
EN FÖR ALLA, ALLA FÖR EN?
Inkludering i Svenska Fäktförbundet

En kartläggning av inkludering inom idrottsförbund, utförd under 2022 av Add Gender AB, på uppdrag av

Svenska Fäktförbundet med finansiering av Riksidrottsförbundet.
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Med mål att kartlägga både utmaningar och möjligheter relaterat till inkludering i förbundet

har denna kartläggning genomförts genom dokumentanalys (både av förbundet inskickade

samt hemsidan), en elektronisk enkät utskickad till samtliga mailadresser kansliet hade

tillgång till samt intervjuer med utvalda nyckelpersoner. I denna kartläggning har två

intervjuer genomförts.

Sammanfattningsvis ger Svenska fäktförbundet ett något splittrat intryck där några tycker

att inkluderingsfrågan är löjlig och att idrottsförbund ska ägna sig åt idrott och där andra

tycker att det görs för lite inom inkludering. Förbundets hemsida är mycket bra och

genomarbetad och där finns mycket information att tillgå. Däremot kan de demokratiska

principerna (och praktikerna) stärkas ytterligare och kommunikationen från förbundet till

medlemmar inom inkluderingsfrågor kan öka och utvecklas.

1.1 Bakgrund

Svenska Fäktförbundet grundades 27 november 1904. Fäktning är en individuell idrott med

tre grenar; värja, florett och sabel. Visionen för Svensk Fäktning är ”Den största lilla

fäktnationen i världen”.

1.2 Förbundet i siffror

Verksamheten är organiserad i fem geografiska distrikt (SDF) som omfattar drygt 50

föreningar med cirka 6 000 medlemmar. Kansliet består av tre anställda varav alla är män.

Valberedningen består av fyra personer varav två är män. Styrelsen består av nio

ledamöter, inklusive ordförande. Ordföranden är man och sedan är fördelningen fyra

kvinnor, fyra män. Fäktförbundet har tre vice ordförande varav två är kvinnor eftersom

ordföranden är man. Sekreteraren är också kvinna. Dessa poster innebär ett särskilt

ansvar.

1.3 Nuläge och framgångsfaktorer
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Svenska fäktförbundet har en mycket omfattande och informativ hemsida, särskilt delen

om att börja fäktas ger svar på många av de frågor som kan finnas hos den som inte vet så

mycket om fäktning. Här finns fakta om var det finns föreningar, vilken utrustning som

krävs, vad det kostar och vad nya medlemmar kan förvänta sig - vilket är mycket positivt ur

ett inkluderingsperpektiv.  På hemsidan finns även stöd för föreningar som behöver

utveckla sina webbplatser. Den blandar också text och video skickligt vilket ökar

möjligheterna för att tillgodogöra sig innehållet på hemsidan. På hemsidan gör sig också

kriget i Ukraina påtagligt och förbundet har deltagit i en i en skrivelse till Internationella

Fäktförbundet och Europeiska Fäktförbundet  där de tillsammans fördömer invasionen i

Ukraina. Det känns både aktuellt och viktigt att visa att förbundet vågar ta ställning i viktiga

samhällsfrågor. Fäktförbundet är också ett aktivt förbund inom RF och gör sin röst hörd på

olika sätt i gemensamma forum. En annan mycket bra sida på hemsidan är den som har

rubriken Vad är inte OK? som listar exempel på vad trakasserier kan vara och vilka

diskrimineringsgrunder vi har i Sverige. Det går även att läsa om tystnadskultur,

ätstörningar och kommunikation på sidan och under fliken Vad kan du göra? finns tips om

hur du tar ett ärende vidare till disciplinnämnd, idrottsombudsmannen och liknande

instanser - vilket är mycket positivt ur ett inkluderingsperpektiv!

Redan 2016 belsutades om en policy för att inkludera transpersoner. Fäktförbundet skriver

att det är nödvändigt att undvika att transpersoner utesluts från att delta i idrottstävlingar

så långt möjligt. Det står även att: “Idrottare som byter från att tävla som kvinna ska kunna

tävla i manliga klasser utan restriktioner.”

Uppförandekod

Fäktningsförbundet har tillämpat en uppförandekod, “En för alla. Alla för en.”, där det dels

framgår att förbundet ska vara öppna och välkomna alla, oavsett nationalitet, etniskt

ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning och att de motverkar alla former av

kränkande särbehandling. Vidare  finns det också en punkt om respektfullt bemötande i

landslagsverksamheten som riktar sig till ledare och föräldrar och lyfter vad de har för

ansvar och skyldigheter för att se till att alla trivs och känner sig trygga. Det är mycket

positivt ur inkluderingssynpunkt att bryta ned inkluderingsfrågan till bemötande och att

placera huvudansvaret för åtgärder hos dem som utgör organisationen. Det spelar ingen
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roll hur fina dokument organisationen har om några medlemmar upplever att de bemöts

annorlunda.

I värdegrunden finns rubriken “jämställdhet och jämlikhet” där det står “Fäktningen är en

sport för alla, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell

läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar. Fäktning ger alla en möjlighet att efter

egna möjligheter och behov utvecklas såväl fysiskt som mentalt.” Det är bra att hänvisa till

styrdokument likt dessa men det är viktigt att en tydlig beskrivning av hur detta skall

uppnås också utvecklas.. På hemsidan finns ett bra exempel på detta i Trygg fäktning - vad

du kan göra. Där förstår läsaren att Fäktförbundet vill arbeta förebyggande för att

motverka våld och trakasserier, och kan finna vad olika aktörer kan göra vid situationer av

diskriminering och våld. Att vara konkret och tydlig ökar markant chansen för att ord blir till

handling.

2. Analys

2.1 Representation i förbundet

I stadgarna står det; “Förbundsstyrelsen, som är förbundets högsta beslutande organ när

förbundsmöte inte är samlat, består av ordföranden samt åtta övriga ledamöter. Antalet

övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.” Styrelsen följer stadgarna och de

poster som innebär extra ansvar är fördelade med könsbalans i åtanke. På kansliet är

könsbalansen svårare att få till i och med få anställda, idag tre män och en kvinna, men att

presentera vad som görs är ett första steg för att öka tilliten. Det framkom också i enkäten

att det upplevs problematiskt att så många i den centrala organisationen kommer från

samma förening. Detta går att arbeta med genom att öka transparensen hos kansli och

styrelse och på så sätt visa medlemmar hur förbundet styrs och drivs med förbundets

bästa för ögonen.

Könsfördelningen bland aktiva ligger stabilt runt 30 procent kvinnor, 70 procent män, och

bland tränare och coacher är det en stark övervikt män. I förbundet finns en större

förening som har en kvinna som huvudtränare. I övrigt finns det inte statistik på

könsbalansen bland tränare. Trenden är dock att på de grundläggande

tränarutbildningarna så ökar andelen tjejer.
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“Många potentiella talanger missas tyvärr då fäktning ofta associeras med pengar,
utbildning och klass eller etnicitet.”

2.2 Mönster från enkäten

Förbundet har totalt 6000 medlemmar, enkäten skickades ut till samtliga mailadresser som

förbundskansliet har tillgång till samt lades upp på hemsidan. Enkäten var öppen för svar i

tre veckor och totalt kom det in 198 svar. Det ska vägas in i tolkningen av rapporten att

endast en liten del utnyttjat möjligheten att göra sin röst hörd. Drygt 20 procent av de

svarande upplever att förbundet arbetar aktivt med inkludering och 20 procent instämmer

inte alls i det. Drygt 35 procent instämmer delvis och resten, knappt 20 procent,  har svarat

“vet inte”. Kön och ålder är de diskrimineringsgrunder som flest upplever att förbundet

arbetar med och könsidentitet och religion anges som de som arbetas minst med. De

svarande har kommenterat med att de är osäkra på vad som görs men att om det görs

aktivt arbete så når det inte ut. Detta indikerar att förbundet behöver arbeta med ökad

kommunikation kring arbetet. Även på frågan om det finns god kompetens inom

jämställdhet och inkludering på förbundet så svarar 40 procent att de inte vet. Här kan

kommunikationen utvecklas genom att det arbete som görs beskrivs och om det sker

fortbildning eller konferenser så redovisas deltagandet genom förbundets

kommunikationskanaler.

“Svårt att veta hur, om eller vad förbundet arbetar med. Information, om den finns,
når inte ut.”

Enkäten visar på en stor spännvidd i svaren där några uppfattar att idrotten är

inkluderande och andra att det är lång väg kvar. Exempel på inställning av typen “vill man

fäkta är det bara att fäkta” antyder att kompetensen om inkludering kan vara låg.

Enkätsvaren kommunicerar överlag en känsla av att förbundet är “passivt inkluderande”,

det vill säga att förbundet är öppet för alla i teorin men att det inte arbetas aktivt för att

inkludera - vilket gör att de som utmanar normer och förväntningar fortfarande upplever
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deltagandet som svårare. Till exempel lyfts det att det är svårt att vara nybörjare som

vuxen, särskilt kombinationen vuxen + nybörjare + kvinna upplevs utmanande.

“Vi är öppna för alla men jobbar inte
speciellt aktivt för att vara mångsidiga.
Finns allmänt en välvilja till inkludering,
men som liten sport finns inte ork eller
tid att prioritera frågan, speciellt inte då
vi som sport inte har några
alarmerande händelser utan ser oss
som inkluderande.”

“Jag upplever att fäktningen i Sverige är
välkomnade men inte inte nödvändigtvis
på ett tydligt sätt jobbar aktivt med
inkludering.”

“I vår klubb diskuterar vi mycket
bemötande och inkludering.
Förbundsnivå - inte alls.”

De som upplever att det är långt kvar ger ofta konkreta exempel som att det är en dyr

idrott, att föräldrar behöver flexibla arbeten om det inte bor i Stockholm så att de kan resa

med på tävlingar, att det finns medlemmar i föreningar som inte hälsar på vissa

medlemmar (yngre och födda utomlands) och att det förekommer trakasserier och

diskriminering vid träning och tävling i form av opassande språk och jargong. Misogyni och

rasism lyfts fram tillsammans med åldersdiskriminering. Även rollen som fäktmästare lyfts

fram som gammaldags och problematisk då den lätt trumfar kunskap och regler. Vissa går

så långt som att säga att det sker aktiv exkludering.

“Fäktning har historiskt rekryterat från socialgrupp 1. Traditionell kvinnosyn.
Väldigt dåligt med nya svenskar från förorten. Där har fäktningen ett jättestort
arbete att utföra.”

“Tycker mig ha sett motsatt arbete mot funktionsnedsättning och ekonomiska
förutsättningar.”

Tävlingar omnämns både som tillfällen av stor gemenskap och som arenor för ojämlikhet.

Enkäten visar att kvinnors tävlande nedvärderas och de får ibland döma sina egna matcher

eftersom domare endast räcker till männen. Men samtidigt visar enkäten också att de som

är domare och kvinnor känner sig förbisedda.
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“kvinnliga domare förbises trots att man är mer erfaren som domare och i ålder.
Det finns säkert motargument från berörda ÖD, men kvinnliga domare har upplevt
detta systematiskt under många år. Kvinnliga fäktare upplever också ofta att man
blir tilldelade sämre domare än sina manliga jämnåriga.”

“Jag förstår att det blir problem vid en eventuell domarbrist, men det känns inte
helt bra att bli dömd av en annan aktiv som saknar domarutbildning och jag har
inte heller känt mig helt bekväm med att döma själv. Jag tycker att detta signalerar
att herrarnas tävling värderas högre och att kvalitén på deras tävling är viktigare
än damernas.”

Kvinnor får sämre tider och hallar längre bort från kiosk och sekretariat. Några upplever att

vissa tränare och coacher är för hårda, särskilt mot yngre medlemmar och att det syns

extra tydligt vid tävling. ånga lyfter dock ävenså fram den goda stämningen på tävlingar

som en viktig del av varför fäktning är en rolig idrott.

Enkäten indikerar att den goda stämningen behöver behållas och fokuseras på men den

behöver även nå fler aktiva. Det finns medlemmar som beskriver att andra medlemmar

aldrig hälsar på dem trots att de varit med i samma klubb länge, vilket pekar på

utvecklingsmöjligheter för att skapa ett mer inkluderande bemötande och bli en mer

inkluderande idrott. I beskrivningen av fäktförbundets värderingar står det: “Vi behandlar

andra så som vi själva vill bli behandlade – inte bara för att det är rätt utan för att de för oss

snabbast till målen.” Det är en vanlig formulering som tillsynes är bra men där tanken inte

tänkts riktigt hela vägen. Det kan nämligen resultera i ett dåligt bemötande om en utgår

från sig själv som mall. Därför är det bättre att behandla andra så som de vill bli

behandlade. Ett målande exempel på detta är att några vill kramas med kollegor och andra

vill absolut inte det - där måste individens behov lyssnas in och handlingen anpassas till

behovet. Något som stod ut i just Fäktförbundets enkätsvar är också antalet namngivna

personer. Det är ovanligt att så många skriver ut namn på personer som de anser är

olämpliga i sin roll eller står för åsikter de inte delar eller som den som svarar upplever är

problematiska för förbundet. Detta tyder på att det finns en konfliktkultur i förbundet som

inte är en bra grogrund för inkludering. Hitta sätt att öka tilliten - till exempel genom att

8



arbeta med inkluderande mötesstruktur som gör fler röster hörda. Fäktförbundets

värderingar fastslår att “När vi diskuterar vill vi ha alla synpunkter på bordet och när

beslutet är fattat kör vi på det” - här är det därför viktigt att se till att allas synpunkter

verkligen kommer på bordet. Detta kan göras genom att öka strukturen för möten - till

exempel  workshopformat eller rundabordssamtal. Då blir det också lättare att få en

bredare förankring i gruppen och genomföra de beslut som fattats och “köra på det”. Det

betyder inte att alla ska tycka samma men det som demokratiskt belsutats måste följas av

alla.

2.3 Kultur och normer i förbundet

Mönster kring olika normer syns i enkätsvaren och genom två semistrukturerade1

intervjuer har dessa mönster kunnas kartläggas än mer utförligt. Förfrågan om intervju

skickades ut till sex personer efter att en lista med tio namn sammanställts av

förbundskansliet. Två personer intervjuades inom tidsramen och kompletterar enkätsvaren

i kartläggningen.

Det finns en stor spridning på svaren i enkäten, allt ifrån att det är skrämmande att politisk

korrekthet letar sig in i idrotten och att idrotten endast ska ägna sig åt fysisk aktivitet till att

inkluderingsarbetet går för långsamt och att jargongen inom delar av förbundet är

fruktansvärd (främst mot yngre och kvinnor).

“Ganska löjlig undersökning. Jag tycker
att vi ska arbeta med idrott och fysisk
aktivitet inom idrottsrörelsen. Politik och
Politisk korrekthet (PK) får inte ta över.”

“Har vid ett flertal tillfällen själv fått
höra nedsättande kommentarer om
såväl nationalitet som val av vapen. “

“Kompetens är A och O, allt annat är
oväsentligt”

“Jargongen bland äldre (de 40+ fäktarna
som fortfarande tror de skall vinna VM)
mot yngre fäktare och kvinnor är
horribel!”

1 Normer kan beskrivas som oskrivna eller underförstådda regler som finns i samhället, eller i en mindre grupp, som
talar om hur vi förväntas leva, bete oss och se ut. Många gånger följer vi normer utan att vara medvetna om det. Det
är oftast först när vi själva eller någon annan bryter mot en norm som vi blir uppmärksammade på att normen finns.
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Några går så långt att de hävdar att det finns strukturer inbyggda i förbundet som

upprätthåller ojämlikhet och ojämställdhet. Fäktning beskrivs som en traditionstyngd idrott

där traditionella normer såsom traditionell syn på kvinnor och tränare är rådande.

“Fäkttrappa och sk fäktmästares föreställningar trumfar mångfald och kunskap”

I enkäten framkommer en bild av att där det finns en bredare representation (kön och

ålder) finns det också flera insatser och mer aktivt arbete. Detta visar att det är extra viktigt

att lyssna på olika röster inom förbundet, då det är vanligt att den som vanligtvis passar in

oftast inte ser hur andra kan stängas ute eller begränsas. Vidare pekar detta på att det är

viktigt att inte endast nöja sig med att konstatera att ‘samma regler gäller för alla’ eller att

‘alla är lika bakom masken’. På förbundsnivå bör det ställas högre kunskapskrav än så för

att kunna driva arbetet framåt.

“Upplever att förbundet ofta talar om de här frågorna - kanske extra mycket i
samband med verksamhetskonferenser. Däremot tycker jag inte att man ser det
som i enkäten kallas att "aktivt arbeta" med dessa frågor i särskilt hög grad på
förbundsnivå. Man har ju en målbild kring att vara si eller så många tjejer/kvinnor
respektive pojkar/män år 2028, men det finns ju ingen uttalad strategi kring hur
detta skall uppnås. Vad gäller de andra diskrimineringsgrunderna är det högst
oklart om man arbetar med detta på förbundsnivå. På klubb- och/eller
distriktsnivå är det nog en annan sak.”

“Ni måste arbeta mer inkluderande, mer med marknadsföring och få bort
stämpeln överklassport från fäktning!”

Kartläggningen visar att den mest självklara fäktaren är en vit heterosexuell man med värja

och god ekonomi. För denna fäktaren kan idrotten upplevas som riktigt positiv med

stöttande strukturer och god stämning. Medlemmar som inte kan leva upp till denna norm

berättar om olika typer av exkludering, alltifrån kommentarer eller skällsord som sårar eller

att de upplever att de alltid idrottar i förhållande till den mest självklara fäktaren och blir
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tolkade i förhållande till den stereotypen. Därför är det viktigt att mål och policys som finns

efterföljs, och om förbundets arbete med att locka och behålla fler medlemmar lyckas så

finns större potential till framgång och gemenskap för ännu fler. Några fäktare beskriver att

de särbehandlas som kvinnor genom att deras kroppsliga integritet inte respekteras - män i

fäktvärlden förväntar sig att kvinnor vill kramas för att hälsa trots en utsträckt hand till

exempel. Någon beskriver att en manlig ledare sagt “nej, du kommer inte undan. Vi

kramas”, vilket är mycket professionellt.

Exempel på insatser för inkludering som kommit fram i kartläggningen är till exempel att se

till att omklädningsrummen används endast till att byta om i och att samtal och “häng” sker

i utrymmen där alla har tillträde. Att vara noga med bildmaterialet, att ha både killar och

tjejer och inte bara etnisk svenska på bilderna. Att testa olika rekryteringsmodeller för att

kunna utvärdera hur fler kan hitta till, och stanna, i fäktningen. Andra sätt att arbeta med

miljön är att ha ett tredje flexibelt omklädningsrum för den som vill ha det samt att öka

närvaron av vuxna genom att erbjuda föräldrar ett föräldramedlemsskap där det ingår att

träna i föreningens gym. Föreningen menar att förutom att det är bra att träna så fyller det

en funktion socialt. När det kommer till transpersoner inom förbundet är det positivt att

förbundet så tidigt som 2016 tog fram en policy kring detta och fastslog att transkillar och

transmän får tävla med cismän. Vad som gäller specifikt för transkvinnor vid tävling är dock

inte lika tydligt. Vidare vore det positivt ur inkluderingssynspunkt att förbundet redogjorde

mer utförligt för sitt arbete med transfrågor på hemsidan samt hur detta löses rent

praktiskt, till exempel med omklädningsrum för alla fäktare .2

3. Slutsatser och rekommendationer

Kartläggningen visar att det finns flera framgångsfaktorer i form av mycket bra dokument,

och en riktigt bra hemsida och enkäten indikerar att många trivs i sin förening och med

förbundet. Kartläggningen tydliggör dock även att det saknas en samsyn kring strategier

och gemensamma mål där förbundet bör utveckla sin kommunikation för att uppnå ökat

samförstånd. Enkätsvaren visar att det dessutom saknas en handlingsplan med insatser för

2 För mer info på omådet se gärna Trans och idrott:
https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2020/09/Trans-och-idrott_enstaka-sidor.pdf?fbclid=IwAR0Bg8HReP8ICAPk977ml-
OKtTUNch4oczxo61N-I6zaJKkvpIMoz02xgCU
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att uppnå målen. Vidare pekar kartläggningen på att det finns en kultur av konflikt och

misstro som bland annat grundar sig i bristande tillit till att strukturer och demokratiska

principer fungerar.

Därför bör förbundet sträva efter en ökad transparens och tydligare beskriva hur

förbundet är uppbyggt centralt med en förtroendevald styrelse som agerar arbetsgivare åt

anställda på förbundskansliet. En bra fråga att ställa sig är: Vet alla medlemmar att de kan

kandidera eller nominera personer till styrelsen? Utöver detta bör förbundet läsa in sig på

inkluderande mötesprinciper och utbildas inom inkluderande bemötande för kunna agera

som förebilder. Sedan kan det finnas en självbild och en kultur som gör det svårt att öka

tilliten men fokusera då på tilltron till demokratiska principer.

“Att leda fäktare är som att valla katter”

En bra grundregel vid bemötande är att utgå ifrån tanken om att att alla finns i rummet (till

exempel alla kön, alla sexualiteter, alla hudfärger och så vidare) och att anpassa sitt

språkbruk efter det.

Rekommendationer:

● Kommunicera det aktiva arbetet med inkludering som sker på förbundsnivå,

och lyft goda exempel från det inkluderingsarbete som sker i förbundets

föreningar. Till exempel på hemsidan.

● Utbilda styrelse och kansli i unconscious bias och normer för att säkerställa

styrdokument och beslut av hög kvalitet.

● Sätt regler för inkluderande språkbruk och bemötande vid tävling och

träning. Alla involverade i svensk fäktning bör till exempel ha som lägstanivå

att hälsa på varandra.

● Skapa struktur för hur domare fördelas på herr- respektive damklasser på

tävling för att säkerställa att inte något köns tävling premieras.
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● Hitta sätt att öka tilliten inom förbundet genom att bland annat utveckla

kommunikationen och skapa större transparens i styrelsearbetet och arbetet

på kansliet. Detta för att ge medlemma större insikt och kunskap om vem

som gör vad och hur det görs.

● Arrangera workshops eller rundabordssamtal på viktiga frågor inom

förbundet och visa att ni tar in allas röster och synpunkter. Visa att

demokratiska principer är viktigt.

● För varje mål som fastställs bör det finnas en handlingsplan med delmål och

metoder och verktyg för att uppnå målen. För att dessa ska bli effektiva är

det bra att ha en ansvarig, en deadline samt beskriva hur det ska utvärderas

och vilka konsekvenserna blir om målet inte uppnås i tid. Se bilaga 2 för

lathund.

● Undersök vidare var i förbundet risken för exkludering är störst och hur det

kommer sig att det finns så olika bilder av hur förbundet fungerar generellt

och hur inkluderingsarbetet fungerar specifikt.

● Sprid kunskap om de verktyg som finns tillgängliga via RF och intressera er

för resultatet när föreningar gör satsningar för ökad inkludering.

Tack!

Add Gender tackar för förtroendet att få genomföra denna kartläggning och hoppas att vår

analys ska hjälpa er framåt i inkluderignsarbetet!

Har ni frågor, tveka inte att höra av er!

//Jenny Claesson och Irja Berntson jenny.claesson@addgender.se
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4. Bilaga 1: Statistik från enkäten
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5. Bilaga 2: Mall för handlingsplan

Handlingsplan för inkludering
Vad ska er plan heta? Välj med fördel ett unikt namn gärna med koppling till er idrott.

Inledning - varför? (syfte)

Vad i rapporten vill ni gå vidare med i ett första steg? Använd gärna kartläggningen som

utgångspunkt. Beskriv hur det är relevant för er verksamhet, ert “varför”.

Definitioner:

Vilka ord och begrepp kräver en definition i detta arbete?

Målgrupp:

Vilka berörs av planen? Är det både anställda och ideella?

Fokusområden

Vilka områden inom verksamheten är särskilt viktiga att fokusera på just nu? Utgå gärna ifrån

rekommendationerna i rapporten.

1. Fokusområde:

2. Fokusområde:

3. Fokusområde:

Mål och metod
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Mål:

Mål bör vara specifika, mätbara, attraktiva, realistiska och tidsatta.

Åtgärd:

Åtgärd är en aktivitet som tar er närmre målet. Ett delmål.

Hur:

Vilka verktyg behöver ni?

Aktiviteter och planering

Här är det viktigt att välja EN ansvarig person, detta betyder inte att den personen ska göra det

själv.  Sätt realistiska datum.

Aktivitet Ansvarig Datum Uppföljning

Idéer för framtiden?

Här lägger du sådant du inte vill tappa bort eller glömma men som du inte ska ta tag i just nu.

Det kan vara rekommendationer ni valt att prioritera längre fram.

Den som har gjort något har alltid gjort mer än den som inte gjorde något!
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