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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.

 Tillsammans i systerskap för en värld  

fri från mäns våld och förtryck”
   Roks vision

”
Fotograf Frida Ekman
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Aktiviteter för medlemsjourer
Roks står på tre ben: kunskap, trygghet, stöd. Vi utvecklar och traderar vår 
kunskap och våra metoder för stöd genom verksamheten i våra medlemsjourer och 
genom de utbildningar och träffar vi håller varje år som riksorganisation. 
I workshopar och studiegrupper utbyter och fördjupar vi vår rörelses 
kunskapsbas, våra metoder och stärker vår röst som rörelse, det innebär 
att det fysiska mötet centralt. Under det gångna året har Roks därmed stått 
inför en stor utmaning. 

Utbildningar genomförda:

Barnansvariga träffen: 
Tema för träffen var Barnavårdsutredningar, Våld och vårdnad och 
Barnkonventionen .

Tjejjoursträff:
Tema för träffen var Samtyckeslagstiftningen, Sugardejting och tips och 
tricks på Sociala medier - och inte minst workshops inför lanseringen av 
Rokstjejjourer.se. 

Tre utbildningar tillsammans med Terrafem:
Under 2020 påbörjades en digital utbildningsserie tillsammans med 
Terrafem. Teman som avhandlades under träffarna 2020 var: En könsresa 
med Bernardita Núñez, Mäns våld mot kvinnor med Jenny Westerstrand 
och Varför går hon med Carin Holmberg. 

Andra aktiviteter: 

Motståndscirkel mot pornografi:
Under våren 2020 samlade Roks och Kvinnofronten till en Motståndscirkel 
mot pornografi, ca 20 kvinnor deltog. Cirkeln mynnade i sin tur ut i två 
arbetsgrupper som har fortsatt arbeta och producera material.

Roks läser:
I maj 2020 arrangerade Roks ett tillfälle av Roks läser med Matilda Gustavsson som är 
författare till boken Klubben. 

Corona TV:
Under december månad initierade Roks Corona-Tv! Vid fyra torsdagskvällar livesändes 
ett samtal från Roks kansli med Jenny Westerstrand och gäster. 



Aurorafonden

Aurorafonden är en fond dit privatpersoner och företag 
kan skänka pengar. Pengarnagår oavkortat till våldsutsatta 
kvinnor och barn, som är i kontakt med Roks tjejjourer
och kvinnojourer, och har behov av en guldkant i tillvaron 
som t ex aktiviteter för barnen eller annat nödvändigt. 

Under året 2020 har gåvorna till Aurorafonden mer än 
fördubblats mot föregående år. Därför gjordes under 
hösten en extra utlysning där jourerna kunde söka 
pengar till stödsökande kvinnor, tjejer och barn. 

Under april lanserade Roks en kampanj 
tillsammans med Copywriter- och Art 
Directorstudenter på copywriterutbildningen 
YRGO i Göteborg. 

Kampanjen hette ‘Borta bra men hemma pest’ 
och bestod av digitala broderier som spreds 
på sociala medier med uppmaningen att 
skänka gåvor till Roks Aurorafond. 

Årets kvinnogärning
 
Pandemiåret 2020 har varit ett år av total omvälvning för det öppna samhället. 
En dödlig sjukdom har satt Sverige och hela världen under press.
I detta skede har ni, ideella och anställda jourtjejer och jourkvinnor inom Roks, 
visat fram en styrka och en uthållighet i arbetet för att stötta och skydda kvinnor, 
tjejer och barn som har varit enastående.
Ni har fortsatt att finnas där, att verka och att alltid söka lösningar som stöttar 
våldsutsatta tjejer, kvinnor och kvinnors barn, också när villkor förändras och 
hindren har rest sig. Ni har funnits ute i era lokalsamhällen. Där har ni med en 
makalös beslutsamhet och utan att ta några extraresurser i anspråk, mött de 
behov ni har sett, informerat om er existens och samlat kunskap om utvecklingen 
rörande mäns våld mot kvinnor under pandemin, en kunskap som kommer att 
göra samhällets arbete mot våldet starkare framåt. Ni har satt frågan om mäns 
våld på den mediala dagordningen och låtit den präglas av kunskap och analys.Allt detta har ni gjort, trots att era hemkommuner många gånger har tittat förbi 
er eller till och med motarbetat er, trots att många jourkvinnor har tvingats till 
isolering utan fysisk kontakt med verksamheterna och trots att ni redan tidigare 
har arbetat hårt mot mäns och killars våld.
De insatser jourerna har gjort och de omständigheter under vilka ni har gjort 
dem har också väckt den djupaste respekt för vår rörelse hos ledande politiker 
och myndighetsföreträdare och ute i övriga samhället. Det har riksorganisationen 
märkt och hört i våra många möten med samhällets företrädare.

Era insatser belönas med utmärkelsen Årets Kvinnogärning 2020. 
Roks styrelse genom Jenny Westerstrand, ordförande

Du har väl inte missat att …Alla intäkter från låtarna In the 
shadows av Charlotta ”Beyonce” 

Björk och Benjamin Vallé 
och Ingen kunde röra oss av 

Kent går oavkortat till Roks Aurorafond? 



Fadime Konferensen

Den årliga konferensen till 
minne av Fadime Sahindal 
arrangerades av Terrafem 
och Roks. Vid konferensen 
talade bland annat Yakin 
Ektürk, Professor i socio-
logi och fd FN- rapportör 
om våld mot kvinnor och 
fd. jämställdhetsminister 

Åsa Lindhagen. V.17, Roks årliga 
aktionsvecka mot pornografi

Under aktionsveckan mot pornografi lanserade 
Roks en kravlista. Utifrån rådande restriktioner 

fick aktionsveckan hållas digitalt men likväl spred 
jourer runt om i landet kunskap om tjejer och 

kvinnors utsatthet i 
pornografin

Yakın Ertürk besöker Roks

I samband med Yakin Ektürks medverkande på 
Fadimekonferensen träffades Roks styrelse och 

Yakin för ett seminarium om internationella 
rättsliga instrument för arbetet mot mäns våld 

mot kvinnor. 

Skyddsnät i 
sönderfall

I januari 2020 arrangerade 
Roks hearingen “Skyddsnät 

i sönderfall?”. Hearingen 
arrangerades i spåren av att 

allt fler kommuner väljer 
att upphandla det de kallar 

”skyddat boende” för vålds-
utsatta kvinnor har de ide-
ella kvinnojourernas arbete 

kommit att osynliggöras, till 
och med nedvärderas. 

Internationellt seminarium under CSW

CSW 2020 hölls digitalt och Roks bjöd in till semi-
nariet Beijing, Istanbul, Stockholm: Violence against 
Women - A travel backwards in time? Syftet var att 

samla feminister internationellt och lära av varandra 
och diskutera hur vi kan använda internationella 

instrument för att möta de reella hot mot kvinnors 
och tjejers rättigheter. 

2-årsregeln 

Med anledning av den migrationspolitiska utredningens förslag om 
förändrade regler för anhöriginvandring, där den redan så destruk-

tiva 2-årsregeln föreslås förändras till en prövning som görs i tre 
omgångar, två år åt gången, bjöd Roks och Terrafem in till en halvdag 

med panelsamtal och analys av läget

Nedslag 

under 

året!

Du har väll inte missat 
att…

Material från flera av höstens projekt finns att tillgå i Roks webbshop! 

Covid-19 projekt 

Innan sommaren utlyste regeringen 100 miljoner till vissa ideella organisationer med 
anledning av utbrottet av covid-19. Roks efterlyste jourernas idéer till vad dessa medel kunde 
komma till användning för. Roks fick in idéer på projekt vilka medel söktes för och beviljades. 

Det resulterade i att Roks under hösten drev åtta projekt med viljan att:
m Utveckla kunskap om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn under pandemin.
m Skapa kännedom om möjligheterna till stöd hos kvinno- och tjejjourerna. 
m Skapa nya vägar för stöd. 

Några av projekten var:

Kännedomskampanj
Kännedomskampanjerna riktade sig till kvinnor i olika åldrar och resulterade i både prin-

tannonser och rörliga annonser. Alla kampanjer har marknadsförts på sociala medier och de 
printannonser som togs fram finns nedladdningsbara via www.roks.se/pluggannonser. Kän-
nedomskampanjerna har fått stor spridning och bland annat genererat att stödsökande tjejer 

och kvinnor har hittat till jourerna för stöd. 

Förbättrad digital infrastruktur 
Under hösten har Roks jourer kunnat söka pengar för ett såkallat Tekniklyft! Tekniklyftet har 

bland annat bidragit till bättre förutsättningar för digitala stödsamtal, samverkansmöten, 
utbildningar och medlemsmöten - med mera! 

Flyttar pandemin gränser för våld 
Under året 2020 har Roks initierat en omfångsundersökning om kvinnor och tjejers utsatthet 

för mäns våld både under pandemin och det tidigare livet. Under enkätens framarbetande 
har jourkvinnor, jourtjejer, forskare och företrädare för myndigheter deltagit.

Porrfri pandemi
En kampanj av Tjejjouren Ronja för att sprida kunskap om tjejers utsatthet i pornografin. 

Kampanjen finns att ta del av via rokstjejjourer.se/porrfri-pandemi. 

Porr är kvinnoförakt
En arbetsgrupp ur Motståndscirkeln mot pornografi med representater från Roksanslut-

na jourer och Kvinnofrontare plockade upp temat ‘Porr är kvinnoförakt’ från Roks tidigare 
kampanjer och tog fram nytt material på temat. 

Sugardejting 
Tjejjouren Dalia har tagit fram ett utbildningspaket om sugardejting och rapporten ’TikTok 

som kanal för att romantisera sugardejting och OnlyFans’. 

Våld mot äldre kvinnor
Kvinnojouren Iris har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld mot äldre och en arbets-

grupp bestående av olika kvinnojourer har tagit fram annonsmaterial och en textad version 
av filmen ‘Vi som överlevde’. 

Civilsamhället som aktör i tider av kris 
Inom projektet togs rapporten COVID-19, kvinnofrid och krisberedskap fram. Rapporten är 

baserad på en enkätstudie och två fokusgruppsintervjuer med jourkvinnor och jourtjejer. 

Frigga ekonomi
Kvinnojouren Svea, Kumla med omnejd har gjort en kunskapssatsning på ekonomiskt våld 

och tagit fram en kunskapsbank och diskussionsunderlag.



Så syns Roks!
Roks kommunicerar på flera olika sätt för att sprida kunskap och bilda opinion. 
Under 2020 har vi kommunicerat via egna kanaler som medlemsbrev, nyhetsbrev, 
hemsida, Facebook, lnstagram, Youtube, informationsmaterial, tidskriften Kvinnotryck, 
webbinarium och genom våra medlemmar.

Årets Kvinnotryck 

Styrelsemedlemmar, företrädesvis ordförande 
och vice ordförande, har blivit intervjuade och 

artiklar har skrivits i bland annat SVT, Dagens Eko, 
P4 Stockholm, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Göteborgsposten, Aftonbladet, Expressen, 
Arbetaren, Omni, Feministiskt Perspektiv 

och Tidningen ETC.

Remissvar 

Roks är en efterfrågad och viktig röst i det politiska arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor och tjejer. Vi deltar i en mängd referens- och expertgrupper varje år
samt är remissinstans i centrala utredningar på området. Under året har Roks 
bland annat svarat på följande remisser:

t	 Motion om ökat skydd mot våld för personer inom LSS, KS

t  SOU 2020:2 Skärpta regler kring utländska månggiften.

t  Kvalitetssäkring inom LSS bostad för vuxna.

t  SOU 2019:56 Idéburen välfärd

t  Ökad kompetens om neuropsykologiska svårigheter och sex och  samlevnad i 

 lärarutbildningarna

t  Utökade kontroll – och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

t  Motion om hur staden kan förstärka arbetet mot sexuellt våld

t  En justerad indragningsbestämmelse i underhållsstödet, från Utredningen om   

 bostadsbidrag och underhållsstöd.

t  Ds 2020:16 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till 

 bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång.

t  Ds 2020:18 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella 

 familjemål

t Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och   

 förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld   

 oberoende relationer

t  SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Nr 1/ 2020 
Omslag partiledaren
Nyamko Sabuni. 
Tema: Kvinnosepara-
tism och olikheterna 
mellan Unizon och 
Roks.

Nr 4/ 2020 
Omslag författaren 
Christina Herrström. 
Tema: Mäns våld mot 
kvinnor.

Nr 3/ 2020
Omslag programleda-
ren Pia Herrera. Tema: 
Sexskandaler och sam-
hällsmakten.

Nr 2/ 2020
Omslag forskaren 
Emma Frans. 
Tema: Porrindustri 
och strypsex.
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Chatt och app för Kvinnojourerna 

För kvinnojourerna innebar pandemin en tydlig nedgång i antal fysiska 
kontakter med stödsökande. Kvinnojourerna sökte alternativa vägar för 
att nå stödsökande kvinnor genom exempelvis kvällspromenader med 
avstånd eller annonser i dagspress. Pandemin satte ljus på behovet av 
ett chattverktyg likt det tjejjourerna länge använt. 

Målsättningen med projektet blev att skapa en digital plattform för 
kvinnojourerna där de kan nå ut till stödsökande kvinnor. Roks hoppades 
genom projektet kunna ge verktyg till lokala kvinnojourer att kunna 
anpassa sin verksamhet till en allt mer digitaliserad vardag. 

Tillsammans med en referensgrupp med representanter från olika 
kvinno- och tjejjourer planerades chattverktyget. Referensgruppen 
tillsammans med styrelsen beslutade att chattverktyget skulle kopplas 
ihop med www.roks.se då det redan är en väletablerad hemsida. 
Projektet resulterade i att stödsökande nu kan chatta med kvinnojourer 
via www.roks.se. 

I samband med arbetet med att ta fram en chatt för Kvinnojourerna 
identifierades också behovet av en app. Syftet var att kunna ge kvinnor 
möjlighet till stöd i ett tidigt skede då appen ska kunna nå ut med kunskap 
om våld och erbjuda verktyg för att kunna skriva dagbok och chatta med 
en kvinnojour. Appen är dold och ser vid första anblick ut att vara en 
andningsapp, med en särskild gest låses appen upp. 

      
      

Tjejjouren.se sägs upp och Rokstjejjourer.se byggs upp 

Sedan 2008 har Roks haft ett samarbete med Unizon gällande 
Tjejjouren.se som var en stödplattform som samlar tjej- ungdom-och 
transjourer runt om i Sverige. Efter att Unizon sagt upp avtalet behövde 
Roks starta en ny plattform där tjejjourerna kunde ge det stöd som 
tidigare tillhandahållits genom tjejjouren.se. 

Roks och tjejjourerna såg ett behov av en separatistisk plats på nätet 
som ger kunskap och stöd kring mäns och killars våld mot tjejer och 
unga kvinnor, vilket resulterade i www.rokstjejjourer.se. Rokstjejjourer.se 
har tagit fram tillsammans med en referensgrupp bestående av jourtjejer 
från tjejjourer runt om i landet. Det var centralt för Roks styrelse att 
plattformen byggd på tjejjourernas erfarenhet och kunskap. Roks 
styrelse och referensgruppen beslutade även att plattformen skulle 
ha en applikation för att stödsökande ska kunna ha stödet lättillgängligt.

På hemsidans intranät finns även ett forum för organisering, erfarenhets-
delande och kunskapsspridning. Intranätet förenklar också gemensamma 
projekt och kampanjer. 

Idag använder sig målgruppen ofta av 
mobilappar och i Roks fokus ingår att ta 
fram en modern och funktionell mobilapp 
med tillhörande hemsida och chatt, för att 
tillgodose tjejer och unga kvinnors behov. 
Applikationen har en dold funktion som innebär 
att appen kräver en hemlig gest för att öppnas 
upp. Vid utförande av den hemliga gesten på 
mobilskärmen öppnas appen upp och tjejen 
eller unga kvinnan kan få stöd och hjälp.
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Föreningens intäkter

Medlemsavgifter 87 500 90 625
Gåvor 972 492 453 299
Bidrag 2 23 456 868 15 128 046
Nettoomsättning 259 801 832 782
Övriga verksamhetsintäkter 60 327 77 678
Summa föreningens intäkter 24 836 988 16 582 430

Föreningens kostnader

Produktionskostnader för utbildningar -1 174 988 -2 424 643
Lämnade bidrag -3 496 373 -932 000
Övriga externa kostnader -12 647 405 -6 366 036
Personalkostnader 3 -7 534 403 -6 376 337
Övriga verksamhetskostnader 0 -879
Summa föreningens kostnader -24 853 169 -16 099 895
Rörelseresultat -16 181 482 534

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 45 207 -10 163
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 011 -1 492
Summa finansiella poster 44 196 -11 655

Resultat efter finansiella poster 28 015 470 879

Resultat före skatt 28 015 470 879

ÅRETS RESULTAT 28 015 470 879
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Handelsvaror 78 043 156 087
Summa varulager 78 043 156 087

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 32 435 355 767
Övriga fordringar 15 670 18
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 881 386 216 322
Summa kortfristiga fordringar 929 491 572 107

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 4 677 804 4 677 804
Summa kortfristiga placeringar 4 677 804 4 677 804

Kassa och bank
Kassa och bank 8 318 610 5 141 768
Summa kassa och bank 8 318 610 5 141 768
Summa omsättningstillgångar 14 003 948 10 547 766

SUMMA TILLGÅNGAR 14 003 948 10 547 766
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Omklassificering av vissa poster i resulat- och balansräkningen för 2019 har skett till K2 regelverket för 
att åstadkomma bättre jämförbarhet mellan åren.
 
 
Not 2 Bidrag

2020 2019

Statsbidrag 13 500 000 14 931 546
Bidrag Covid-19 9 000 000 0
Projektbidrag 956 868 196 500

23 456 868 15 128 046

Not 3 Medelantalet anställda
2020 2019

Medelantalet anställda 6 7
 
Not 4 Förändring ändamålsbestämda medel inom eget kapital

2020-12-31 2019-12-31

Belopp vid årets ingång 1 804 659 1 817 880
Tillkommande gåvor 972 492 710 914
Årets användning -677 000 -724 135
Belopp vid årets utgång 2 100 151 1 804 659
 
Not 5 Ändamålsbestämda medel

2020-12-31 2019-12-31

Reservfond 1 000 000 1 000 000
Aurorafonden 990 755 686 263
Tjejjouren 109 396 118 396

2 100 151 1 804 659

 
Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
Roks har efter ett år med Covid-19 anpassat sina aktiviteter på ett tillfredställande sätt och ser med 
tillförsikt fram emot hösten när förhoppningsvis våra medlemmar ska kunna delta i fysiska träffar igen.
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4, 5
Eget kapital vid räkenskapsårets början 7 414 783 6 943 904
Årets resultat 28 015 470 879
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 7 442 798 7 414 783

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 677 595 1 678 091
Löneskatteskuld 213 452 0
Mottagna ej använda bidrag 233 132 458 327
Övriga skulder 254 202 467 730
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 182 769 528 835
Summa kortfristiga skulder 6 561 150 3 132 983

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 003 948 10 547 766

 
 Å

rsb
o

k
slu

t 


