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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar kvinnliga fotbollsdomare till fortsatt 

dömning, vilka situationer som resulterar i stress samt hur de upplever att de hanterar dessa 

situationer. För att undersöka syftet användes frågeställningarna: Vilka är de huvudsakliga 

motivationsfaktorerna till att kvinnliga fotbollsdomare fortsätter att döma? Vilka situationer 

upplever de som stressfulla? Hur hanterar kvinnliga fotbollsdomare stressfulla situationer? 

Totalt deltog tio kvinnor från södra och västra Sverige som alla har dömt fotboll i minst tre 

säsonger, medelåldern var 21,1 år (SD= 3,62) och domarna dömde från distrikt till elitnivå. 

En semi-strukturerad intervjuguide med tre fastställda teman (motivation, stress och coping) 

användes. Resultatet visade på att domarna besitter en hög inre motivation då de tycker att 

dömningen är rolig. Yttre motivation i form utav bekräftelse och pengar var även viktiga. Ett 

antal situationer kan upplevas som stressfulla, bland annat var olika matchsituationer 

återkommande faktorer. För att hantera stressfulla situationer används emotions- och 

problemfokuserad coping. Socialt stöd och personliga egenskaper (exempelvis lugn) var 

också att föredra. Resultatet tolkades utifrån två teoretiska ramverk (Självbestämmande teorin 

och Transaktionsmodellen om stress och coping). Studiens huvudsakliga fynd indikerade att 

fotbollsdomarna upplever att dömningen är rolig och att stressfulla situationer som 

förekommer kan hanteras. 

 

Nyckelord: Kvinnliga fotbollsdomare, motivation, stress, coping. 
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Abstract 

The purpose of the study was to examine what motivates female soccer referees to continue 

refereeing, which situations result in stress and how they perceive that they handle these 

situations. The following research questions were used: What are the main motivational 

factors for female soccer referees to continue refereeing? Which situations are experienced as 

stressful? How do female soccer referees handle stressful situations? A total of ten female 

referees from Southern and Western Sweden participated, all of them active soccer referees 

for at least three seasons. The average age was 21.1 years (SD = 3.62) and they were on 

district-, regional- or elite level. A semi-structured interview guide with three pre-identified 

themes (motivation, stress and coping) were used. The result showed that referees possess a 

high internal motivation when they feel refereeing is fun. External motivation such as 

confirmation and money was also important. Several situations could be perceived as 

stressful, game situations were recurrent incidents. Emotion- and problem focused coping was 

used to handle stressful situations. Social support and personal characteristics (e.g. calmness) 

was also appreciated. The result was interpreted using two theoretical frameworks (Self-

determination theory and Transactional model of stress and coping). The conclusion from the 

study is that soccer referees consider refereeing fun and that they can handle the stressful 

situations that occur. 

 

Keywords: Female soccer referee, motivation, stress, coping. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

1 
 

Domare inom idrotten utsätts ideligen och rutinmässigt för såväl fysiologiska såsom 

psykologiska potentiella stressorer (Gencay, 2009). De mest frekventa faktorer som diskuteras 

i forskningsfältet är exempelvis våld, fysisk skada och aggressivitet (fysiologiska stressorer) 

samt misslyckanden, konflikter och tidspress (psykologiska stressorer, se Bilaga A för en 

sammanfattning). Lite är känt om i vilken utsträckning dessa stressorer upplevs som 

obehagliga, eller om vilka mekanismer som motiverar domarna till att fortsätta döma 

(Wolfson & Neave, 2007).  

 Bristen på fotbollsdomare har under senaste tiden blivit ett allt mer omdiskuterat ämne i 

landet.  Enligt en kartläggning av SVT-sport råder det domarbrist i 21 av 24 fotbollsdistrikt 

(Östberg & Pickelner, 2016, 25 april). Domare utsätts för allt mer påtryckningar i dagens 

samhälle och de får även ta emot verbala påhopp från spelare, ledare och publik (Fredriksson, 

2015, 8 december). Ett stort problem är föräldrar och ledare; de skrämmer bort unga domare 

och får dem att sluta döma fotboll (Simm, 2016, 25 april).  

 Anshel och Weinberg (1999) belyser att det är nödvändigt med vidare studier om 

idrottdomares copingstrategier. Forskning har visat att det är hälsosamt för individer att 

använda copingstrategier som exempelvis problemfokuserad coping inom idrotten då många 

situationer upplevs som stressfulla. De som misslyckas med att använda strategierna löper 

ökad risk för att känna ångest och depression (Taylor & Brown, 1988). Folkesson, Nyberg, 

Archer och Norlander (2002) identifierade de mest förekommande hoten och angreppen mot 

en domare under fotbollsmatcher. Hoten kommer ifrån spelare, tränare och åskådare. I 

extremfall kan både huvuddomare såväl som assisterande domare utsättas för sparkar, slag 

och dödshot. Detta kan resultera i flera utfall, bland annat oro inför matcher och negativa 

effekter på koncentration, prestation och motivation. Deci och Cascio (1972) understrycker att 

negativ återkoppling och hot minskar vår motivation, ytterligare studier med barn, tonåringar, 

collegestudenter och vuxna indikerar det samma (Deci & Ryan, 2010). Rainey (1994; 1995) 

betonar att det finns behov av att undersöka källor till stress bland domare. Philippe, 

Vallerand, Andrianarisoa och Brunel (2009) belyser att få studier, om ens några, har 

undersökt konsekvenserna av motiverande processer bland domare, vilket är nödvändigt då 

processerna kan leda till viktiga resultat. Andersson (1983) undersökte fotbollsdomares motiv 

till fortsatt dömning trots att det kan vara en väldigt otacksam uppgift. De vanligaste skälen 

till att fotbollsdomare vill avsluta karriären beror främst på att dömningen tar upp mycket tid 

samt att många domare tar illa vid sig av den hårda kritik de utsätts för. Flera domare 

upplever orimliga krav som är allt för höga, den främsta anledningen till fortsatt dömning är 

kärlek till sporten. Många domare som inte dömer på den högsta nivån jobbar eller studerar 

vid sidan utav fotbollen. Höga nivåer av stress under match kan leda till försämrad hälsa, 

reducerad glädje och försämrad prestation (Goldsmith & Williams, 1992). 

Sammanfattningsvis visar resultat ifrån tidigare studier att hot och aggressioner är vanligt 

förekommande för fotbollsdomare (Coakley, 1994; Folkesson et al 2002; Friman, Nyberg & 

Norlander, 2004; Gill, 1985; Smith, 1983).  

 Med tanke på dagens domarsituation i landet, är det viktigt att studera vad som håller de 

kvinnliga domarna kvar inom fotbollen då studier rörande fotbollsdomare nästan enbart har 

involverat manliga domare (Bizzini, Junge, Bahr & Dvorak, 2008). Förhoppningsvis kan 

föreliggande studien hjälpa fler kvinnliga fotbollsdomare till att fortsätta döma.  

 Genom åren har flera olika studier gjorts på fotbollsdomare och många föreslår att fortsatt 

forskning bör göras inom området (Norlander, Folkesson & Nyberg, 2001). Inom 

idrottspsykologin har studier främst fokuserat på att studera idrottare och tränare snarare än 

domare. Eftersom domarna har en betydande position inom idrotten är det relevant att studera 

de psykologiska aspekterna som till exempel känslor och upplevelser (Burke, Joyner, Pim, & 

Czech, 2000). Framtida forskning behövs för att bättre klargöra förhållandet mellan domares 
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engagemang för spelet och förmågan att inte ta hot och aggressioner personligt (Friman et al. 

2004). Folkesson et al (2002) och Norlander et al (2001) menar att framtida studier om vilka 

typer av matchsituationer som utlöser hot och våld samt de av domarna använda coping 

strategier också bör genomföras. Norlander et al (2001) påpekar att det skulle vara nödvändigt 

att studera kvinnliga domare, de menar att det bland annat finns få studier om ens några, där 

kvinnors våld jämförs med mäns inom fotbollen. Framtida studier bör jämföra om den 

kvinnliga och manliga idrotten skiljer sig åt vad avser hot och våld (Norlander et al, 2001). 

Män och kvinnor skiljer sig inte åt vad gäller hur de uppfattar olika typer av hot eller hur 

dessa påverkar den totala kognitiva och somatiska ångestnivån. Däremot skiljer sig könen åt i 

uppfattningen om kontroll av upplevda hot och hur de ska hantera dessa stressorer 

(Hammermeister & Burton, 2004). Friman et al (2004) belyser att kvinnliga domare negativt 

upplever verbala aggressioner från spelare, ledare och publik som inte accepterar kvinnliga 

domare. De rekommenderar därför framtida studier att använda sig utav kvalitativ metod för 

att fånga den väsentliga betydelsens struktur och beståndsdelar som kan känneteckna 

fenomenet "hot och aggressivitet riktad mot fotbollsdomare". Förhoppningen var att deras 

studie skulle vara ett första initiativ av en serie studier med kvalitativ ansats och att den kan 

stimulera andra grupper inom idrottspsykologin att använda samma metod (Friman et al. 

2004). 

 

Begreppsdefinitioner  

Utifrån studiens syfte, frågeställningar och valda teorier kommer begreppen motivation (Deci 

& Ryan, 2000a), stress (Lazarus & Cohen, 1977) och coping (Lazarus & Folkman, 1984) att 

definieras. 

 

 Motivation 

Motivation definieras som riktningen och intensiteten i en människas ansträngning (Deci & 

Ryan, 2000a). Motivation kan delas in i tre former; (1) inre motivation, när en individ 

genomför en aktivitet utifrån en inre drivkraft, till exempel tycker aktiviten är rolig. (2) Yttre 

motivation, en individ motiveras av yttre faktorer som belöning och bestraffning medan (3) 

amotivation innebär att en individ saknar viljan att göra en specifik aktivitet (Deci & Ryan, 

2000a). 

 

 Stress 

Stress definieras som en form av krav i den inre eller yttre miljön som stör vår balans, vilket 

påverkar vårt fysiska eller psykiska välbefinnande och som kräver någon form utav handling 

för att återställa balansen (Lazarus & Cohen, 1977). Oxington (2005; 2009) menar att stress är 

en oundviklig konsekvens av livet. Det går att identifiera stress i två former, den första är 

långvarig (kronisk) stress som uppkommer när en situation sker under en längre period, 

exempelvis relationsproblem eller press på arbetsplatsen. Det andra är den kortvariga (akuta) 

stressen som är en reaktion på ett omedelbart hot som uppkommer när individen tolkar 

situationen som hotfull eller skrämmande. Den kortvariga stressen tenderar att försvinna 

snabbt därefter (Oxington, 2005; 2009). 

 

 Coping 

Coping definieras som en ständig föränderlig kognitiv och beteendemässig strategi som 

individer använder för att hantera specifika externa och interna krav som antingen över- eller 

understiger en individs resurser och bedöms som stressfulla. Coping har två övergripande 

funktioner; (1) att ändra problemet i omgivningen som skapar oro, eller (2) att anpassa den 

emotionella responsen till problemet (Lazarus & Folkman, 1984).  Det finns två typer av 

coping, problem- och emotionsfokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984; Folkman & 
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Moskowitz, 2004). Problemfokuserad coping innebär att fokusera på det problem som ger 

upphov till stress och emotionsfokuserad coping innebär att minska den emotionella 

responsen på en händelse som uppfattas som svår att hantera (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Teoretiskt ramverk 

I studien används följande teorier: Självbestämmande teorin (SDT: Self-Determination 

Theory fritt översatt: Deci & Ryan, 1985) och Transaktionsmodellen om stress och coping 

(Transactional Modell of Stress and Coping fritt översatt: Lazarus & Folkman, 1984). 

 

 Självbestämmande teorin [SDT] 

Självbestämmande teorin är en empirisk förklarad teori som grundas i mänsklig motivation 

och personlighet i diverse sociala sammanhang (Deci & Ryan, 2012). Teorin grundar sig i att 

vårt beteende ska vara självbestämmande, alltså att vårt beteende ska vara självvalt (Deci & 

Ryan, 1985). Deci och Ryan (2000b) beskriver att det psykologiska kännetecknet av 

självbestämmande är anpassningsbarheten i hanteringen av en interaktion med sig själv och 

miljön en individ befinner sig i. Interaktionen innebär att varje individ har ett eget val med sin 

handling och dessa val baseras medvetet om det egna behovet samt anpassningsbara 

tolkningar av externa händelser.  

 Motivation delas in i tre kategorier: inre motivation, yttre motivation och amotivation 

(Deci & Ryan, 2004). Inre motivation innebär att den egna viljan är viktig, att individen 

handlar efter sådant som denne finner glädje och tillfredställelse av att göra utan att uppleva 

krav (Deci & Ryan, 2000b). Deci och Ryan (1985) menar att yttre motivation skapas ifrån 

yttre belöningar eller påverkan ifrån andra. En individ med amotivation saknar däremot 

intention och självbestämmande och har svårt att se ett meningsfullt samband mellan resultat, 

uppgift och sin ansträngning (Deci & Ryan, 2000b).  

 Vidare menar Deci och Ryan (1985) att självbestämmande teorin förklarar att alla individer 

strävar efter att uppfylla tre generella grundbehov som är kompetens, tillhörighet och 

autonomi. Dessa tre generella behov är medfödda och anses som nödvändiga för att bibehålla 

ett gott välbefinnande, integritet och för den mentala utvecklingen (Ryan & Deci, 2002). 

Kompetens innebär att alla har ett begär eller en önskan av att smälta in i ens omgivning, 

känna effektivitet samt att varje individ vill uppleva en känsla av förmåga att kunna prestera 

bra. Tillhörighet är ett behov av social interaktion, känslan en individ har när denne känner sig 

bekväm och delaktig i den situation som individen befinner sig i (Deci & Ryan, 1985; 2000a). 

Autonomi är önskan om att delta i självmant valda aktiviteter där vi kan bete oss i enlighet 

med dem (Ryan & Deci, 2007). Individer motiveras av att tillfredsställa dessa, är de 

psykologiska grundbehoven tillfredsställda ökar vår inre motivation som resulterar i att vårt 

beteende blir självbestämmande (Deci & Ryan, 2000a).  

 En individ befinner sig någonstans på ett kontinuum där personen antingen saknar 

motivationsreglering (amotivation, som utgör den ena ändpunkten på kontinuumet) eller så 

befinner sig individen vid yttre- eller inre motivation, som är den andra ändpunkten (se figur 

1). Amotivation kan förekomma om individen upplever för låg kompetens. Yttre motivation 

som innebär att en individ motiveras av yttre faktorer som belöning eller bestraffning består 

av extern-, introjicerad-, identifierad- och integrerad reglering. Regleringarna innebär att vi 

motionerar på grund av yttre faktorer (extern), motionerar för att vi måste (introjicerad), 

motionerar för att vi känner oss ambitiösa eller uppnå positiva hälsoeffekter (identifierad) och 

för att motionen har blivit en del av personligheten (integrerad) (Deci & Ryan, 2000b). Den 

andra ändpunkten (inre motivation) innebär att en individ utför en aktivitet utifrån en inre 

drivkraft. Inre motivation ökar det psykologiska välbefinnandet och självbestämmandet (Deci 

& Ryan, 2000a). Om motivationen inte är självbestämmande klassas den som kontrollerad 

och består av introjicerad reglering och hör ihop med den yttre motivationen. Den 
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självbestämande motivationen består av identifierad-, integrerad och inre reglering (Deci & 

Ryan, 2008). 

 

Figur 1. SDT, tre motivationstyper; amotivation, yttre motivation & inre motivation (Deci & 

Ryan, 1985). 

 

 Transaktionsmodellen om stress och coping 

Transaktionsmodellen är en ram för att utvärdera processer rörande hanteringen av stressfulla 

händelser hos en individ (Cohen, 1984). Stresserfarenheter tolkas som transaktioner, dessa 

uppträder mellan individen och miljön. Transaktioner beror på effekterna av yttre stress, stress 

är resultatet av en obalans mellan de krav som ställs på en individ i en situation och de 

resurser som individen besitter för att hantera problemet. Individer upplever således stress när 

kraven överstiger resurserna. Således är den individuella tolkningen av den stressfulla 

händelsen viktigare än själva händelsen (Lazarus & Folkman, 1984). När individer utsätts för 

en stressande situation utvärderas det potentiella hotet, det vill säga det görs en primär 

bedömning. Primär bedömning innebär att individen genomför en bedömning rörande 

betydelsen av situationen. Antingen uppfattas situationen som stressande, positiv, 

kontrollerbar, utmanande eller irrelevant (Cohen, 1984; Lazarus & Folkman, 1984). 

Stressfulla situationer innefattar; skada/förlust (som har uppstått hittills), hot (potentiella 

framtida skador) och utamningar (vad kan jag ta med mig från denna erfarenhet?). Uppfattas 

situationen som positiv blir resultatet ingen upplevd stress (Lazarus & Folkman, 1984). 

 Om situationen fortfarande upplevs som hotande efter den primära bedömningen, 

genomförs en sekundär bedömning. Den sekundära bedömningen innefattar individens 

copingstrategier och innebär att individen försöker komma underfund med hur den på bästa 

sätt kan hantera situationen. En utvärdering av interna och externa copingalternativ samt 

andra specifika resurser genomförs för att på så vis skapa en mer positiv miljö. Utvärderingen 

innefattar interna och externa alternativ och kan exempelvis vara viljestyrka (intern) och 

vänner (extern) (Lazarus & Folkman, 1984). Enligt Lazarus och Folkman (1984) är 

hanteringen antingen problem- eller emotionsfokuserad (se figur 2). Problemfokuserad coping 

används när individen känner att den har kontroll över situationen, alltså kan hantera orsaken 

till problemet. Möjliga strategier kan vara, (1) definiera problemet, (2) generera och utvärdera 

alternativa lösningar, (3) lära sig nya färdigheter för att hantera stressen och (4) omvärdera 

situationen. Emotionsfokuserad coping används när individen känner att den har låg kontroll 

över situationen, alltså att individen inte kan hantera orsaken till problemet. Strategier inom 

emotionsfokuserad coping kan vara att, (1) undvika problemet, (2) distansera sig från 

emotionen, (3) godkänna situationen, (4) söka känslomässigt stöd från partner, (5) selektiv 

uppmärksamhet, eller (6) avreaktion. Upplever individen att den kan hantera 

stressen/situationen efter den sekundära bedömningen blir resultatet positiv stress. Kan 

situationen ej hanteras blir utgången negativ (Lazarus & Folkman, 1984). 

Stress påverkar inte alla människor lika, däremot kan stress leda till negativa erfarenheter, 

hanteringen utav stress är därför väldigt viktig oavsett om vi söker vård eller stöd för detta 

(Cohen, 1984).  
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Figur 2. Transaktionsmodellen om stress och coping (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Tidigare forskning 

Tidigare studier har gjorts rörande fotbollsdomare. Andersson (1983) undersökte 

fotbollsdomares motiv till fortsatt dömning trots att det kan vara en väldigt otacksam uppgift. 

Vanligaste skälen till att fotbollsdomare vill avsluta karriären beror främst på att dömningen 

tar mycket tid samt att många domare tar illa vid sig på grund av den hårda kritik som de 

utsätts för. Flera domare upplever orimliga krav som är allt för höga. Den främsta 

anledningen till fortsatt dömning var kärleken till sporten. Alonso-Arbiol, Arratibel och 

Gomez (2008) studie ville bedöma fotbollsdomares motivation till att börja och fortsätta döma 

samt varför domare slutar. Resultatet från studien visade att en tidigare kontakt med 

sporten/kärlek till sporten var den främsta motivationen till att börja döma. Att få betalt 

motiverade inte domarna utan snarare personliga relationer med kollegor samt att göra ett bra 

jobb. Den största faktorn till minskad motivation var aggressioner. Liknande resultat 

presenterar även Bernal, Nix och Boatwright (2012) i deras studie där syftet var att undersöka 

domares motivation och passion till att bli och förbli domare. 

 Carlsson (2004) genomförde en rapport med hjälp utav både enkäter och intervjuer där 

syftet var att kartlägga vem fotbollsdomaren är. Domare ifrån hela Sverige deltog och de 

flesta divisionerna hade representanter med i studien. Främsta anledningarna till att börja 

döma fotboll var: (1) Behålla kontakten med fotbollen. (2) Fotbollsintresse. (3) Roligt. (4) 

Kan bidra med något till dömningen. (5) Andras påverkan, till exempel kompisar. Resultatet 

visade även att det är viktigt att kunna reglerna, ha spelförståelse samt en god kondition. De 

främsta hinder som kom fram av studien var förväntningar från lagen, publiken och förbundet.   

 Folkesson et al (2002) identifierade att de mest förekommande hoten och angreppen mot 

fotbollsdomaren kommer ifrån spelare, tränare och åskådare. Dessa källor kan resultera i flera 

utfall, bland annat oro inför matcher och negativa effekter på koncentration, prestation och 

motivation. Resultat visade även att yngre och oerfarna domare är den grupp som oftast 

utsätts för hot, angrepp och aggressioner. Sammanfattningsvis visar resultat ifrån tidigare 

studier att hot och aggressioner är ett vanligt förekommande för fotbollsdomare (Coakley, 

1994; Folkesson et al 2002; Friman et al. 2004; Gill, 1985; Smith, 1983). 

 Ryan (2009) hävdar att individer antingen drivs utav en inre- eller yttre motivation till sin 

fysiska aktivitet. Individer som drivs av inre motivation till fysisk aktivitet upplever högre 

grad av välbefinnande i den fysiska aktiviteten än individer som drivs av yttre motivation. 
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Domares motivation är något som tidigare har undersökts. Isberg (1978) studie visade att 

domare började döma då de ville behålla kontakten med sporten efter avslutad spelarkarriär. 

Stort intresse för sporten var även det en bidragande faktor till att bli domare. Det som 

motiverade domarna att fortsätta döma var viljan och känslan av att utvecklas. Upplevda 

positiva erfarenheter var den humana kontakten med kollegor. De negativa erfarenheterna var 

riktad kritik från spelare, tränare och media (Isberg, 1978). Johansen (2014) undersökte vilka 

faktorer som motiverar norska elitdomare (n=83) och icke-elitdomare (n=44) inom fotbollen 

till att döma. Tre huvudkategorier inom motivation presenterades, passionsbaserad-, 

socialbaserad- och fitness-baserad motivation. Det visade sig att passionsbaserad motivation 

var högre hos elitdomarna, den socialbaserade motivationen var ungefär den samma bland 

grupperna och icke-elit domare erhöll en högre fitness-baserad motivation. 

 Thatcher (2005) undersökte hur tolv stycken rugbydomare upplever stress (hot och 

utmaningar) och hantering av stress, liksom kopplingarna mellan de två. Utifrån Lazarus och 

Folkman (1984) transaktionsmodell om stress och coping visade det sig att stress kan 

uppfattas som ett hot av vissa domare medan andra domare såg det som en utmaning. Flera 

utav domarna såg de stressfulla situationerna mer som en utmaning än som ett hot. Att 

genomföra en sekundär bedömning av situationerna kan hjälpa domarna att minska oron för 

dem. Rainey (1994; 1995) undersökte vilka källor som resulterar i stress bland 782 stycken 

base- och softboll domare. Resultatet visade fyra korrelerade faktorer; rädsla för att 

misslyckas, rädsla för fysisk skada, tidspress och personliga konflikter.  

 Att hantera stressfulla händelser är vanligt förekommande inom idrotten (Taylor & Brown, 

1988). Deras studie från samma år undersökte vilka copingstrategier domare samt andra 

deltagare inom idrotten använde sig utav. Resultatet visade att copingstrategier kan vara 

hälsosamt för individer, dock kan de som misslyckas med att använda strategierna öka risken 

för ångest och depression (Taylor & Brown, 1988). Wolfson och Neave (2007) visade att 

domare använder sig av externa faktorer, så som okunskap hos andra och andra människors 

fördomar, som förklaringar till mindre lyckade prestationer. Det visade sig även att domarna 

antog att de skulle utsättas för kritik från både spelare, ledare och publik. 

 

Sammanfattning 

Genom åren har flertalet studier gjorts på fotbollsdomare där åtskilliga föreslår att fortsatt 

forskning bör göras inom området (Norlander et al, 2001). Domare utsätts ideligen för 

potentiella fysiologiska och psykologiska stressorer och lite är känt om hur dessa upplevs 

(Wolfson & Neave, 2007). SVT-sports kartläggning visar att det råder domarbrist i 21 av 24 

fotbollsdistrikt i landet (Östberg & Pickelner, 2016, 25 april) och somliga kan inte acceptera 

kvinnor som domare (Friman et al, 2004). Simm (2016, 25 april) förklarar att ett stort problem 

är föräldrar och ledare som skrämmer bort domare och får dem att sluta döma fotboll. 

Paralleller med dagens situation kan dras till Anderssons studie från 1983 som visar att en av 

dem främsta skälen till att fotbollsdomare avslutar karriären beror på att många domare tar illa 

vid sig av den hårda kritik som de utsätts för. 

 Studier visar på att det finns mycket som kan motivera domare till fortsatt dömning. Isberg 

(1978) och Alonso-Arbiol et al (2008) menar att kärlek till sporten är en bidragande faktor, 

medan den humana kontakten med kollegor var en annan. Dock kan kritik och hot som 

uppstår under matcherna sänka motivationen bland domarna, de mest förekommande hoten 

mot en domare under en fotbollsmatch kommer ifrån spelare, tränare samt åskådare och kan 

resultera i negativa effekter på motivation (Folkesson et al, 2002) eller kan rent utav försämra 

motivationen (Deci & Cascio, 1972). Norlander et al (2001) påpekar att det skulle vara 

nödvändigt att studera kvinnliga domare, de menar att det bland annat finns få studier om ens 

några alls där kvinnors våld jämförs med mäns inom fotbollen. Rainey (1994; 1995) menar att 

det finns ett behov utav att undersöka källor till stress bland domare samt Anshel och 
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Weinberg (1999) förklarar att det även är nödvändigt att studera vilka copingstrategier 

idrottsdomarna använder sig av.  

 Föreliggande studies förhoppning är att genom en kvalitativ ansats få fram djupgående 

information om vad som får kvinnliga fotbollsdomare att fortsätta döma, vilka situationer som 

kan upplevas som stressfulla samt hur domarna upplever att dem hanterar dessa. Med hjälp 

utav självbestämmande teorin (Deci & Ryan, 1985) och transaktionsmodellen (Lazarus & 

Folkman, 1984) hoppas relevanta svar kunna identifieras. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar kvinnliga fotbollsdomare till att 

fortsätta döma, vilka situationer resulterar i stress samt hur domarna upplever att dem hanterar 

dessa situationer. För att undersöka syftet användes tre frågeställningar:  

 

(1) Vilka är dem huvudsakliga motivationsfaktorerna till att kvinnliga fotbollsdomare 

fortsätter att döma? 

(2) Vilka situationer upplever kvinnliga fotbollsdomare som stressfulla? 

(3) Hur hanterar kvinnliga fotbollsdomare stressfyllda situationer? 

 

Metod 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats då målet var att få djupgående information 

om vad som motiverar domarna, hur dem upplever stressfulla situationer och vilka som 

förekommer samt hur dem upplever att dem hantera dessa. För att samla in data konstruerades 

en semi-strukturerad intervjuguide med fastställda teman (motivation, stress & coping) och 

frågor utifrån dem. Analysen genomfördes utifrån tematisk innehållsanalys (Baxter, 1991).  

 

Deltagare 

I studien deltog och intervjuades totalt tio kvinnliga fotbollsdomare i åldrarna 18-28 år 

(M=21,1, SD = 3,62). Deltagarna var aktiva fotbollsdomare ifrån södra, sydvästra samt västra 

Sverige och dömer på elit-, regional- och distrikts nivå. En domare dömer på elitnivå, fem på 

regional nivå och fyra på distrikts nivå (se Tabell 1). Totalt har domarna dömt fotboll mellan 

3-16 år (M = 8,3, SD = 3,63). Deltagarna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval för att 

garantera att kvinnliga fotbollsdomare skulle delta i studien (Breakwell, Smith & Wright, 

2012). Urvalet applicerades för att garantera att deltagarna hade dömt fotboll i minst tre 

säsonger/år. Kravet fastställdes då studien ville innefatta domare med en viss rutin samt 

erfarenhet för att på så vis säkerhetsställa att deltagande domare bland annat har en djupare 

förståelse för vad som motiverar dem till fortsatt dömning. Samtliga domare spelar eller har 

tidigare spelat fotboll.   

 

Tabell 1. Tabellen visar information om deltagande domare. 

Domare Ålder År inom dömning Nivå 

D1 19 5 Regional 

D2 28 16 Elit 

D3 27 13 Regional 

D4 19 7 Regional 

D5 18 3 Distrikt 

D6 18 6 Distrikt 

D7 20 8 Distrikt 

D8 20 7 Regional 

D9 24 10 Regional 

D10 18 8 Distrikt 
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Intervjuguide 

Intervjuguiden som användes i studien konstruerades av författarna med hjälp utav 

handledare. En semistrukturerad intervjuguide togs fram med fastställda teman (motivation, 

stress & coping) och frågor. Utrymme för följdfrågor gavs för att på så sätt få en djupare 

förståelse om domarnas upplevelser (Alvehus, 2013). Utifrån studiens syfte, frågeställningar 

och teoretiska ramverk utvecklades intervjuguiden. Det teoretiska ramverket influerade 

intervjuguiden i det avseendet att frågorna formulerades utifrån teoriernas olika delar. 

Exempelvis användes ”Känner du dig bekväm i rollen som domare?” för att undersöka 

grundbehovet tillhörighet vilket innebär att en individ känner sig bekväm och delaktig i den 

situation som individen befinner sig i (Deci & Ryan, 1985; 2000a). Efter genomförd 

pilotintervju fick intervjuguiden revideras för att på så vis göra den mer skarp och 

lätthanterlig. Tolkningen var att första versionen var något stor och att flera frågor genererade 

snarlika svar. Totalt innefattade den fem delar (se Bilaga B). 

 Intervjuguidens första del tog upp övergripande bakgrundsfrågor, exempelvis ålder, yrke 

och år inom dömningen. Exempel på fråga var, ”På vilken nivå dömer du?”. Den andra delen 

fokuserade på motivation där information om varför dem dömer fotboll, vad som är det bästa 

med att döma och om dem känner sig bekväm i rollen som domare söktes. Till exempel fick 

domarna svara på följande fråga, ” Känner du dig effektiv som domare, presterar du som du 

vill?”. Intervjuguidens tredje del tog upp frågor rörande stress, vilka krav ställs domarna inför, 

förekommer det kritik och hot och vad är det svåraste med att vara domare var exempel på 

frågor under denna del. Del fyra innefattade intervjuguidens sista tema, coping. Här söktes 

information om hur domarna bedömer olika situationer; hur de hanterar dessa samt hur de tar 

kontroll över situationerna. I detta tema var en av frågorna, ” Vilka styrkor (egenskaper) hos 

dig underlättar i stressfulla situationer?” och syftade på situationer som domarna tidigare 

nämnt. Sista delen, del fem var en avslutning där författarna frågade om det var något som 

hade missats att ta upp eller om det var något som deltagaren ville tillägga. Om inte tackades 

domarna för deltagandet och genomförd intervju.  

 

Etik 

Föreliggande studie genomfördes utifrån de forskningsetiska principerna, deltagarna fick 

alltså ta del av information om studien (Alvehus, 2013). Inför intervjuerna informerades 

domarna om studiens syfte samt vilka etiska aspekter studien har att förhålla sig till. 

Information presenterades både skriftligt och muntligt (se Bilaga C) innan deltagarna fick 

signera ett informerat samtycke (se Bilaga D). Deltagandet i studien var frivilligt, om 

domarna ej ville genomföra hela intervjun var det okej. Det förekom alltid en möjlighet att 

avstå enskilda frågor eller att dra sig ur intervjun oavsett anledning. Insamlat material från 

intervjuerna behandlades konfidentiellt och anonymt, vilket betyder att all data som samlades 

in förvarades av ansvariga, alltså har obehöriga ej tillgång till uppgifterna (Alvehus, 2013). 

Domarna anonymiserades genom att tilldelas en beteckning/alias (D1-D10) för att skydda 

deras identiteter. Ljudfilerna från intervjuerna raderades efter att analysen var genomförd. 

 

Procedur 

Urvalet gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval genom kontakter inom fotbolls- och 

domarväsendet. Kriteriet för deltagande var att domarna skulle ha dömt fotboll i minst tre 

säsonger/år för att på så vis skapat sig erfarenheter om hur de upplever sin domarkarriär. 

Datainsamlingen genomfördes på följande vis; Steg 1, en första kontakt med domarna togs 

genom att lägga ut kort information om studien i två kvinnliga fotbollsdomargrupper på 

Facebook. Steg 2, deltagarna i studien kontaktades sedan via sms eller personliga 

meddelanden på Facebook för att bestämma plats och tidpunkt för intervjuerna. Plats och tid 

bestämdes av domarna för att de skulle känna sig trygga och bekväma. Steg 3, en pilotintervju 
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genomfördes med en fotbollsdomare för att se om frågorna och svaren genererade relevant 

data för studien. Steg 4, de flesta intervjuerna ägde rum i stadsbibliotek eller grupprum. Tre 

intervjuer genomfördes på bibliotekscaféer eller i informantens hem. Steg 5, innan 

intervjuerna startade fick de kvinnliga domarna ta del av studiens informationsbrev som dels 

nämner de forskningsetiska principerna (se Bilaga C). Därefter fick de skriva under med 

signatur och namnförtydligande för att lämna samtycke att delta i studien. Steg 6, intervjuerna 

genomfördes enskilt med vardera domare och varierade mellan 20-50 minuter beroende på 

individ och svar. Intervjuerna spelades in med hjälp utav telefoner för att i efterhand kunna 

transkriberas och analyseras ord för ord. Genom att spela in intervjuerna gavs möjlighet för 

författarna att koncentrera sig på frågor, ord och följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Analys 

För att få fram informationens underliggande mening analyserades intervjuerna utifrån 

tematisk innehållsanalys (Baxter, 1991), som är en tolkningsprocess där författarna ska se till 

hela sammanhanget när informationen tolkas. Intervjuerna transkriberades ord för ord och 

analyserades sedan enligt följande steg:  

 

(1) Ljudfilerna delades upp mellan författarna och transkriberades, domarna fick ett alias 

(D1-D10). 

(2) Transkriberingarna lästes igenom flera gånger och innehållet diskuterades sedan 

mellan författarna för att skapa en helhetsbild. 

(3) Texten delades sedan in meningsenheter beståendes av antingen flera ord i en mening 

eller flera meningar bundna tillsammans av deras innehåll.  

(4) Meningsenheterna kondenserades, det centrala innehållet bevarades och märktes med 

en kod. Till exempel, ”det är kul att döma”. 

(5) För att finna likheter och skillnader mellan koderna jämfördes dem och sorterades in i 

olika underteman som till exempel ”roligt”.  

(6) Underteman jämfördes för att sedan sorteras in i teman som representerar olika typer 

av svar. Exempelvis, ”inre motivation”. 

(7) Slutligen kombinerades teman till huvudteman som visar det centrala av tolkningen 

från domarnas upplevelser av motivation, stress och coping (se tabell 2, 3 & 4). 

  

 En vital aspekt inom kvalitativa studier är att hantera trovärdigheten för att på så vis stärka 

pålitligheten i studierna. Resultatet ska vara transparent således replikerbart, pålitligt samt 

överförbart (Graneheim & Lundman, 2004). Johnson (2010) förklarar att det är viktigt att 

jämföra och validera intervjuerna mot underteman, teman och huvudteman för att säkerställa 

att inga relevanta svar exkluderats eller irrelevanta svar inkluderats, något föreliggande studie 

utgått från i sin analys. 

 

Resultat 

I studien deltog tio kvinnliga fotbollsdomare ifrån södra och västra Sverige. Deltagarnas ålder 

varierade mellan 18-28 år, antal år som domare låg mellan 3-16 år. Fyra domare jobbar och 

sex stycken studerar vid sidan av dömningen. Nedan följer en redovisning av resultatet, då 

syftet med studien var att undersöka kvinnliga fotbollsdomares motivation till att fortsätta, 

deras upplevelser av stress samt hur dem hanterar stressfulla situationer presenteras resultatet 

utifrån tre huvudteman: (1) motivation, (2) stress samt (3) copingstrategier. 

 

Motivation 

En del av föreliggande studies syfte är att identifiera vad som motiverar de kvinnliga domarna 

till att fortsätta döma, därför presenteras huvudtemat ”motivation” i delen nedan. Två teman 
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lyfts fram i denna del: ”inre motivation” och ”yttre motivation”. Ingen domare visar tecken på 

amotivation. 

 

Tabell 2. Översikt av motivation (underteman, teman och huvudtema). 

Underteman Teman Huvudtema 

Roligt 

Passion 

Personlig utveckling 

Positiva emotioner 

Kompetens 

 

Tillhörighet 

Nya upplevelser 

Bekräftelse 

Pengar 

 

 

Inre motivation 

 

 

 

 

Yttre motivation 

 

 

 

 

Motivation 

 

 Inre motivation 

Deltagande domare upplever att en stor del av deras motivation till att fortsätta döma ligger 

inom dem själva. Fem underteman framkom under temat inre motivation: ”roligt”, ”passion”, 

”personlig utveckling”, ”positiva emotioner” och ”kompetens”. 

 

 Roligt 

Samtliga domare i studien nämnde i en eller flera olika sammanhang att de upplever 

dömningen som rolig och att det är en stor anledning till fortsatt karriär. En domare beskrev 

detta genom ”Jag tycker det är jättekul att döma”. En annan deltagare menade ”Alltså jag 

skulle ändå vilja säga att det är väldigt kul”. Fler citat kan presenteras, likväl formulerade sig 

de flesta domare på ungefär samma sätt. Dessa uttalanden visar att deltagarna tycker det är 

roligt att vara domare. 

 

 Passion 

En annan inre motivationsfaktor till att fortsätta döma fotboll var deltagarnas passion till 

sporten. Samtliga domare har tidigare spelat fotboll eller är fortfarande aktiva spelare än idag 

vid sidan av dömningen och upplever att rollen som domare är ett sätt att få hålla sig kvar 

inom sporten. ”Jag skulle säga spelet, fotboll är så fantastiskt kul” är ett uttalanden som 

tolkades som passion. En annan domare förklarar ”Att se alla unga speciellt, att få se dem 

spela sin fotboll och ha kul på planen, det är väl det som verkligen är det bästa med att gå ned 

på en plan och döma”. ”Det är mest kärleken till sporten, typ att jag är så himla involverad i 

allting som har med fotboll att göra” tolkas även det som passion. 

  

 Personlig utveckling  

Att det är en utmaning att döma fotboll och att ställas inför flera utmanande situationer var 

något deltagarna upplevde som motiverande. En domare uttalar sig om detta och säger ”Sen 

tycker jag det är kul med utmaningar”, medan en annan förklarar ”Det är alltid en utmaning 

att döma en fotbollsmatch och det, ah det kan jag tycka är roligt”. Deltagarna menade även att 

det är viktigt att få utvecklas som både domare och individ. Bland annat nämnde domarna att; 

”Man tillåts att utvecklas som människa”, ”Jag skulle vilja se hur långt jag kan gå”, ”Det är 

personutvecklande”. Utmaning och utveckling är två viktiga faktorer till motivation, således 

menar flera utav domarna att det är motiverande att ha en central roll på fotbollsplanen, att få 

leda matchen och ta tuffa beslut. ”Sen tycker jag också det är kul, att det är lite kul att vara 
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den som får bestämma, att vara i en ledarroll”, ”Alltså ledarrollen för jag tror att man blir 

väldigt stark av det” är exempel på citat ifrån studiens deltagare.  

  

 Positiva emotioner 

Under och efter matcherna kan domarna uppleva positiva emotioner om de känner att 

matchen har varit av god karaktär. Att få uppleva dessa emotioner är något domarna strävar 

efter, en deltagare beskriver detta på följande vis ”Det absolut bästa är ju känslan efter om 

man har gjort en bra match”. Att uppleva en känsla av att prestera väl motiverar deltagarna i 

studien. Goda prestationer i relation till framgång är exempel på positiva emotioner. ”Den här 

säsongen har jag nått mitt mål så jag är jättenöjd med vad jag presterat” beskriver en av 

domarna. En annan intygar och säger ”Känner att man liksom är bra på någonting och bara få 

gå ut och ha jättekul”. 

 

 Kompetens 

Det sista undertemat som placerats under inre motivation innebär att domarna motiverars av 

att känna kompetens i rollen som domare. Att få känna effektivitet i dömningen, besitta 

kunskap och att få applicera den menar domarna är motiverande, till exempel menar en 

domare ”I det stora hela är jag oftast väldigt nöjd, både med hur jag presterat under match, 

innan och efter” en annan deltagare säger ”Med tanke på hur snabbt man har klättrat tycker 

jag väl ändå att man varit effektiv på nått sätt”. På frågan ”Känner du dig effektiv som 

domare?” svarar även en annan domare ”Ja det gör jag nog faktiskt, jag känner mig väldigt 

effektiv med besluten i alla fall”. 

 

 Yttre motivation 

De kvinnliga domarna upplever även att de motiveras att fortsätta döma på grund av yttre 

omständigheter. Under yttre motivation identifierades fyra olika underteman: ”tillhörighet”, 

”nya upplevelser”, ”bekräftelse” och ”pengar”. 

 

 Tillhörighet 

De kvinnliga domarna i studien upplever att gemenskapen med andra kollegor och att få döma 

tillsammans med andra är något som är roligt och som motiverar dem. Exempelvis förtydligar 

en domare att ”Det bästa är gemenskapen”, en annan beskriver att ”Nej men jag dömer fotboll 

p.g.a. gemenskapen. Jag tycker om att åka iväg, alltså att få en gemenskap med domarkollegor 

som man känner”. Fler domare uttrycker tillhörighet som en motivationsfaktor, fler exempel 

på citat är ”Sen tycker jag det är väldigt kul att få träffa många nya kollegor liksom” samt 

”För att det var så härliga människor med, man fick en helhetskänsla, man blev en grupp och 

så”. 

 

 Nya upplevelser  

Att få möjligheter till nya perspektiv inom fotbollen samt upplevelser i form utav resor, nya 

lag och platser är något som motiverar de kvinnliga fotbollsdomarna till att fortsätta döma. En 

av domarna sa bland annat ”Man får se hela Sverige och hela världen”. Att få döma viktiga 

matcher (”Jag dömde DM-finalen och det var nog det roligaste jag gjort”) och träffa nya 

individer är även faktorer som motiverar domarna, ”Det som absolut motiverar mig mest det 

är nog att lära känna mer personer”. 

 

 Bekräftelse 

Att få höra positiva saker om ens presation, att bli sedd och bevisa att man kan är något som 

även motiverar domarna till att fortsätta döma. En domare uttalar sig om detta och förklarar 

att ”Jag kan känna att jag har mycket mer att bevisa än vad killarna har” och att ”Jag blir mer 
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taggad för att gå in och döma en herrmatch just för att det är väldigt sällan man ser 

damdomare döma herrar /…/ visa att tjejer kan helt enkelt”. En annan deltagare meddelade 

”Det absolut bästa det var att båda mina assisterande kom fram till mig efter matchen och sa 

att publiken hade varit jättenöjd samt att spelarna och ledarna kom fram och tackade”, 

ytterligare en domare påpekade att ”Under hela matchens gång så hade ju tränarna från båda 

lagen suttit och pratat om hur bra jag var och bara hon är bra den där domaren /…/ och så fick 

jag jättemycket beröm efter”. 

 

 Pengar 

Deltagarna beskrev även att inkomsten kan vara en bidragande faktor till fortsatt dömning, 

dock var några tydliga med att pengarna inte var den avgörande faktorn men att det självklart 

är positivt. Att få genomföra något som är roligt, plus att få betalt för det upplever flera 

domare som positivt och motiverande. Exempelvis menar en domare ”Så får du ju göra 

någonting som du tycker är roligt plus att du får betalt för det”. En annan domare uttrycker sig 

väldigt kort om säger ”Man tjänar bra pengar”.  

 

Stress 

Befintlig studie syftar även till att undersöka vilka stressfulla situationer som förekommer för 

de kvinnliga domarna. Det framkom att deltagande domare upplever flera olika stressfulla 

situationer som presenteras under huvudtemat ”stress”. Tre stycken teman identifierades: 

”matchsituationer”, ”press” och ”historik”. 

 

Tabell 3. Översikt av stress (underteman, teman och huvudtema). 

Underteman Teman Huvudtema 

Lag 

Verbala påhopp 

Kollegor 

 

Krav från förbund 

Domarbrist 

Utsatthet 

 

Tidigare dömda lag 

Återkommande stressorer  

 

Matchsituationer 

 

 

 

Press 

 

 

Historik 

 

 

 

 

 

Stress 

 

Matchsituationer 

Under matcher kan domarna i deltagande studie uppleva stress på grund av den omgivning 

som existerar i samband med dem. Tre underteman framkom under detta tema: ”lag”, 

”verbala påhopp” och ”kollegor”. 

 

 Lag 

Det är inte alltid anspråkslöst att hantera lagen under matcherna förklarar studiens deltagare. 

Att kunna kontrollera spelarna på planen och ledarna vid sidan av samt leva upp till de krav 

som lagen ställer kan utveckla en känsla av stress. Exempelvis berättar en domare ”Jag blir 

stressad av ledare som inte, eller alltså som fokuserar på mig och inte på sina spelare”. ”Om 

jag får mycket emot mig /…/ många irriterade spelare” menar en annan deltagare är 

stressfullt. ”Det är ju inte en jättetrevlig miljö att vara i alltid” tillägger en av de kvinnliga 

domarna.  
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Verbala påhopp 

Domarna i deltagande studie upplever att det tenderar att förekomma mycket ord riktade mot 

dem under matcher som kan upplevas som negativ kritik eller verbala påhopp. Det är få av 

domarna som fått direkta hot riktade mot sig, dock får de ta emot kommentarer, kritik och 

reaktioner. Exempelvis menar en utav deltagarna att ”Hot, jag personligen har inte 

uppmärksammat hot, men min kollega har vet jag, han har fått dödshot och det är någonting 

som man är rädd för att det ska komma på en själv”. En annan domare beskriver:  

 

”För varje gång någon säger kom igen domaren och så vidare så blir man lite osäkrare i sin 

roll /…/ i slutet på första halvleken så kallar tränaren oss för jävla kossor, han kallade oss 

för att ni kan inte döma, ni är obegåvade”. 

 

Kollegor 

Som domare högre upp i divisionerna är sannolikheten hög att du dömer ihop med andra 

individer. Då gäller det att tillsammans vara förberedda samt att fungera ihop som ett team 

och det är inte alltid som det är så enkelt. Några utav domarna kände en del osäkerhet rörande 

sina kollegor vilket antydde till stress hos vissa av dem. ”När man känner att teamet inte 

fungerar /…/ när jag känner att jag inte kan lita på mina assisterande” är ett exempel på citat 

som framkom under intervjuerna.  

 

Press 

Deltagarna i studien upplever att det kan sättas en hel del press på dem som kan vara svår att 

hantera. Under detta tema framkom tre underteman: ”krav från förbundet”, ”tidsbrist” och 

”domarbrist”. 

 

Krav från förbund 

Det ställs en hel del krav från Svenska fotbollsförbundet som vill att matcherna ska dömas av 

vältränade, kunniga och engagerade domare. Flera utav domarna upplever ändå dessa krav 

som rimliga, således menar vissa av deltagarna i studien att kraven från domarklubben blir 

alldeles för höga då det inte är acceptabelt att lämna återbud. Ett citat lyder ”Sen ställs det ju 

alltid krav /…/ både krav på att man ska tacka ja till matcherna och inte lämna återbud samt 

att du ska prestera på topp”. En annan domare förtydligar och säger ”Krav på att ta matcher, 

det är ju domarbrist” och ytterligare en deltagare påpekar ”Om man fått för mycket matcher 

på en vecka det har jag ju i så fall kopplat till negativ stress”. 

  

 Domarbrist 

”Men det mesta är ju runt, själva domarbristen som är problemet, att det finns så lite domare 

att man nästan måste göra allt för att det ska gå ihop” berättar en av domarna i studien. I 

dagsläget råder det domarbrist i stora delar av landet, vilket var något som flera utav domarna 

påpekade som ett av alla stressmoment inom dömningen. Det är mycket resande och det krävs 

en hel del planering och det är inte alltid som tiden räcker till, flera utav kvinnorna menade på 

att de har andra saker i livet än att vara domare. En domare uttalade sig om detta och 

berättade: 

 

”Sen att få för mycket matcher det blir också stressigt för man har ju andra saker i 

vardagen att klara utav också. Ibland kan det bli fem matcher på en vecka bara för att det är 

sådan domarbrist. Då blir det inte någon kvalité längre, i den sista matchen då så kommer 

jag bara vara helt kass för man är ju trött i benen och i hela kroppen, det är ju också ett 

stressmoment”. 
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 Utsatthet 

Att vara den som står i centrum så fort ett beslut ska tas under en match kan vara stressfullt, 

flera utav domarna framförde att de ofta eller ibland känner sig osäkra i sin roll som domare 

och en beskrev att ”Man är väldigt utsatt som kvinna /…/ man känner sig väldigt typ utpekad 

och uttittad /…/ man får höra en del kommentarer om ens utseende /…/ så det är väl den 

typen av stress eller obehag”. Att vara kvinna i den mansdominerade sporten fotboll är inte 

alltid så enkelt, det förekommer en hel del nedvärderande ord och flera utav domarna påpekar 

att de ibland känner sig diskriminerade för att dem är kvinnor, framförallt när dem dömer 

herrfotboll. Ett exempel på detta är:  

 

”I en division fem herrar i XX så är det omöjligt att döma assisterande som tjej, för att du 

får så mycket, alltså både sexistiska kommentarer att du klarar inte av det för att du är tjej 

till att höra oh that ass liksom /…/ det är typ det värsta jag vet just nu”.  

 

Historik 

Två stycken underteman identifierades under historik som kan bidra till att domarna upplever 

stress i sin dömning: ”tidigare dömda lag” och ”återkommande stressorer”. 

  

Tidigare dömda lag 

Denna punkt är ett av de stressmoment som anges under detta tema, flera av domarna menade 

på att det kan vara stressande att ideligen döma samma lag eftersom dem då får en närmre 

relation till både spelare och ledare. En domare beskrev bland annat:  

 

”Om du haft en dispyt med en ledare eller spelare tidigare i ett lag och vet att du ska döma 

dem igen snart /…/ att det varit en miljö som du varit i många gånger /…/ det kan bli 

jobbigare också beroende på hur det slutade gången innan”.  

 

Återkommande stressorer 

Under matcherna och i rollen som fotbollsdomare kan man utsättas för flera situationer som 

genererar ett stresspåslag då de upplevs som svåra att kontrollera, det kan vara alltifrån att ta 

domslut till att få höra ord riktade mot sig. Att upprepade gånger få utsättas för dessa menar 

deltagarna i studien kan vara tufft, exempelvis berättar en domare ”Men det är sådant som jag 

också har upplevt som stressmoment liksom. För det kan ju vara lite nervöst att ge kort och 

så” medan en annan säger ”Tränaren stod och skrek liksom överdrivet mycket, eller rättare 

sagt högt och robust flera, flera gånger vilket var jobbigt”. 

 

Copingstrategier 

Flera olika typer av strategier för att hantera de stressfulla situationerna framkom i analysen. 

Samtliga deltagare upplever att de på ett eller annat sätt har strategier för att hantera de 

stressfulla situationerna och dessa presenteras under huvudtemat ”copingstrategier”. Fyra 

teman identifierades: ”socialt stöd”, emotionsfokuserad coping”, ”problemfokuserad coping” 

samt ”personliga egenskaper”. 

 

 Socialt stöd 

Tre underteman framkom som deltagande domare kan ta hjälp av för att hantera stressfulla 

situationer: ”familj”, ”domarcoacher” och ”kollegor” (se Tabell 4). 

 

 Familj 

Deltagande domare i studien upplever att de kan få hjälp av sina familjer för att hantera 

eventuella stressfulla situationer. Exempelvis förklarar en domare ”Med mamma menar jag 
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mer att hon är… eller när jag är stressad så går jag till henne”. En annan utav de kvinnliga 

domarna beskriver stödet på följande vis:  

 

”När jag började så stod pappa alltid med bilen parkerad med dörren öppen så när jag 

blåste av så gick jag rätt in i bilen och han var på alla mina matcher i början och pratade 

med mig i halvlek och så. Utan han så hade jag nog inte fortsatt”. 

 

Tabell 4. Översikt av copingstrategier (underteman, teman och huvudtema). 

Underteman Teman Huvudtema 

Familj 

Domarcoacher 

Kollegor 

 

Erfarenhet 

Utmaningar 

 

Befogenheter 

Förebyggande arbete 

Kroppsspråk 

 

Lugn 

Social kompetens 

Självsäkerhet 

 

Socialt stöd 

 

 

Emotionsfokuserad coping 

 

 

 

Problemfokuserad coping 

 

 

 

Personliga egenskaper 

 

 

 

 

 

 

Coping strategier 

 

 Domarcoacher 

Förbundens eller distriktens olika domarcoacher är även de viktiga personer som kan hjälpa 

de kvinnliga domarna att hantera stressen. Bland annat kunde positiv feedback och 

återkoppling reducera stress. En domare säger ”Då tar jag kontakt med min damcoach, Det är 

liksom hon som jag vänder mig till först” ännu en domare påpekar detta stöd och menar: 

 

”För att fortsätta så har jag haft faddrar inom förbundet, speciellt här som har varit väldigt 

noga med att jag ska vara bra, att jag ska ha kul och kommer ofta och stöttar i och med att 

jag är en av få tjejer vi har här”.  

 

 Kollegor 

Att döma i team och att kunna diskutera olika situationer med sina kollegor är även det ett 

undertema inom socialt stöd. En utav deltagarna i studien beskrev bland annat ”Har vi gjort 

våra förberedelser rätt så har jag ju tre domare till som har koll” en annan domare beskriver 

detta genom: 

 

”Nu har man ju alltid sina assisterande eller så har man sin huvuddomare och då har man 

ju alltid det stödet i halvtid eller genom kommunikation i headset. Så nu känner jag ju att 

det är mitt stöd, man är ju aldrig själv utan man har två andra som man kan prata med.”  

 

Emotionsfokuserad coping 

För att minska den emotionella responsen till situationer som kan uppfattas som stressfulla 

identifierades två större underteman. Strategierna för att minimera de fysiska och mentala 

effekterna av stressen var: ”erfarenhet” och ”utmaningar”. 
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 Erfarenhet 
Domarna i studien har dömt fotboll i mer än tre säsonger och påpekar att rutin och erfarenhet 

är något som kan hjälpa dem att hantera stressen. ”Ja men det sitter i ryggraden egentligen. 

Jag har en väldigt bra grund att stå på, jag har regelkunskap, jag har erfarenhet så jag känner 

mig aldrig obekväm i en stressad situation egentligen” förklarar en av deltagande domare. 

Erfarenheten har hjälp domarna att exempelvis bli hårdare mentalt samt mer stresståliga. En 

god coping strategi är bland annat att inte ta kritik som kommer personligt, en deltagare säger 

”Nej under match ältar jag aldrig på misstag, då hade jag nog inte dömt högt”. Dömningen har 

även för många utav domarna resulterat i att de har blivit mer stresståliga, något de tar upp 

som positivt för att kunna minska stressens negativa effekter både under matcher och i det 

privata livet.  

 

 Utmaningar 

”Då vill jag utmana mig själv genom att göra det bättre nästa gång” är ett exempel på citat 

som tolkades som emotionsfokuserad coping. Att se tuffa och stressfulla situationer som 

utmaningar är en strategi som de flesta av domarna i studien använder för att minimera 

fysiska och mentala effekter av stress. Då det ställs många krav på domarna från såväl lag, 

publik som förbund är en strategi att kunna acceptera de krav som förbudet kommer med samt 

se kraven som utmaningar eller en chans till att utvecklas. Majoriteten utav domarna anser att 

de krav som ställs ifrån förbundet är korrekta och att de krävs för att kunna garantera en hög 

standard. En domare i studien säger bland annat ”Rimliga. Ja alltså fysiska krav, speciellt i 

min serie, vi måste hänga med spelets utveckling och finns det inga vältränade domare så 

kommer ju inte nivån att öka heller”.  

 

 Problemfokuserad coping 

Att fokusera på problemet som kan resulterar i stress är ett sätt att hantera stressfulla 

situationer. Utifrån domarna i föreliggande studie framkom tre underteman: ”befogenheter”, 

”förebyggande arbete” och ”kroppsspråk”. 

 

 Befogenheter 

Som domare har du möjlighet att avisa eller anmäla spelare, ledare och tränare genom att 

exempelvis dela ut kort. Dessa befogenheter upplevs som bra redskap för att kunna lugna ned 

situationer som är stressfulla på fotbollsplanen. En av de kvinnliga domarna beskriver ”Med 

just det laget var det jättejobbigt, men jag ringde in till förbundet och dem gjorde en anmälan 

på det och det har blivit bättre”. En annan domare pratar om tränarnas beteenden och säger: 

 

”Men är det typ en tränare som gör någonting fel och det blir ett problem, man blir stressad 

eller vad det nu handlar om, har han gjort fel då så ska han ju inte finnas kvar på plan eller 

på bänken liksom, så då tar man ju tagit i problemet på så sätt”. 

  

 Förebyggande arbete 
Under matchens gång är det många utav deltagande domare som jobbar med att förebygga 

situationer som kan resultera i stress, bland annat berättar en domare att ”Nu försöker jag 

förebygga så mycket som möjligt, alltså jag tror att man kan hindra många situationer bara 

genom att jobba förebyggande och vara one-step-ahead”. Ännu en domare förtydligar och 

säger ”Man vinner ju väldigt mycket på att ta det i tid absolut”. 

 

 Kroppsspråk 

I matchernas tuffa situationer har domarna stor hjälp utav sitt kroppsspråk. Det kan hjälpa 

dem att sälja in beslut samt stärka dem själva. En domare beskriver ”Jag sträcker på mig och 
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säljer in beslutet” medan en deltagare uttalar sig och säger ”Det är viktigt att man behåller 

lugnet och ser bestämd ut så att dem inte tror att jag är jätteosäker och stressad”. 

 

 Personliga egenskaper 

Det framkom att domarnas personliga egenskaper kan hjälpa dem att hantera den stress som 

förekommer. Tre underteman identifierades: ”lugn”, ”social kompetens” och ”självsäkerhet”.  

  

 Lugn 

Att vara lugn som person var något samtliga domare tog upp som en positiv personlig 

egenskap som hjälper dem hantera stressfulla situationer. Exempelvis menar en utav domarna 

”Ja men jag tror hela min personlighet, jag är en väldigt lugn person, jag tror det hjälper mig 

väldigt mycket. Jag har väldigt svårt för att stressa upp mig eller att bli arg”. 

 

 Social kompetens 

Som domare verkar det vara viktigt att vara tydlig och pedagogisk i sina beslut och uttalanden 

för att på så vis kunna lugna ned sig själv, men även för att få spelare och ledare att förstå 

varför domarna gör på ett visst sätt. Att även vara social upplever de flesta domarna som 

positivt. En av domarna menar ”Sen så är jag väldigt social också så jag kan nog prata bort det 

också”, medan en annan deltagare förklarar ”Jag är så pass pedagogisk och kan förklara det 

för så unga spelare” ytterligare en påpekar detta och berättar ”Rak och tydlig att det är mina 

styrkor i stressiga situationer”. 

  

 Självsäkerhet 

Att domarna är säkra i sig själva och känner att de har kompetens är en god coping strategi 

enligt deltagarna i studien. En av domarna uttalar sig om detta och berättar: 

 

”Om jag vet att jag gjort rätt alltså då handlar det ju bara om att de inte har 

regelkunskapen, då påverkar det nog mig bara positivt för att jag vet att jag kan slå upp 

exakt vart det står och att jag har det bakom mig och då tycker jag det bara är gött att veta 

att man är klokare på fotboll än vad en ledare eller spelare är så påverkar det bara positivt, 

för då känner jag att jag har bättre koll än vad dem har”. 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att studera varför och hur kvinnliga fotbollsdomare 

fortsätter att döma med hjälp utav tre huvudteman (motivation, stress och coping). Utifrån 

studiens syfte skapades tre frågeställningar som berör varsitt huvudtema. Resultatet visade på 

en hög inre motivation, att samtliga deltagare tycker att dömningen är rolig. Många situationer 

kan leda till stress menar domarna i förevarande studie, framförallt var dessa kopplade till 

situationer som uppstår under matcher. Det visade sig att domarna besitter en kombination av 

olika strategier för att hantera stressfulla situationer, bland annat visade det sig vara viktigt 

med ett gott socialt stöd samt personliga egenskaper som exempelvis lugn för att kunna 

hantera dessa. Diskussionen struktureras utifrån föreliggande studies teoretiska ramverk och 

huvudteman samt tidigare forskning.  

 

Motivation 

Resultatet visade att de kvinnliga domarna motiveras av både inre och yttre anledningar. 

Utifrån studiens analys framkom inga tecken på amotivation i resultatet, däremot kunde 

tendenser av avsaknad motivation existera i vissa sammanhang. Att bli tilldelad för många 

matcher under en kortare period kan reducera motivationen, upplevde några av domarna.  
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 Studiens teoretiska ramverk utgick bland annat från självbestämmande teorin som baserar 

sig i att beteenden ska vara självvalda, följaktligen att vårt beteende ska vara 

självbestämmande (Deci & Ryan, 1985). Psykologiska kännetecknet för självbestämmande är 

acklimatiseringsbarheten i hanteringen av en interaktion med sig själv och den miljö en 

individ befinner sig i. Vilket innebär att varje enskild individ har ett eget val med sin handling 

och baseras medvetet av det egna behovet samt anpassningsbara tolkningar av externa 

händelser (Deci & Ryan, 2000b). Tolkningen av resultatet är att deltagarna i rådande studie 

besitter ett självbestämmande beteende. Samtliga domare har självmant valt att fortsätta med 

sin dömning, ingen har alltså tvingat någon av deltagarna att fortsätta. ”Ja det är ju mina 

coacher som gärna stöttar och hjälper mig såklart, men det är ju aldrig någon som tvingar mig 

att fortsätta” sade en av deltagarna. Trots att miljön under fotbollsmatcher kan upplevas som 

hård interagerar domarna väl med den, bland annat menar en av deltagande domare att ”Det är 

ändå en press, alltså man vet ju aldrig riktigt hur en match kommer se ut och jag tycker det är 

spännande att gå in i någonting som man inte riktigt kan till 100 procent kontrollera”. 

 Utifrån resultatet går det att tolka att de kvinnliga fotbollsdomarna i föreliggande studie har 

en hög inre motivation, vilket innebär att individer handlar efter sådant som denne finner 

glädje och tillfredställelse av att göra utan att uppleva krav (Deci & Ryan, 2000b). Deltagarna 

i studien menar att de fortsätter att döma då de främst tycker att det är roligt, har en passion 

för fotbollen och att de finner att det är en utvecklande utmaning att döma fotboll. Bland annat 

beskriver en domare passion på följande vis ”Jag skulle säga spelet, fotboll är så fantastiskt 

kul” och en annan beskriver utmaningar genom att säga ”Det är alltid en utamning att döma 

en fotbollsmatch och det, ah det kan jag tycka är roligt”. Förhandenvarande studies resultat, 

angående inre motivation, har flera paralleller till tidigare studier inom området, som bland 

annat Anderssons studie från 1983 som menar att den främsta anledningen till fortsatt 

dömning var kärleken till sporten. Studier gjorda av Alonso-Arbiol et al (2008), Carlsson 

(2004) och Isberg (1978) visar på liknande resultat och förklarar att kärlek till sporten, stort 

fotbollsintresse samt att det är roligt är faktor som ökar den inre motivationen. Isberg (1978) 

menar även på att domare motiveras av en känsla att utvecklas vilket även går i linje med 

föreliggande studies resultat.  

 Gällande yttre motivation kunde det konstateras att de kvinnliga domarna i studien även 

motiverades av yttre faktorer. Deci och Ryan (1985) menar att yttre motivation uppstår ifrån 

yttre belöningar eller påverkan ifrån andra. Det framkom exempelvis att tillhörighet, support 

och pengar var viktiga fundament till fortsatt service som fotbollsdomare. Att få känna 

gemenskap och att döma tillsammans med kollegor var något som återkom i flera av 

intervjuerna och kunde motivera domarna, likt deltagarna i Isbergs studie från 1978 som 

upplevde att den humana kontakten med kollegor var positiva erfarenheter. Bland annat 

menar en av föreliggande studiens deltagare ”Nej men jag dömer fotboll p.g.a. gemenskapen. 

Jag tycker om att åka iväg, alltså att få en gemenskap med domarkollegor som man känner”. 

Hur viktigt det var att få betalt för matcherna kunde variera från domare till domare, men att 

det är något som är positivt råder det inga tvivel om. Att få betalt för något domarna tycker är 

roligt sågs mer som en bonus medan andra deltagare kanske främst motiverades av pengar. 

”Pengar, det är ju självklart” menade en utav domarna.  

 Som tidigare nämnt i diskussionens inledning framkom det inte några tecken på 

amotivation, alltså visade ingen domare tendenser till saknad intention och självbestämmande, 

eller svårigheter med att se ett meningsfullt samband mellan resultat, uppgift och ansträngning 

(Deci & Ryan, 2000b). 

 Individer strävar efter att uppfylla tre psykologiska grundbehov: (1) kompetens, (2) 

tillhörighet samt (3) autonomi (Deci & Ryan, 1985) för att bibehålla välbefinnande, integritet 

och för den mentala utvecklingen (Ryan & Deci, 2002). Med utgångspunkt i föreliggande 

studies resultat diskuteras hur väl de kvinnliga fotbollsdomarna upplever att deras grundbehov 
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är tillfredställda. Deci och Ryan (2000a) förklarar att kompetens innebär att känna effektivitet 

samt att varje individ vill uppleva en känsla av förmåga att kunna prestera bra. Resultatet 

tolkades som att deltagarna i studien upplever att de besitter kompetens samt att de känner sig 

effektiva i sin dömning. Dock kunde känslan av kompetens och effektivitet rubbas vid 

exempelvis skadeavbrott och återkommande kritik från annan part. Att lära sig regelboken 

samt att skapa sig erfarenhet tolkades som viktiga fundament för att lyckas tillfredsställa 

behovet av kompetens. Genom att sätta mål och uppnå dem kan man känna effektivitet menar 

en av domarna och säger ”Den här säsongen har jag nått mitt mål så jag är jättenöjd med vad 

jag presterat”. En annan utav deltagarna menar att hon känner sig effektiv men att sjukdomar 

kan påverka det: 

 

”Ja men inte det här året. Jag var ju på väg upp, men så blev jag sjuk /…/ så nu har jag väl 

inte varit så effektiv /…/ men med tanke på hur snabbt man har klättrat tycker jag väl ändå 

att man varit effektiv på nått sätt”.    

 

 Gällande grundbehovet av tillhörighet tolkades det som att samtliga domare i studien 

fortsätter att döma i och med att detta behov verkar vara uppfyllt. Tillhörighet innebär att 

individer söker social interaktion med andra individer (Deci & Ryan, 2000a). Deci och Ryan 

(1985) menar att tillhöriget är känslan en individ har av att känna sig bekväm och delaktig i 

diverse sammanhang. I förehavande studies resultat går det att studera att de kvinnliga 

fotbollsdomarna motiveras och mår bra av att döma fotboll mycket på grund av sina kollegor. 

En domare menar att ”Nej men jag dömer fotboll på grund av gemenskapen. Jag tycker om att 

åka iväg, alltså att få en gemenskap med domarkollegor som man känner”. En annan intygar 

”Jag tror att min motivation ligger i att jag har bra kamrater som också dömer /…/ det bästa är 

gemenskapen”. Några utav de andra domarna pratar även om att få vara delaktig och 

inkluderad inom idrotten som en bidragande faktor till att fortsätta med dömningen. 

Exempelvis säger deltagare att hon framförallt motiveras av ”Fotbollen. Att få vara kvar i 

spelet men också kompisar och kollegor”. Ett annat exempel är ”Det är mest kärleken till 

sporten typ att jag är så himla involverad i allting som har med fotboll att göra”, en annan 

domare säger ”Det är nog alla som man har träffat och lärt känna, som jag inte hade träffat om 

jag inte hade haft fotbollen”.  

 Det sista grundbehovet är, som tidigare beskrivits, autonomi. I föreliggande studies resultat 

tolkades det som att domarna självmant valt att börja samt att fortsätta som domare. Ett 

exempel på ett citat är ”Det är världens naturligaste sak för mig liksom att vara domare”. 

Autonomi beskrivs som individens önskan att självmant delta i valda aktiviteter och bete sig i 

överensstämmelse med dem (Deci & Ryan, 2000a; Ryan & Deci, 2007).  

 Tillfredsställs de psykologiska grundbehoven ökar den inre motivationen och resulterar i 

att beteenden blir självbestämmande (Deci & Ryan, 2000a). Enligt Deci och Ryan (2000b) 

befinner sig en individ någonstans på ett kontinuum, antingen upplever individen (inre 

motivation) eller så saknar individen motivationsreglering (amotivation). Mellan dessa 

ändpunkter placeras yttre motivation som innefattar extern-, introjicerad-, identifierad- och 

integrerad reglering. Gällande dessa regleringar tolkas det som att de kvinnliga domarna i 

studien upplever antingen integrerad reglering eller inre reglering då många av deltagarna ser 

sig själva som domare och att det är en del utav deras personlighet samt att studiens resultat 

visar på att den inre motivationen är hög. 

 Sammantaget skulle det i föreliggande studies resultat kunna skönjas en potentiell 

förklaring till varför fotbollsdomare fortsätter att döma. Studiens resultat tolkades som att de 

viktigaste faktorerna till att fortsätta döma var på grund av en inre motivation. Alla studiens 

domare tar någon gång upp att de exempelvis tycker att fotboll och rollen som domare är 

rolig. Troligtvis styrs även domare av den yttre motivation, som belöningar i denna situation, 
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som bland annat pengar och gemenskap med kollegor. Paralleller kan dras med Johansens 

studie från 2014 som menar att passions- och socialbaserad motivation är det som främst 

motiverar domare. Dock visade inte de kvinnliga fotbollsdomarna i föreliggande studie några 

direkta tecken på fitness-baserad motivation. 

 

Stress 

Att man som domare inom idrotten utsätts för en mängd stressfulla situationer visas i flertalet 

tidigare studier (se Bilaga A). Med föreliggande studies resultat går det att se likheter med 

Gencays studie från 2009 som menar att det förekommer flera potentiella stressorer för 

domarna inom idrotten. Enligt de kvinnliga fotbollsdomarna i rådande studie kan flera olika 

situationer ses som stressfulla, bland annat kunde situationer under matcher som inkluderade 

spelare och tränare frambringa stress för deltagarna. 

 En del utav förhandenvarande studies syfte var att undersöka vilka stressfulla situationer 

som förekommer för kvinnliga fotbollsdomare. I resultatet identifierades ett antal potentiella 

faktorer som fotbollsdomarna upplevde som stressfulla. Ett återkommande ämne var den 

befintliga domarbristen som råder i landet. Flera utav domarna påpekade att de blir stressade 

av att döma för mycket matcher. Exempelvis menar en av de kvinnliga fotbollsdomarna ”Jag 

har två lediga helger i månaden /…/ då kanske man inte vill ha dem fullproppade med 

matcher /…/ kraven kan jag tycka är lite väl, alltså vi som finns kvar blir lite väl överarbetade. 

Denna förekomst utav stress kan liknas med Oxington (2005; 2009) utläggning rörande 

långvarig (kronisk) stress som uppkommer när en stressfull situation fortlöper under en längre 

period (exempelvis på arbetsplatsen), precis som den rådande domarbristen i Sverige. 

Eftersom domarbristen ses som ett så pass stort problem tenderar stressen att bli långvarig. 

Till exempel menar en domare ”Det finns gott om matcher /…/ det är ganska brist på domare 

liksom. Så ibland blir det för mycket”. En av de yngre deltagarna berättar ”Men det mesta är 

ju runt, själva domarbristen som är problemet, att det finns så lite domare att man nästan 

måste göra allt för att det ska gå ihop”. Det kan diskuteras huruvida domarna faktiskt kan 

påverka denna faktor, en fråga som kanske är relevant att diskutera i det här fallet är att det 

faktiskt går att tacka nej till uppdraget att döma en match, medan en del andra stressorer är 

associerade till ett förvärvsarbete eller liknande, där det är mer komplicerat att säga nej. 

 Gällande resultatet i föreliggande studie går det att tolka att flertalet utav deltagarna inte 

upplever några direkta hot riktade mot dem. Emellertid är de medvetna om att det är ett 

vanligt förekommande och några av dem påpekar att de är oroliga för att bli utsatta för det. En 

domare berättar ”Hot, jag personligen har inte uppmärkt hot, men min kollega har /…/ han har 

fått dödshot och det är någonting som man är rädd för att det ska komma på en själv”. 

Däremot förekommer kritik och nedvärderande ord, som domarna uppfattar som stressfulla. 

Att hela tiden ifrågasättas och utsättas för kommentarer kan vara påfrestande psykologiskt. 

Stress är en form av krav i vår inre eller yttre miljö som rubbar vår befintliga balans. Stressen 

påverkar vårt psykiska eller fysiska välbefinnande och kräver någon form utav handling för 

att återställas (Lazarus & Cohen, 1977). En domare menar att det bland annat är mer 

stressfullt att döma herrfotboll:  

 

”De gångerna när jag väl går in och dömer herrfotboll /…/ det kan vara lite jobbigare, att 

jag blir lite mer stressad /…/ jag kan känna mig lite obekväm i den situationen, man är 

väldigt utsatt som kvinna /…/ man känner sig väldigt typ utpekat och uttittad egentligen 

/…/ man får höra en del kommentarer om ens utseende. Så det är väl den typ av stress eller 

obehag” (domare 9). 

 

 Föreliggande studies resultat indikerar paralleller till Cohen (1984) samt Lazarus och 

Folkman (1984) som förklarar att när en individ utsätts för en stressfull händelse måste denne 
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utvärdera det potentiella hotet, alltså genomföra en primär bedömning. Vilket innebär att 

individen gör en bedömning utav händelsen och dess betydelse (Cohen, 1984; Lazarus & 

Folkman, 1984). Tolkningen utifrån ovanstående citat (domare 9) är att utfallet blir negativ 

stress då hon befinner sig i en situation som hon helst vill undvika, således skulle en sekundär 

bedömning vara av vikt för att reducera denna typ av stress. Detta resultat kan liknas med den 

akuta stressen som uppkommer när individen tolkar situationen som hotfull eller obekväm 

och tenderar att avta fort (Oxington, 2005; 2009).  

 Flera av domarna har någon gång haft tankar på att sluta, då de tagit illa vid sig av den 

hårda kritik som riktats mot dem. En deltagare berättar att hon blivit utsatt för kränkande ord i 

samband med en distriktsmatch på ungdomssidan ”Första distriktsmatchen /…/ blir kallad för 

massa ord som exempel slampa och sådant av föräldrar och då ville jag inte fortsätta alls”. 

Ytterligare en domare har liknande erfarenheter och menar:  

 

”Alltså för varje gång någon säger kom igen domaren och så vidare så blir man lite 

osäkrare i sin roll /…/ det tärde ganska mycket på självförtroendet /…/ i slutet på första 

halvlek så kallar tränaren oss för jävla kossor, han kallade oss för att ni kan inte döma, ni är 

obegåvade /…/ vi alla hade nog en liten klump i magen, att vi ville därifrån”.  

 

 Samma domare fortsätter och säger ”Jag tror att var tredje match så funderar jag på att 

sluta, om det inte till och med är mer ofta än så”. Det går att dra paralleller mellan resultatet i 

föreliggande studie med Folkessons, Nybergs, Archers och Norlanders studie från 2002. 

Domarna i rådande studie har identifierat ledare, spelare och publik som källor till deras 

upplevda stress. Folkesson et al (2002) menar att de mest förekommande hoten och angreppen 

mot fotbollsdomare kommer ifrån spelare, tränare och åskådare. En utav de kvinnliga 

fotbollsdomarna säger ”När det blir extremt mycket skrik från ledare, föräldrar, spelare på 

samma gång då är det inte kul att stå själv på planen /…/ folk använder vissa ord som blir 

väldigt stressande och man går och tänker på det efteråt”.  

 En studie gjord under en hel fotbollssäsong, med tre upprepade mätningar utav 

Gouttebarge, Johnson, Rochcongar och Kerkhoffs (2016) med UEFA-domare visade på att 

flera olika symptom av psykisk ohälsa kan förekomma för domare på elitnivå. Då kravbilden 

på elitdomarna är hög kan en psykologisk kostnad förekomma, bland annat visade resultatet 

på en ökad oro/depression (10 %), sömnproblem (14 %) och rubbade ätmönster (29 %). En 

del paralleller går att se med föreliggande studies resultat som visar på att de kvinnliga 

fotbollsdomarna kan uppleva en viss oro över att vara domare då det kan förekomma flera 

olika orosmoment. Däremot påträffades inga tendenser av sömnproblem och rubbade 

ätmönster bland deltagande domare, troligtvis för att föreliggande studie ej studerat nämnda 

faktorer.  

 Likt transaktionsmodellen tolkades det som att de kvinnliga fotbollsdomarnas 

stresserfarenheter fungerar som transaktioner mellan dem och miljön som de befinner sig i. 

Transaktionerna har sin grund i den yttre stressen, som ett resultat av en obalans mellan de 

krav som ställs och de resurser som domarna besitter för hanteringen av dessa krav. När 

kraven som ställs överskrider resurserna frammanas stress och en sekundär bedömning sker 

(Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Coping 

Ett delsyfte i föreliggande studie var att undersöka hur de kvinnliga fotbollsdomarna hanterar 

stressfyllda situationer, alltså studera vilka coping strategier deltagarna använder sig utav.  

Lazarus och Folkman (1984) definition av coping, som tidigare beskrivits handlar i stor 

utsträckning om vilken typ av kognitiv eller beteendemässig strategi en individ använder för 

att hantera krav som bedöms som stressfulla.  
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 Förhandenvarande studies resultat tolkades som att de mest frekvent använda coping 

strategierna bland domarna var emotionsfokuserad och problemfokuserad coping. Även 

personliga egenskaper (exempelvis lugn) och socialt stöd visade sig även vara kompatibla 

strategier. I linje med Wolfson och Neave (2007) studie kunde deltagarna i föreliggande 

studie ibland använda sig av externa faktorer som okunskap hos andra för att exempelvis 

förklara mindre lyckade prestationer. Bland annat yttrar en domare ”Vet jag att jag gjort rätt, 

alltså då handlar det ju bara om att de inte har regelkunskapen /…/ det är gött att veta att man 

är klokare på fotboll än vad en ledare eller spelare är”. Domarna kunde även, precis som 

deltagarna i Wolfson och Neave (2007), anta att de skulle få ta emot kritik från spelare, ledare 

och publik. ”Kritik förekommer alltid, spelar ingen roll om man gör rätt eller fel så kommer 

det alltid kritik från missnöjd part” menar en domare. 

 Lazarus och Folkman (1984) förklarar att om en situation upplevs som hotande efter den 

primära bedömningen, genomförs en sekundär bedömning och den innefattar individens 

copingstrategier. Individen försöker alltså komma fram till hur den på bästa sätt kan hantera 

situationen. Gällande studiens resultat tolkades det som att domarna i studien förfogar över 

goda tekniker att hantera stressfulla situationer då få av dem upplever negativ stress. Dock ska 

det poängteras att negativ stress förekom i vissa situationer bland deltagarna. Vid en sekundär 

bedömning sker en utvärdering av interna och externa copingalternativ samt andra specifika 

resurser för att generera en mer positiv miljö. Utvärderingen innefattar exempelvis viljestyrka 

(intern) och vänner (extern) (Folkman, Lazarus, Gruen & DeLongis, 1986). Befintlig studies 

resultat visar på att domarna i studien använder sig av flera olika strategier för att hantera de 

stressfulla situationer som kan förekomma. Det sociala stödet i form utav familj, coacher och 

kollegor tolkades vara ett gott bollplank för att kunna diskutera och hantera situationer för att 

på så vis minska stressen bland domarna. En deltagare menar exempelvis ”Då tar jag i första 

hand kontakt med min damcoach, det är liksom hon som jag vänder mig till först /…/ hon har 

liksom svar på allt”.  

 Ytterligare en strategi som föreliggande studies deltagare använde sig utav var 

emotionsfokuserad coping, som innebär att anpassa den emotionella responsen till problemet 

och används när individer känner att den har låg kontroll över situationen, alltså att individen 

inte kan hantera orsaken till problemet (Lazarus & Folkman, 1984). Erfarenhet, positiv 

feedback, acceptans, utmaningar och mental hårdhet presenterades i resultatet och tolkades 

som goda strategier för att anpassa den emotionella responsen till problemet. Uppfattningsvis 

var erfarenhet, att se situationer som utmaningar och mental hårdhet de viktigaste 

fundamenten till en god hantering. En domare menar bland annat ”Nej under match ältar jag 

aldrig på misstag, då hade jag nog inte dömt högt”. 

 Problemfokuserad coping innebär att fokusera på och ändra det problem i omgivningen 

som skapar stress och används när individer känner att den har kontroll över situationen, alltså 

kan hantera orsaken till problemet. (Lazarus & Folkman, 1984; Folkman & Moskowitz, 

2004). En av deltagande domare sade under sin intervju: 

 

”Men är det typ en tränare som gör någonting fel och det blir ett problem, man blir stressad 

eller vad det nu handlar om, har han gjort fel då så ska han ju inte finnas kvar på plan eller 

på bänken liksom, så då tar man ju tagit i problemet på så sätt”. 

 

 I föreliggande studies resultat presenterades det tre underteman under problemfokuserad 

coping (befogenheter, förebyggande arbete & kroppsspråk). Dessa tre underteman 

tillsammans tolkades som goda redskap att ha med sig ut på fotbollsplanen och i stressfulla 

situationer. Då lagen man dömer och deras beteenden kan vara en bidragande orsak till 

upplevd stress upplevde domarna det som ansenligt att ha befogenheten att antingen kunna 

visa ut spelare eller ledare. Att arbeta förebyggande och visa upp ett bra kroppsspråk tolkades 
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som strategier domarna kan använda sig av för att minska risken till att problemsituationer ska 

uppstå. ”Jag tror att man kan hindra många situationer bara genom att jobba förebyggande och 

vara one-step-ahead” menar en av deltagarna. 

 Att vara lugn som person, stresstålig, socialt kompetent och självsäker var personliga 

egenskaper som domarna tog upp som centrala egenskaper som hjälper dem att hantera 

stressfulla situationer. Majoriteten av domarna tryckte på att ett lugn är vitalt för hantera 

stress. Bland annat sade en av deltagarna ”Jag tror hela min personlighet, jag är en väldigt 

lugn person, jag tror det hjälper väldigt mycket, jag har svårt för att stressa upp mig eller bli 

arg”. 

 Baserat på huvudlinjerna i transaktionsmodellen framkom det att de kvinnliga 

fotbollsdomarna i studien besitter goda copingstrategier för att hantera stressfulla situationer. 

Om delatagarna upplever stress är uppfattningen att individerna kan hantera de stressfulla 

situationerna väl efter den sekundära bedömningen och på så vis alltså uppleva en positiv 

stress. I enstaka situationer kan det vara svårt för deltagande domare att hantera situationen 

vilket leder till en negativ stressupplevelse (Lazarus & Folkman, 1984).  

 Existerande studies resultat har flera paralleller till Thatcher studie från 2005 som i 

huvudsak visar att stress kan uppfattas som ett hot av vissa domare medan andra domare ser 

det som en utmaning. Flera utav domarna i den studien såg stressfulla situationerna mer som 

en utmaning än som ett hot, likt domarna i föreliggande studie. Att genomföra en sekundär 

bedömning av situationen kan hjälpa fotbolldomarna att minska oron för den.  

 

Metoddiskussion 

Aktuella studiens kvalitativa ansats kan antydas vara en metodologisk fördel då metoden ger 

möjlighet att bland annat underhålla ny och oväntad information (Lindström, 1974). 

Graneheim och Lundman (2004) vidhåller att en vital aspekt inom kvalitativa studier är att ta 

itu med trovärdighet för att stärka pålitligheten. Att resultatet är transparent, pålitligt och 

överförbart är av vikt för att bevisa studiens trovärdighet samt beskrivandet av dess budskap. 

Föreliggande studies resultat kan anses vara någorlunda transparent, vilket innebär att sättet 

resultatet vuxit fram är replikerbart då studiens metod är väl beskriven. Resultatet kan anses 

pålitligt då användning av citat, noggrann presentation av metod och riktlinjerna för kodning 

och triangulering av forskningsresultat inkluderats (Graneheim & Lundman, 2004). Dock kan 

det diskuteras huruvida det breda spannet av ålder och nivå av dömning gällande studiens 

deltagare kan ha påverkat resultatet. Därför kan studiens överförbarhet ses som en 

metodologisk begränsning då resultatet inte riktigt kan överföras eller jämföras med andra 

sammanhang eller grupper (Graneheim & Lundman, 2004). Då föreliggande studie enbart 

studerat kvinnliga fotbollsdomare i åldrarna 18-28 år, kan det bland annat vara svårt att 

applicera resultatet på manliga elitfotbollsdomare. 

 En semistrukturerad intervjuguide resulterar i att intervjuerna behandlar samma teman 

vilket ökar pålitligheten och minskar risken för inkonsekvens (Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjuguiden konstruerades utifrån syfte, frågeställningar och teorier och hade inte använts 

tidigare, vilket kan ses som en begräsning i studiens valda metod. Dock resulterade det i att en 

pilotintervju genomfördes för att på så vis kontrollera att innehållet i intervjuerna genererar 

relevanta svar för studien (Kvale, 1997). En metodologisk begränsning i föreliggande studie 

utgörs av den semistrukturerade designen. Det kan vara en nackdel då intervjuerna styrs efter 

respondenten samt att öppna frågor som användes kan öka risken för att andra frågor faller 

bort beroende på de svar som förekommer.  

 Deltagarna i befintlig studie kan ses som en metodologisk begränsning då det finns stora 

skillnader mellan domarnas ålder, antal år inom dömning samt nivå som domare. Det breda 

spektrum kan ses som en nackdel då den mentala utvecklingen bland domarna kan generera 

olika svar samt att det kan skilja sig åt vad gäller påverkan av faktorer som exempelvis publik 
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och inkomst. Dock ses föreliggande studies population i sin helhet som en metodologisk 

fördel då studies syfte var att studera kvinnliga fotbollsdomare. 

 Att förhandenvarande studie använde sig utav ett bekvämlighetsurval är ytterligare en 

faktor relaterad till genomförandet av studien som ur ett metodologiskt perspektiv kan 

diskuteras och ses som en nackdel, fördelaktigt var dock att domarna representerar olika delar 

av landet. Samtliga intervjuer genomfördes inte heller på samma plats, utan anpassades 

utifrån deltagarnas önskemål vilket kan ha en negativ effekt då författarna inte kan kontrollera 

miljön. Variansen av plats kan ha påverkat domarnas sinnesstämningar och kan anses vara en 

svaghet vad gäller studiens etiska principer då det kan förekomma åhörare på allmänna 

platser. Det något låga urvalet kan även bedömas som en nackdel (Kruuse, 1998).  

 

Implikation 

Det råder domarbrist i 21 av 24 fotbollsdistrikt i landet (Östberg & Pickelner, 2016, 25 april), 

ett stort problem är föräldrar och ledare som skrämmer bort unga domare och får dem att sluta 

döma fotboll (Simm, 2016, 25 april). I extremfall kan både huvud- och assisterande domare 

utsättas för sparkar, slag och även få ta emot dödshot under matcher (Folkesson et al, 2002). 

Genom åren har studier gjorts på fotbollsdomare och många föreslår att fortsatt forskning bör 

göras inom området (Norlander et al, 2001), somliga kan idag inte acceptera kvinnor som 

domare (Friman et al, 2004).  

 Hur ska då svenska fotbollsförbundet och dess olika distrikt rekrytera, behålla och 

vidarutveckla domare? Föreliggande studie har inte presenterat något konkret förslag på detta 

men har i alla fall kunnat belysa vad som motiverar kvinnliga fotbollsdomare till att fortsätta, 

vilka stressfulla situationer som förekommer för dem samt hur de hanterar dessa. 

Förhoppningsvis kan rådande studie bidra till att göra alla idrottsdomares arbetsmiljö bättre. 

Föreliggande studies resultat visar att det som främst motiverar domarna är den inre 

motivationen, att domarna exempelvis tycker att rollen som domare rolig och utvecklande. 

Även den yttre motivationen i form utav tillhörighet och till viss del även pengar är viktiga 

motivationsfaktorer. Vidare bör svenska fotbollsförbundet och dess distrikt sträva efter att 

skapa ett positivt klimat och goda arbetsförhållanden där domarna tycker att det är roligt att gå 

ut och döma fotboll; där de känner att de utmanas, där de blir bemötta med respekt. Ett första 

steg kan vara att förbund och distrikt tillsammans tar ut riktlinjer som syftar till att skapa ett 

gott motivationsklimat. 

 Somliga domare påpekar att spelare, ledare och även publik bör utbildas inom 

regelkunskap. Således bör resurser även läggas på utbildningar inom Sveriges olika 

fotbollsföreningar. Det framkom även i resultatet att de kvinnliga domarna kan känna sig 

utsatta på grund av deras kön och att de får ta emot en hel del negativ kritik. Förslagsvis bör 

de aktiva domarna ges ökad möjlighet att kunna anmäla oacceptabla beteenden runt och under 

fotbollmatcher. Förbundet och distrikten bör även jobba aktivt för att skapa ett mer 

accepterande klimat för de kvinnliga fotbollsdomarna.   

 Att hantera stressen på ett bra sätt visade sig bero på olika faktorer, bland annat är ett 

socialt stöd något som anses som viktigt. Att även vara stark i sig själv och våga acceptera de 

utmaningar som kommer är punkter som återkom i många utav intervjuerna.  

 I sin helhet bidrar studiens resultat med viktig kunskap angående vad som motiverar 

kvinnliga fotbollsdomare, vad som förorsakar stress samt hur de hanterar stressfulla 

situationer på bästa sätt. Denna kunskap kan anses viktig för att föra forskningen inom 

området framåt, men även för att rent praktiskt kunna upptäcka, förebygga och preparera 

oönskade beteenden kring fotbollsevenemang. Föreliggande studies författar anser att det är 

vitalt att svenska fotbollsförbundet, distrikten och föreningarna runt om i landet jobbar för att 

skapa en god arbetsmiljö för domarna samt visar stöd och förståelse för alla domare oavsett 

kön och bakgrund.  
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Konklusion och framtida forskning 

I föreliggande studie går det att tolka att kvinnliga fotbollsdomare motiveras till att fortsätta 

av flera olika anledningar. Den inre motivationen, som exempelvis att dömningen var rolig 

och att domarna kände en passion för spelet, var en av anledningarna. Pengar och tillhörighet 

är exempel på yttre motivation bland studiens deltagare. Det var främst under 

matchsituationer som domarna upplevde stress. Lagen i form utav spelare och ledare samt 

domarnas kollegor och publiken på matcherna kunde generera ett stresspåslag genom att 

exempelvis ständigt komma med kritik. Lyckligtvis besitter domarna i befintlig studie många 

verktyg för att hantera stressfulla situationer, socialt stöd, emotions- och problemfokuserad 

coping samt personliga egenskaper var alla viktiga strategier. Några av studies domare tyckte 

att spelare, ledare och publik bör utbildas inom regelkunskap. 

 Ett generellt problem inom forskningen kring kvinnliga fotbollsdomares upplevelser av 

deras arbetssituation är att i princip all tidigare forskning riktar in sig på män. Till vår 

kännedom har kvinnliga domare tidigare inkluderats i en mindre mängd studier. Således har 

författarna inte lyckats identifiera någon tidigare forskning där enbart kvinnliga domare 

studerats. Hittills är de studier som genomförts inom området primärt baserat på 

självskattning med hjälp av enkäter, en del studier har använt sig utav en kvalitativ ansats och 

rekommenderar att vidare studier bör använda samma metod.  

 Likt Friman et al (2004) rekommenderar föreliggande studie att framtida forskning bör 

använda sig av kvalitativ metod för att fånga den väsentliga betydelsens struktur och 

beståndsdelar som kännetecknar fenomenet "hot och aggressivitet riktad mot fotbollsdomare". 

 Förslagsvis bör framtida forskning omfatta en större population och inkludera samtliga 

regioner eller distrikt i landet för att öka resultatets generaliserbarhet. Forskningen bör även 

studera skillnader mellan de olika nivåerna, skiljer sig upplevelserna bland de domare som 

dömer på elit kontra distriktsnivå och i så fall om det kan generera rekommendationer för 

yngre domare. Framtida studier kan både vara kvalitativa och kvantitativa studier för att på så 

vis samla in ännu mer information kvinnornas upplevelser. Att försöka ha en population med 

mer precis ålder kan tillika vara av relevans.   

 Förslagsvis kan även framtida forskning studera andra arbetssituationer som kan likna 

fotbollsdomares, där hot och våld förekommer. Exempelvis kan poliser studeras för att 

försöka fånga den väsentliga betydelsen av vilken påverkan hot och våld har på individers 

motivation.  
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Bilaga A – Potentiella stressorer bland domare inom idrott. 

 

Studie Domare Fysiologiska stressorer Psykologiska stressorer 

Taylor, Daniel, Leith 

& Burke (1990). 

 

Fotbollsdomare Våld Misstag/misslyckanden & 

konflikter 

Constable (1996) & 

Dorsch & Paskevich 

(2007). 

 

Ishockeydomare Fysisk skada Konflikter, tidspress, 

domslut & 

misstag/misslyckanden 

Kaissidis-Rodafinos, 

Anshel & Porter 

(1997). 

 

Basketdomare Aggressivitet Misstag/misslyckanden, 

reaktioner & personers 

närvaro 

Rainey (2008). Basebolldomare Fysisk skada Misstag/misslyckanden, 

tidspress & konflikter 

 

Rainey & Hardy 

(1999). 

 

Rugbydomare Fysisk skada Prestationsångest, tidspress 

& konflikter 

Goldsmith & 

Williams (1992). 

Volleybolldomare Fysisk skada Verbala påhopp, tidspress 

& misstag/misslyckanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga B – Studiens intervjuguide. 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?  

 Ålder? 

 Yrke? 

 Har du spelat fotboll tidigare/Är du aktiv spelare idag? 

 I hur många år har du dömt fotboll? 

 På vilken nivå dömer du? 

 Vilken roll har du som domare? (Huvuddomare/ Assisterande domare)  

 

Motivation 

 Varför dömer du fotboll? (vad motiverar?) 

 Vilka är dem avgörande orsakerna? 

 Är det någon annan som påverkar dig till att döma? 

 Är det något utanför fotbollen som motiverar dig till att fortsätta? 

 Känner du dig bekväm i rollen som domare? 

 Känner du dig effektiv som domare (presterar så som du vill?) 

 Vilket är ditt bästa och sämsta minne som domare? 

 Vad är det bästa med att döma fotboll? 

 

Stress 

 Vad är det svåraste med att vara domare? 

 Vilka krav ställs du inför? 

 Vilka stressfulla situationer förekommer för dig? 

 Förekommer det kritik och hot mot dig som domare? (På vilket sätt?) 

 Hur bedömer du stressfulla situationer? 

 Känner du dig mer stressad i vissa miljöer än andra? (dam/herr) 

 

Coping 

 Hur bedömer du de krav som ställs på dig som domare? 

 Hur hanterar du tuffa situationer? 

 Känner du att du har kontroll över situationerna, i så fall hur hantera du orsaken till 

problemet? (problem/emotion coping) 

 Behöver du hjälp utifrån för att hantera dessa situationer? 

 Vilka styrkor (egenskaper) hos dig underlättar stressfulla situationer? 

 Kan situationerna ses som utmanande? (På vilket sätt då?) 

 

Avslutning 

 Hur har intervjun känts? 

 Är det något som du vill tillägga eller som vi har missat att ta upp? 

 Har du några fler frågor? 

 Tack för att du ville medverka 
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Informerat samtycke om medverkan i en kvalitativ studie om kvinnliga fotbollsdomare 

 

Vi är två studenter som studerar idrottsvetenskap med inriktning idrotts- och 

motionspsykologi på Högskolan i Halmstad. Vi skriver nu vår kandidatuppsats om kvinnliga 

fotbollsdomares arbetssituation och vill se vilka faktorer som bidrar till fortsatt domarskap. 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga fotbollsdomare upplever sin arbetssituation.  

Med detta brev vill vi ge ytterligare information om studien och även försäkra oss om att du 

vill medverka.  

 

Deltagandet är frivilligt och du behöver inte fullfölja intervjun om du av någon anledning inte 

vill. Personuppgifterna som du lämnar in kommer behandlas konfidentiellt. Svaren från 

intervjun behandlas också konfidentiellt och kommer att förvaras inlåst. Intervjusvaren 

kommer inte visas för någon utomstående utan endast vi projektansvariga och vår handledare 

kommer ha tillgång till det. Data kommer efter avslutad studie att förstöras.  

När uppsatsen är färdigställd och examinerad kommer studien givetvis vara tillgänglig för dig.  

 

 

 

 

Vid eventuella frågor om studien eller intervjun kontakta nedanstående via telefon eller epost.  

 

Ludvig Vildö  Amanda Kilhage Persson  Handledare:  

Tel/Mail:  Tel/Mail:  Prof. Urban Johnson  

070-893 05 17  070-344 61 66  urban.johnson@hh.se  

ludvil14@student.hh.se    amakil14@student.hh.se   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga D – Informerat samtycke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informerat samtycke och bekräftelse på att: 

 

 Jag har blivit informerad om syftet med studien 

 Jag har blivit informerad om hur insamlad information kommer att behandlas 

 Jag har blivit informerad om att deltagandet är frivilligt 

 Jag har blivit informerad om att jag kan dra mig ur studien när jag vill 

 

 

Baserat på de villkor som presenterats samtycker jag att delta i studien 

 

Signatur:    

 

Namnförtydligande:    

   

Datum:    



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Amanda Kilhage Persson
Ludvig Vildö


