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Sammanfattning 

 

På en fotbollsplan spelas matcher mellan två lag, och det är spelarna i de lagen som får nästan 

all uppmärksamhet. Men det finns faktiskt ett tredje lag på planen; domarteamet. Domarteamet 

är det lag som nästan bara omnämns i negativa sammanhang och således nästan aldrig i positiva. 

Den här studien handlar om lagets ”lagkapten”, huvuddomaren. Vem är han? Vad får han utstå? 

Vad är det som gör att han orkar fortsätta? 

 

Tidigare forskning vittnar om att domaryrket kan vara ett oerhört pressat sådant, med flera olika 

stressorer som spelare, ledare och på högre nivå också supporters och media (Nyberg, 2000; 

2002). På grund av allt detta har det i den här studien lyfts åsikter och upplevelser från domare 

som är aktiva i Allsvenskan i Sverige, och vissa också på internationell nivå. Intervjuer har 

genomförts, samt en enkätundersökning för att kunna jämföra domarnas upplevda yrkesroll 

med deras känsla av sammanhang, med utgång från Aaron Antonovskys KASAM-teori (känsla 

av sammanhang). 

 

Resultatet visar att ja, det finns ett samband mellan en framgångsrik domarkarriär och en hög 

känsla av sammanhang, samt att de intervjuade domarna lägger ner oerhört mycket tid på sitt 

yrke, och dessutom får utstå hot på grund av deras val av arbete. Man kan därför dra slutsatsen 

att det krävs en viss typ av människa för att nå den absoluta toppen som domare.  



 

 

Abstract 

 

On a football field games are played between two teams, and the players of these teams get 

almost all of the attention. But there is another team on the field, the team of referees. The 

referees get mostly negative criticism, and are almost never mentioned in a positive way. This 

study is all about the teams’ captain, the main referee. Who is he? What does he have to go 

through? What makes him continue in his career? 

 

Earlier studies have shown that the work you do as a referee can be very stressful, with a lot of 

stressing factors coming from the players, the coaches, and at a higher level supporters and 

media (Nyberg, 2000, 2002). Because of all this, this study shows opinions from active referees 

in Allsvenskan in Sweden, and from some which are active on an international basis as well. 

Interviews have been made and a survey to compare the referees experiences with their sense 

of coherence, from Aaron Antonovskys theory SoC (Sense of Coherence). 

 

The results are showing that yes, there are connections between a successful career as a 

referee and a high level of sense of coherence, and that the interviewed referees’ spend a huge 

amount of time to be able to perform. Even though they try their hardest, they have to deal 

with threats in their daily work. Therefore, you can find the conclusion that you need to have 

a certain type of personality to be able to make it as a referee.
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Idrott är något som engagerar väldigt många människor världen över idag, och då framför allt 

lagidrotten, där fotboll är den största (www.biggestglobalsports.com, 2015). Fotboll spelas på 

många nivåer, allt ifrån Korpen-matcher på den lokala grusplanen till Champions League-

finaler på stora arenor inför miljonpublik. Vad som är gemensamt för dessa matcher – och alla 

matcher där emellan – är domaren.  

 

Domare finns, precis som spelare, på alla nivåer inom fotbollen, och ställer upp helt utan 

möjlighet att gå vinnande ur en match, men med vetskapen om att stora negativa följder kan 

komma ifall man råkar se fel sak i fel ögonblick. Trots detta finns det de domare som kämpar 

på, och så småningom når toppen. Hur dessa människor arbeta i det klimatet? Vad är 

anledningen till att de orkar kämpa på hela vägen? Hur ser det ut när man har nått toppen? Är 

det värt det? 

 

Det här arbetet avser att svara på de frågorna. Via intervjuer av domare på nationell elitnivå har 

jag som författare försökt kartlägga vilka utmaningar som en elitdomare ställs inför i sitt yrke. 

Hur han ser på den press han blir utsatt för från media, spelare, supportrar och andra krafter, 

och vilket arbete som läggs ner i förhållande till hur mycket man får ut av domarrollen. Parallellt 

med detta har en enkätundersökning gjorts där domarna fick svara på frågor för att bedöma 

deras KASAM (känsla av sammanhang) enligt Aaron Antonovskys (2005) modell. Detta 

gjordes för att se om det finns ett eventuellt samband mellan ovanstående parametrar för att på 

så sätt visa hur man skulle kunna jobba med domare på väg framåt i karriären för att de ska 

orka med de allt högre kraven som hela tiden ställs, ju högre upp i seriesystemet man klättrar. 

 

Det finns inte speciellt mycket forskning på domarområdet idag, men de som ändå har forskat 

kring domare och deras sits har i många fall på olika sätt fokuserat på det ofta psykiskt 

påfrestande bemötandet som domare ofta får i samband med matcher de dömer. Saker som våld 

och hot om våld kan i många fall vara en domares vardag och detta har ett antal forskare tagit 

fasta på. (Åslund, 2011; Taylor, Daniel, Leith, & Burke, 1990; Gencay, 2009; Burke, Joyner, 

Pim, & Czech, 2000; Nyberg, 2000, 2002)

http://www.biggestglobalsports.com/
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Efter att ha läst in mig på den forskning som finns så upplever jag att det arbete jag nu har 

skrivit inte finns representerat. En studie med utgångspunkt i domarnas roll i domaryrket idag, 

med allt de kan få utstå, kopplat till en KASAM-undersökning som bedömer vilken 

personlighetstyp domaren i fråga har, och om det finns någon koppling mellan en framgångsrik 

domarkarriär och en hög KASAM. Man kan också, med hjälp av denna studie se vilka 

delmoment som domare bör jobba med för att klara av den press som ställs på högre nivåer. 

Vilket skulle kunna leda till en kompletterande domarutbildning parallellt med den som finns 

idag. 

 

1.2. Syfte  

 

Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse för hur domare på elitnivå förhåller sig till 

den eventuella press han utsätts för i sitt yrke, samt se om en viss personlighetstyp är bättre 

lämpad för en domare än en annan. Arbetet syftar också till att kartlägga vägen fram till 

eliten, samt se hur yrkesutövandet ser ut idag. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Frågeställningarna som behandlas i uppsatsen är: 

 Finns det ett möjligt samband mellan en framgångsrik domarkarriär och en hög 

KASAM? 

 Vilken typ av press kan en domare utsättas för i sitt arbete? 

 Vilket förhållande anser de tillfrågade domarna finns mellan arbetsbelastning och 

belöning?  
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2. LITTERATURBEARBETNING 

 

2.1 Forskningsläget 

 

I nuläget finns inte speciellt mycket forskning på området domare. Men de arbeten som ändå 

bör nämnas är Hot och våld mot fotbollsdomare - En enkätundersökning i Värmlands 

fotbollsdistrikt samt Orsaker till hot och våld mot fotbollsdomare - En intervjustudie i 

Värmlands läns fotbollsdistrikt (Nyberg, 2000, 2002). Forskningen undersökte domares roll 

och i vilken grad de blir utsatta för hot eller våld i yrkesutövandet. Resultaten i studierna visade 

att det främst är yngre domare som utsätts för hotfulla och/eller våldsamma upplevelser i 

samband med matcher. Det framkom också att en av de största anledningarna till att hotfulla 

och våldsamma situationer uppstår är regelokunskap bland utövarna, samt att de tillfrågade 

domarna ansåg att det var värre när de blev utsatta av spelare och ledare än om de blev det av 

publiken.  

 

Det senare av de två arbetena hade ett sekundärt syfte, där författaren avsåg att undersöka 

domares inställning till livet, om de överlag sågs som optimistiska eller pessimistiska. De 

undersökte också vad det är som driver domarna till att fortsätta med sina karriärer trots alla 

påhopp. Dessa utgångspunkter har jag tagit fasta på i mitt arbete, och har genom det försökt 

hitta samband mellan en god livssyn (KASAM) och en framgångsrik domarkarriär.  

 

2.2 Begreppsförklaringar 

 

2.2.1 Stress och press 

 

Stress används i folkmun som ett ord för en känsla av att man inte hinner med något man ska, 

men i denna studie är det inte det som avses. Vad begreppet istället används som är det man 

utsätts för av stressorer, i detta fall media, publik och spelare. Press i sin tur är reaktionen på 

stressen, hur man mår och hur det känns. Upplevs någon press över huvud taget, eller är man 

så pass bra på stresshantering att pressen aldrig uppkommer? Stress är alltså det som eventuellt 

leder till press, och inte känslan av att inte hinna med något (Währborg, 2009).  
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2.2.2 KASAM 

 

En stor del av denna undersökning bygger på Aaron Antonovskys tankar kring känsla av 

sammanhang (KASAM). Ett begrepp som myntades av honom efter att ha undersökt hur 

kvinnor som överlevt Förintelsens koncentrationsläger bemötte klimakteriet. Teorin bygger på 

tre stycken stöttepelare och avser genom att ställa frågor kunna avgöra om en person har goda 

förutsättningar (hög KASAM) eller sämre förutsättningar (låg KASAM) för att klara av en 

uppgift som de ställs inför (Antonovsky, 2005). 

 

Anledningen till att just denna modell valdes är för att se ifall det går att hitta samband mellan 

personer som har lyckats i sitt yrke och som har en hög känsla av sammanhang. De tre 

stöttepelarna som teorin bygger på är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Begripligheten handlar om att man som person har en tro på att saker händer i en viss ordning 

som är lätt att förutse och lätt att begripa. Tack vare en begriplig ”världsbild” kan man också 

med enkelhet förutse vidare händelseförlopp, och enligt Antonovsky må bättre. 

 

Hanterbarhet är en tro på att man kan klara av att genomföra saker på ett bra sätt oavsett vilka 

utmaningar man ställs inför. Att man vet om sina egna begränsningar, och vad som krävs av en 

i olika sammanhang. Hanterbarheten handlar också om att man ska veta vid vilka tillfällen man 

kan behöva be om hjälp med något, och att man på ett bra sätt kan göra det, utan att för den 

skull må dåligt av en eller annan anledning. 

 

Meningsfullheten handlar om en persons dagliga liv och sysslor, och man får i testet bedöma 

om dessa aktiviteter är något som gör en glad, eller om det är något som bidrar till ett sämre 

mående. Enligt Antonovsky är det meningsfullheten som är det viktigaste för att en person ska 

anses ha hög KASAM. Han gör bedömningen att om en person inte tycker att de uppgifter man 

ställs inför fyller någon mening, så kommer det i sin tur leda till att de blir både svåra att hantera 

och begripa.  
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Alla dessa delbegrepp i Antonovskys teori skapar tillsammans en salutogen livssyn, med fokus 

på det positiva och ”välmåendefrämjande” som förekommer i ens liv. Så att istället för att 

undvika saker som gör att man mår dåligt så ska man fokusera på det som får en att må bra 

(Antonovsky, 1979, 2005). 

 

2.3 Ordförklaringar 

 

2.3.1 Stegutbildning 

 

Som domare genomför man olika steg för att få behörighet till att döma högre upp i 

seriesystemet. Stegen är graderade 1-5 där man efter steg ett får döma seniorfotboll, steg tre får 

döma de lägst rankade förbundsserierna (herr div 3, dam Elitettan), och efter steg fem döma 

Allsvenska matcher (herr), samt matcher på internationell nivå. Detta avser huvuddomarrollen 

(SvFF, 2016). 

 

2.3.3 Cost/Benefit 

 

Cost/Benefit avser förhållandet mellan hur mycket arbete man behöver lägga ner för att nå ett 

visst resultat och vad man får ut av ansträngningen man genomfört. Begreppet går att applicera 

på flera olika områden. ”Cost” kan vara både utgifter, tid, träning med mera. ”Benefit” kan vara 

inkomst, känslomässiga och sociala vinster. Vad som är cost respektive benefit är väldigt 

individuellt och kan skilja sig åt mellan olika personer. Cost/benefit-modellen används också i 

större sammanhang, som exempelvis samhällsplanering (Lindvall, 2011). 
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3. METOD 

 

3.1 Design 

 

Den valda metoden för undersökningen är kvalitativa intervjuer med hjälp av en semi-

strukturerad intervjuguide (se bilaga 1), samt en enkätundersökning genomförd i samband med 

intervjutillfället. Majoriteten av intervjuerna genomfördes via telefon, då logistiska orsaker 

satte hinder för ett möte. Fördelarna med kvalitativa intervjuer är att man som frågeställare kan 

få mer utförliga svar än vid en kvantitativ intervju. Man kan dessutom diskutera kring 

eventuella oklarheter, vilket gör att svaren man får är mer homogena än vid en kvantitativ 

undersökning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Nackdelen kan vara att respondenten vid en intervju öga mot öga har svårare att svara på vissa 

tyngre frågor, än om man hade haft ett svarspapper framför sig. Ytterligare en svårighet när 

man använder sig utav en intervjuguide är att frågorna kan komma att ställas på olika sätt. Men 

med tanke på valet av område samt frågeställningar överväger de positiva effekterna de 

negativa vid val av metod. 

 

Enkäten som användes är ett test designat av Aaron Antonovsky (2005), mannen bakom 

KASAM-teorin, som är den teori som har använts i det här arbetet. Att använda sig utav både 

enkät och intervju kan vara förvirrande för personen som intervjuas, men i sammanhanget 

visade sig denna metod vara ett bra sätt att gå tillväga. En positiv följd med valet är de mätbara 

resultat som kan ställas mot, och jämföras med svaren som framkom ur intervjuerna. Syftet med 

studien är inte på något sätt att generalisera, trots att enkätmetoden ofta anses vara just ett 

verktyg för ett allmängiltigt resultat (Hassmén & Hassmén, 2008), men med tanke på hur den 

används ger den endast en bild av hur det skulle kunna vara, och inte nödvändigtvis hur det är.  

 

3.2 Urval 

 

Undersökningen handlar om svenska domare på elitnivå, med begränsningen huvuddomare i 

Allsvenskan. Tolv stycken domare tillfrågades, och fem stycken svarade att de ville, och hade 

möjlighet att delta. Att de tillfrågade är så få beror på att syftet och frågeställningarna är avsedda 

för den absoluta toppen inom idrotten. Alla tillfrågade var män, och åldersspannet var 25-45 år.   
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Urvalet kan ses som smalt, men med tanke på vilken yrkesgrupp som efterfrågades fanns det 

inga andra vägar att ta.  

 

Trots att arbetet endast har utgått ifrån ett fåtal individer så har flera olika grupper inom den 

Allsvenska domarkåren representerats. De som är nya i sammanhanget och strävar uppåt. De 

som är etablerade och nöjda med sin plats, samt de som inom en snar framtid har tänkt att 

avsluta den aktiva karriären. 

 

Det var endast män som intervjuades i denna studie, men hade det funnits kvinnliga elitdomare 

i Allsvenskan hade såklart även de blivit tillfrågade. Anledningen till att inga domare i 

Damallsvenskan tillfrågades beror på att domare i den ligan inte har samma förutsättningar 

(ekonomi, medialt intresse med mera) som de som dömer Allsvenskan. Vilket skulle göra att 

gruppen inte blir tillräckligt homogen för att få svar på de frågor som arbetet behandlar. Man 

skulle kunna ställa de båda grupperna mot varandra, men det skulle vara en annan 

undersökning. 

 

3.3 Mätinstrument och intervjuguide 

 

Till den kvalitativa delen av undersökningen användes en semistrukturerad intervjuguide (se 

bilaga 1). Först ställdes bakgrundsfrågor om ålder, och hur länge man har varit aktiv som 

domare, för att få en bild av vem personen i fråga var. Därefter ställdes frågor med fokus på de 

första åren som domare, hur personen i fråga kom i kontakt med domaryrket, och ifall domaren 

under sina första år som aktiv stött på några nämnvärda med- eller motgångar.  

 

Den tredje delen av intervjun fokuserades på yrkesutövandet idag och vilka utmaningar man 

ställs inför, samt en frågeställning om man får ut tillräckligt av rollen som domare i förhållande 

till hur mycket arbete som läggs ner. Slutligen presenterades frågeformuläret KASAM 13 (se 

bilaga 2) där respondenten fick svara på frågor om hur de ser på olika händelser/situationer 

(begriplighet), på livet (meningsfullhet) och på oangenäma situationer (hanterbarhet) 

(Antonovsky, 2005).  
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3.4 Genomförande och databearbetning 

 

Tanken inför undersökningen var att intervjua respondenterna öga mot öga, men på grund av 

långa avstånd och fullbokade scheman märktes det snart att det var lättare att använda sig utav 

telefon/Skype-intervjuer. På grund av de rådande omständigheterna anpassades 

intervjutillfällena till respondenterna. Vilket ledde till att endast en av de fem intervjuerna gick 

att föra öga mot öga. Den avsatta tiden var 20-40 minuter per tillfälle, och det visade sig vara 

en bra uppskattning då alla samtal föll inom tidsramen. Inför intervjuerna fick deltagarna 

tillgång till ett följebrev som beskrev varför de blivit tillfrågade, samt vad som skulle diskuteras 

under samtalen. Det bästa för undersökningen vore ifall alla intervjuer hade gått att genomföra 

fysiskt. Men med tanke på omständigheterna fungerade sättet som intervjuerna genomfördes på 

bra. Eftersom vi bestämde en tid för telefonsamtalen kunde de se till att vara förberedda på 

sättet som de ville, och befinna sig på en plats som de var bekväma att vara på.  

 

Under samtalens gång gjordes anteckningar kring respondenternas svar, samt att allt som sades 

spelades in för att intervjuerna sedan skulle kunna transkriberas. Detta gjordes för att korrekta 

citat skulle kunna användas i arbetet. Inget bortfall förekom och alla intervjuer gick att använda 

sig av i skrivandet av arbetet.  

 

under transkriberingens gång hittades olika ”teman” på samtalen, samt ”kategorier” av svar som 

återkom flera gånger oavsett vem som intervjuades. Något som ledde till att dessa kategoriska 

svar kunde ses som gemensamma för alla inblandade, och därför trovärdiga och valida att 

använda i arbetet. Enkätsvaren användes främst för att spegla den aktuella personens 

personlighet, och inte för att analyseras på ett kvantitativt sätt. Svaren avser endast att ge 

exempel på hur ett KASAM-värde kan se ut, och inte för att ge en allmängiltig bild av hur något 

ska vara.   
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3.5 Reliabilitet och validitet 

 

Med tanke på tidsramen får de fem kvalitativa intervjuerna som genomfördes anses vara 

tillräckliga för att ge en god grund för det vidare arbetet. Respondenterna har ställt upp frivilligt 

och vetat om vad som har förväntats av dem, samt känt till vad frågorna handlat om, vilket gör 

att resultaten kan anses vara tillförlitliga, då ingen av respondenterna borde ha någon anledning 

att ljuga. Med det sagt så är jag ingen van intervjuare, vilket kan vara något som ligger 

undersökningen i fatet, ifall jag (av misstag) har ställt ledande frågor, eller varit oklar i mina 

formuleringar. Några sådana problem upplevdes dock inte under samtalen med respondenterna, 

så förhoppningsvis uppfattades intervjuerna så neutrala som möjligt i den svarandes ögon. 

Eftersom att det inte är fakta, utan upplevelser och tankar kring dessa som efterfrågas i arbetet, 

så är min enda skyldighet till de intervjuade domarna, då de har öppnat sig för mig i förtroende, 

och därför är jag skyldig att hantera deras uppgifter med största varsamhet (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

 

Alla respondenter informerades om varför de blivit tillfrågade om att delta, hur utfrågningen 

skulle gå till, samt vilken typ av frågor som skulle ställas. Det var inget tvång om deltagande, 

utan allt skedde på frivillig basis med möjligheten att när som helst avbryta intervjun ifall det 

skulle önskas. Ingen mer än jag som författare av detta arbete får ta del av vad som sägs, vilket 

gör svaren konfidentiella, och de ska inte på något sätt gå att härleda till en enskild person. Det 

som sägs kommer bara användas för detta arbete, och inte i några andra sammanhang. I och 

med dessa åtgärder har arbetet skrivits i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för 

kvalitativa undersökningar, som gäller som kutym i kvalitativ metod.   
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4. RESULTAT 

 

4.1 Karriärens början 

 

4.1.1 Vägen fram 

 

Gemensamt för alla domare var att de hade genomfört flera olika stegutbildningar för att nå dit 

de är idag. Många hade också tidigare varit aktiva som spelare, och i första hand satsat på en 

karriär som fotbollsspelare snarare än som domare.  

 

Jag satsade ju på att bli fotbollsspelare, men när jag insåg att jag inte kunde ta mig till de stora arenorna på 

det sättet valde jag att fokusera på dömningen. Skriv blockcitaten så här. 

  

Stöd från familj och klubbar har varit viktigt för alla domare som deltog i undersökningen. Då 

de, under början av karriären, ibland upplevde att det kunde bli hätsk stämning under matcherna 

de dömde. Men att det alltid fanns vuxna personer där som tog hand om den typen av problem 

och på så sätt stöttade dem till att fortsätta inom domaryrket. Alla domare i studien har 

gemensamt att ja, det har varit negativ stämning kring vissa matcher, men aldrig så illa att de 

har bestämt sig för, eller funderat på att sluta.  

 

4.1.2 Progression 

 

Inom fotbollen finns som tidigare nämnt stegutbildningar inom domaryrket. Det fanns en viss 

skillnad på hur domarna som deltog i intervjun har tagit sig till sin plats dit de är idag. De som 

tillhörde den äldre generationen (40+) hade gått en lite långsammare väg framåt, och varit 

stillastående i flera år på samma utbildningsnivå. De lite yngre domarna har gemensamt att de 

klättrade upp för utbildningsstegen väldigt snabbt, och nådde eliten en kort tid efter att de 

började satsa på dömningen ordentligt.   
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4.2 Idag 

 

4.2.1 Yrke 

 

Alla deltagande domare är eller har varit anställda av SvFF som domare, och 

sysselsättningsgraden sträckte sig mellan 25-100 %. Oavsett anställningsgrad dömde alla 

tillfrågade ca en match per vecka under säsong, så det var främst arbetet utanför själva 

matchtiden som fick åsidosättas för de som inte är anställda på 100 %. Men de som inte har en 

heltidsanställning förklarade alla att de har väldigt förstående arbetsgivare som låter dem satsa 

på domaryrket, och hjälper dem att i största möjliga mån kunna få de matcher som de har blivit 

tilldelade. 

 

Hade jag inte haft en så förstående chef så hade det aldrig fungerat att vara domare. Men han släpper iväg 

mig de gånger det behövs och hjälper mig så att jag kan kombinera domaryrket med mitt vanliga jobb. 

 

Sett till vilka civila yrkesbanor som var vanligast bland domarna fanns två tydliga vägar. De 

som sökt sig till polis/försvarsmakt, och de som jobbat med människor och barn inom 

socialtjänst eller skolverksamhet. 

 

 

4.2.2 Media 

 

När utmaningar diskuterades under intervjuerna berördes relationen till media. Många nämnde 

att det är svårt att ha en relation till media, för de är främst intresserade av att prata om man har 

gjort ett misstag under en match. 

 

Ja alltså, media tycker ju bara att det är roligt att prata med oss om det har hänt något speciellt i matchen, 

och oftast när de kan bevisa att man gjort något fel. 

 

Tack vare detta fick jag veta att relationen ofta kan uppfattas som spänd, och att det är svårt att 

bemöta allt som sägs. I Sverige finns inga regler kring att prata med tidningar och tv efter 

matcher, medan det i internationella sammanhang är strängt förbjudet. Förbudet som finns kan 

vara lugnande, då man vet att man inte kommer bli ifrågasatt direkt efter en match, men å andra 

sidan kan man inte säga emot felaktiga anklagelser heller, vilket inte är en lika positiv följd av   
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förbudet. När regelverket istället ser ut som i Sverige vill man gärna prata med media i den 

utsträckning det går, men man blir för det mesta bara tillfrågad när man har gjort något felaktigt 

eller tolkningsbart, vilket gör att även den balansen blir svår, enligt domarna. 

 

4.2.3 Hot 

 

Vissa av domarna (dock inte alla tillfrågade) har i olika sammanhang blivit utsatta för hot från 

främst olika supporterfalanger. Exempelvis så framgick det att några av de tillfrågade hade 

blivit bemötta dåligt vid ankomsten till en arena, med banderoller på läktaren som visade 

misstycke inför domaren på grund av ett kontroversiellt beslut som avgjorde en match till den 

aktuella gruppens nackdel matchen innan.  

 

Ibland har man ju sett skyltar på läktaren med ens namn, och något negativt skrivet, men det försvinner ofta 

några minuter in i matchen när man kan fokusera på den istället. 

 

Hotbilden i samband med match är alltså enligt svaren inget som domarna tar åt sig av i ett 

längre perspektiv, men vissa av domarna har blivit uppringda, mejlade, eller till och med fått 

familjemedlemmar hotade av personer som är missnöjda med resultatet i en föregående match. 

 

När de gick på familjen blev jag väldigt illa berörd, då funderade jag på om det verkligen skulle vara värt 

det längre. 

 

Trots att domarna kan mötas av detta i sitt arbete finns ingen mental träning att tillgå som 

förbundet bistår med, utan vill man jobba med de delarna får man göra det på egen hand. Den 

sortens coach som finns att tillgå är en fyscoach som hjälper domarna med deras träning, samt 

att det förekommer mediabemötandeträffar under säsong, men på den mentala biten finns det 

fortfarande mycket att jobba med enligt domarna.  

 

4.2.4 Cost/Benefit 

 

Gemensamt för alla intervjuade är att dömningen tar oerhört mycket tid. En match kan ta allt 

mellan en till tre dagar beroende vart i landet man behöver åka enligt domarna. Därtill väljer 

många att studera lagens tidigare matcher, samt att efter matchen gå igenom den egna, precis 

dömda matchen. Det gör att de 90 minuterna som spelas tar totalt sex timmar med förberedelser 
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och efterspel. Utöver den faktiska tid som den enskilda matchen tar ligger det mycket fysisk 

träning bakom en domares verksamhet, då de ska orka hålla samma tempo som spelarna under 

hela matchen. Återigen gick det att se två skilda grupper bland de tillfrågade. Dels de som 

fortfarande strävar framåt, och de som är nöjda och har börjat trappa ner på sitt dömande. Den 

äldre gruppen som börjat tänka på ett avslut på olika sätt hade gemensamt att de börjat fråga 

sig själva om det faktiskt är värt att döma på den nivå man gör, med alla såväl fysiska som 

psykiska krav som ställs, medan de yngre, uppåtsträvande domarna vittnade om att yrket 

definitivt är värt all tid som man tvingas lägga ner. Det kom också fram tankar om att dömandet 

inte är något man gör enbart för pengarna, utan att de alla tycker väldigt mycket om att hålla på 

med det de gör, och därför också klarar av att arbeta under de förutsättningar som finns.  

 

4.3 Känsla av sammanhang 

 

När intervjuerna gjordes besvarades också en enkätundersökning där man med hjälp av frågorna 

i KASAM 13 (se bilaga 2) kunde bedöma en persons synsätt på livet med kategorierna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Testet är utformat med 13 frågor där man ska 

ange en siffra mellan 1-7 för att besvara olika frågor/påståenden. Således är det högsta möjliga 

KASAM-värdet i testet 91 poäng. Jag har valt att dela in bedömningarna på följande vis: 

<32,5 = Låg KASAM, 32,5-71,5 Medelhög KASAM, >71,5 = Hög KASAM. Enkäterna visade 

på följande resultat: 

 

Tabell 1: Domarnas svarsvärden på enkätundersökningen KASAM 13. 

 Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet KASAM 

Person 1 24 26 27 77 

Person 2 31 24 28 83 

Person 3 29 25 25 79 

Person 4 27 25 26 78 

Person 5 30 23 25 78 

Max 35 28 28 91 

 

Alla fem tillfrågade fick resultatet hög KASAM, och visade också på goda resultat på 

meningsfullhetsfrågorna, som enligt Antonovsky är den viktigaste delen för att ha en god 

KASAM.  
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5. DISKUSSION 

Efter att ha intervjuat dessa elitdomare stod det klart att de utsätts för en hel del press i sitt yrke, 

och sett till resultaten på enkäterna verkar det också vara så att man som domare har en väldigt 

positiv livssyn. Därför kan jag, med resultaten i den här studien som bakgrund, dra följande 

slutsats; ja, det finns ett samband mellan en framgångsrik domarkarriär och en hög KASAM.  

 

Den valda metoden för undersökningen, kvalitativ sådan med en tillhörande 

enkätundersökning var framgångsrik, frågorna besvarades på ett sätt som speglade syftet bra, 

och svaren gick dessutom att koppla till KASAM 13-frågorna på ett sätt som var positivt för 

undersökningen. De negativa aspekterna som framkom var att det med bättre planering 

antagligen hade varit möjligt att genomföra fler av intervjuerna öga mot öga, istället för via 

telefon eller Skype. Men trots det så kändes det som att intervjuerna fyllde sitt syfte, och gav 

tillräckligt med svar för att skriva ett homogent arbete. 

 

Sett till vilka utmaningar som en domare möter kom det fram att det är främst media och 

supporters som kan ha en dålig relation till dem, och inte spelare och ledare. Detta gissar jag 

har att göra med att spelarna och ledarna tillhör samma grupp som domarna på ett sätt. Man 

skulle kunna jämföra en fotbollsserie med ett stort företag, där spelare, ledare och domare har 

olika arbetsuppgifter, och således har olika roller i ”företaget”, de enskilda målen ser inte lika 

ut för de olika arbetsgrupperna, men alla strävar framåt tillsammans, och behöver varandra för 

att lyckas med sin verksamhet. Jag drar också slutsatsen att många av spelarna som domarna i 

den här studien möter är så pass smarta att de håller sina alltför negativa åsikter inom sig, då de 

vet om att det inte på något sätt kan gagna dem själva, eller det egna laget att exempelvis klaga 

på, eller ifrågasätta domslut.  

 

Domarna jag pratade med tyckte alla att det var värt det, men inte på samma sätt, då svaren gick 

från ”jag lever min dröm” till ”svaret är ja, men det är en relevant fråga”. Ett uttryck som jag 

anser vittnar om en viss mättnad på domarrollen. De äldre domarna svarade på ett sådant sätt 

att man förstod att de har sett ”allt” som finns att se inom branschen, medan de yngre 

förmågorna fortfarande hade drömmar om en fortsatt framgångsrik karriär. Jag tror att det kan 

vara svårt att motivera sig för de matcherna man får som kanske inte är så ”roliga” om man vet 

att man har nått sin personliga topp, och snarare är på väg neråt än uppåt, och det kan jag förstå. 
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För utan mål är det svårt att finna motivation till det man sysslar med (Winroth & Rydqvist, 

2008).  

 

Till syvende och sist tror jag att det ligger mycket mer än pengar i potten för en domare, för sett 

till arbetsinsats som man lägger ner är det ingen stor inkomst att tala om. med tanke på att 

domare mer eller mindre ska vara i lika fysiskt gott skick som fotbollsproffs, som kan betalas 

astronomiska summor för sitt deltagande, och att de dessutom ska ha ett psyke, och en 

regelkunskap som inte krävs i många andra yrken anser jag att domarrollen är lågt värderad i 

förhållande till sin betydelse idag. 

 

I förhållande till mina slutsatser kring domare och deras roll tycker jag att denna studie fyller 

en viktig plats i samhället idag. Domarkårer över hela landet lider av överbelastning, och 

tillväxten är på många ställen näst intill obefintlig (Östberg & Pickelner, 2016). Därför bör man 

se över vad som krävs av en domare som har nått toppen, och genom att hitta de gemensamma 

psykologiska nämnare som finns kan man också se vilka frågor man bör jobba med för att stärka 

domares självförtroende i den utsatta rollen som de har.  

 

Idag finns både tränar- och föräldrautbildningar inom fotbollen som handlar om just 

värdegrundsfrågor och bemötande av andra, i linje med Idrotten Vill (2009), och det är jättebra 

att försöka ta tag i ett problem vid roten, och i en drömvärld skulle alla glåpord och den hätska 

stämning som kan finnas runt en ung domare försvinna inom en snar framtid. Tyvärr räcker det 

att en enda person väljer att inte lyssna på dessa direktiv, vilket kan leda till att en potentiell 

domarkarriär slås i spillror. Därför tror jag att det är viktigt att parallellt med den utbildningen 

som finns för personer runt omkring domaren genomföra utbildningar för unga domare, med 

mer fokus på personliga egenskaper som självkänsla och stolthet, snarare än indirekta frisparkar 

och vid vilka situationer som en boll ska placeras där regelbrottet inträffade eller där bollen 

befann sig, efter en avblåsning.  

 

Jag tror att en bra känsla i kroppen är minst lika viktig som ett korrekt beslut i en fotbollsmatch, 

och med det synsättet tror jag att både jag själv i min roll som domare, och andra kollegor runt 

mig skulle klara av att hantera motgångar på ett bättre sätt. Vill man gräva djupare i den här 

sortens frågor tror jag att samma undersökning, fast på yngre domare skulle vara intressant, och 

utifrån det se vilka delar man bör fokusera på för att möjliggöra en vidare karriär inom 

domaryrket. Studien, och främst enkäten som är gjord här går att applicera på alla domare som 
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är aktiva på alla nivåer, då fokus ligger på personliga egenskaper snarare än rollen som domare, 

och en jämförelse mellan dessa vore intressant för att se ifall den höga KASAM-nivån går hand 

i hand med den höga domarbehörigheten, och därför eventuellt är lägre hos domare på lägre 

nivå. 

 

Inom fotboll finns väldigt mycket forskning med fokus på spelare som utövare. Det finns studier 

med fokus på allt mellan knäkontrollsövningar, till tillslagssätt, till det mest lönsamma 

löpsteget. Domarrollen däremot är i många fall bortglömd, och jag hoppas att med denna studie 

öppna i alla fall några ögon inför ett stort, men ack så outforskat, fotbollsområde. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder 

 Tid som domare 

 

Vägen fram 

 Började när? 

 Med-/motgångar? 

 

Arbetet idag 

 Hur ofta döma 

 Vilken typ av utmaningar 

 Är det jobbigt 

 Känt sig hotad/obekväm 

 Tid som läggs ner 

 Cost/Benefit - är Benefit faktiska pengar eller annat? 

 

Förklara KASAM 

 Enkäten 

 

Övriga frågor 

 

Tack och hej!  



 

 

Bilaga 2. 

 

KASAM 13 – KÄNSLA AV SAMMANHANG 

Översättning av Kjell Hansson, Lunds Universitet 

 

 

Tema Meningsfullhet* 

 

1. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer omkring dig? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket sällan       Mycket ofta 

eller aldrig 

 

 

Tema Begriplighet* 

 

2. Har det hänt att du har blivit överraskad av beteendet hos personer som du trodde att du kände 

väl? 

 

1  2 3  4  5  6  7 

Har aldrig hänt  Har ofta hänt 

 

 

Tema Hanterbarhet* 

 

3. Har det hänt att personer som du har räknat med har gjort dig besviken? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Har aldrig hänt       Har ofta hänt 

 

 

Tema Meningsfullhet 

 

4. Hittills har ditt liv: 

 

1  2 3  4  5  6  7 

Helt saknat mål      Genomgående  

och mening   haft mål och  

mening  



 

 

Tema Hanterbarhet 

 

5. Händer det att du känner dig orättvist behandlad? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket ofta       Mycket  

sällan/aldrig 

 

 

Tema Begriplighet 

 

6. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation, och inte vet vad du ska göra? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket ofta     Mycket

   sällan/aldrig 

 

 

Tema Meningsfullhet* 

 

7. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Nöje och djup      Smärta och 

tillfredsställelse      leda  

       

 

Tema Begriplighet 

 

8. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket ofta  Mycket 

sällan/aldrig 

 

 

Tema Begriplighet 

 

9. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket ofta    Mycket

  sällan/aldrig 

  



 

 

Tema Hanterbarhet* 

 

10. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”.  

Hur ofta har du känt det så? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Aldrig       Mycket ofta 

 

 

Tema Begriplighet 

 

11. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Du över- eller      Du såg saken i  

undervärderade      dess rätta 

dess betydelse       proportion 

 

 

Tema Meningsfullhet 

 

12. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket ofta    Mycket

  sällan/aldrig 

Tema Hanterbarhet 

 

13. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket ofta  Mycket 

sällan/aldrig 

 

 

* =omvänt siffervärde 


