

namn och att problemet aldrig får sopas under mattan.

8 MARS 

På Internationella Kvinnodagen  

uppmärksammade Roks kvinno-  

och tjejjourer som vanligt kvinnors 

och tjejers mänskliga rättigheter  

genom manifestationer över hela  

landet. Under 2016 hade våra jour-

kvinnor och jourtjejer över 50 000 (!) 

stödsamtal med kvinnor och tjejer 

som hörde av sig till oss.  

Ett kvitto på att Roks  

verkligen behövs!

COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN (CSW)  

Den 13-24 mars arrangerades FN:s kvinnokommissions 

60:e session i FN:s högkvarter i New York. Roks ordnade 

två egna seminarier, ett om kopplingen mellan pornografi 

och prostitution där porrmotståndaren Gail Dines var en 

av de medverkande och ett där Malin Jenstav och Malin 

Meisner från Stockholms tjejjour berättade om tjejjours-

rörelsen som fyllde 20 år. 



ALMEDALEN 

Nästan hela Roks styrelse samt två anställda från kans-

liet fanns på plats under Almedalsveckan den 3-10 juli. 

Roks arrangerade två välbesökta egna seminarier, ett om 

våld i hederns namn och ett med den uppseendeväck-

ande titeln: För ful för ett fuck – om hat, hos och sexuella 
övergrepp på nätet och IRL. Roks arrangerade också ett 

seminarium tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och 

Unizon om begränsandet av spridningen av pornografi. Dessutom medverkade Roks i 

nio andra seminarier organiserade av andra, tex Tryggare Sverige och KSAN.
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ROKS ÅRSMÖTE

Roks årsmöte ägde rum i Stockholm den 21-22 maj.  

Medlemmarna valde ny styrelse som bestod av: Zozan 

Inci, ordförande (Femcenter i Malmö), Beatrice Unander-

Scharin, vice ordförande (Tjejjouren Ronja i Västerås),  

Eva Westerholm (Kvinnojouren Olivia i Alingsås),  

Maja Lundgren (Stockholms tjejjour), Cecilia Heikkinen 

(Kvinno föreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors),  

Jill Agelin (Kvinnojouren Borlänge), Veronica Holzkämper  

(Vilhelmina kvinnojour), Wiveca Holst (Tyresö kvinno- och tjejjour) 

och Veronica Ljushammar (Tjejjouren i Luleå/Kvinno jouren Iris i  

Luleå). Avgick gjorde: Lotta Holmgren (Kvinnojouren Blåklockan i 

Gävle), Malin Olsson (Helga Kvinnojour i Tranås) och Elisabeth Björk  

(Alla kvinnors hus i Karlstad).

ÖPPET HUS

Den 2 juni var en ovanligt varm och vacker för-

sommardag vilket gjorde att Roks kanslis Öppna 

Hus flyttade ut på gården. Ett 50-tal vänner till 

Roks (politiker, samarbetspartner, andra NGO:s, 

jourkvinnor och jourtjejer) minglade, gick feminis-

tisk tipspromenad, mumsade på snittar och lyss-

nade på ordförande Zozan Inci. 

Artisten Zara Larssons 

mamma, Agnetha Larsson, 

tog å sin dotters vägnar 

emot 2015 års utmärkelse 

Årets Kvinnogärning, efter-

som Zara själv var utom-

lands på turné
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WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE (WAVE)  

På den 18:e WAVE-konferensen i Berlin 18-21 oktober 

höll Wiveca Holst från Roks styrelse en workshop 

om kopplingen mellan prostitution och pornografi 

och fick rungande applåder efteråt. 

ATT GÖRA MOTSTÅND

heter Roks nya spelfilm, en fristående  
uppföljare till Vexator – himmel till helvete.  

Premiären ägde rum den 13 september i 
Stockholm på Bio Rio och salongen var  

full av jourkvinnor och jourtjejer och andra 
specialinbjudna gäster. Att göra motstånd 
handlar om makt, kontroll och misshandel 

och är ett starkt familjedrama som  
väcker många känslor. 

BOKMÄSSAN 

Som vanligt var Roks med på Bok & Bibliotek i  

Göteborg, i år den 22-25 september. Montern  

bemannades av jourkvinnor från västkusten och  

av några ledamöter i Roks styrelse. I seminariet 

med rubriken Det ska fan vara tjej, deltog Eva  

Westerholm från Roks styrelse och Maria Rubio 

Persson från kvinno- och tjejjouren Ada i Göteborg. 

FN:s Internationella dag för avskaffande av 
våld mot kvinnor

Från norr till söder anordnade Roks kvinno- 

och tjejjourer ljusmanifestationer, semina-

rium och musik på FN:s internationella dag 

för avskaffandet av våld mot kvinnor den  

25 november. En fin årlig tradition. 

TJEJJOURSFIRANDET

1996 startades den första tjejjouren för att stötta 

och stärka tjejer. Den 19-20 november firade tjej-

jourerna att verksamheten fyllt 20 år med ett stort 

och peppigt event i Stockholm. 

 – Tjejer väljer ofta att kontakta en tjejjour för att vi 

är bra på att lyssna och stärka tjejen. Vi står alltid 

på tjejens sida och vet samt respekterar att hon är 

expert på sitt eget liv, säger Malin Jenstav på Stock-

holms tjejjour, den allra äldsta tjejjouren i Sverige. 

 



UTBILDNINGAR OCH TRÄFFAR
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Under 2016 genomförde Roks åtta utbildningar och träffar  
för och med kvinno- och tjejjourerna. 

Ur innehållet: Utbildning för nya, utbildning för erfarna,  
barnträffar för Roks barnansvariga, tjejjoursträffar och  
anställda- och arbetsgivarkonferens.

Sagt av jourkvinnor och jourtjejer om några av Roks  
utbildningar och träffar:

 Utbildningen var absolut en av årets höjdpunkter för  
mig. Det var lärorikt, roligt, spännande och även stundvis  
upprörande. Det var många olika tankar och känslor som  
snurrade runt i huvudet, och jag känner mig verkligen peppad  
att lära mig mer och att arbeta ännu mer för förändring.”

 Bra och relevanta ämnen som känns aktuella. Roligt  
att prata med andra jourkvinnor och dela erfarenheter.”

 Otroligt slagkraftig föreläsning som jag tror luckrade  
upp normtänket för många.”

 Det bästa med det här passet var alla citat från och  
berättelser om händelser som drabbat stödsökande kvinnor.  
Det gav förståelse om vad kvinnorna vi kommer att träffa  
kanske har varit med om. Och hur vi hjälper dem.”

”
”
”
”
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ÅRETS KVINNOGÄRNING

Roks pris Årets kvinnogärning tillkännages av 

tradition på Internationella kvinno dagen till 

”någon som genom en anmärkningsvärd 

och signifikant gärning bidrar till att syn-

liggöra och förändra den verklighet som 

mäns våld mot kvinnor utgör”.

Roks utmärkelse för Årets kvinnogärning 

2016 gick till journalisten och författaren  

Katarina Wennstam med motiveringen:

”Katarina Wennstam belönas för sitt mod och för att hon en-

vist bedriver ett enträget arbete mot mäns våld mot kvinnor 

och uppmärksammar konsekvenserna av könsmaktordningen, 

både som journalist och författare.

Det har gått 15 år sedan hennes första reportagebok kom.  

Flickan och skulden – en bok om samhällets syn på våldtäkt hette 

den. Den landade som en explosion, lästes och hyllades.  

Boken används fortfarande som kurslitteratur och har spelat 

roll i förändringar av sexualbrottslagstiftningen. 

Vi lever just nu i en tid där feminismen och kvinnors demo-

kratiska rättigheter är mer hotade än på länge, både i Sverige 

och runtom i världen. Katarina lyfter fram kvinnor och är en 

röst för de som inte alltid hörs. Hon står alltid på brottsutsatta 

kvinnors sida och deklarerar högt och tydligt budskapet: Du är 

inte ensam, och det var inte ditt fel.”
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STYRELSE 
Roks leds av en arbetande styrelse med ledamö-
ter från kvinno- och tjejjourer som är medlem-
mar i Roks. Under året hölls 11 styrelsemöten. 

Zozan Inci, ordförande, Femcenter Malmö
Beatrice Unander-Scharin, vice ordförande,  
Tjejjouren Ronja i Västerås
Wiveca Holst, kassör, Tyresö kvinno – och  
tjejjour
Veronica Ljushammar, ledamot, Kvinnojouren 
Iris i Luleå och Tjejjouren Luleå
Eva Westerholm, ledamot, Kvinnojouren  
Olivia i Alingsås
Cecilia Heikkinen, ledamot, Kvinnoföreningen 
mot våld i Karlskoga/Degerfors
Jill Agelin, ledamot, Kvinnojouren Borlänge
Maja Lundgren, ledamot, Stockholms tjejjour
Veronica Holzkämper, ledamot, Vilhelmina 
kvinnojour

VALBEREDNING
Anki Ferm, Kvinnojouren i Lycksele
Kristina Nilsson, Kvinnojouren Kiruna
Anna Lena Mellquist, Kvinnojouren och  
tjejjouren Olivia i Alingsås/Lerum/Vårgårda
Angela Beausang, Kvinnojouren Märta i Ljungby
Faria Hassan, Femcenter i Malmö

Ersättare:

Berit Söderström, Helga kvinnojour i Tranås
Tina Olby, Motala Kvinnojour
Elin Hedén, Föreningen Kvinnohuset i Västerås

REVISORER
Anna-Marie Karlsson, Vallentuna kvinno- och 
tjejjour
Gunvor Söderberg, Kvinnojouren i Mark- 
Svenljunga-Tranemo
Extern revisor: Monica Hedberg, auktoriserad 
revisor, PwC

Ersättare:

Anna Berglund, Tjejjouren i Lund
Chris Danielsson, Tjejjouren Ronja i Västerås

KANSLI
Susanne Andersson, kommunikatör
Amanda Bondesson, webbredaktör  
Tjejjouren.se
Diana Zanzi Ferrando, administratör/ 
utbildningsansvarig
Colette van Luik, pressekreterare
Elinor Nordquist, administrativ chef
Emma Persson, administratör

Roks styrelse, överst från vänster: Eva Westerholm, Cecilia Heikkinen, Jill Agelin. Främre raden från vänster: Zozan Inci, Maja Lundgren,  

Veronica Holzkämper och Wiveca Holst. Saknas på bild: Veronica Ljushammar och Beatrice Unander-Scharin.
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ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016
Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – Org nr 802012-5111

RESULTATRÄKNING
FÖRENINGENS INTÄKTER Not 2016 2015
Medlems-, kurs-ochförsäljningsintäkter 2 773 016 643 856
Gåvor 258 882 104 254
Bidrag 3 13 975 206 17 939 294
Övriga verksamhetsintäkter 4 57 000 42 266
Summa föreningens intäkter 15 064 104 18 729 670

Föreningens kostnader
Direkta kostnader 5 -2 170 540 -5 063 900
Övriga externa kostnader -6 970 111 -8 541 751
Personalkostnader 6 -5 625 111 -4 820 412
Övriga verksamhetskostnader -66 -779
Summa föreningens kostnader -14 765 828 -18 426 842

Verksamhetsresultat 298 276 302 828

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 43 11
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 614 -6 209
Summa resultat från finansiella investeringar -1 571 -6 198
Resultat efter finansiella poster 296 705 296 630

ÅRETS VINST 296 705 296 630

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen 296 705 296 630
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år 566 450 339 320
Avsättning till ändamålsbestämda medel -734 917 -363 783
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 128 238 272 167

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 8
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Handelsvaror 365 140 280 768
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 18 518 240 331
Övriga kortfristiga fordringar 128 072 187 154
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 541 792 461 244

688 382 888 729
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar 9 2 711 490 2 711 490
Kassa och bank 5 461 449 5 358 871
Summa omsättningstillgångar 9 226 461 9 239 858
Summa Tillgångar 9 226 461 9 239 858

Eget kapital och skulder
Eget kapital 10
Ändamålsbestämda medel 1 966 194 1 797 727
Fritt eget kapital 4 954 012 4 825 849
Årets resultat 296 705 296 630

7 216 911 6 920 206
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 212 596 1 544 434
Övriga kortfristiga skulder 501 838 516 539
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 295 116 258 679

2 009 550 2 319 652

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 226 461 9 239 858



Not 2 Medlems-, kurs- och försäljningsintäkter 2016 2015

Föreningens medlems-, kurs- och försäljningsintäkter  
fördelar sig enligt följande:

Medlemsavgifter 51 002  56 250

Prenumerationsintäkter Kvinnotryck 50 165 85 540

Försäljning  böcker och material 158 062 113 683

Kurs- och konferensintäkter 336 433 158 700
Fakturerade kostnader 177 354 229 683
Summa 773 016 643 856

Not 3  Bidrag

Föreningens bidrag fördelar sig enligt följande:
Statsbidrag 13 900 000 17 650 000
Projektbidrag 75 206 289 294
Summa 13 975 206 17 939 294

Not 4  Övriga verksamhetsintäkter 2016-12-31 2015-12-31

Medlemsavgifter Porrfritt 57 000 35 750
Övriga verksamhetsintäkter  6 516
Summa 57 000 42 266

Not 5  Direkta kostnader

Kurs- och konferenskostnader 1 778 912 1 263 105
Lämnade bidrag 476 000 3 892 000
Förändring av lager -84 372 -91 205
Summa 2 170 540 5 063 900

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala  kostnader

Antal  anställda 2016 2015
Kvinnor Sverige 6 5
Totalt 6 5

Löner och andra ersättningar  
Styrelse: 993 840 561 733
Övriga anställda: 2 702 798 2 560 359
Totala löner och ersättningar 3 696 638 3 122 092

Sociala kostnader 1 221 838 1 139 944
Pensionskostnader 265 271 320 107

Not 7  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Övriga ränteintäkter 43 11
Summa 43 11

Not 8 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden 2016-12-31 2015-12-31
 185 549 3 654 308
Försäljningar och utrangeringar -21 409 -3 468 759
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 164 140 185 549

Ingående avskrivningar -185 549 -3 654 308
Försäljningar och utrangeringar 21 409 3 468 759
Utgående ackumulerade avskrivningar -164 140 -185 549

Utgående restvärde enligt  plan 0 0

Not 9  Kortfristiga placeringar 2016-12-31 2015-12-31

Bancofonder 2 711 490 2 711 490
Marknadsvärde 2 718 757 2 711 490

Not 10  Eget kapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kaptial Totalt eget kapital

Eget kapital 2015-12-31 1 797 727 5 122 467 6 920 206
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -566 450 566 450 
Avsättning till ändamålsbestämda medel 734 917 -734 917
Årets resultat  296 705 296 705
Eget kapital 2016-12-31 1 966 194 5 250 717 7 216 911

Andamålsbestämda medel  2016-12-31 2015-12-31
Reservfond   1 000 000 1 000 000
Aurorafonden   878 964 620 047
Tjejjouren.se  65 000 65 000 
Personalaktivitet  22 230 112 680

   1 966 194 1 797 727

17

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår, är 
principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Belopp är i kr om inget annat anges. 

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedöm-
ning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den 
bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskriv-
ningstider:

Inventarier 5 år

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto försäljningsvärdet på 
balansdagen.
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TJEJER OCH KVINNOR JOUREN

VARIT I KONTAKT MED

Alingsås

Gislaved

Malmö

Göteborg

Mölndal

Olofström

Borlänge

Arvika

Karlstad

Linköping

Norrköping

Örebro

Västerås
Fagersta

Haparanda

Kiruna

Sundsvall

Arvidsjaur

Gävle

Luleå

Eslöv

Trollhättan

Hofors

Hagfors

Hudiksvall

Hultsfred

Härnösand

Jokkmokk

Kalix

Karlskoga

Ljungby

Ludvika

Kramfors

Kungälv

Köping

Motala

Mora

Partille

Sala

Lund

Vilhelmina

Vansbro

Älvsbyn

Örnsköldsvik

Övertorneå

Skellefteå

Storuman

Lycksele

Sandviken

Tranås

Botkyrka

Enköping

Haninge

Norrtälje

Vallentuna

Österåker
Solna

Stockholm
Tyresö

Kinna

Söderhamn

Vimmerby
Angered

Övriga jourer

ADA:s juridikjour/Göteborg 
Dövjouren/Kvinnogemenskap Härnösand
Finska kvinnojouren Piilopirtti/Angered 
Juridikjouren i Luleå 
Umeå juridikjour 

Kvinnojour

Tjejjour

En lista med alla jourer finns på www.roks.se
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ROKS MEDLEMSJOURER

171 783
TIMMAR IDEELLT 

JOURARBETE
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”En värld där vi lever fria från våld och förtryck”
Roks vision



Roks, 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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