Bågskytte bästa idrotten! Bågskytte för alla utmanar oss att vara duktiga på inkludering och
jämställdhet. Vi har med en haltande start 2020, nu en väl fungerande arbetsgrupp som har
genomförd två videokonferenser med extern hjälp från Musse Hasselvall och Sara Wiggberg,
totalt var det ungefär 130 uppkopplade deltagare. Under oktober 2021 skickade vi ut en
medlemsenkät för att kartlägga var vi står.

Analys enkätresultat
De tillhörande PDF-dokumenten har mycket information, zooma in för att kolla enskilda
tårtdiagram och frågor. Kommentarer i de öppna frågorna kommer inte publiceras som dom är då
de i vissa fall kan spåra respondenten. Vi gör en sammanställning av kommentarer som vi
återkommer med under januari månad.
706 svarade något vi tycker är bra. Av dessa är 190 kvinnor och 504 män som har svarat. I
sammanställningen uppdelat på kön, uppmärksamma att sex personer har svarat annan
könstillhörighet och sex personer ville inte svara, dessa två rader av tårtdiagram har för få svar för
att dra andra slutsatser.
När man jämför hur har kvinnor och män svarat kan vi inte se att kön har någon större betydelse
för hur vi ser på jämställdhets- och inkluderingsfrågor.
När man delar upp svaren på ålder så syns tydligt att vi fått nästan lika många svar från kvinnor
och män i de två yngsta ålderskategorier. Det finns hopp inför framtiden! Om man kollar hur de
olika åldersgrupper svarar så kan inte arbetsgruppen se att ålder ändrar syn i jämställdhet- och
inkluderingsfrågor!
När man kommer till svaren uppdelat på SDF:en kan man jämföra sitt distrikt mot granndistrikt
eller mot hela Sverige. Norrbottens BF med sina 12 svar är för få för att säga annat än, det är för
få kvinnliga tränare… För övriga SDF:en tycker arbetsgruppen att svaren är representativa.
Om man jämför svaren om kvinnor och mäns åsikter väger lika tungt bör ni, om det finns en röd
tårtbit, fundera över hur attitydproblem i en förening eller flera kan förbättras. Liknande
jämförelse kan göras i de följande sju frågor. När vi kommer till sista frågan ”om du vet någon som
slutat på grund av någon diskrimineringsgrund” är det i de SDF med en röd tårtbit; i någon
förening har något hänt, som inte är bra. Tyvärr var det inget tidsrum länkat till frågan. Vid nästa
enkät bör en fråga om hur länge har du varit aktiv inom bågskytte vara en bakgrundsfråga.
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Arbetsgruppen tycker att fokus på jämställdhet och inkludering genom det gångna året har ökad
medvetenheten inom bågskyttesporten i stort. En förbättrad attityd vid publicering av bilder och
en mer respektfull ton i inlägg och kommentarer på bågskytterelaterade sociala medier märks!
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