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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Idrotten har sedan dess begynnelse varit utformad för män och deras deltagande. 

På senare tid har dock kvinnor bjudits in till att delta. Detta är främst som motionärer och sällan 

som funktionärer, ett område som fortfarande domineras av män. Syfte: Syftet med den här 

undersökningen är att undersöka hur tjejer i funktionärssfären, som dömer fotboll upplever 

miljön de är aktiva i, både i domarvardagen och vid utbildningar. Litteratur: Teorierna som 

har legat till grund för arbetet är Hirdmans genuskontrakt (2003) och Butlers heterosexuella 

matris (2007). Metod: Undersökningen har bestått av sex stycken semistrukturerade intervjuer 

med tjejer som har deltagit på den mixade domarutbildningen Sverigecupen samt är eller har 

varit domare de senaste åren. Resultat: Analysen av intervjuerna visade att de flesta av de 

tillfrågade domarna inte hade tagit skada av klimatet som tjejdomare möter i och utanför 

domarutbildningarna de deltar på. Men de ansåg att en sådan utbildning skulle fylla ett syfte för 

yngre tjejdomare. Vidare nämndes svårigheterna som tjejdomarna möter i sin vardagliga 

verksamhet som domare. Diskussion: Sammantaget upplevs det finnas ett utrymme för en 

homogen utbildning för tjejer, men mycket kan göras i form av representation och förebilder 

ute i den vardagliga verksamheten.  

 

Nyckelord: domare, fotboll, genus, jämställdhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Since its beginning, sports have been defined by men for men, but nowadays 

women are welcome in to the sport-sphere. Women in sports are first and foremost active 

themselves and not as officials or volunteers of any kind, an area dominated by men. Purpose: 

The purpose of this study is to examine how girls who are football referees experience the 

environment of their officialdom, both at ordinary games and in an educational environment at 

courses. Literature: The theories supporting this study are Hirdmans gender contract (2003) 

and Butlers heterosexual matrix (2007). Method: To conduct this study, a qualitative method 

of semi-structured interviews has been used. Six girls who have gone through the course at the 

tournament Sverigecupen and are or have been active as referees the latest years participated in 

the study. Result: The analysis of the interviews showed that the respondents didn’t take 

damage by the rough climate girls who are referees meet in their profession. Although they still 

thought that courses for girls only could be good for younger referees. Difficulties at the girls’ 

ordinary games outside of tournaments were also mentioned. Discussion: Altogether the girls 

thought that a girls only-course would be a good complement to the courses of today, and that 

a lot can be done by initiating role modeling in the daily occupation of female referees. 

 

Keywords: referees, football, gender, gender-equality 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

I oktober 2017 skrevs fotbollshistoria. Då var nämligen Bibiana Steinhaus den första kvinnliga 

domaren som fick chansen att döma en match i någon av Europas fem största herrligor (Premier 

League, England, La Liga, Spanien, Serie A, Italien, Bundesliga, Tyskland, Ligue 1, Frankrike). 

Hon ledde matchen mellan Hertha Berlin och Werder Bremen utan att göra en sämre match än 

vad någon av hennes manliga kollegor skulle ha gjort (Julin, 2017). I och med detta bröt 

Steinhaus viktig mark för tjejer som dömer fotboll runt om i världen, men fortfarande finns 

mycket att göra.  

 

I samtal med Fredrik Sandström, domarkonsulent på Värmlands FF (telefonsamtal, 22 februari 

2018) visade det sig att det i Värmland finns 324 stycken registrerade domare, varav endast 38 

stycken är tjejer. Dessa domare är registrerade i Fogis, Fotbollens gemensamma 

informationssystem, som administrerar all fotboll i Sverige. Nationellt är statistiken för domare 

likartad, då endast 1732 av 9600 aktiva domaranvändare är registrerade som kvinnor. Två av 

fotbollsdistrikten utmärker sig då de har registrerat sina användare på ett annorlunda sätt, vilket 

gör att de frångår ramen för den övriga statistiken. Tar man bort dessa två distrikt är siffrorna 

istället 4312 domanvändare totalt, varav 357 stycken som är registrerade som kvinnor. Utan 

dessa distrikt uppgår antalet svenska kvinnliga domare endast till 8,3 % av det totala 

(telefonsamtal med Fredrik Sandström, 22 februari 2018). Jämför man det med 

Riksidrottsförbundets statistik över hur många som spelar fotboll har det kvinnliga deltagandet 

varit stadigt kring 30-35 % av det totala antalet de senaste åren (Riksidrottsförbundet, 2015, 

2016, 2017b). 

 

Just Riksidrottsförbundet kom år 2015 med styrdokumentet Strategi 2025 där mål sattes för hur 

svensk idrott ska bedrivas år 2025. Ett av målen i styrdokumentet var att göra idrotten mer 

jämställd, ett annat att göra idrotten mer inkluderande. Trots goda tankar hände inte så mycket 

som man hoppades de första två åren, så 2017 började man ställa krav på sina medlemsförbund 

att förändra sig med fem tydliga utvecklingsresor i fokus. Av dessa fem fanns ”jämställdhet för 

en framgångsrik idrott” samt ”inkluderade idrott för alla” som två tydliga riktlinjer för att uppnå 

målen i Strategi 2025 (Riksidrottsförbundet, 2017a). Med hänsyn till de presenterade siffrorna 

och Riksidrottsförbundets uttalade målbild krävs stora förändringar i den svenska 
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domarverksamheten, för siffrorna ovan vittnar inte om jämställdhet eller att idrotten är till för 

alla.  

 

Ända sedan den moderna idrottens begynnelse har idrotten utgått från mannen som norm. Till 

en början fick endast män delta, vilket är en sanning som har luckrats upp den senaste tiden 

(Lindroth, 2011). Däremot är funktionärssidan av idrotten fortsatt kraftigt mansdominerad 

(coacher, ledare, domare, et cetera) och för att förändra detta krävs tydliga och riktade insatser. 

Centrum för Idrottsforskning har publicerat rapporter kring idrottens jämställdhet, vilka vittnar 

om att de insatser som hittills gjorts inte har givit frukt. Rapporterna visar att det statligt 

bestämda aktivitetsstödet för idrott i Sverige (Lok-stöd) inte fördelas jämnt mellan könen då 

aktivitetsstödet bygger på deltagande vilket domineras av pojkar, killar och män idag. I de flesta 

fall går alltså pengarna till män och deras verksamhet, men i de få fall som fördelningen faktiskt 

är jämn och kvinnor och män får ta lika stor del av bidragen har det lett till positiva effekter för 

verksamheten som i majoriteten av fallen fungerar bättre än i de fall som bidragen fördelas 

ojämställt (Centrum för Idrottsforskning, 2018a, 2018b). 

 

Med tanke på de utmaningar som svensk idrott står inför och där domarverksamhet till stor del 

exkluderas från det övriga arbetet är det viktigt att undersöka hur man kan öka antalet kvinnliga 

domare till att uppgå till mer än cirka en tiondel av det totala. I Värmland är domarrekryteringen 

på föreningsnivå (den lägsta) procentuellt korrekt i förhållande till det totala 

fotbollsdeltagandet, men i steget mellan förening och distrikt, som är nästa steg på skalan, 

händer något och en stor del av tjejerna som har börjat döma fotboll bestämmer sig för att inte 

fortsätta (telefonsamtal med Fredrik Sandström, 22 februari 2018).  

 

Med allt ovanstående i beaktning, och det faktum att den första (och ibland enda) kontakten 

föreningsdomarna har med förbundet är genom utbildningar kommer fokus ligga på 

utbildningsmiljön som förbundet tillhandahåller för unga och relativt nya domare. Utbildningar 

är något som alla domare tvingas till inför varje säsong för att få domarlicens vilket gör att det 

är viktigt att de bedrivs i en fungerande miljö. Miljön som erbjuds för unga domare är för det 

mesta mixad, med både tjejer och killar representerade, där tjejer generellt är i minoritet. 

Dagens utbildningsplan skulle kunna vara en del av roten till den stora skillnaden i antal mellan 

tjejer och killar som dömer, vilket gör att det i så fall kan vara relevant att förändra 

utbildningsmiljön till något annat än det som finns idag. Skulle det till exempel visa sig att 

tjejerna inte upplever att den mixade utbildningsmiljön är optimal kan det var en fördel att se 
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över möjligheterna att rekrytera och behålla tjejerna som är domare på något annat sätt än vad 

som görs idag. Går man till botten med detta kan det gå att i förlängningen utjämna antalet killar 

och tjejer som dömer fotboll. Förhoppningsvis till att åtminstone spegla fördelningen av antalet 

killar och tjejer som spelar fotboll idag. Något som skulle gå helt i linje med den strategi som 

Riksidrottsförbundet vill att svensk idrott ska nå upp till år 2025 (Riksidrottsförbundet, 2017a). 

 

1.2 SYFTE 

I augusti varje år spelas en turnering som heter Sverigecupen i Karlstad. Turneringen spelas 

med de mest framstående P14-lagen i Sverige som blir speciellt inbjudna till att delta. I samband 

med turneringen genomförs varje år en utbildning för distriktsdomare som är på väg att ta 

ytterligare kliv på karriärstegen, från det första grundläggande steget (Steg 1) till Steg 2 som 

höjer behörigheten för domarna och ger tillstånd att döma matcher högre upp i seriesystemen. 

Utbildningen på Sverigecupen hade tidigare killar som dömer fotboll som målgrupp men på 

senare år deltar både tjejer och killar på utbildningen. Vid sidan av Sverigecupen finns 

Mästarcupen, som precis som Sverigecupen har lag med fjortonåringar som målgrupp, men 

med flickor istället för pojkar som spelar matcherna. En signifikant skillnad mellan 

turneringarna är dock att det idag inte finns någon domarutbildning i samband med 

Mästarcupen. Så hur kommer det sig att Mästarcupens förutsättningar inte utnyttjas? 

 

Med dessa två turneringar i åtanke är syftet med den här studien är att undersöka hur tjejer 

upplever att det är att utbildas i den mansdominerade miljö som Sverigecupen erbjuder. Studien 

avser också att undersöka hur tjejerna som dömer fotboll ställer sig till att utbildas i en homogen 

miljö som kan upplevas som mer skyddad, vilket möjligheten finns för i samband med 

Mästarcupen. Vid sidan av detta vill den här studien även undersöka tjejernas vardagliga 

verksamhet inom fotbollen och dömandet för att få en helhetsbild av tjejernas situation. 

Undersökningen görs utifrån ett genusperspektiv. Förhoppningsvis kan den här 

undersökningens resultat i framtiden användas som grund för att anpassa utbildningsmiljön till 

att gynna även tjejer som dömer fotboll och inte bara killar, som i många sammanhang är fallet 

idag.  
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1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Med hänsyn till situationen för tjejer som dömer fotboll idag avser den här undersökningen att 

försöka besvara följande frågeställningar: 

– Hur upplever tjejer från den mixade utbildningen utbildningsmiljön utifrån ett 

genusperspektiv? 

– Tror tjejer som dömer fotboll att det går att öka antalet tjejdomare genom utbildningar 

specifikt riktade mot den målgruppen? 

– Går det, enligt tjejer som dömer fotboll att förändra det hårda klimatet som domare möter i 

sin vardag för att tjejer ska känna sig inkluderade i större utsträckning, i så fall hur? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Kombinationen tjejer, domare och genus är inte undersökt i så stor utsträckning idag, om man 

däremot bryter ner temat för den här rapporten i mindre delar finns desto mer att hitta. 

Områdena som därför berörs kommer vara tjejer i könsmixade miljöer, kvinnliga domare, och 

domares utmaningar.  

 

2.1 TJEJER I KÖNSMIXADE MILJÖER 

För att undersöka hur tjejer utvecklas i könsmixade miljöer tar Larsson, Fagrell och Redelius 

(2005) avstamp i utbildningsmiljön på idrottslektioner. Deras resultat visar att tjejerna kan 

hämmas såväl fysiologiskt som psykologiskt i sin utveckling om de delar arenan med killar. En 

könshomogen miljö kan i många fall vara en förutsättning för att tjejerna ska känna den trygghet 

som krävs för att våga och kunna prestera. Studien lyfter också risker med könshomogena 

grupper, och en av de mest framträdande är att synliggöra att det är skillnad på killar och tjejer. 

Dock innebär det konkurrerade alternativet att tjejerna inte får optimala förutsättningar att 

utvecklas, vilket bör göra att det könshomogena alternativet åtminstone övervägs när syftet är 

utveckling. Författarna till den här artikeln skriver som nämnt om miljön på idrottslektioner 

vilket får anses ha vissa likheter med domarutbildningar i samband med en turnering som kräver 

såväl fysiska som teoretiska prestationer (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005). 

 

Rostvik (2011) har undersökt unga tjejers (15-16 år) identitetsskapande och hur dessa tjejer 

väljer att undvika miljöer som är dominerade av killar i samma ålder. I Rostviks undersökning 

är det en fritidsgård som är platsen som undviks, men då även fotbollsplanen och domaryrket 

är så dominerat av just killar lär liknande slutsatser gå att dra även i den kontexten. Ett utdrag 

ur Rostviks rapport om tjejer i Gottsunda beskriver tjejernas upplevelser av miljön på följande 

sätt: 

 

I Gottsunda upplevde flickorna pojkarnas dominans i utnyttjande av fritidsgården som ett problem 

och saknade en plats där de på ett avslappnat sätt kunde träffas för att prata och umgås. Betydelsen 

att ha en social kontext är viktig både för tjejerna i Skellefteå och för flickorna i Gottsunda. I 

Skellefteå kunde tjejerna uppfattas som passiva på fritidsgården eftersom att de mesta del pratade 

och umgicks med kompisar och ledare istället för att ta sig för någon aktivitet. Just denna möjlighet 

till ett socialt sammanhang som fanns för tjejerna i Skellefteå är något som flickorna i Gottsunda 

saknar att kunna ta del av på sin fritid. Om flickorna i Gottsunda fick uppleva att de kunde få ta 

del av ett liknande sammanhang skulle de troligtvis inte uppleva pojkarnas dominerande närvaro 

på fritidsgården som ett problem. (Rostvik, 2011, s.25) 
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Den andra rapporten det hänvisas till som berör tjejer i Skellefteå är skriven av Ekholm och 

Rhyd år 2005, vilket visar att det är ett bestående problem som har varit närvarande under flera 

års tid. Citatet visar hur de två grupperna av tjejer vill ha ett sammanhang att umgås kravlöst i. 

Något som av förklarliga skäl är viktigt för att kunna ta till sig kunskap och information i en 

utbildningsmiljö. I Gottsunda-exemplet som Rostvik (2011) skriver om undviker tjejerna 

miljön där killarna dominerar arenan, ett beteende även tänkas återspeglas på hur tjejer ställer 

sig till att delta på domarutbildningar.  

 

Fenomenet som beskrivs är något som kan bli negativt i två riktningar, då även killar drabbas 

av att tvingas sitta i ”förarsätet” i mixade grupper vid idrott. Schmalz och Kerstetter (2006) 

beskriver hur tjejer, trots sina förväntade tillkortakommanden sett till den kvinnliga stereotypen 

i idrottssammanhang, kan bli accepterade om de lämnar den grupperingen. Killar däremot 

känner sig intvingade i den manliga stereotypen och har inte samma möjligheter att ta sig 

därifrån. Författarna reflekterar kring att känslan av tvång hos killarna och möjligheten att 

lämna grupperingen för tjejerna kan bero på att mäns idrottande har högre status än kvinnors. 

Ett faktum som gäller i form av både tjänade pengar, berömmelse och medial uppmärksamhet, 

vilket ytterligare studier på området också indikerar (Csizma, Wittig, & Schurr, 1988; Peterson, 

2005).  

 

2.2 KVINNLIGA DOMARE 

Forbes, Edwards och Fleming publicerade 2015 en studie gjord i England om hur tjejer som 

dömer fotboll blir bemötta när de dömer pojk- och herrlag. Resultaten visade att de i många fall 

blir diskriminerade och bemötta med lägre förväntningar än vad en motsvarande manlig kollega 

skulle bli. Citatet “If women want f***ing equal rights then they need to learn how to referee!” 

(Forbes, Edwards & Fleming, 2015, s. 521) kommer från en av studiens observationer och sades 

av en spelare som uttryckte missnöje över domaren som skulle döma hans match. Citat som 

detta ger tydliga indikationer på att spelarna som möts av en kvinnlig domare inte ser särskilt 

positivt på hennes närvaro. Synen på kvinnliga domare är inte heller begränsad till spelare utan 

syns även på högre nivå. Fotbollsklubben Luton Town FCs (då spelandes i The Championship, 

Englands andradivision) manager Mike Newell år 2006 uttryckte sig på följande sätt om en 

kvinnlig domare som fått chansen att döma professionell fotboll i England:  

 

She should not be here. I know that sounds sexist but I am sexist … We have a problem in this 

country with political correctness, and bringing women into the game is not the way to improve 
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refereeing and officialdom … It is bad enough with the incapable referees and linesman we have, 

but if you start bringing in women, you have big problems. (Forbes, Edwards & Fleming, 2015, 

s. 522). 

 

Newell blev bötfälld för sitt uttalade, men trots att han blev straffad lever föreställningarna om 

kvinnors oförmåga att döma fotboll kvar. Denna företeelse är inte heller något som enbart 

förekommer i England, utan finns även på närmare håll. Under 2017 publicerades en rapport 

om varför domare i Värmland slutar döma fotboll. Det fanns två tydliga distinktioner mellan 

anledningarna till detta. Antingen var det att tiden inte räckte till för at matcherna blev för 

många, eller att man i sin roll fick utstå trakasserier kopplat till sin person snarare än sin 

prestation. Det var främst killar som slutade på grund av mängden matcher, och framför allt 

tjejer som upplevde trakasserier utifrån sitt kön och i många fall också sitt utseende (Törner, 

2017). Bevisen för att det finns en skev syn på tjejer som dömer fotboll är talande och detta är 

givetvis viktigt att ta hänsyn till ur utbildningssynpunkt för att stärka tjejerna som dömer fotboll 

till att orka bli bemötta på det sättet som verkar vara oundvikligt. 

 

2.3 DOMARES UTMANINGAR 

I samband med sitt yrkesutövande ställs domare inför utmaningar kopplade till yttre stressorer 

där kravet att fatta rätt beslut är det mest framstående. Detta krav ställs från både spelare, ledare, 

publik, förbund, journalister och många fler. ”Rätt” beslut för ovan nämnda grupper speglar 

inte heller alltid regelboken då vinning för laget som gruppen stöttar är syftet med kravet. 

Följderna av ett beslut som inte uppfattas som ”rätt” kan leda till både hot och våldsbrott 

begångna mot domare, något som förekommer på alla nivåer inom fotbollen (Danielsson, 2017; 

Deal, Pankow, Chu, Pynn, Smyth & Holt, 2017; Fiedler, 2016; Meisels, 2018). 

 

Trots den tuffa arbetsmiljön som domare möter visar det sig att väldigt många inte påverkas 

särskilt mycket av detta. Flera studier visar resultat som beskriver hur domare har en låg 

stressnivå och sällan drabbas av ångest i sitt yrkesutövande (Gencay, 2009; Johansen & 

Haugen, 2013; Rainey & Winterich, 1995). Dessa artiklar har dock en utgångspunkt i 

seniorverksamhet med vuxna domare som lärt sig att hantera stress under resans gång. Den här 

undersökningen som har ungdomsverksamhet med yngre domare som utgångspunkt utgår 

istället från att domare kan drabbas hårt av denna press och således sluta, något som beskrivs i 

artiklar och undersökningar med en yngre målgrupp (Folkesson, Nyberg, Archer & Norlander, 

2002; Törner, 2017). 
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3. TEORI  

Då syftet med den här studien är att undersöka hur tjejer som dömer fotboll upplever den 

mansdominerande miljö de tvingas vara verksamma i ligger genusteorin nära till hands. Teorin 

har en viktig plats i idrotten då idrotten genom den moderna tiden alltid har byggt på manligt 

deltagande. En idrott av män och för män som i väldigt liten utsträckning har varit öppen för 

kvinnor historiskt sett (Lindroth, 2011). Just fotbollen en idrott som länge har dragits med dessa 

bakåtsträvande värderingar. I Hjelms (2009) artikel för Svensk Idrottsforskning beskrivs hur 

Svenska Fotbollförbundet inte över huvud taget nämnde kvinnligt fotbollsspelande som en 

företeelse när utredningen Fotboll 70 släpptes år 1968. Året före, 1967 genomförde 

Idrottsbladet en undersökning som avsåg att undersöka hur olika specialidrottsförbund i Sverige 

ställde sig till kvinnligt utövande av respektive idrott. Vissa förbund beklagade sig över det låga 

kvinnodeltagandet, men när Fotbollförbundet tillfrågades hävdade man att man inte hade några 

kvinnliga spelare i sin organisation.  

 

På senare tid har mycket förändrats, då Riksidrottsförbundet för femton år sedan tog ställning i 

genusfrågan med rapporten Idrott, kön och genus (2003) och lyfte att problematiken var ett 

tydlig faktum. Efter detta har arbetet fortsatt, och mer kommer hända i och med 

implementeringen av Strategi 2025 (Riksidrottsförbundet, 2017a). Trots allt detta är 

genusfrågan fortfarande viktig att lyfta, framför allt för domare, som i många fall inte inkluderas 

av de generella beskrivningar av idrott som förekommer i dessa texter. För även om man tar 

hänsyn till de nya strömmningarna i samhället möter tjejer som dömer fotboll fortfarande en 

otillåtande och stängd kultur i sitt yrkesutövande (Forbes, Edwards & Fleming, 2015; Törner 

2017).  

 

Genusteorin som pressenteras kommer ha två utgångspunkter i den här studien. Dessa två är 

Hirdmans (2003) genuskontrakt och Butlers (2007) heterosexuella matris. Inför presenterandet 

av teorierna kan vissa begrepp vara viktiga att ha med sig för en större förståelse av teorierna, 

således kommer några begrepp presenteras här, med förklaringar framtagna utifrån Nationella 

sekretariatet för genusforsknings information (2018). 
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3.1 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Biologiskt kön – Detta är det kön som en individ föds med ur ett biologiskt perspektiv, vilket 

bestäms utifrån vilka könsdelar barnet har. 

Genus – Det här är istället det socialt konstruerade könet som bygger på förväntningar av hur 

”kvinnliga” och ”manliga” företeelser bör fungera.  

Kvinnligt/Manligt – Ord som ofta används i vardagligt tal för att för att beskriva något som 

borde kallas feminint eller maskulint. Att användningen är felaktig beror på att orden skpar en 

ekvivalens mellan kvinna och kvinnligt och man och manligt, vilket inte ger utrymme för 

feminina män och maskulina kvinnor. Hirdman använder dessa ord i sitt genuskontrakt (2003). 

Feminin/Maskulin – Dessa ord kan användas för att skapa en djupare förståelse för genus utan 

att använda de biologiskt kodade orden ”manligt” och ”kvinnligt”. En man kan ha ett feminint 

beteende vilket ger en tydligare förklaring än om man pratar om ett kvinnligt beteende. Dessa 

ord används i Butlers heterosexuella matris (2007). 

Kodad/Kodat – Dessa ord kommer användas för att beskriva miljöer som skapar vissa 

förväntningar på personerna i miljön. Ett exempel på detta kan vara hur gymnasieinriktningarna 

frisör och bygg ses som feminint respektive maskulint kodade miljöer. 

Miljö/Klimat – Orden beskriver en plats eller ett sammanhang som en person befinner sig i och 

kopplas till jargongen på platsen/sammanhanget. Även bemötandet personen kan få, beroende 

på om han eller hon passar in i kodningen som finns eller inte tillhör begreppets tolkning. 

 

3.2 HIRDMANS GENUSKONTRAKT 

Hirdman (2003) skriver om genuskontraktet, vilket är en föreställning om att det finns miljöer 

som är kodade för att passa endast kvinnor eller män. Dessa miljöer är skapade av förväntningar 

och normer om att kvinnor och män är på olika sätt och har olika funktioner i samhället, vilket 

kan beskrivas som att de inte förväntas kunna samma saker, utifrån vilket biologiskt kön de har. 

Kontraktet, som har tre grundförutsättningar, ser ut på följande sätt:  

1. Kvinnor och män hålls isär och ska inte blandas med varandra.  

2. Saker som kodas som manliga värderas högre än saker som kodas som kvinnliga.  

3. Alla, både män och kvinnor är med och skapar genusordningen om än omedvetet.  

 

För att bli relevant för den här undersökningen är det givetvis viktigt att hitta kopplingar till 

idrotten, då det är området för den här studien. Därför kommer Hirdmans principer skrivas fram 

utifrån kontexten idrott i de nästkommande avsnitten. 

 



10 

 

3.2.1 FÖRSTA PRINCIPEN 

Att kvinnor och män hålls isär inom idrott är en förutsättning i många sammanhang då de inte 

bedöms kunna tävla på lika villkor. Ur rent fysiska hänseenden är detta inget negativt då alla 

deltagare givetvis ska känna att det är en rättvis konkurrens, vilket inte är fallet om den generella 

mannen, som är starkare, snabbare och större än den generella kvinnan skulle tävla mot just 

kvinnor. Ett uppmärksammat exempel när den här ordningen rubbades var när 

medeldistanslöperskan Caster Semenya presenterade sig i världsfriidrotten. Hon har onormalt 

höga halter av testosteron i kroppen på grund av ett medfött tillstånd. Till följd av detta kan hon 

nu hindras från att tävla mot kvinnor då hon har bättre fysiska förutsättningar än vad som ”ska” 

vara möjligt för en kvinna. Hennes situation har skapat starka reaktioner hos både konkurrenter 

som tycker att det är orättvist att tävla mot henne, men också aktivister som stöttar hennes rätt 

att tävla (Otlu & Karlsson, 2018; Tiwa, 2018) Domaryrket däremot, som har fysiska krav för 

sina aktiva borde inte göra skillnad så länge som deltagaren har klarat ställda krav för respektive 

serie, trots detta finns tydliga indelningar där tjejer som är domare förväntas döma tjejer medan 

killar som är domare förväntas döma killar, men för den skull gärna får döma tjejer vilket inte 

gäller för det omvända (Forbes, Edwards & Fleming, 2015).  

 

3.2.2 ANDRA PRINCIPEN 

Manlighet och män värderas högre än kvinnlighet och kvinnor är vad den andra principen 

bygger på. Tittar man på idrottens kommersialisering ser man tydligt hur manliga företeelser 

värderas högre än kvinnliga. SVT Sport (Sandberg, 2017) presenterade förra året en 

undersökning som belyser löneskillnaderna för landslagsaktiva kvinnor och män. Inom 

idrotterna fotboll, ishockey, alpint, skidskytte, simning, friidrott, golf och längdskidor tjänade 

män i genomsnitt 1 358 551 kr i månaden och kvinnorna tjänade i genomsnitt 18 890 kr i 

månaden. Männens löner är alltså 72 gånger högre än kvinnornas eller står för 98,6 procent av 

100 procent om alla löner slogs ihop. Dessa siffror ger således bäring till den andra principen i 

genuskontraktet. Ur domarperspektiv kan man jämföra arvodena som finns för respektive 

fotbollsserier, där stora skillnader finns beroende på om det är tjejer eller killar som spelar 

matcherna. Som exempel är arvodet för att döma division 2-fotboll (fjärde högsta serien) på 

damsidan 720 kr, samma arvode som i herrarnas division 5-serie, vilket är den sjunde högsta 

serien inom svensk herrfotboll (Värmlands FF, 2018). 
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3.2.3 TREDJE PRINCIPEN  

Den tredje principen bygger på att alla i samhället bidrar till att upprätthålla strukturerna som 

finns. Ett exempel på detta som fått stor medial uppmärksamhet inom idrotten är hur Anders 

Svensson på Fotbollsgalan 2013 blev uppmärksammad som Sveriges meste landslagsspelare 

genom tiderna och fick en bil från SvFF som tack för sina insatser. I publiken satt Therese 

Sjögran, som vid tillfället hade spelat 187 landskamper, 41 matcher fler än Svenssons 146, för 

sitt landslag. Redan här tar Fotbollförbundet ställning för den manliga idrotten, men 

ställningstagandet skulle fortsätta ytterligare. Zlatan Ibrahimovic, en av Sveriges mest 

framgångsrika idrottare genom tiderna, klev in i debatten och uppmärksammade kritiken som 

lyftes om ignorerandet av Sjögran genom att erbjuda henne en signerad cykel för sina insatser. 

Något han enligt uttalanden såg som en skälig gåva för hennes prestation (Larsson, 2013). SvFF 

pudlade snabbt och berättade hur det fanns planer på att hylla Sjögran den dagen hon bestämmer 

sig för att sluta (Lagnelius, 2013) men skadan var givetvis redan skedd. Året efter dök en ny 

chans upp vid 2014 års Fotbollsgala då Sjögran nått milstolpen 200 landskamper. Det här året 

fanns ett inslag för att hylla Sjögran förberett, men ströks av TV4 under sändningens gång då 

ett inslag med den manlige fotbollsspelaren och senare tränaren Olof Mellberg och popgruppen 

GES drog ut på tiden. Sjögran fick det här året nöja sig med att en av programledarna i slutet 

av sändningen omnämnde hennes milstolpe lite kort (Thorén & Karlsson, 2014).  Under dessa 

två Fotbollsgalor bidrog alltså både SvFF, Tv4 och Zlatan Ibrahimovic till att förstärka 

skillnaderna mellan mäns och kvinnors idrottande. 

 

3.3 BUTLERS HETEROSEXUELLA MATRIS 

Butler är en genusforskare som i sin bok Genustrubbel (2007) presenterar den heterosexuella 

matrisen, som bygger på att kvinnor förväntas vara feminina och att män förväntas vara 

maskulina för att vara heterosexuella. Skulle en person uppfattas på ett sätt som inte speglar det 

biologiska könet dras slutsatsen att han eller hon är ”homosexuell”, vilket inte bara 

representerar den sexuella läggningen utan också en ”felaktighet” i systemet. Ett homosexuellt 

uttryck skapar obehag för personer runt omkring individen och dessa kommer sträva efter att 

åteigen placera personen i det heterosexuella uttryckets ”fack” för att passa in i systemet. Vilket 

görs enligt följande mönster. 
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Tabell 1: Butlers heterosexuella matris (2007). 

Man  Homosexuell Heterosexuell 

Kvinna  Heterosexuell Homosexuell 

 Femininitet Maskulinitet 

Ytterligare en förutsättning för matrisen är att ”heterosexuella” personer, de som har ett uttryck 

som speglar det biologiska könet (feminin kvinna, maskulin man) står över ”homosexuella” 

personer som inte har ett uttryck som matchar deras biologiska kön. 

 

3.3.1 DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN INOM IDROTT  

Tredway (2014) applicerade Butlers forskning på idrott och tennis där Women’s Tennis 

Association år 1995 släppte en guide för hur man ska vara och bete sig som kvinnlig 

tennisspelare för att tas på allvar: 

  

“Whether you are glamorous, athletic, businesslike, or intellectual, make sure your image is one 

that the press will latch on to in a positive way. Take time over your appearance. Select tennis 

clothes carefully and pay attention to what you wear at player functions. … How you conduct 

yourself off the court may have more significance to your career than anything you ever do on the 

court.” (Tredway, 2014, s. 167). 

 

Sportens högst beslutande organ berättade alltså för sina professionella damspelare att deras 

karriär kommer avgöras av vad de gör och hur de ser ut utanför planen snarare än vilken tennis 

de spelar inom idrotten, vilket inte går i linje med idrottens grundtanke som bygger på att 

prestationer på planen ska avgöra en persons framgång, inte hur personen klär sig och för sig 

utanför planen. När WTA skriver ” make sure your image is one that the press will latch on to 

in a positive way” åsyftas en feminin framtoning snarare än en maskulin, så att spelarna matchar 

sin roll enligt Butlers heterosexuella matris (2007). Tredway fortsätter sin analys med 

maskulinitet, som i många fall är en förutsättning för att kunna prestera som idrottare med ett 

citat från Susan Cahn (1994): 

 

“Women’s athletic freedom requires that certain attributes long defined as masculine – skill, 

strength, speed, physical dominance, uninhibited use of space and motion – become human 

qualities and not those of a particular gender” (Tredway, 2014, s.167). 
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Detta skapar en svår miljö för idrottskvinnor att vara verksamma i då de å ena sidan förväntas 

ha ett feminint uttryck för att bli tagna på allvar. Men å andra sidan måste utveckla maskulina 

egenskaper för att kunna prestera inom sin idrott. 

 

3.4 SAMMANFATTNING  

Sammanfattningsvis kommer de två teorierna sammanflätas för att vid analysen av intervjuerna 

appliceras på svaren. Att två teorier används beror på att de tillsammans kompletterar varandra 

och ger tydliga indikationer på hur idrottsvärlden ställer sig till kvinnligt kontra manligt, och 

feminint kontra maskulint. Hirdmans teori (2003) går på djupet med sina tre principer som 

penetrerar olika områden inom idrotten och hur de på olika sätt förfördelar män framför 

kvinnor. Butlers teori (2007) förstärker dessa principer med en övergripande bild av hur inte 

bara kvinnor och män behandlas, utan att även det feminina och maskulina har olika värden 

inom idrotten. Den heterosexuella matrisen ger också mer djup till genuskontraktet genom 

tankarna om personer som lämnar den förväntande mallen och tar sig ett annat uttryck än det 

förutsatta. 

 

Till den här studien bedöms alltså teorierna tillsammans skapa ett djup i flera dimensioner som 

inte hade nåtts av någon av dem var för sig. Det kan finnas nackdelar med att blanda två teorier 

som kan vara fullgoda på egen hand, men i det här fallet bedöms teorierna stärka varandra 

snarare än det motsatta vid en sammansättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4. METOD 

4.1 DESIGN 

Den valda metoden för den här rapporten är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes både öga mot öga och via telefon då långa avstånd och tidsbrist 

förhindrade ett möte. Att den valda metoden blev just kvalitativ beror på att syftet är att få 

inblick i individers syn på och upplevelser av utbildningen snarare än ett statistiskt resultat. Att 

det är fokus på individ snarare än kollektiv är en viktig distinktion som borde användas i större 

utsträckning även inom domarväsendet. Då det skulle kunna leda till att domare hittar fler vägar 

fram att fortsätta med sin karriär. Med detta i åtanke blir det ett enkelt val att använda den 

kvalitativa metoden i en undersökning med fokus på domares möjligheter att ta sig fram i sitt 

yrke. Den kvalitativa metoden har också fördelar i sitt upplägg då man med enkelhet kan 

undvika missförstånd av frågor och formuleringar i ett samtal jämfört med om man hade använt 

en enkät, helt utan personlig kontakt mellan mig som frågeställare och respondenten. Undviks 

dessa oklarheter är det större chans att den fråga som avses ställas besvaras än vid en kvantitativ 

undersökning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Då undersökningen är kvalitativ är inte antalet respondenter så stort, men fokus ligger på 

personliga upplevelser och inte ett kollektivt svar, vilket gör att det inte är ett problem. Skulle 

svaren från respondenterna vara likartade kan det givetvis vara en slump, men om så lite som 

en domare upplever att utbildnings- och arbetsmiljön som finns idag inte främjar utveckling är 

det viktigt att ta i beaktning inför framtida utvärderingar av utbildningarna som genomförs.   

 

4.2 URVAL 

Av förklarliga skäl får undersökningen en ganska smal urvalsgrupp då kravet är att de som 

intervjuas ska vara tjejer, vara fotbollsdomare eller ha dömt fotboll samt ha deltagit på 

Sverigecupens domarutbildning någon gång mellan 2015-2017. Deltagande mellan dessa år 

valdes för att deltagandet skulle vara förhållandevis färskt i minnet och inte ha fallit i glömska 

för respondenterna. Respondenterna behövde inte ha deltagit i Mästarcupen, men då det är ett 

förhållandevis känt varumärke inom värmländsk fotboll känner alla till turneringen och hur den 

bedrivs idag, vilket gör att de också kan analysera utvecklingsområden för turneringen. Av 

logistiska skäl gjordes ytterligare ett urval som innebar att endast värmländska domare fick 

frågan. Med dessa urval gjorda fanns sju stycken domare som uppfyllde kriterierna. Dessa sju 

fick sedan ett informationsbrev mailat till sig med information om vad intervjun skulle innebära 
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och annan information som är viktig att få som respondent (se Bilaga 1). Av de sju tillfrågade 

domarna deltog sex stycken i studien. Anledningen till att värmländska domare valdes var för 

att i största möjliga utsträckning hålla en fysisk intervju istället för över telefon. Samt att alla 

tillfrågade skulle ha en likvärdig relation till mig för att ge respondenterna så lika förutsättningar 

som möjligt inför intervjuerna. De är dessutom utöver den specifika utbildningen aktiva i 

samma område med samma yttre omständigheter, vilket skapar ett tydligare underlag vid 

bearbetningen av svaren. Något som förhoppningsvis leder till en mer pricksäker analys. Som 

tidigare nämnt kan urvalet upplevas som smalt, men med tanke på undersökningens specifika 

fokus är det svårt att rikta urvalet mot en bredare grupp. 

 

Det är således endast tjejer som har blivit tillfrågade om att delta i studien, vilket beror på att 

forskningsfrågorna bygger på hur tjejer personligen, och utifrån sitt kön, upplever 

utbildningsmiljön som domare erbjuds. Något som killar av naturliga skäl inte kan svara på. 

Faktum är också att domarkåren sett till antal och representation är oerhört ojämställd vilket ger 

ytterligare en parameter till undersökningen då tjejerna som är aktiva ständigt har jobbat som 

minoritet. Tittar man på Törners (2017) undersökning visar det att killar och tjejer inte möter 

samma problem i sitt domarutövande vilket skulle skapa skiljelinjer i svaren. Dessa svar skulle 

i sin tur försvåra en analys. Killars syn på domarkårens ojämställdhet samt problemen deras 

kvinnliga kollegor ställs inför skulle givetvis också vara en intressant undersökning att göra. 

Det motsvarar dock inte målet för den här studien.  

 

4.3 INTERVJUGUIDE  

Till undersökningen användes en semistrukturerad intervjuguide med olika teman på frågorna 

utifrån vad de behandlade (se Bilaga 2). Att det var semistrukturen som valdes beror på att den 

gav frihet att i viss mån styra samtalet utifrån vilka svar som respondenten gav, men att guiden 

ändå hade en tydlig ram. Detta gjorde att temat hela tiden kunde följas på ett bra och tydligt sätt 

för både mig som intervjuare och personen som intervjuades (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Intervjuguiden innehöll tre huvudområden utöver bakgrundsfrågorna, vilka sedan följdes av 

underfrågor till varje kategori. De tre områdena var ”Mixade utbildningen”, ”Homogen 

utbildning” och ”Vardaglig verksamhet” i den ordningen. Guiden inleddes med 

bakgrundsfrågor som gällde ålder, tid som aktiv samt vilket år personen deltog på den mixade 

utbildningen. Denna info var viktig för att kunna se likheter och skillnader mellan åren som 

utbildningen har bedrivits. Efteråt följde frågor som först generellt berörde den mixade 
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utbildningen, för att sedan beröra den utifrån ett genusperspektiv då det är vad studien i stor 

utsträckning avser att undersöka. Att inleda med en generell återblick gjorde att respondenterna 

hade en öppnare möjlighet att beskriva sina upplevelser som de var. Hade frågorna direkt gällt 

genusperspektivet finns risken att viktiga upplevelser från utbildningen inte nämnts alls då 

respondenten inte vetat att just den aspekten kan vara viktig för slutresultatet. 

 

Efter frågorna om den mixade utbildningen presenterades konceptet för en homogen utbildning 

i samband med turneringen Mästarcupen. Turneringen användes för att skapa ett exempel som 

respondenterna kunde relatera till och således ha lättare för att reflektera kring. Den homogena 

utbildningen skulle endast ha tjejer som deltar, kvinnliga utbildare och tjejlag som spelar 

matcherna. När förslaget presenterats fick respondenterna ta ställning till vad det skulle 

innebära för tjejdomare om en sådan fanns. De fick också chansen att resonera kring eventuella 

nackdelar en sådan utbildning skulle innebära. Att som frågeställare lyfta negativa aspekter med 

ett nytt koncept var viktigt för att belysa att det inte är ja-sägande som efterfrågades utan en så 

tydlig och nyanserad bild som möjligt. I den här intervjuguiden nåddes detta genom att först 

ställa öppna frågor för att sedan bryta ner dessa till både positiva och negativa beståndsdelar 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Intervjuguidens sista del bestod av att låta respondenten reflektera över sin vardagliga 

verksamhet som domare utifrån ett genusperspektiv. Detta gjordes för att hur mycket man än 

riktar en utbildning kommer domaren framför allt vara aktiv i sin vardagliga verksamhet, vilket 

gör att även det är en viktig aspekt att ta i beaktning vid analys av vilka utmaningar en tjej som 

dömer fotboll ställs inför. 

 

4.4 GENOMFÖRANDE OCH BEARBETNING 

Ambitionen var att hålla intervjuerna öga mot öga men av praktiska skäl hölls vissa av 

intervjuerna på telefon. Fördelningen på detta var tre fysiska intervjuer och tre telefonintervjuer. 

Samtalen förväntades ta ungefär 30 minuter, vilket var en god uppskattning då alla intervjuer 

höll sig i närheten av den tidsramen, som gav utrymme för reflektioner utifrån 

frågeställningarna utan att ta upp så mycket tid att respondenterna skulle känna sig stressade 

vid tillfället. Både vid de fysiska intervjuerna och vid telefonintervjuerna spelades samtalen in 

och anteckningar fördes för att få en så tydlig bild av intervjuerna som möjligt. När insamlingen 

var färdig renskrevs anteckningarna och ljudfilerna transkriberades för att kunna återge 

informationen så korrekt som möjligt. Efter detta bestod den vidare bearbetningen av att 
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gruppera svaren till teman. I den här processen skapades en gemensam bild av vad gruppen av 

respondenter hade för åsikter. När detta var färdigt plockades det fram citat och segment som 

tydligast gav uttryck för vad gruppen ville förmedla som svar på respektive fråga. Då de, trots 

att alla intervjuades var för sig ovetandes om varandra hade liknande erfarenheter och 

uppfattningar av de olika situationerna, något som ökade svarens generella validitet.  

 

4.5 ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

För att underlätta analysen spelades intervjuerna in. Alla respondenter blev i uppsökningsskedet 

informerade om att deras svar endast skulle hanteras av mig och att ingen utomstående person 

skulle få ta del av vem som har sagt vad. Vetenskapsrådet (2011) har fyra stycken huvudkrav 

som givetvis har tagits i beaktning vid intervjutillfällena. Informationskravet, som bygger på 

information om undersökningens syfte har tagits hänsyn till genom att respondenterna inför 

intervjun fått ta del av vad syftet med undersökningen är, om än i stora drag för att inte styra in 

deras tankar på ett specifikt område eller en specifik syn på problemet som diskuteras. 

Samtyckeskravet är tillgodosett då deltagandet i undersökningen givetvis är frivilligt, samt att 

varje respondent har haft rätt att avbryta intervjun eller låta bli att svara på specifika frågor utan 

att för den skull bli ifrågasatt av mig som frågeställare. För att beakta konfidentialitetskravet 

hanterades svaren på frågorna med största försiktighet, då det är endast jag som har tagit del av 

materialet som samlas in genom intervjuerna (inspelningar och anteckningar). Samt att citat 

från respondenterna som används i rapporten är helt avidentifierande, vilket sammantaget 

skapar trygghet för respondenterna att tala fritt. Det fjärde kravet, nyttjandekravet var inte helt 

aktuellt för den här undersökningen då personuppgifter utöver namn och ålder inte hanteras. 

Däremot var det viktigt att ge respondenterna en trygghet i att allt som samlats in skulle hanteras 

med största respekt för individerna och tacksamhet för deras deltagande.  

 

2017 släppte Vetenskapsrådet en ny upplaga av God forskningssed (tidigare utgåva från 2011). 

I den upplagan diskuteras inte längre kraven, men att allt eftersom forskningen förändras och 

förnyas är det viktigt att se på etik med samma dynamiska förhållningssätt som man ser på 

forskningen med. Med ett öppet sinne och utan dolda agendor ger man sig själv goda chanser 

att bedriva forskning på ett fullgott etiskt sätt, vilket har eftersträvats i den här undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

 

 



18 

 

4.6 RELIABILITET OCH VALIDITET  

Studiens reliabilitet och validitet är viktigt att lyfta för att höja trovärdigheten. Den här studien 

har, precis som alla andra, både styrkor och svagheter men då de lyfts ges ändå chansen att ta 

studien på allvar. Reliabiliteten bygger på att studien ska kunna göra på samma sätt av en 

utomstående person, vilket får anses möjligt då det finns en tydlig intervjuguide att följa, med 

det sagt, så är guiden bara semistrukturerad vilket skapar utrymme för individualisering av 

intervjuerna som görs. Detta är något som kan försvaga reliabiliteten, men å andra sidan är 

tanken att varje intervju ska kunna anpassas efter respondenten, så strävar man efter att 

genomföra en studie på samma sätt som denna så är det alltså inte nödvändigtvis något negativt 

(Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Då detta är en kvalitativ undersökning kommer urvalsgruppen vara ganska liten, risken är 

således att någon vid en ny undersökning av den här karaktären kommer få helt andra svar än 

vad som presenteras i den här studien. Trots att det blir en nackdel för undersökningens 

generaliserbarhet behöver det inte ha negativa konsekvenser då syftet med en kvantitativ 

undersökning är att ta del av och lyfta individers upplevelser. Något som givetvis kan ge väldigt 

skilda resultat beroende på vilka som utgör urvalsgruppen. När generaliserbarheten kan 

upplevas som låg fyller validiteten en desto viktigare funktion för att kompensera övriga 

tillkortakommanden. Validiteten, som innebär att undersökningen besvarar de forskningsfrågor 

som ställs, och tar reda på vad som efterfrågas, går att påverka genom att ha en tydlig och 

lättbegriplig intervjuguide. Även i det här hänseendet finns risker med semistruktur, då 

personen som intervjuar riskerar att sväva iväg och släppa temat i för stor utsträckning. För att 

undvika detta har det varit viktigt att hela tiden ha en tydlig riktning för studien och veta åt 

vilket håll den är på väg. På så sätt behålls validiteten trots att generaliserbarheten kan upplevas 

som låg i det här specifika fallet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

En generell risk med att intervjua en person är att svåra och obekväma frågor inte besvaras då 

respondenten kan känna ett obehag inför att jag som intervjuare ska veta vad just den personen 

tycker och tänker i vissa frågor. Denna risk kan öka då respondentgruppen består av kollegor 

till mig då vi är eller har varit verksamma i samma bransch. Detta har givetvis tagits i åtanke 

inför utformningen av intervjuerna för att skapa en professionell situation snarare än privat, 

vilket ökar intervjuernas reliabilitet. Det finns fördelar med att vara bekant med respondenterna 

också, bland annat kan ett djupare förtroende och vetskap om min bakgrund stärka dem i att 

svara på frågor ärligt och veta att jag, tack vare min roll som kollega kan sätta mig in i 
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situationen de beskriver och tolka deras svar korrekt. Risken med min egen bakgrund blir att 

jag tolkar in mina egna upplevelser i respondenternas svar istället för deras. Detta är givetvis 

beaktat och har försökt motverkas genom ett professionellt intervjutillfälle där jag distanserar 

mig från min roll som kollega och fokuserar mer på rollen som intervjuare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

5. RESULTAT 

5.1 BAKGRUND 

Som nämnt tidigare så har alla deltagare i studien flera gemensamma nämnare. Alla är idag 

mellan 18 och 22 år och var på utbildningen i samband med turneringen Sverigecupen någon 

gång mellan åren 2015-2017. Fyra av deltagarna är aktiva domare än idag på olika nivåer inom 

damfotbollen, vissa har även provat på att döma herrar. Två av deltagarna har slutat döma helt 

och hållet. Nedan visas en tabell över vilka bakgrundsparametrar respektive domare har, 

bortsett från ålder som har utelämnats för att behålla respondenternas anonymitet. 

 

Tabell 2: Deltagarna i intervjustudien.  

Person År på utbildningen Roll på turneringen Aktiv tid som domare 

Domare 1 2015 Assisterande domare 2010-idag 

Domare 2 2015 Assisterande domare 2010-2016 

Domare 3 2015 Assisterande domare 2011-2017 

Domare 4 2015 Assisterande domare 2011-idag 

Domare 5 2016 Assisterande domare 2012-idag 

Domare 6 2016 

2017 

Assisterande domare 

Domare 

2011-idag 

 

I de fall som dialog förekommer kommer det jag, intervjuaren säger markeras med ”I”. Det som 

respondenten svara på frågorna markeras med en förkortning för sin titel i det här arbetet. Till 

exempel så kommer Domare 1 skrivas som  ”D1”. Dessutom kan vissa ord och uttryck med 

koppling till domarskapet användas. Dessa förklaras här nedan för att förtydliga vad som 

åsyftas. 

 

Domare – Personen som dömer matchen på planen. 

Assisterande domare/AD – Två personer per match som springer vid sidan av planen vars 

främsta uppgift är att bedöma offside. 

Domarteam/-team – Team är termen som används för de tre domarna som dömer en match 

ihop. 

Instruktör – Utbildarna under turneringen som kollar på matcherna och därefter utvärderar 

tillsammans med domarteamet. 

Klimat/miljö – Dessa ord syftar till den verksamhet som domarna befinner sig i. Det kan beröra 

allt mellan jargong till bemötande i rollen som domare.  
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5.2 DEN MIXADE UTBILDNINGEN  

5.2.1 GENERELLA TANKAR  

Alla svarande var överens om att Sverigecupen var en positiv erfarenhet i generella drag. De 

upplevde att det var en ära att få bli uttagen, men gemensamt var dessutom att de redan vid det 

här stadiet i intervjun nämnde att det var förhållandevis få tjejer uttagna till turneringen. 

  

 Det var spännande att bli uttagen till Sverigecupen, det var kul att döma en så stor 

 turnering och det var roligt att det var på hemmaplan. Man blev mer trygg i rollen 

 på något vis när man fick vara i Karlstad. – Domare 2 

… 

Det var ju inte så jättemånga tjejer där året som jag var där, de andra åren vet jag inte hur det var… 

– Domare 3 

 

Att de ser uttagningen till utbildningen som hedrande är givetvis positivt då utbildningar 

genomförs för att lyfta domare, både utvecklingsmässigt men också ur 

självförtroendehänseende. Generellt var inställningen till utbildningssegmentet även positivt i 

respondentgruppen, men att det fanns övrigt att önska kring hur faciliteterna fungerade, vilket 

givetvis är en viktig del för helhetsintrycket.  

 

Jag lärde mig mycket, det var många täta matcher. Sen så var det kul att man fick instruktörer vid 

alla matcher... Jag dömde inte så mycket utan var assisterande mest, men så kunde jag ändå ta del 

av domarens feedback för att ta med till mina matcher i serien sen. – Domare 5 

… 

D1: Alltså det var bra och så, men sen så skulle man ju sova tillsammans och det kändes lite 

konstigt. 

I: Vadå, sova tjejer och killar ihop? 

D1: Ja, du vet där i huset, de sa bara ”ta en säng” typ, så fick man sova ihop. Det gillade jag inte 

riktigt. Det fanns ju inget annat heller så man kunde ju inte slippa det på något sätt heller. Det var 

bara att gilla läget, trots att det kändes konstigt.  

 

Utifrån detta kan man se att gruppen ser positivt på utbildningar överlag, men att hänsyn inte 

togs till de mixade könen. Ledningen för utbildningen ger därmed signaler om att domare bara 

är ”på ett sätt” och således kan sova ihop, trots att det i det här fallet väckte visst obehag. Något 

som ger en indikation på att genusfrågan blir mycket viktig i den här miljön. 

 

 

 



22 

 

5.2.2 DEN MIXADE UTBILDNINGEN UR ETT GENUSPERSPEKTIV  

När respondenterna ombads tänka på utbildningen ur ett genusperspektiv kom djupare svar med 

mer innehåll. Det gick tidigt att se två olika typer av svar i det här segmentet. De som hade 

upplevt en negativ särställning i sin roll som tjej, samt de som inte upplevde att det gjordes 

någon större skillnad på dem och deras kollegor som var killar. Resultaten presenteras därför i 

två delar. 

 

5.2.2.1 POSITIVA ERFARENHETER  

De som hade positiva erfarenheter var i princip odelat positiva till utbildningsmiljön och 

upplevde ett respektfullt och positivt bemötande från alla de möttes av. 

 

Det var ju fler killar än tjejer på utbildningen och så, men vi blev ju bemötta på samma sätt liksom. 

Alla instruktörer var snälla och proffsiga oavsett liksom, där märkte jag ingen skillnad. – Domare 

5 

… 

Shit vad svårt… Alltså, jag upplevde nog ingen skillnad, det är inget som jag kommer ihåg i alla 

fall. Hade det varit något speciellt som hände borde jag ju ha märkt det… Det är som vanligt 

liksom. – Domare 4 

 

Att respondenterna upplevde utbildningen och miljön som positiv är givetvis något att ta med 

sig då många delar av utbildningen fungerar tillfredsställande. Men när perspektivet vidgades 

från deras personliga upplevelser till mer allmänna reflektioner kom andra svar fram. 

 

Det är ju alltid fler killar än tjejer på sådant här. Det stör inte mig något, men andra kanske tycker 

att det är jobbigare. – Domare 1 

 

Att de som upplevde utbildningsmiljön som positiv kunde uppfatta att miljön inte passar alla 

vittnar om att det finns saker att göra för att skapa en mer inkluderande miljö. En framtida 

lösning skulle också, om möjligt, kunna vara att erbjuda ett bredare spektra av utbildningar. 

 

5.2.2.2 NEGATIVA ERFARENHETER  

Det var som nämnt även respondenter som upplevde utbildningen som negativ. Inte odelat 

negativ, men de upplevde på olika sätt att de inte fick samma bemötande som sina manliga 

kollegor i olika sammanhang. Svar som pekade på ojämställdhet i uttagningarna till 

utbildningen var vanligt förekommande. 
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Vi var ju ganska få tjejer där, sen så var det ju inga som var ditkallade som domare utan bara som 

assisterande domare. Vissa som var assisterande fick ju prova att döma matcher i slutet av helgen 

men jag tror inte att en enda tjej fick det… Det är ju tråkigt, jag menar, jag är ju inte sämre än 

någon av de andra som var där. – Domare 4 

 

Instruktörerna hade generellt ett bra bemötande mot deltagarna, men det fanns viss skepsis även 

till deras sätt att bemöta tjejer respektive killar.  

 

I: Hur upplevde du bemötandet från instruktörerna? 

D6: Alltså det var lika både för oss tjejer och killar tror jag. 

I: Så du tyckte att det var bra? 

D6: Ja, det kändes inte som att det gjordes skillnad, men man vet ju inte vad de säger bakom 

stängda dörrar. 

 

Denna generella misstro som respondenterna reflekterar över i citaten här ovan är givetvis inte 

ett bra betyg för utbildningsmiljön som den här utbildningen representerar. Men sett till 

intervjuresultaten fanns inte den största problematiken hos instruktörerna och kollegorna, utan 

hos lagen man skulle döma.  

 

Man märkte typ direkt att spelarna blev besvikna att det var en tjej som skulle döma, redan innan 

de hade sett hur bra man var… Det är ju inte så kul att bli bedömd utifrån det liksom…  – Domare 

2 

 

Precis som att respondenterna upplevde att de blev bedömda redan före sina prestationer 

upplevde de även kommentarer som de kopplade till sitt kön under matchernas gång. 

 

Även om det var ett tag sedan nu minns jag en situation speciellt. Jag var AD och så var det hörna 

i en match. När spelaren kom ut för att slå hörnan så sa han ”sätter jag den här är det för din skull”. 

I stunden blev jag lite smickrad och så, men det gav en dålig eftersmak liksom… En kille hade ju 

aldrig fått höra samma sak. – Domare 3 

 

Precis som respondenten säger blir det tydligt att kommentarer som dessa går att koppla till kön 

och inget annat. Något som av förklarliga skäl inte borde förekomma på en arbetsplats, vilket 

turneringen är för domarna som dömer matcherna.  

 

 

 



24 

 

5.2.3 UTBILDNINGENS UTVECKLINGSOMRÅDEN  

Både domarna som hade positiva erfarenheter av utbildningen och de som hade vissa negativa 

erfarenheter såg hur man skulle kunna utveckla utbildningen till att bli mer inkluderande för 

tjejerna som deltar. Alla respondenter fick svara på frågan ”Skulle man kunna förändra detta 

(genustänket) för att nå ett bättre resultat?”, och områdena var många. Bland dem var 

information en tydlig punkt som lyftes som utvecklingsområde. 

 

Ja absolut! Man skulle ju kunna börja med att informera lagen om att det är både tjejer och killar 

som dömer matcherna. Så kanske man kan slippa att spelarna suckar när de ser att det är en tjej på 

planen. – Domare 2 

 

Med den informationen kan man tänka sig att många problem skulle upphöra. Den här typen av 

bemötande kan givetvis sätta sig på psyket hos en person. Är man dessutom ensam eller i 

minoritet i en större grupp kan det mycket väl bli än jobbigare då man inte har någon att vända 

sig till. Tjejdeltagarna har varit i minoritet under turneringen i alla år de har deltagit, och även 

detta lyftes det åsikter kring. 

 

Vet inte… Man kanske kunde ha fler tjejer som deltagare, och fler tjejer som instruktörer också. 

Vi hade bara en kvinnlig instruktör där och det finns ju fler som borde kunna vara det. – Domare 

5 

… 

Vill man lyfta fler tjejer som dömer från distriktens håll skulle man ju kunna ställa krav att ett 

visst antal platser är reserverade för tjejer… Finns inte det kommer ju alltid killar gå före… – 

Domare 6 

 

När antalet blir så pass olika skapas vissa indirekta skillnader på tjejerna och killarna på plats. 

Dessa skillnader uppmärksammas och att även de positiva försöken att bemöta tjejer på rätt sätt 

kan slå fel ut. 

 

Alltså ibland så känns det som att de försöker göra bra saker men att det ändå inte blir bra. Att de 

sätter hela damteam på matcher får en ju att fundera på om det är för att vi är bra eller för att de 

vill göra ett statement med tjejer. Jag vill inte bli inkvoterad liksom. – Domare 6 

 

Citatet ovan vittnar om att instruktörerna vill väl och har en god tanke, men missar målet. En 

annan respondent berättar också om hur hon inte kände sig förstådd av instruktörerna utan blev 
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satt på matcher hon inte ville ha. Viket även det kan ha att göra med att instruktörernas välvilja 

i form av att dela ut tuffa och viktiga matcher blev missriktad. 

 

När jag var där så blev jag uttagen till matcher jag inte var redo för att döma… Jag hade inte velat 

ha dem egentligen men det kändes inte som att de lyssnade på mig. Alltså, ska en sån här 

utbildning få en att fortsätta ska man ju få göra saker man är trygg i. – Domare 3 

 

Många av utvecklingsområdena som nämns har att göra med representation och förståelse. 

Något som kan tänkas ha att göra med den maskulina jargong som finns när tjejerna hamnar i 

minoritet. Med svaren som handlade om den mixade utbildningen i åtanke fick respondenterna 

en alternativ utbildning presenterad för sig, som de sedan fick ta ställning till och utvärdera. 

 

5.3 HOMOGEN UTBILDNING  

Det andra utbildningsalternativet som presenterades är en utbildning i samband med 

turneringen Mästarcupen. I likhet med Sverigecupen spelas den av lag som är i topp i 14-

årsklassen i sina distrikt. Men skillnaden är att det istället för pojkar är flickor som spelar 

matcherna. Tanken med den här utbildningen är att den ska ha tjejdomare som målgrupp och 

att det ska vara kvinnliga instruktörer som håller i utbildningen. Detta fick respondenterna ta 

ställning till och de flesta var positivt inställda till förslaget. 

 

Ja! Det skulle vara jättebra! Tror att det är viktigt för tjejer som kanske har börjat döma rätt nyss 

att komma in i det på det sättet. – Domare 1 

… 

Ja, jag tror att det vore jättebra. Inte bara för domarna, men för spelarna också som får se att tjejer 

kan döma matcher, nu är det ju mest gubbar som dömer de matcherna. Lite ”om hon kan, kan jag 

också”. Det kan säkert få några av de som spelar att vilja börja döma. – Domare 6 

 

Respondenterna var som sagt positiva till detta och såg att det fanns möjlighet för det här 

konceptet att skapa positiva följder för fler än för domarna. Det fanns dock en annan syn på det 

hela, som innebar negativa konsekvenser för domarna snarare än positiva. 

 

Alltså, jag tror inte att det är jättebra… De placerar redan in oss tjejer i tjejfacket. Skulle man göra 

en sån här utbildning där bara tjejer är så blir det ju ännu mer så. Det kanske hade varit bra om 

man gjorde en tjejutbildning på en killturnering för att visa att vi också kan liksom. Annars tycker 

jag nästan att det kan kvitta typ. – Domare 4 
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Vad som presenteras ovan är de spontana tankarna kring en utbildning av det här slaget, men 

respondenterna fick också chansen att svara på vilka delar som skulle kunna vara positiva 

respektive negativa med den här lösningen mer specifikt. 

 

Jag kan tänka mig att det skulle vara bra för domarna som inte är så vana än. Så att de blir trygga 

liksom. Många tycker antagligen att det kan vara jobbigt att döma killmatcher och då är en sån 

här turnering ett bra steg på vägen så att man blir trygg först tror jag, innan man är med på typ 

Sverigecupen där killar spelar. Det dumma är väl att det blir som att man gör det tydligt att tjejer 

ska döma tjejer typ, och det är ju inte bra… Alla ska ju kunna döma alla liksom. Men man kanske 

kan komma runt det om man är tydlig med att det är ett steg på vägen och inte den enda vägen, 

typ. – Domare 6 

 

De positiva och negativa delarna går enligt den här respondenten ihop med varandra en del. På 

samma sätt som det är bra för tjejdomare att bli trygga i sin roll innan de ger sig på tuffare 

matcher kan det här konceptet vagga in dem i en falsk trygghet. Något som i längden kan leda 

till att de blir kvar i det smala facket som respondenterna anser att tjejer redan sitter i.  Att väga 

inre trygghet mot yttre förväntningar är en balansgång, men flera är inne på att det är just det 

som det handlar om. 

  

Jag tror att det är bra för tjejerna att få visa vad de kan utan att det är massa killar där som 

konkurrerar. Jag tror att man kan bli lite försiktig då. Men jag tror att det är viktigt att visa att tjejer 

och killar kan döma ihop ändå. Det är ändå så det ser ut när det är vanlig säsong, så man måste ju 

klara av det för att komma någonstans. – Domare 3 

 

Sammantaget upplevdes alltså turneringsförslaget som positivt, men att det finns risker med att 

skapa en utbildning av och för tjejer. Det är dock inte bara vid utbildningar som tjejdomarna 

måste förhålla sig till vissa utmaningar som deras manliga kollegor inte ställs inför, vilket nästa 

segment handlar om. 

 

5.4 DEN VARDAGLIGA VERKSAMHETEN  

Respondenterna fick beskriva sin vardagliga verksamhet som domare och alla var överens om 

att de inte mötte samma utmaningar som killarna. Ett sådant exempel var att få höra negativa 

kommentarer sagda till sig kopplat till sitt kön. 

 

Jag kommer ihåg en match speciellt när jag var AD och det var en målvakt som slarvade med 

insparkarna. När jag sade till honom så käftade han emot en hel del. I samma match i den första 
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halvleken när det var min killkollega som var AD för målvakten käftade han ingenting trots att 

han [kollegan] sa samma sak. Sen så har jag hört från publiken typ ”Du ska inte vara här, du är 

tjej.”, och det är ju inte kul. Det var ju allt sånt som fick mig att sluta tillslut. – Domare 3 

 

Att en miljö kan vara så tuff att den får personer att sluta med sitt dömande är givetvis oerhört 

negativt. Men en annan respondent har en idé om vad det kan bero på, och det handlar mycket 

om förväntningar på vem domaren ska vara. 

 

Jag hoppas att jag har fel nu, men det känns som att alla tror att domaren ska vara en man. Så 

länge som folk tror det kommer problemet med att få tjejer vill döma finnas i många år framöver. 

– Domare 2 

 

I svaret ovan pratar respondenten om förväntningar i kontakt med yttre faktorer (publik, spelare, 

ledare). Men det är inte bara i det fallet som det kan uppstå jobbiga situationer. 

 

En grej som kan bli himla jobbig är ju att man tvingas byta om ihop. Det hade inte jag tyckt hade 

varit så kul om jag kom som ny och skulle behöva byta om med två killar jag inte känner. – 

Domare 1 

 

De nämnda problemen här kopplas generellt till matchsituationerna. Men även generella tankar 

i domarkåren kan ställa till det för tjejerna som dömer fotboll. 

  

Alltså det största problemet som jag tycker är att det görs sån skillnad på killar och tjejer. Det ska 

antingen vara dam eller herr på både domare och matcher och det går typ inte att komma ifrån. 

Jag och alla andra tjejer blir förskjutna med typ två år för att vi inte får chansen på herrsidan. En 

kille kan få såna matcher sin första säsong på seniornivå. För mig tar det kanske tre år för att få 

samma chans. – Domare 4 

 

Den här respondenten vittnar om att tjejer som dömer fotboll redan har en lång uppförsbacke, 

men svårigheterna tar inte slut här, utan fortsätter ner till utrustningsnivå. Något som är en given 

förutsättning för att kunna göra ett bra arbete på planen. 

  

Ja men ta som i år till exempel när vi ska köpa nya kläder. De säger att det ska finnas damstorlekar 

men ändå finns inget. Redan där visas det ju tydligt att killar prioriteras högre. De kan kalla det 

Unisex hur mycket de vill, men alla vet att det inte är så. Sen när man tar det till matcherna… Alla 

har redan lägre respekt som det är för mig och sen får jag inte ens ha kläder som passar… Ibland 

önskar jag verkligen att jag var en kille. – Domare 4 
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Gemensamt för respondenterna är att de alla upplever att de har en tuffare väg fram än vad 

killarna har, vilket alla dessa citat stärker. Att det är en svår miljö att vara verksam i är tydligt, 

men de ser ändå positivt på hur man kan förändra klimatet för nästkommande generation 

tjejdomare.  

   

Jag tror att det är viktigt att man får döma med folk man känner till en början. Kanske är ännu 

bättre om det är tjejer till och med. Det är nog viktigt att få stöttning och peppning i början så att 

man kommer förbi den första tuffa tiden. Alltså det vore nog bra om de redan aktiva domarna 

kunde göra något, med stöttning och så för att få in fler. – Domare 1 

 

Mycket ligger på att de redan aktiva domarna tar ansvar för sina efterkommande. Något som 

lyfts flera gånger. 

 

D6: Men tänk vad bra det vore om det fanns ett sånt här fadderprojekt men bara med tjejer typ. 

Jag skulle tycka att det vore asroligt att vara med på en sån grej och det tycker säkert fler också. 

I: Tror du att tjejer kanske engagerar sig mer än vad killar gör i sånt här? 

D6: Ja, alltså det skulle inte förvåna mig. Som tjej har man haft så många utmaningar på vägen, 

så har man kommit någonstans så har man ett brinnande intresse och vill säkert göra det lättare 

för de som kommer efter. Så tänker jag i alla fall. 

 

Fadderskap och rollen som förebild tror respondenterna är viktigt för de som kommer bakom. 

Saknas förebilder är det svårare för tjejerna att över huvud taget förstå att det går att ta flera 

steg som domare. Vilket också nämns i intervjuerna. 

 

Jag tror att det är superviktigt att visa att tjejer också kan. Ge tjejer chansen på killmatcher och 

lyft fram det så att flera ser hur duktig man kan vara trots att man är tjej. Visar man bara upp allt 

som vi tjejer faktiskt kan så tror jag att mycket är vunnet, de måste bara våga tro på oss. – Domare 

3 

 

För att sammanfatta upplever alltså respondenterna att idén med den mixade utbildningen är 

bra, men bör förfinas för att passa fler. Vid sidan av den mixade utbildningen finns det utrymme 

för en homogen utbildning, framför allt för att stärka tjejer som är i början av sin domarkarriär. 

Det är dock viktigt att vara medveten om att ett koncept som detta kan slå tillbaka om det görs 

på fel sätt, då det bidrar till att befästa normen som säger att tjejer bara ska döma tjejer. I den 

vardagliga verksamheten kommer det finnas utmaningar och svårigheter kopplade till domarens 

kön. Men så länge som man skapar en trygg miljö med kollegor och personer omkring domaren 
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som kan stötta denne finns tillräckliga skyddsnät för att domaren ska klara av det tuffa klimatet. 

Sammantaget blir uppfattningen att många saker finns att göra, men att dessa saker är fullt 

möjliga att genomföra. Bara man ger rätt personer chansen i rätt sammanhang. 
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6. DISKUSSION 

6.1 RESULTATANALYS  

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när datan som har presenterats ska analyseras. Men 

den viktigaste av alla är givetvis att syftet fortfarande återfinns i analysen. Grundtanken med 

studien var att undersöka tjejdomares syn på utbildningsmiljön som erbjuds idag och om det 

skulle finnas något sätt att förbättra miljön och förutsättningarna för utveckling. Utöver det 

berörs tjejdomares vardagliga verksamhet då även den är viktig att ta hänsyn till när man 

undersöker hur utbildning och utveckling kan förbättras. Syftet har flera olika vinklar på 

undersökningen och lyfts i form av tidigare forskning, teori och frågeställningar. För 

enkelhetens skull presenteras således analysen i tre olika segment som kopplas till respektive 

område som har legat till grund för undersökningen. 

 

6.1.1 ANALYS UTIFRÅN TIDIGARE FORSKNING  

Tidigare presenterades forskning som berörde tjejers möjlighet till utveckling i könsmixade 

miljöer och hur de kunde hämmas av att vara verksamma på samma ställe som killar (Larsson, 

Fagrell & Redelius 2005). Tjejerna som varit respondenter i den här studien verkade inte ta 

skada av den mixade miljön, men förstod att andra kanske skulle kunna göra det. Därför såg de 

också positivt på att erbjuda en homogen miljö, om än inte som ett krav, utan för de som känner 

sig tryggare med den miljön för personlig och domarmässig utveckling. Även i Rostviks rapport 

(2011) pratas det om att tjejerna mår bäst av en kravlös och avslappnad miljö för tjejer att umgås 

i för att senare kunna utvecklas, vilket även Ekholm och Rhyd (2005) beskriver. I deras exempel 

undviks miljöerna som domineras av killar helt, något som givetvis är svårt att bedöma här då 

respondenterna tog sig till den killdominerade miljön. Det hade varit intressant att undersöka 

hur den här killdominerade miljön kan ”skrämma bort” tjejer som kanske annars hade varit 

intresserade av att vara en del av den. Men då dessa tjejer inte finns registrerade någonstans är 

de oerhört svåra att få tag på. I vilket fall som helst så kan man se att de här utvalda tjejerna inte 

har drabbats, men ändå förstår att det kan drabba andra.  

 

Det som Forbes, Edwards och Fleming (2015) beskriver om kvinnliga domare är en bild som 

förstärks av respondenterna. Framför allt i form av hur lagen visar en viss skepsis när de ser att 

en kvinnlig domare som ledare för matchen. Detta bidrar naturligtvis till den tuffa miljö som 

domarna möter vilket kan skapa många avhopp, något som en av respondenterna vittnade om 
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hade drabbat henne. Den här problematiken var något som även lyftes i Törners (2017) 

intervjustudie som undersökte varför domare slutar döma.  

 

Flera tidningsartiklar vittnar om den problematik som domare möter vilket inkluderar hot och 

våld (Danielsson, 2017; Deal et. al., 2017; Fiedler, 2016; Meisels, 2017). I motsats till detta 

visar flera vetenskapliga artiklar att domare trots problematiken är väldigt lugna och inte 

påverkas negativt av den stress och press de utsätts för (Gencay, 2009; Johansen & Haugen, 

2013; Rainey & Winterich, 1995). Med detta i åtanke visar resultaten i den här studien att 

domarna inte drabbades av hot och våld i samband med sin verksamhet. Däremot visades 

missnöje på andra sätt, som suckar och bristande respekt mot domarna. Dessa utmaningar 

visade sig ha större negativ effekt på domarna än vad Gencay (2009), Johansen och Haugen 

(2013) samt Rainey och Winterich (1995) beskriver i sina artiklar då det till och med ledde till 

att en av de tillfrågade slutade. Resultaten i den här studien återspeglar således snarare 

resultaten i Törners (2017) intervjuundersökning. Respondenterna upplevde skillnad i 

bemötande vilket givetvis inte är positivt för domaryrket i stort och att mycket finns att göra på 

området för att förbättra klimatet för framför allt tjejer som dömer fotboll. 

 

Något som från början inte lyftes i litteraturbearbetningen för den här studien var frågan om 

förebildskap. Trots att den vetskapen inte fanns inför undersökningen lyftes det som en av de 

viktigaste parametrarna för framgång. Finns inga förebilder är det svårt att vara den som går 

först. Respondenterna i den här undersökningen upplevde att det gärna får finnas någon som tar 

steget först så att man sedan kan följa i det kölvattnet snarare än att själv behöva bryta ny mark. 

En forskare som lyfter detta är Svender med sin avhandling Så gör(s) idrottande flickor: 

iscensättningar av flickor inom barn- och ungdomsidrotten (2012). Hon beskriver hur förebilder 

till stor del avgör vilka vägval unga idrottande tjejer gör, vilket enligt respondenterna i den här 

studien även gäller domare. De tror att spelarna under turneringen Mästarcupen kan bli 

inspirerade till att bli domare själva om de bara får se att det är möjligt. Den här tanken är viktig 

att minnas när man diskuterar problemet med att det är så få tjejer och kvinnor som dömer 

fotboll idag. Just förebildsfrågan kan antagligen fylla en ganska stor roll i lösningen på 

problematiken. 

 

Bäckström och Isakson (2014) beskriver inte bara vikten av förebilder, utan också vikten av 

vad förebilderna representerar och förmedlar. I deras artikel är det skejting som är idrotten, men 

säg att samma tänk går att överföra till fotbollen och att domare i så fall är förebilderna, är det 
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viktigt att de representerar något som är hållbart för framtiden. Flicklagen som spelar 

Mästarcupen idag har i väldigt liten utsträckning tjejer som domare. Betyder det att tjejer inte 

kan döma? Att många, om än indirekt, drar den slutsatsen vore inte konstigt. Med detta i 

beaktning känns representation av tjejdomare på Mästarcupen viktigare än någonsin. 

 

6.1.2 ANALYS UTIFRÅN TEORI  

Både i domarnas vardagliga dömande och i utbildningssammanhang, oavsett om man syftar till 

utbildningar som finns eller om man vill utveckla nya, visas tydliga mönster på hur tjejdomare 

behandlas. Något som på ett tydligt sätt går att koppla till genusordningen som Hirdman 

presenterar i sitt genuskontrakt (2003). Kontraktets tre principer bygger på olika sätt av 

”olikgörande” av mäns och kvinnors vardagliga verksamhet, i det här fallet idrotten, och 

representerar svaren som framkom i intervjuerna på ett bra sätt. Den första principen bygger på 

särhållande av män och kvinnor. Något som respondenterna vittnar om sker även vid 

tillsättningen av matcher. Då de upplever att tillsättarna går mer utifrån kön än vilken 

kompetens domaren har och hur det bromsar tjejerna i deras utveckling. Beslut kring vem som 

får olika matcher verkar tas över respondenternas huvuden då de uttryckligen pratar om att ”få 

chansen” på herr- eller pojkmatcher vilket vittnar om att det inte tillhör den ordinarie 

verksamheten att få döma herrmatcher. 

 

Den andra principen i genuskontraktet, som berör hur manligt (maskulint) kodade företeelser 

värderas högre än motsvarandra kvinnliga (feminina) företeelser kan tydligt kopplas till hur 

domarnas kläder behandlas. Hur det kan finnas en storlek som kallas unisex så länge som det 

bara finns en, men när det görs en till så blir den nya storleken en damstorlek. Det här vittnar 

om att den första unisextröjan med största sannolikhet var en herrmodell hela tiden. En av 

respondenterna (som kallades till utbildningen som assisterande domare) vittnar också om hur 

hon blev nekad att döma matcher som domare i slutet av turneringen trots att hennes manliga 

kollegor som var kallade som assisterande domare fick chansen till detta. Något hon inte 

kopplar till kompetens, utan snarare till att instruktörerna hellre plockar upp en killdomare till 

nästa nivå än en tjejdomare. Vad detta beror på är svårt att svara på, men det leder vidare till 

den tredje principen som behandlar hur alla i samhället bidrar till att befästa genusordningen i 

dess form. Vilket respondenterna upplever att instruktörerna gör i det här fallet. Det är inte 

heller bara vid tillfällena då tjejerna inte får chansen, utan även när de lyfts kan det uppfattas 

som ett utnämnande som kommer ”bara för att man är tjej” och som frångår kompetensen. Det 

blir en svår balansgång då tjejerna upplever att de å ena sidan inte får chansen bara för att de är 
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tjejer, men även när de får chansen kommer samma tankar till dem. Tankar som dessa kan 

givetvis leda till att tjejerna får en sämre självkänsla och inte vågar ta samma plats som en kille 

i motsvarande situation. Vilket stärks av dessa indicier som vittnar om att tjejerna och killarna 

som dömer fotboll inte deltar på samma villkor. 

 

Att hela tiden vara verksam i en miljö som bryter ner en blir givetvis jobbigt i längden. Vilket 

den homogena utbildningen skulle kunna vara en frizon från. Dock kritiseras lösningen till viss 

del, då den, helt i linje med den tredje principen i genuskontraktet skulle bidra till att cementera 

skillnaden på tjejer och killar i fotbollen. Givetvis måste man i det läget vända för och nackdelar 

emot varandra. Ibland kanske en allmän skillnad är bättre än att det ena prioriteras framför det 

andra. Detta leder in till Butlers heterosexuella matris (2007) som handlar om just olikgörande. 

Enligt den, så är maskulinitet hos män och femininitet hos kvinnor (heterosexuellt uttryck) de 

högst stående varianterna i matrisen. Tjejerna som håller på med fotboll, en maskulint kodad 

miljö fastnar i vägskälet mellan att vara högt stående som feminin och ”heterosexuell” eller 

lägre stående som maskulin och ”homosexuell”. Antingen så sätts de in i facket att de bara ska 

döma tjejer vilket skapar ett heterosexuellt uttryck. Eller så vill de göra mer än så, men ställs 

istället inför utmaningar som delade sovsalar och omklädningsrum vilket också är bevis på att 

det homosexuella uttryckets underordning. Matrisens världsordning fortsätter när 

respondenterna rör sig på matcher som spelas av pojkar och herrar, vilket är en maskulin miljö. 

Tjejdomarna bryter mönster med sitt homosexuella uttryck, vilket leder till att spelarna gör vad 

de kan för att skicka tillbaka tjejdomarna till det heterosexuella uttrycket genom att säga saker 

de aldrig skulle säga till tjejdomarnas manliga kollegor.  

 

Det görs också skillnad på bemötandet vid dessa herrmatcher, då de med ett heterosexuellt 

uttryck (killarna) bemöts med mer respekt i sin domarroll och deras beslut än vad tjejerna med 

det homosexuella uttrycket möts av. Det här blir extra tydligt med tanke på att tjejdomarna kan 

behöva höra kommentarer som ”Sätter jag den här är det för din skull”. Något som både 

respondenten och jag förutsätter inte drabbar en manlig domare på herrmatcher. Kommentarer 

som denna kan, precis som så mycket annat kopplas till Hirdmans andra princip där det manliga 

och maskulina värderas högre än det kvinnliga och feminina. Utifrån den här undersökningens 

teoretiska grund kan man således se att både Hirdmans genuskontrakt (2003) och Butlers 

heterosexuella matris (2007) har bäring i den verklighet som tjejdomare möter både vid 

utbildningar och i sin vardagliga verksamhet. 
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6.1.3 ANALYS UTIFRÅN FRÅGESTÄLLNINGAR  

Som avslutning blir det givetvis intressant att se hur frågeställningarna från studiens början 

besvarades av respondenterna och deras tankar. Den första frågeställningen berörde den mixade 

utbildningen och dess genusperspektiv, och sammantaget kan man se att utbildningen inte 

direkt genomsyrades av det här tänket och att det finns mycket att förbättra för att skapa en 

tryggare miljö för domarna. Förhoppningsvis helt utan kommentarer kopplade till deras kön 

eller uppvisat missnöje för det samma. Utbildning och information verkar vara den tydligaste 

lösningen på detta för att berätta för de inblandade lagen om vad som gäller och vilket 

uppförande som förväntas. Utbildningsmiljön som instruktörerna bidrog till upplevdes vara 

medveten, men även här kommer representation och förebilder in i bilden. Med fler kvinnliga 

instruktörer och fler deltagande tjejer skulle tryggheten och gruppsammanhållningen öka vilket 

skulle bidra till att större fokus kan ligga på utbildningen och mindre på allmän oro. 

 

De tillfrågade respondenterna trodde att det skulle finnas en plats att fylla för ytterligare 

utbildningar vilket skulle bidra till en bredare målgrupp och att fler kanske i sin tur fortsätter 

längre. Den här tesen stärks av att tjejerna upplevde det som en ära att bli uttagna till 

Sverigecupens utbildning. Representation och förebildskap återvänder även här då tjejerna tror 

att de skulle kunna göra stor skillnad för de deltagande flicklagens intresse av att börja döma 

fotboll. Det enkla svaret på frågan om man genom specifika utbildningar kan öka antalet tjejer 

och kvinnor som dömer fotboll blir således ja. Men risken med att ”bara” låta tjejer döma tjejer 

är viktig att lyfta då många av respondenterna nämnde det som ett problem. Trots det upplevdes 

möjligheten till en homogen utbildning ändå som viktigt för att tidigt i tjejers domarkarriärer 

stärka dem så mycket att de vågar ta nästa steg. Finns stöttningen och förebilderna trodde 

respondenterna att det kan bidra till att antalet kvinnliga domare stärks över tid. Något som även 

återfinns i svaret på den sista forskningsfrågan som berör antalet tjejdomare och vilket klimat 

de möter vid sina ordinarie matcher. Respondenterna svarade på ett sätt som leder in tankarna 

i en positiv spiral; finns tjejdomare som förebilder kommer fler vilja utbilda sig, utbildar sig 

fler kan man skapa starkare nätverk för tjejerna och ge dem en starkare röst i kollektivet, när 

fler tjejdomare finns kommer de, i en drömvärld bli så pass vanliga att pojk- och herrspelare 

inte längre ser det som en konstighet att stöta på tjejer i mittcirkeln inför match. 

  

Man kan alltså säga att allt i slutändan handlar om representation, förebilder och ett starkt 

kollektiv. Detta är inget som nås över en natt, men med hårt kämpande och en vilja att göra 

skillnad är det inget omöjligt uppdrag som svensk fotboll står inför. 
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6.2 METODDISKUSSION 

Den valda metoden för arbetet var en kvalitativ intervjuundersökning med en semistrukturerad 

intervjuguide som hjälpmedel. Syftet med arbetet var att undersöka domares personliga 

upplevelser av utbildningsmiljöer, vilket gjorde att metoden klarade sin uppgift på ett fullgott 

sätt. Intervjuguiden fungerade bra som hjälpmedel och semistrukturen var nyttig för att kunna 

fånga upp olika underteman på de olika kategorierna. Att det var mitt ansvar att leda intervjun 

vidare då följdfrågorna inte var utskrivna i guiden, ledde till att jag i rollen som intervjuare 

tvingades vara alert och uppmärksam på vilka saker som var viktiga för respondenterna att 

berätta om. På det sättet kunde jag också djupdyka ner i områdena som skulle komma att vara 

viktiga för utfallet av studien.  

 

Urvalet för studien var ganska smalt då det endast fanns sju stycken domare som passade in på 

kriterierna som fanns för respondenterna. Av dessa sju kom sex stycken till en intervju vilket 

får anses vara ett bra resultat. Att så många faktiskt ställde upp kan bero på min personliga 

relation till domarna. Det finns både för och nackdelar med att jag som undersökningsledare 

har en relation till respondenterna, men precis som tidigare nämnts så tror jag att det i det här 

fallet var till en större fördel än nackdel. Respondenterna kunde öppna upp sig för mig med 

vetskap om att jag har mött samma utmaningar som de beskriver, vilket jag tror skapar en större 

trygghet än om de hade pratat med någon utan insyn i den problematiken som finns. Min 

bakgrund kan dock göra att jag tolkar resultatet på ett färgat och subjektivt sätt snarare än ett 

objektivt, men med vetskapen att den risken finns tror jag att mycket är vunnet då det inte är 

något som har försökts döljas i processen utan har varit tydligt och transparent. 

 

Bias undveks genom att inte ställa ledande frågor, utan vid alla frågekategorier be 

respondenterna att lyfta både för och nackdelar med den givna frågeställningen. Hade fokus 

bara varit på det positiva eller negativa hade resultatet inte blivit så nyanserat som när både för- 

och nackdelar efterfrågades. Ytterligare en viktig del för att undvika bias-problematik var att 

till att börja med efterfråga generella reaktioner på frågeställningarna i intervjuerna för att redan 

tidigt få en bild av vad respondenterna hade för första tanke kring frågorna som ställdes. Hade 

den första frågan per frågekategori varit ställningstagande i antingen positivt eller negativ 

bemärkelse hade det kunnat skapa en felaktig känsla hos respondenten för frågekategorin vilket 

inte var avsikten för undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Metodens tillkortakommanden kan vara att det lilla urvalet blev beroende av hög svarsfrekvens. 

Då det är en kvalitativ intervju är ett brett underlag inte viktigt per se, men för att nå så många 

nyanser som möjligt, och således ge resultatet mer bäring var ambitionen att få en så hög 

svarsfrekvens som möjligt. I det här fallet blev också svarsfrekvensen hög, men risken fanns att 

det inte skulle vara så många som ställde upp och då hade studiens validitet sjunkit. Det kan 

vara farligt att ha så små marginaler i den här typen av undersökning men eftersom det fugerade 

i det här fallet uppstod aldrig problemet. Ytterligare en nackdel skulle kunna vara att alla 

intervjuer inte hölls på samma sätt. Hälften (tre stycken) var via telefon och den andra hälften 

(tre stycken) var öga mot öga. Jag föredrar en fysisk intervju då ansiktsuttryck och kroppsspråk 

försvinner över telefonen. Risken finns också att respondenterna inte är helt fokuserade på 

intervjun ifall de tar samtalet när de gör något annat under tiden vilket kan ta fokus. Detta hade 

kunnat undvikas med högre krav på respondenten vid en telefonintervju, men för att inte riskera 

att skrämma bort respondenterna ville jag skapa en mer avslappnad situation vid tillfället för 

intervjun. Jag inbjöd till en fysisk träff med flera stycken, men de kände inte att de hade tid för 

detta. Istället för att släppa de respondenterna helt upplevde jag att det var en bättre lösning att 

erbjuda en telefonintervjuer för att fortfarande få höra deras tankar och upplevelser. 

 

Jag ser processen vid intervjuandet som något som alltid kan utvecklas. Min roll som intervjuare 

uppfylldes antagligen bättre den här gången än vad den någonsin har gjort tidigare, men 

uppfylldes också sämre än vad den någonsin kommer göra. Att se sina egna 

tillkortakommanden och utvecklingsområden är viktigt för att fortsätta kunna förbättra sig i sin 

roll, såväl som intervjuare som i andra sammanhang. 

 

6.3 SLUTSATS  

Sammantaget är det tydligt att utbildningsmiljön som finns idag inte är så inkluderande som 

den skulle kunna vara. Domare behöver fortfarande passa in i en väldigt trång mall för att kunna 

ta del av utbildningar på bästa sätt. Om en domare inte passar in i mallen finns risken att han 

eller hon antagligen inte kan ta till sig utbildningen då så mycket annat, som rädsla för glåpord, 

tankar kring ombyte och sovplatser tar upp både tid och tankekraft som gör att fullt fokus på 

utbildningen inte längre är möjligt. Med detta i åtanke kan man tänka sig att det bör finnas 

utrymme för fler utbildningsformer som har en annan målgrupp och ett annat tänk än det 

traditionella. För att i större utsträckning undersöka hur behovet av en homogen 

domarutbildning för tjejer ser ut skulle denna kvalitativa undersökning kunna kompletteras med 

en kvantitativ sådan som snarare tar avstamp i mängd och siffror än i personliga upplevelser. 
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Frågeställningar för en sådan undersökning kan vara hur efterfrågan för en sådan utbildning ser 

ut, hur de utbildningar som finns idag upplevs av tjejdomare samt vilka saker som är viktiga 

för en utbildning att lyfta för att locka och behålla fler tjejer till fotbollen.  

 

Något som tidigare nämndes i den här undersökningen var att det vore intressant att höra killars 

syn på genusproblematiken finns för att få en klarare bild av hur medveten domarkåren i stort 

är. Även detta skulle kunna vara ett uppslag för en undersökning i framtiden. När killars 

inverkan på och förståelse för klimatet diskuteras vill jag återkomma till att det vore intressant 

att höra mer om vad tjejer som aldrig tog sig till domarkåren och klimatet som finns där ser på 

killar och deras närvaro. Vet man vikten av den kan man också utforma utbildningarna i 

framtiden för att passa fler. Respondenterna i studien pratade mycket om att förebilder är en 

viktig del i både deras och andras potentiella domarutövande. Detta är ett faktum som jag inte 

har tagit i beaktning tidigare och det vore intressant att även här djupdyka i hur stor betydelse 

förebilder faktiskt har. Detta kan göras både i kvalitativ och kvantitativ form, men i första hand 

skulle det vara intressant med en kvantitativ undersökning bland tjejer som ännu inte är 

fotbollsdomare, och hur stor betydelse det skulle ha för dem om de hade någon att se upp till. 

 

Det görs fortfarande stor skillnad på tjejer och killar i deras utövande och alla instanser är med 

och bidrar till detta då både lag, ledare, enskilda spelare, tillsättare, instruktörer och förbund 

upprätthåller de ”regler” som finns. Detta gör att genusdebatten fyller ett stort syfte i 

sammanhanget och är oerhört viktig att belysa. I samhället görs många insatser för att bjuda in 

tjejer och kvinnor till mansdominerade fält, och det samma borde eftersträvas inom fotbollen. 

Precis som Riksidrottsförbundet (2017a) skriver i Strategi 2025 måste vi alla, tillsammans 

sträva efter jämställdhet för en framgångsrik idrott. 

 

 

. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

 

 

 

 

Karlstad 2018-05-01 

Hej!  

 

Jag heter Amanda Törner och läser sista terminen på Karlstad Universitets idrottsvetenskapliga 

program. Jag skriver just nu mitt examensarbete som avser att undersöka vilken hänsyn som tas 

till genus under fotbollsdomarutbildningar. Den utbildning som undersöks är Sverigecupen i 

Karlstad och jag kontaktar dig med tanke på ditt deltagande där. Fokus under intervjun kommer 

ligga på dina upplevelser från utbildningssituationen och vilka eventuella förändringar du skulle 

vilja se för att bättre anpassa en utbildning efter dina behov.  

 

Intervjun kommer ta ca 30 minuter och genomföras inom de närmaste veckorna. De svar som 

lämnas vid en intervju kommer behandlas helt konfidentiellt utan möjlighet att spåra dem 

tillbaka till lämnaren vilket sker genom avidentifiering. För att underlätta arbetet med analysen 

kommer intervjuerna spelas in, men inspelningarna kommer endast höras av mig personligen 

och kommer inte föras vidare till tredje part. Det går när som helst under intervjun att avbryta, 

och alla frågor behöver inte besvaras ifall du som respondent av någon anledning inte vill. 

Eventuella frågor kring upplägg besvaras av mig på mail (amanda.torner@hotmail.com) eller 

via telefon (0705-93 42 87), hoppas att du finner ämnet intressant och skulle vilja delta. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Törner 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder 

 Tid som domare 

 År på mixad utbildning 

 

Mixade utbildningen 

 Hur upplevdes det? 

o Fördelar? 

o Nackdelar? 

o Vad saknades? 

 Tankar kring utbildningens genusperspektiv 

o Var märkets det? 

o Var märkets det inte? 

o Skulle man kunna förändra detta för att nå ett bättre resultat? 

 

Homogen utbildning 

 Om det fanns, hade det varit bra? 

o Varför/varför inte? 

o Fördelar? 

o Nackdelar? 

 

Den vardagliga verksamheten 

 Vilka utmaningar möter/mötte du i ditt vardagliga dömande? 

 Vad kan man göra för att öka antalet kvinnliga domare? 

 

Övriga frågor 

Tack och hej! 

 


