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Förord 

Stefan Stålgren och Linuz Söderberg är två studenter på Halmstad Högskola som läser 
Idrottsvetenskapliga programmet med pedagogisk inriktning. I denna studie ska de som 
forskare försöka beskriva fotbollsdomarnas redogörelser kring interaktionen som existerar 
inom ett domarteam. Mycket av anledningen till att valet föll på denna falang inom idrotten 
var att det var fascinerande ur ett idrottspedagogiskt perspektiv. Problemområdet är dessutom 
outforskat till den grad att tidigare forskning inte finns tillgänglig, vilket gör det ännu mer 
intressant att beskriva.  

Båda författarna till denna studie har sedan tidigare en relation till fotboll. Linuz relation till 
fotbollsdömning är att han själv har dömt fotboll sedan han vidrörde en domarvisselpipa för 
första gången hösten 2003. Stefans relation till fotbollsdömning är att han tidigare var 
fotbollsdomare. Idag har hans förhållande till fotboll blivit mer av en nöjesaktivitet. 

De vill passa på att tacka alla informanter som deltagit i denna studie. Utan deras medverkan 
hade aldrig studien varit genomförbar. Sedan vill Linuz och Stefan rikta ett särskilt tack till de 
personer som följt dem genom studiens gång och bidragit med konstruktiva synpunkter för 
studiens struktur och genomförande.  
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån fotbollsdomares redogörelser beskriva 
interaktionen som sker inom ett domarteam. Urvalet bestod av tre fotbollsdomare och fem 
assisterande fotbollsdomare i två stycken Division 2-serier, herrar i Sverige, 2010. Det har 
sedan tidigare saknats teoretisk kunskap om fotbollsdomarnas interaktion. Denna studie vill 
därför uppmärksamma allmänheten om ett möjligt svar angående hur den verkar inom ett 
domarteam. Studiens datainsamling genomfördes via en kvalitativ forskningsmetod med hjälp 
av tre fokusgruppsintervjuer. Resultatet efter dessa fokusgruppsintervjuer visar att 
fotbollsdomarnas interaktion är märkbart styrd av den hierarkiska strukturen inom ett 
domarteam. Domarteamet bör även samarbeta genom att förstärka kollegornas domslut under 
matchen, trots att medlemmar inom domarteamet kan ha avvikande uppfattningar angående 
den specifika situationen. Det har även betydelse för interaktionen att fotbollsdomarna och de 
assisterande fotbollsdomarna agerar utefter sina tillsatta roller inom domarteamet. En 
rekommendation för denna studie är att den skulle kunna appliceras i två olika sammanhang, 
dels för domare inom idrottsliga kontexter, men den kan även vara användbar inom andra 
sammanhang där likartade grupper utanför den idrottsliga arenan interagerar för att genomföra 
en gemensam uppgift. 
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Introduktion 

Under denna rubrik introduceras studiens problemområde, relevans samt ger en möjlig 
förståelse kring vad studien vill förmedla. Nedan kommer avsnittet att beröra studiens 
applicerbarhet, avgränsning av tidsrymd och informanter samt förhållningssättet till 
problemområdet. 

Önskan med denna studie är att uppmärksamma allmänheten om ett möjligt svar angående hur 
interaktionen inom ett domarteam verkar. Utöver önskemålet att beskriva fotbollsdomarnas 
interaktion finns en angelägenhet att uppmärksamma möjliga faktorer som kan förhindra eller 
främja denna interaktion. Detta eftersom problemområdet är outforskat i den utsträckningen 
att forskning inte finns tillgänglig, framförallt ur en pedagogisk synvinkel. Utifrån denna 
utgångspunkt saknas därmed teoretisk kunskap om fotbollsdomarnas interaktion. Eftersom 
interaktionen inom ett domarteam är outforskad kan det finnas förutfattade meningar hos 
allmänheten kring hur den verkar. Problemet med att forskningen är otillgänglig eller icke 
existerande kan förslagsvis vara att nyutbildade fotbollsdomare saknar kunskap om hur 
interaktionen verkar i ett domarteam. Konsekvensen av denna frånvaro av kunskap kan 
problematisera nyutbildade fotbollsdomares deltagande i ett domarteam. På grund av denna 
brist på forskning ses ett behov och en relevans av att beskriva ett möjligt svar kring 
fotbollsdomarnas interaktion. Förhoppning finns även i att studien ska kunna appliceras i 
sammanhang, såväl inom idrotten som utanför, för att öka studiens användningsområde.  

Denna studie fokuserar sig på fotbollsdomarnas interaktion inom ett domarteam under en 
definierad tid. Den definierade tiden innefattar domarteamets verksamma tidsperiod som 
börjar från första kontakten som sker med en eller båda fotbollsdomarkollegorna i samband 
med att de obligatoriskt kontaktar varandra inför deras gemensamt tilldelade match, till sista 
kontakten som sker inom domarteamet på matchdagen när uppdraget är slutfört och 
domarteamet skiljs åt. Denna första kontakt sker senast några dagar innan matchen. I studien 
avgränsades informanterna till fotbollsdomare och assisterande fotbollsdomare som varit 
verksamma i Division 2 för herrar, 2010. 

Utefter denna introduktion avgränsas studiens problemområde till att försöka beskriva 
fotbollsdomarnas redogörelser kring domarteamets interaktion.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån fotbollsdomares redogörelser beskriva den 
interaktion som sker inom ett domarteam.  
 

Följande frågeställningar ligger till grund för syftet: 

  
• Hur interagerar fotbollsdomare tillsammans i ett domarteam, utifrån fotbollsdomares 

egna redogörelser? 

• Vilka faktorer redogör fotbollsdomare för som förhindrar eller främjar en interaktion 
inom ett domarteam? 
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Begreppsdefinition  

Under denna rubrik redogörs och förklaras betydelsefulla begrepp samt deras tillämpning i 
studien. Placeringen av begreppsdefinitionen grundar sig på önskemålet att tidigt i studien 
klargöra de begrepp som förekommer.  
  
 
Fotbollsdomare  
  
En fotbollsdomare i ett matchsammanhang är den individ som är formellt utsedd till att leda 
matchen och se till att uppsatta regler och bestämmelser efterföljs inom idrotten fotboll 
(Svenska Fotbollförbundet, 2009). Reilly och Gregson (2006) inringar fotbollsdomaren som 
en idrottslig ledargestalt med rollen att verkställa olika åtaganden som ska lösas för att 
verksamheten, det vill säga matchen, ska kunna genomföras. Detta innebär att de ska döma 
matchen utifrån de direktiv som Svenska Fotbollförbundet fastställt (2009).  
 
I denna studie förekommer begreppet fotbollsdomare ideligen och det innefattar främst den 
grupp fotbollsdomare som studien baseras på, vilket är fotbollsdomare som dömer herrfotboll 
i Division 2. Fotbollsdomare i studien kan även likställas med domare i andra idrottsliga 
sammanhang, exempelvis ishockey eller handboll. Begreppet kan även vara applicerbart på så 
väl elit- som amatörnivå. Fotbollsdomare är även ett pluralistiskt samlingsbegrepp för 
exempelvis en grupp fotbollsdomare och assisterande fotbollsdomare. I denna studie skulle 
fotbollsdomaren även kunna utgöras av en formell gestalt utanför den idrottsliga arenan, 
exempelvis en konsult eller företagsledare. 
 
 
Assisterande fotbollsdomare 
  
I matchsammanhang för herrfotboll i Division 2 finns det assisterande fotbollsdomare som har 
till uppgift att assistera fotbollsdomaren inför, under och efter match. Som framgår av namnet 
ska de assisterande fotbollsdomarna verka som ett stöd för fotbollsdomaren när denne är i 
behov av hjälp under domarteamets verksamma tidsperiod (Svenska Fotbollförbundet, 2009).   
 
 
Domarteam 
 
I denna studie framgår både begreppen team och domarteam. Anledningen till detta är att 
forskning på team i olika sammanhang finns i stor utsträckning, medan forskning på 
domarteam är högst otillgängligt och outforskat. 
 
Enligt Nationalencyklopedin (tillgänglig 2010-11-26) anses ett team vara en mindre grupp 
som samarbetar i ett bestämt syfte. Detta kan likställas med ett domarteam som ska samarbeta 
för att genomföra uppdraget vid match. Domarteam är ett begrepp som berör alla 
konstellationer av domare som har blivit utsedda och vars uppgift är att leda det idrottsliga 
arrangemanget utefter uppsatta regler och bestämmelser inom ansvarigt specialidrottsförbund, 
exempelvis Svenska Fotbollförbundet.  
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I denna studie definieras ett domarteam likt en grupp av domare som dömer herrfotboll i 
Division 2. Dessa domarteam består av tre individer med varsin tillsatt roll, där en av dem är 
fotbollsdomare med det huvudsakliga ansvaret för hur matchen ska ledas. Till sin hjälp har 
fotbollsdomaren två assisterande fotbollsdomare. Sedan skulle domarteam i denna studie 
exempelvis kunna utgöra en grupp på en arbetsplats där liknande kriterier och förutsättningar 
existerar.  
 
 
Interaktion 
 
I denna studie förekommer begreppet interaktion i fotbollsdomarnas interna kommunikation 
och samspel mellan varandra inom domarteamet. Detta centrala begrepp försöker identifiera 
de informationsöverföringar och sociala bindningar som verkar inom domarteamet under den 
definierade tidsperioden. Fotbollsdomarnas interaktion baseras i denna studie på 
informanternas redogörelser. 
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Bakgrund 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning som har relevans för problemområdet att 
presenteras. Tidigare forskning på problemområdet är otillgänglig, men det existerar 
forskning kring liknande grupperingar och team. Den mest relaterbara forskningen för 
problemområdet handlar i huvudsak om interaktion, målsättningar, kommunikation, 
rolltagande samt ledarskap i team. Tack vare denna ämnesfördjupning är tanken att placera 
tidigare tillgänglig forskning i kontexten för att relatera till studiens problemområde. 
 
 
Team 
 
Kozlowski och Ilgen (2006) definierar ett team som en konstellation av två eller fler individer 
som socialt interagerar i processer för ett eller flera uppsatta mål. Det är via dessa processer 
ett team kombinerar varje medlems insats för att uppnå deras gemensamma målsättningar. 
Målsättningar är enligt Van Mierlo och Kleingeld (2010) en faktor som förändrar ett teams 
prestation. De mål som sätts upp i ett team kan vara personliga, som en individ i gruppen själv 
önskar uppnå eller gemensamma mål för hela teamet som alla tillsammans önskar uppnå. 
Beroende på vilka mål som sätts i ett team förändras interaktionen. I en grupp där det 
förekommer många personliga mål kan interaktionen vara sämre, eftersom alla strävar åt olika 
håll. I ett team där en gemensam målsättning existerar kan interaktionen vara bättre eftersom 
medlemmarna strävar som en enhet för att uppfylla målet eller målen (ibid.).  
Kauffeld (2006) hävdar att det finns två varianter av team. Dessa är det traditionella 
arbetsteamet samt det självstyrande teamet. Ett självstyrande team använder sin kunskap i 
högre utsträckning än de traditionella arbetsteamen för att lösa de uppgifter som de ställs 
inför. Ett självstyrande team kommer också fram till mer genomtänkta lösningar eftersom de 
på ett stringerat och djupare plan interagerar för att komma fram till dessa lösningar. 
Anledningen till detta är att det är teamet själva som styr hur de går tillväga. Inom ett 
självstyrande team framkommer mer fokuserade lösningar, eftersom de inte har någon 
utomstående påverkan på sin strategi. Detta innebär att ett självstyrande team har mer 
ändamålsenliga metoder för att finna lösningar jämfört med ett traditionellt arbetsteam. 
 
 
Interaktion 
 
Döös och Wilhelmsson (2005) nämner ett kriterium som är extra betydelsefullt för en grupps 
karaktär och interaktion. Detta kriterium är att det bör finnas en gemensam handlingsarena. 
Det är i dessa handlingsarenor problemen som interaktionen ska lösa verkar.  
Utifrån Granberg och Ohlsson (2005) är ett anpassningsinriktat förhållningssätt att föredra för 
interaktionen, vilket Rockman och Northcraft (2010) vidhåller. Detta eftersom det ger 
förståelse för rutiner och regler inom ett team. Denna förståelse och kunskap kan relateras till 
Rentsch, Delise, Salas och Letsky (2010) som påtalar vikten av att kunskapen varje individ i 
ett team besitter måste kunna överföras till de andra i teamet. Detta ökar teamets interaktiva 
potential och möjlighet att utveckla en gemensam förståelse för de uppgifter som ska lösas.  
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Roller 
 
Team innefattas av skiftande roller där varje individ i sin roll interagerar med de andra i 
konstellationen likt ett nätverk av interaktion (ibid.). Rolltagandet i en grupp är en social 
process. Denna process beror på interaktionen samt de strukturella funktionerna i teamet. 
Den tilldelade rollen inom teamet är relaterad till rollens arbetsuppgifter samt teamets 
gemensamma arbetsuppgifter. Detta innebär att ett ömsesidigt beroende existerar inom ett 
team eftersom alla rollerna är beroende av varandra för att lösa teamets gemensamma 
arbetsuppgift (Hammar Chiriac, 2003). Hon menar att denna interaktion kräver kontinuitet. 
Aritzeta, Swailes och Senior (2007) påpekar också rollers betydelse för ett team.  

Varje individs insats i sin roll bör uppmärksammas av teamet för att skapa möjlighet att para 
ihop dessa individers arbetssätt till teamets. Genom att göra detta ökar användbarheten av 
varje roll i teamet och att interaktionen mellan individerna främjas.  

Både Ogungbamlia, Ogungbamlia och Agboola Adetula (2010) samt Hammar Chiriac (2003) 
talar om två uppsättningar med roller som är vanliga i team. Dessa rolluppsättningar är 
antingen arbetsinriktade eller socialt inriktade. Denna struktur kan relateras till Hammar 
Chiriacs (2003) modell för sambandet mellan roll, aktivitetsnivå, typ av aktivitet och 
grupprocess. Enligt denna modell har varje roll sin egen aktivitetsnivå som är kopplad till 
typen av aktivitet. Samspelet mellan roll, aktivitetsnivå och typ av aktivitet genererar sedan en 
grupprocess med de övriga i teamet för att lösa uppgiften. 

Ett domarteam kan likställas vid ett pilotteam som styr flygplan. Båda teamen finns inom 
deras speciella områden och arbetar bara i tillfälliga team som bryts upp när uppgiften är 
genomförd. Ett pilotteam består av olika roller med varierande ansvarsområden.  
Medlemmarna i ett pilotteam bestämmer själva vilken roll varje pilot ska inneha (Auvinen, 
2009 och Krifka, Martens & Schwarz, 2003). Auvinen (2009) säger att detta rollbestämmande 
sker under en genomgång som piloterna har där de även förutom struktur går igenom sin 
utrustning och förbereder sig för uppdraget. När rollerna har blivit bestämda är det den som 
blev utsedd till commander som har det huvudsakliga ansvaret för flygningen och är därmed 
ledare för teamet. Det krävs ett samarbete mellan piloterna för att lösa uppstående problem i 
arbetet. Krifka et al (2003) påpekar också att det har betydelse för piloternas interaktion 
gällande vilken social status de närvarande har inom teamet. Det framgår att i detta tillfälliga 
team anses de sociala relationerna mellan piloterna vara elementär för att interaktionen ska 
verka (ibid.). 
 
 
Ledarskap 
 
Gupta, Huang och Niranjan (2010) uttrycker att ledarskap i ett team har en avgörande 
betydelse för att teamet ska prestera i interaktionen. Hammar Chiriac (2003) nämner att ett 
ledarskap är en interaktiv process som utformas i samspelet mellan ledare och följare. Det 
som påverkar interaktionen är bland annat om individerna i teamet underkastar sig teamets 
regler och normer eller har en inställning till den gemensamma uppgiften i teamet som kan ha 
betydelse för ledarskapets utformning. Kozlowski och Ilgen (2006) talar också om ledarskap i 
team, bland annat att ledaren interaktivt kan vägleda teamet för att lösa uppgifterna de står 
inför.  
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Förtroende 
 
Kou och Yu (2009) talar i sin studie om förtroende inom temporära arbetsgrupper. Deras 
resultat visade bland annat att medlemmar i temporära arbetsgrupper snabbt utvecklar ett 
förtroende för relationerna i gruppen. De menar med andra ord att förtroende har effekt på 
interpersonella relationer i team. Tack vare dessa resultat uttrycker de att medlemmar i 
tillfälliga arbetsgrupper snabbt behöver bygga upp ett förtroendekapital för varandra. Detta 
förtroende för varandra är nödvändigt för att kunna bemöta de uppgifter som kan uppstå samt 
tillgodose de förväntningar som ställs på arbetsgruppens interaktion. Gupta et al (2010) 
stärker detta genom att betona teamets dynamik som en viktig del för prestationen. 
När individerna i ett team känner att de har stöd och är uppskattade av varandra uppfattar de 
att deras prestationer värdesätts av teamet. Detta leder till att teamet på ett bättre sätt kan 
interagera (Sheng & Tian, 2010). Sheng och Tian (2010) hävdar också att tillit har betydelse 
för individerna i ett team. Om teamets individer känner stor tillit till varandra underlättas 
samarbetet och interaktionen genom att de vågar uttrycka sina känslor för varandra. Kou och 
Yu (2009) säger att en sammanhållning är en viktig konstruktion för ett interaktivt team. En 
sådan sammanhållning kräver kommunikation mellan individerna i teamet för att uppmuntra 
och stödja varandra till att uppnå det gemensamma målet. 
 
 
Samarbete 
 
Rockman och Northcraft (2010) påstår att ett team kan ha svårigheter att fungera även om de 
har välarbetade strategier. Detta beror på att individerna i teamet inte har en fungerande 
interaktion och därmed inte accepterar teamets arbetssätt. Det kan även vara svårt att 
bibehålla en interaktion inom ett team om individerna har olika beteenden i samma situation. 
 
 
Kommunikation 
 
Rockman och Northcraft (2010) resonerar även kring att kommunikationen i ett team är av 
stor vikt för interaktionen. Dessutom har sättet individerna framför denna kommunikation på 
betydelse för hur det mottas av teamet. En individ i ett team måste ha i åtanke på vad som 
uttrycks och hur han uttrycker det för mottagaren, ifall interaktionen ska befinna sig på en hög 
nivå (ibid.).  
Magnusson (2003) belyser den icke verbala kommunikationen som betydelsefull för en 
interaktion. Funktionella, icke verbala uttryck kan ses som ändamålsenliga kroppsuttryck för 
att utföra handlingar och framföra budskap. Magnusson (2003) nämner att icke verbal 
kommunikation genom symboliska uttryck måste ges i ett sammanhang där mottagaren förstår 
vad sändaren menar. För att ett team ska kunna interagera behöver de därmed skapa sig en 
gemensam förståelse kring den icke verbala kommunikationen som verkar. 
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Metod 

Under denna rubrik framgår tillvägagångssättet vid genomförandet av studien samt filosofiska 
ställningstaganden gällande ontologi och epistemologi. Här framkommer vilka 
tillvägagångssätt som användes vid urvalet av informanter till såväl förstudien som den 
ordinarie insamlingen. Avsnittet kommer även beröra och förklara de virtuella redskap och 
tekniska hjälpmedel som brukades vid fokusgruppsintervjuerna samt vilken strategi som 
nyttjades vid dataanalysen.  
 
 
Filosofiskt ställningstagande 
 
Syftet med metodvalet var att skapa förutsättningar för att fotbollsdomarna skulle kunna 
redogöra för all intern interaktion som sker inom ett domarteam under den definierade 
tidsrymden. Detta för att införskaffa djupgående data och en möjlig förståelse som sedan hade 
för avsikt att utgöra underlaget till beskrivningen av fotbollsdomarnas interaktion. Eftersom 
en ökad förståelse om problemområdet var det som eftersträvades valdes en hermeneutisk 
forskningsmetod för att få inblick i fotbollsdomarnas inre värld. Enligt Allwood och Erikson 
(2010) skapas en öppen närhet mellan informant och forskare genom en hermeneutisk metod. 
Detta innebär att forskare kommer nära informanterna i dialogen och deras redogörelser för 
att på det viset kunna göra en trovärdig insamling och tolkning av data. Denna närhet gav 
möjlighet att kunna ställa frågor till informanterna som var nödvändiga för att uppmuntra till 
ytterligare redogörelser kring fotbollsdomarnas interaktion. Denna metod innebär att 
tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan förförståelse och möten med nya 
erfarenheter samt idéer, vilket skapar ny förståelse kring problemområdet. Detta kallas ”den 
hermeneutiska spiralen”. Därmed var den hermeneutiska forskningsmetoden fördelaktig 
eftersom den utgår ifrån en riktning för ökad förståelse inom problemområdet, där sedan 
insamlingen av data tolkades för att besvara syftet (ibid.). Studien utgick ifrån ett induktivt 
perspektiv vid datainsamlingen för att opartiskt kunna ta del av all redogjord data utan några 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Därefter diskuterades de insamlade data på ett deduktivt 
sätt med relevanta vetenskapsteoretiska perspektiv för att kunna stärka studiens relevans mot 
tidigare forskning (Patel & Davidson, 2003). Detta utgjorde sedan resultatdiskussionen.  
I studien har filosofiska ställningstaganden tagits kring hur världen är beskaffad, det vill säga 
ontologiska utgångspunkter. Ontologin förgrenas och innefattas av två olika perspektiv för att 
se på hur världen är uppbyggd. Det ena är materialism som utgår ifrån att det finns en fysisk 
verklighet som är oberoende av människans påverkan. Den andra, som är relevant i denna 
studie, är idealism som baseras på människors sinnestolkningar av hur världen är beskaffad 
(Allwood & Erikson, 2010). Det var med andra ord fotbollsdomarnas sinnestolkningar som 
eftersträvades vid studiens datainsamling.  

Denna studie har även tagit ställning kring det filosofiska perspektivet epistemologi. 
Epistemologi är en utgångspunkt gällanden hur kunskap införskaffas inom något 
sammanhang. Epistemologin förgrenas i tre olika perspektiv varav det empiristiska är det 
aktuella i denna studie. En empiristisk kunskapssyn innefattas av ett redogörande utifrån 
erfarenheter (Allwood & Erikson, 2010 och Kvale & Brinkmann, 2009). Under den ordinarie 
datainsamlingen redogjorde informanterna sina erfarenheter utifrån de case som användes vid 
fokusgruppsintervjuerna. Detta för att stärka studiens pedagogiska relevans med 
realitetstrogen kunskap om fotbollsdomarnas interaktion inom domarteamet. 
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Urval 
 
Inför datainsamlingen kartlades alla fotbollsdomare och assisterande fotbollsdomare utifrån 
samtliga 332 matcher i de två utvalda Division 2-serierna för herrar i Sverige under 
fotbollssäsongen 2010. Detta gjordes för att finna ändamålsenliga informanter till studien som 
kunde bidra med ett rikt empiriskt underlag. En bokföring genomfördes av hur många 
matcher fotbollsdomarna dömt i dessa serier. Utifrån detta valdes tre av de fotbollsdomarna 
som dömt mest frekvent under säsongen ut till den ordinarie datainsamlingen tillsammans 
med sex av de assisterande fotbollsdomarna i dessa serier.  
Fokus i studien har varit att göra den så realitetstrogen studie som möjligt. Detta gjordes 
genom en dokumentation av de 332 matcherna för att uppmärksamma identiteten på de 
fotbollsdomare eller assisterande fotbollsdomare som var ändamålsenliga för studien. Urvalet 
blev därför tre domarteam med en fotbollsdomare och två assisterande fotbollsdomare till 
varje fokusgruppsintervju, vilket innebar totalt nio informanter vid den ordinarie 
datainsamlingen. Det ansågs på förhand att resultaten kunde ha bestått av mindre djupgående 
resonemang ifall informanterna enskilt hade redogjort deras interaktion. Alla dessa 
informanter utgjordes av män (se bilaga 5).  

Skälet till valet av att försöka beskriva fotbollsdomarnas interaktion i Division 2, herrar, 
grundar sig på att potentiella informanter i högre serier inte skulle besvara problemområdet i 
samma utsträckning. Detta eftersom konstellationerna av fotbollsdomare och assisterande 
fotbollsdomare i högre serier är mer kontinuerliga än i Division 2. Anledningen till detta är att 
det existerar färre antal fotbollsdomare och assisterande fotbollsdomare i de högsta serierna, 
exempelvis Allsvenskan, herrar (Svenska Fotbollförbundet, tillgänglig 2011-01-06). Lägre ner 
i seriesystemet är det större omsättning på fotbollsdomare och assisterande fotbollsdomare 
och därför ett högre antal formerade konstellationer av domarteam som verkar per år och serie 
(Svenska Fotbollförbundet, tillgänglig 2011-01-05). Kontinuiteten som infinner sig vid 
tillsättningen av fotbollsdomare och assisterande fotbollsdomare på elitnivå, till exempel 
Allsvenskan, herrar, har tillsammans med erfarenheten av matcher ihop betydelse för att 
underlätta den interaktionen inom ett domarteam. Utifrån denna ståndpunkt ska studien 
beskriva den interaktion som sker inom ett domarteam under den definierade tidsrymden för 
fotbollsdomare och assisterande fotbollsdomare i Division 2, herrar 2010.  

Informanterna till fokusgruppsintervjuerna bestod av tre fotbollsdomare och fem assisterande 
fotbollsdomare. Ursprungligen utgjordes informanttruppen av sex assisterande 
fotbollsdomare. En av de assisterande fotbollsdomarna lämnade sent återbud till medverkan. 
Orsaken till bortfallet var att den assisterande fotbollsdomaren ansåg att han inte hade energi 
nog att medverka efter vistelse på sjukhus natten innan hans fokusgruppsintervju. 
 
 
Förstudien 
 
Inför den ordinarie datainsamlingen genomfördes en förstudie på en fotbollsdomare och en 
assisterande fotbollsdomare i Division 2, herrar 2010. Inför förstudien togs det först kontakt 
med de utvalda förstudieinformanterna via ett telefonsamtal. Under dessa enskilda 
telefonsamtal informerades förstudieinformanterna om studiens problemområde och 
anledningen till deras medverkan. Sedan skrevs ett missivbrev till förstudieinformanterna, där 
bland annat tillåtelse om medverkan tillfrågades samt deras etiska rättigheter presenterades (se 
bilaga 1). I missivbrevet framgick att avsikten med Förstudien var att samla in information om 
de situationer där kommunikation sker i ett domarteam. Förstudieinformanterna ombads att 
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skriftligt redogöra de situationer som innehar någon form av kommunikation inom 
domarteamet, det vill säga att responsen på förstudien ska besvaras i exempel på 
kommunikativa situationer. Därefter informerades att data från förstudien skulle utgöra 
exempel på interaktiva situationer som kom att vara utgångspunkten för de tre case som 
illustrerades vid den ordinarie datainsamlingen. Anledningen till att begreppet 
kommunikation gavs fokus i förstudien till skillnad från den ordinarie datainsamlingen, där 
istället interaktionen hade fokus, beror på önskan att förstudieinformanterna skulle redogöra 
för de situationer där det förekommer kommunikation. De kommunikativa situationerna som 
framgick från förstudieinformanterna utgjorde sedan grunden till de case som genomfördes 
under fokusgruppsintervjuerna, där istället fokus mer lades på hur informanterna till den 
ordinarie datainsamlingen redogjorde kring interaktionen vid dessa case. Skälet till att 
förstudien och den ordinarie datainsamlingen hade olika fokus berodde på att det ansågs 
enklare som förstudieinformant att enbart skriftligt framhäva vilka kommunikativa situationer 
som förekommer inom ett domarteam jämfört med att skriftligt redogöra interaktionen. 
 
 
Fokusgruppsintervjuerna 
 
Inför den ordinarie datainsamlingen togs kontakt med potentiella informanter via telefon. 
Under dessa telefonsamtal delgavs information till informanterna angående studiens 
problemområde och anledningen till att deras medverkan efterfrågades. I telefonsamtalet 
framkom det även vilken tid och plats fokusgruppsintervjuerna skulle äga rum samt vilken 
roll varje informant skulle ha i sitt konstruerade domarteam. När informanterna till den 
ordinarie datainsamlingen var utsedda och gett sitt godkännande till medverkan, skickades 
varsitt missivbrev ut till dem. I dessa missivbrev upprepades den information som delgavs 
informanterna vid telefonsamtalet samt deras etiska rättigheter. I missivbrevet framgick även 
syftet med studien samt kontaktuppgifterna till forskarna och deras handledare (se bilaga 2).  
I den ordinarie datainsamlingen samlades data in från tre fokusgruppsintervjuer med hjälp av 
en casemetodik. En fokusgruppsintervju är en kvalitativ insamlingsmetod som struktureras 
utefter forskarnas önskemål för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Kvale & 
Brinkmann, 2009). En casemetodik är en kvalitativ insamlingsmetod som baseras på tänkbara 
verkliga situationer. Dessa fiktivt verklighetsbaserade situationer kallas case (Bengtsson, 
1999). Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med de case som introducerades för 
informanterna. Informanterna gavs fri möjlighet att redogöra kring de case som framgick i 
fokusgruppsintervjuerna.  Under den ordinarie datainsamlingens tre fokusgruppsintervjuer 
användes en ostrukturerad intervjuguide, vilket är en intervjustrategi utan färdigformulerade 
frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna som ställdes under fokusgruppsintervjuerna var 
därmed spontant formulerade utifrån informanternas redogörelser.  Strategin vid den 
ostrukturerade fokusgruppsintervjun var att ställa öppna frågor med utrymme för flera 
svarsalternativ. Enligt Patel och Davidson (2003) skulle detta leda till att informanternas 
redogörelser kring casen hade baserats på deras egna erfarenheter samt att en öppnare dialog 
mellan forskare och informanter skapades.  

Den ordinarie datainsamlingens tre fokusgrupper hade varsin utsatt tid för redogörelse. Alla 
tre datainsamlingarna började med att informanterna återigen informerades om vad 
fokusgruppsintervjuerna hade för syfte samt deras etiska rättigheter. Efter att denna 
information hade delgivits informanterna blev de placerade i varsin fåtölj i en 
triangelformation. Alla tre fokusgruppsintervjuerna dokumenterades med en videokamera 
samtidigt som de tre casen illustrerades och förklarades för informanterna. Dessa illustrerades 
med hjälp av två virtuella redskap. Ett virtuellt redskap är ett hjälpmedel som används för att 
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underlätta förståelsen hos informanterna vid presentationen av case (Dahmström, 2005 och 
Bengtsson, 1999).  
 
Vid det första caset användes en sportväska för att illustrera att det konstruerade domarteamet 
anlände till omklädningsrummet innan match. Detta gjordes genom att den ena forskaren 
släppte sin sportväska i golvet framför informanterna och därefter beskrev det första caset. 
Sedan illustrerade samma forskare det andra caset genom att blåsa i en domarvisselpipa. Efter 
visselsignalen förklarade forskaren att det andra caset handlade om hur domarteamets 
interaktion verkar under match. Det tredje och sista caset, som utspelade sig i 
omklädningsrummet efter match, innefattades inte av något virtuellt redskap utan lästes bara 
upp för informanterna. Detta eftersom det vid tillfället inte fanns något passande virtuellt 
redskap för att underlätta illustrationen av caset. Vid varje case gavs de tre konstruerade 
domarteamen tid för ungefär 15 minuters redogörelse. Informanterna avbröts efter denna tid 
för att påbörja nästkommande case. Sammanlagt gavs varje fokusgruppsintervju 45 minuter 
till redogörelse. När informanterna i varje konstruerat domarteam hade redogjort för alla tre 
casen tackades dem för deras medverkan och informanterna lämnade lokalen (se bilaga 3).  
 
Vid den första fokusgruppsintervjun uppstod ett bortfall av en assisterande fotbollsdomare. 
Trots detta bortfall bestämdes det att den första fokusgruppsintervjun ändå skulle genomföras. 
Det valet grundade sig på att de två närvarande informanterna bestod av en fotbollsdomare 
och en assisterande fotbollsdomare.  
 
 
Dataanalys 
 
Relevant data som överensstämde med studiens syfte och frågeställningar har med hjälp av en 
kvalitativ innehållsanalys bearbetats och komprimerats genom transkribering, framställning 
av meningsbärande enheter, kondensering, kodning och kategorisering med en slutgiltig 
tematisering (Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån denna innehållsanalys har kategorierna 
hierarki, kommunikativt samarbete och dynamik till resultatredovisningen arbetats fram (se 
bilaga 4). 

Meningsbärande enheter har tagits fram utifrån informanternas redogörelser. Dessa 
meningsbärande enheter har därefter kondenserats till mindre meningar. De kondenserade 
meningarna har efter det kodats för att belysa innebörden av meningarna. Denna kodning 
generar till sist lämpliga kategorier, vilket sedan studiens resultat kommer presenteras utifrån. 
Kategorierna i studiens resultatredovisning har skapats genom denna metod. Valet av hierarki 
som kategori grundar sig på informanternas redogörelser angående den strukturella ordningen 
inom ett domarteam. Kategorin kommunikativt samarbete baseras på de data som anknyter till 
fotbollsdomarnas redogörelser om kommunikationen och samarbetet inom ett domarteam. 
Den sista kategorin som heter dynamik valdes utifrån informanternas redogörelser kring det 
sociala samspelet inom domarteamet.  

De data som samlades in utgick ifrån de videokamerainspelningar som genomfördes i 
samband med fokusgruppsintervjuerna. Informanternas redogörelser bearbetades med en 
kvalitativ innehållsanalys av induktiv ansats (ibid.). Detta innebär att data analyserades utan 
några i förväg valda teoretiska perspektiv.  
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Valet av denna metod för dataanalys gjorde att tolkningsmöjligheten inte riktades mot något 
speciellt perspektiv, vilket också var det som eftersträvades för att inte påverka analysen av 
resultatet mer än nödvändigt. Den tolkning som skedde har gjorts för att kunna sammanfatta 
resultatet och göra det förståeligt för läsaren (Nylén, 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

13	  
	  

Etiska aspekter 

Här framkommer de etiska aspekterna som informanterna behandlats utefter. Nedan har 
hänsyn tagits till informanternas etiska rättigheter i samband med studiens förstudie och 
fokusgruppsintervjuer. 

De etiska aspekterna i förstudien och i fokusgruppsintervjuerna grundar sig på Lunds 
Universitets forskaretik och forskningsetik (tillgänglig 2010-12-30) samt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (tillgänglig 2011-02-02). Det primära syftet med forskningsetik 
menar Lunds Universitets forskaretik och forskningsetik (tillgänglig 2010-12-30) är att 
skydda den enskilda individen och respekten för människans värde vid forskningsprocessen. 
Enligt Vetenskapsrådets principer (tillgänglig 2011-02-02) existerar det fyra krav på 
forskning inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Det första kravet kallas 
informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. Information ska här också delges om att deltagandet är frivilligt samt att alla har 
rätt att avbryta sin medverkan. Det andra kravet kallas samvetskravet som betyder att forskare 
måste införskaffa samtycke hos uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. 
Konfidentialitetskravet innebär att forskarna har tystnadsplikt angående etiskt känsliga 
uppgifter rörande de personer som deltagit i studien. Det sista kravet kallas nyttjandekravet 
och innefattar att uppgifter kring deltagarna i studien inte får användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Forskarna har tydligt uppmärksammat informanterna om deras etiska rättigheter i 
forskningssammanhang (Lunds Universitets forskaretik och forskningsetik (tillgänglig 2010-
12-30). I denna studie tillfrågades medgivande från informanterna och därefter utgavs 
information om ändamålet med förstudien och fokusgruppsintervjuerna i missivbreven. I 
anslutning till genomförandet av den faktiska datainsamlingen, det vill säga inför 
fokusgruppsintervjuerna, informerades informanterna ytterligare om deras etiska rättigheter. 
Etiska riktlinjer är dessutom stärkande för informantens integritet gällande sitt eget deltagande 
och de data informanten förväntas bistå med (ibid.). Informanterna tillkännagavs precis detta 
och annat som gäller deras etiska rättigheter på ett tydligt sätt vid såväl utsändelsen av 
missivbrevet till både förstudien och den ordinarie datainsamlingen, det vill säga 
fokusgruppsintervjuerna.  

Aspekter som bland annat rätten att tacka nej eller ångra sin medverkan när som helst delgavs 
informanterna. Sedan ombads informanterna att ge besked ifall de tänkt avböja sin medverkan 
eller ångra sitt deltagande av någon anledning under studiens gång. Deras datamaterial 
hanterades konfidentiellt i studien, vilket innebär att det enbart är forskarna som har vetskap 
om informanternas identitet och medverkan. (ibid.). Alla närvarande informanter under den 
ordinarie datainsamlingen valde att medverka vid denna studie. Hade någon eller några av 
dessa informanter i ett senare skede ångrat sin medverkan skulle det lett till problem. Detta 
eftersom att den eller dessa informanters redogörelser hade blivit borttagna från arbetet. I fall 
det hade varit två personer under ett fokussamtal som hade ångrat sin medverkan hade 
forskarna inte kunnat använda sig av den insamlade data. I ett sådant fall hade det enbart varit 
en enskild fotbollsdomare eller assisterande fotbollsdomares redogörelser som hade kunnat 
dokumenteras, vilket hade stridit mot valet av metod för insamlandet av data.  
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Forskarna ska vara nära informanterna under datainsamlingen för att kunna beskriva deras 
redogörelser om fotbollsdomarnas interaktion. Resultatinsamlingen eller presentationen av 
data har inte avsiktligt anpassats för att motsvara forskarnas alternativt någon utomståendes 
personliga intressen och ändamål med studien (ibid.). Dessa ståndpunkter har funnits i främsta 
rummet eftersom trovärdigheten värderades högt rörande studiens resultat.  

Forskarna har kritiskt reflekterat över olika etiska ställningstaganden som informanterna hade 
kunnat ställas inför. Dessa etiska risksituationer kan inkludera insamlingsprocessen av data, 
vid förfrågan till förstudien och under casen till den ordinarie datainsamlingen. Det kan även 
vara att frågorna som ställts under fokusgruppsintervjuerna var formulerade på sådant sätt att 
de upplevdes som provokativa och därmed var personlighets- alternativt relationskränkande 
för informanterna som medverkade i datainsamlingen.  

I detta avseende har det varit extremt viktigt att forskarna, som medverkade vid insamlingen, 
var noggranna med att frågorna som ställdes under fokusgruppsintervjuerna med 
informanterna var öppna och rymliga för flera olika svarsalternativ för att trovärdigheten av 
data inte skulle reduceras (ibid.). 

Samtliga närvarande informanter vid den ordinarie datainsamlingen har medgivit samtycke 
till att delta i fokusgruppsintervjuerna. De blev informerade vid den ordinarie datainsamlingen 
att dokumenteringen av fokusgruppsintervjuerna skulle ske med hjälp av en videokamera. 
Videokameradokumenterad data från dessa tre fokusgruppsintervjuer har behandlats 
konfidentiellt, vilket innebär att det endast var vid analysen av data som uppspelningarna av 
respektive fokusgruppsintervju skedde. Information om tillvägagångssättet för 
fokusgruppsintervjuerna delgavs och klargjordes för informanterna innan den ordinarie 
datainsamlingen genomfördes (ibid.). 
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Resultat 

Här kommer de relevanta resultaten för studiens syfte att presenteras, det vill säga 
beskrivningarna av fotbollsdomarnas redogörelser kring deras interaktion som sker inom ett 
domarteam. Förhoppningen med resultatredovisningen var att på ett komprimerat och 
förståeligt sätt presentera den analyserade data i löpande text för att läsaren skulle förstå 
informanternas redogörelser. Temat för resultatet är interaktion – som inkluderar all form av 
interaktion som sker mellan fotbollsdomarna inom ett domarteam. Kategorierna är hierarki, 
kommunikativt samarbete och dynamik.  
 
 
Hierarki 
 
Hierarkin definierar den maktstruktur som verkar inom ett domarteam. Under 
fokusgruppsintervjuerna framgick det från flera informanter att hierarkin har betydelse i ett 
domarteam. Bland annat redogjordes att det alltid är fotbollsdomaren som ska gå i täten för 
domarteamet. ”Det ska synas att det är jag som är fotbollsdomaren” uttrycker en informant. 
Enligt en assisterande fotbollsdomare är anledningen till detta att det tydligt ska framgå vem 
som är fotbollsdomaren och därmed den formella ledaren för domarteamet. Det framgår även 
att den assisterande fotbollsdomaren ska inneha en likgiltig framtoning medan 
fotbollsdomaren är den som ska vara beslutsfattaren i domarteamet. Det redogjordes även 
under fokusgruppsintervjuerna att om fotbollsdomaren i sin beslutsfattande ledarroll är 
arrogant, genom att han behandlar sina kollegor nedvärderande, kan det enligt en assisterande 
fotbollsdomare förhindra interaktionen. Istället menar informanten att fotbollsdomaren, i sin 
roll som ledare för domarteamet, bör ge sina kollegor förtroende.  
Informanterna redogjorde under fokusgruppsintervjuerna att assisterande fotbollsdomarna 
under matchens början blir mer restriktiva och försiktiga. En assisterande fotbollsdomare 
förklarar detta beteende genom redogörelsen att de assisterande fotbollsdomarna vill läsa av 
fotbollsdomarens bedömningsnivå i inledningen av matchen. Informanten säger ”Det är 
egentligen allas match, men det är mer hans match och därför blir vi mer tillbakadragna”. 
Detta för att de ska kunna anpassa sin bedömningsnivå efter honom. Enligt en fotbollsdomare 
är bedömningsnivån viktig att interagera ut till sina assisterande fotbollsdomare för att 
domarteamet ska ha en likvärdig bedömningsnivå. Fotbollsdomaren styr under matchen de 
assisterande fotbollsdomarnas bedömningar utefter sin egen bedömningsnivå. Flertalet 
informanter redogör att ett problem för interaktionen kan ske i detta läge om en assisterande 
fotbollsdomare tar för mycket plats under den första tiden i matchen. I det läget uppfattar 
fotbollsdomaren att det är den assisterande fotbollsdomaren som styr bedömningsnivån och 
därmed inkräktar på fel ansvarsområde. Om den assisterande fotbollsdomaren däremot i ett 
senare skede av matchen ingriper vid flera frisparkssituationer kan det däremot upplevas som 
att han har varit mycket aktiv.  Detta visar domarteamet genom att de i inledningen av 
matchen är starkt drivande till att framhäva fotbollsdomaren som deras makthavare.   

En assisterande fotbollsdomare talar om fotbollsdomarens makt att strukturera upplägget i 
matchförberedelserna. Denna makt ger fotbollsdomaren möjligheten att styra hur han vill att 
domarteamet förbereder sig inför matchen genom att delegera ansvarsuppgifter inom 
domarteamet. Informanten redogör att en sådan delegering underlättar för interaktionen under 
matchen eftersom domarteamet får vetskap om hur de ska förhålla sig till varandras 
ansvarsområden på fotbollsplanen. Under matchförberedelserna sker en matchgenomgång 
inom domarteamet.  
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En matchgenomgång innebär den teoretiska genomgången av de strukturer och det upplägg 
som domarteamet behöver klargöra för varandra inför den match de ska döma tillsammans. 
Enligt informanterna är det som framkommer under matchgenomgången exempelvis 
fördelning av ansvarsuppgifter och ansvarsområde på fotbollsplanen. Denna 
matchgenomgång kan skilja sig innehållsmässigt från match till match beroende på vad 
domarteamet väljer att ha i fokus.  

En fotbollsdomare uttrycker att bristande engagemang eller ett energikrävande beteende hos 
en kollega försvårar domarteamets interaktion och att de får svårare att förhålla sig till 
varandra. Av den anledningen försöker informanten vara tydlig i matchgenomgångarna för att 
förhindra att ett sådant beteende skapas. En passiv fotbollsdomare sänder inte ut tydliga 
signaler till sina assisterande fotbollsdomare enligt en assisterande fotbollsdomare. Detta 
tycker han gör interaktionen problematisk eftersom ansvarsområdena är otydliga samt att inga 
gemensamma beslut har tagits inom domarteamet före matchens start. 

Att fotbollsdomaren är den i domarteamet med störst makt framgår tydligt under 
fokusgruppsintervjuerna när informanterna diskuterar domslut. En assisterande 
fotbollsdomare säger ”Fotbollsdomaren har alltid det yttersta ansvaret”. Den assisterande 
fotbollsdomaren måste vara flexibel och bör inte trotsa fotbollsdomaren domslut, även om han 
har en annan uppfattning. När en sådan situation inträffar bör den assisterande 
fotbollsdomaren istället avisera för samma beslut som fotbollsdomaren. Om den assisterande 
fotbollsdomaren uppfattar att fotbollsdomaren gör ett grovt fel måste han göra en avvägning 
angående om domarteamet vinner något på att ändra beslutet. Tar den assisterande 
fotbollsdomaren beslutet att uppmärksamma sin uppfattning av den berörda situationen till 
kollegorna kan det leda till att han reducerar fotbollsdomarens status i den hierarkiska 
ordningen. Enligt en fotbollsdomare diskuterar domarteamet sådana händelser efter matchen. 
Känner informanten att han blivit överkörd i det läget tar han diskussionen med den 
assisterande fotbollsdomaren i omklädningsrummet. En assisterande fotbollsdomare redogör 
för ett liknande scenario där fotbollsdomaren tar ett beslut i en situation inom det område den 
assisterande fotbollsdomaren har som sitt ansvarsområde. Det redogörs här att domarteamet 
måste ha en acceptans, respekt och tillit till varandra för att interaktionen ska främjas. 
Domarteamet måste välja vilka situationer de går emot varandra. De besluten som tas i dessa 
situationer måste gynna domarteamet menar flera assisterande fotbollsdomare. 

Även om de assisterande fotbollsdomarnas huvudsakliga uppgift är att förstärka 
fotbollsdomarens bedömningar under matchen finns det situationer där det är den assisterande 
fotbollsdomaren som har det huvudsakliga bestämmandet. Ett sådant exempel är enligt en 
assisterande fotbollsdomare vid offsidesituationer. Där är det han som är beslutsfattare i sitt 
ansvarsområde och skickar ett budskap om åtgärder till fotbollsdomaren. 
 
 
Kommunikativt samarbete 
 
Under fokusgruppsintervjuerna framgick att kommunikationen är klart betydelsefull för en 
fungerande intern interaktion. Kommunikation ingår i domarteamets interaktion och 
inkluderar all form av informationsöverföring som underlättar samspelet mellan dem. 
Kommunikation ger enligt informanterna förutsättningar för ett förtroendeingivande 
samarbete mellan fotbollsdomarna och de assisterande fotbollsdomarna, vilket stärker 
domarteamets interaktion. Under detta samarbete är det användbart med en god verbal 
kommunikation i den mån tillfälle ges under matchen. Den huvudsakliga kommunikationen 
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inom domarteamets interaktion består av icke-verbal kommunikation. Enligt informanterna är 
det genom denna kommunikation som fotbollsdomarna och de assisterande fotbollsdomarna 
interagerar ut sina budskap till varandra under matchens gång. Exempelvis redogör en av de 
assisterande fotbollsdomarna att det kan vara kroppsliga uttryck i ett domarteam som han gör 
för att assistera fotbollsdomaren vid dennes bedömningar i situationer som kräver samarbete. 
Exempelvis kan det vara genom att visa en tumme upp eller nicka på huvudet för att 
understryka fotbollsdomarens beslut. En icke verbal kommunikationsöverföring använder 
domarteamet efter match genom att de fysiskt berör varandra för att dela ut beröm efter deras 
gemensamma insats, exempelvis handpåläggning. I domarteamets icke verbala 
kommunikation ingår även ögonkontakt för att de ska kunna hjälpa varandra med 
bedömningar. Under fokusgruppsintervjuerna framfördes att när interaktiva situationer 
uppstår i matchen ska den assisterande fotbollsdomaren agera harmoniskt samt hålla 
ögonkontakt med fotbollsdomaren. Detta för att domarteamet interaktivt ska komma fram till 
gemensamma överenskommelser om fotbollsdomaren behöver assistans. Enligt informanterna 
ges det vid mindre intensiva och samarbetskrävande matcher ofta möjligheter till att slappna 
av, vilket leder till att de inte behöver använda sig av ögonkontakt i samma grad som vid en 
intensivare match.   
En av fotbollsdomarna jämförde förmågan att kunna döma en fotbollsmatch med användandet 
av teckenspråk. Han redogjorde sin övertygelse att ett domarteam som inte har ett gemensamt 
verbalt språk skulle kunna döma en fotbollsmatch tillsammans. Detta under förutsättning att 
deras icke verbala kommunikation är förståelig för mottagaren. Samma fotbollsdomare är 
säker på att alla fotbollsdomare och assisterande fotbollsdomare i Division 2, herrar, skulle 
kunna genomföra en match på ett helt acceptabelt sätt utan att behöva använda verbal 
kommunikation.”Man kommunicerar utan att ha sagt något så att säga” redogjorde 
fotbollsdomaren.  

Domarteamet använder sig även av tekniska hjälpmedel för att underlätta kommunikationen i 
samband med dömningen. Dessa hjälpmedel är Spintso och signalflaggor. Spintso är ett 
tekniskt hjälpmedel som vissa fotbollsdomare och assisterande fotbollsdomare använder 
under match. Den har många funktioner, vilket bland annat är att underlätta det administrativa 
arbetet gällande rapportering av händelser som inträffar under match. Ett exempel kan vara 
dokumentering av varningar och utvisningar. Spintson kan även användas för att få kontakt 
med varandra inom domarteamet ifall flera har ett exemplar. En signalflagga är också ett 
tekniskt hjälpmedel för de assisterande fotbollsdomarna under match. Det huvudsakliga 
arbetsområdet för signalflaggan är att den assisterande fotbollsdomaren ska kunna 
uppmärksamma fotbollsdomaren när han har sett en regelöverträdelse eller önskar få kontakt 
med fotbollsdomaren.  

Utvärdering framkommer som en central del för domarteamet när matchen är genomförd. 
Flera informanter är positiva till utvärderingar där feedback ges mellan varandra i 
domarteamet. Flera informanter redogör att ärlighet är viktigt när feedback ges och en 
fotbollsdomare nämner att det under dessa tillfällen ska vara ”högt i tak”. Fotbollsdomaren är 
däremot medveten om att hans kollegor inte alltid är positiva till utvärderingar. Under dessa 
tillfällen tar han ett steg tillbaka och överlåter till sina assisterande fotbollsdomare att själva ta 
eget initiativ till personlig reflektion. 
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Dynamik 
 
Under fokusgruppsintervjuerna framkom att dynamiken inom domarteamet är en betydande 
faktor för interaktionen. Denna dynamik skapas genom fotbollsdomarnas sociala agerande 
och förhållningssätt gentemot varandra. Enligt en av fotbollsdomarna är en stark social 
kompetens behövligt inom domarteamet för att interaktionen ska verka. Samma informant 
menar att de berörda bör inneha likvärdiga intressen för att interaktionen lättare ska främjas. 
Denna dynamik varierar därmed beroende på vilka individer som ingår i domarteamet. 
Tidigare erfarenheter av matcher tillsammans generar en mer avspänd dynamik inom 
domarteamet. I de fall fotbollsdomarna och de assisterande fotbollsdomarna inte känner 
varandra lika väl blir dynamiken istället mer seriös och restriktiv. Därmed kan ett 
nykomponerat domarteam vara en faktor som förhindrar interaktionen. Ytterligare faktorer 
som förhindrar interaktionen inom ett domarteam är ifall någon av dem anländer sent till 
match, är oförberedd inför densamma, har ett socialt avskärmande beteende eller lämnar 
domarteamet vid situationer där alla ska vara närvarande. En assisterande fotbollsdomare 
betonade vikten av motivation för att främja interaktionen. För stor grad av motivation kan 
däremot leda till att någon istället blir överambitiös, vilket kan skada domarteamets 
interaktion. Denna faktor kan inverka på förtroendet fotbollsdomaren eller någon av de 
assisterande fotbollsdomarna har för varandra.  
 
En fotbollsdomare redogjorde att domarteam har ”högt i tak” och är mycket ärliga i sin 
positiva och konstruktiva kritik till varandra. Detta förhållningssätt skiljer sig från hur öppen 
kommunikationen är på den ordinarie arbetsplatsen. ”Man är ärligare när man dömer” 
redogör fotbollsdomaren. Anledningen ansågs vara att det ordinarie arbetet ses mer som en 
slentrian. Fotbollsdömningen är istället en verksamhet där alla önskar utveckling. 
Problematiken med ärligheten inom domarteamet kan vara att den skulle kunna uppfattas som 
personlig negativ kritik under de förhållanden där dynamiken mellan fotbollsdomarna är 
ömtålig och känslig. 
 
 
Resultatsammanfattning 
 
Avslutningsvis kommer här en övergripande sammanfattning av de tre kategorierna i studiens 
resultat. Det framkom under fokusgruppsintervjuerna att det i ett domarteam är viktigt visa att 
det är fotbollsdomaren som är den formella ledaren. I denna ledarroll bör fotbollsdomaren ge 
sina assisterande fotbollsdomare förtroende till att agera. Fotbollsdomaren lägger under 
matchen en bedömningsnivå. Denna bedömningsnivå vill de assisterande fotbollsdomarna 
anpassa sig efter för att alla tre i domarteamet ska ta samma beslut vid liknande situationer. 
Inför match sker det alltid matchförberedelser där det är fotbollsdomaren som strukturerar 
upplägget. Under dessa matchförberedelser bestämmer fotbollsdomaren fördelning av 
ansvarsuppgifter och ansvarsområde på fotbollsplanen. Om en assisterande fotbollsdomare 
uppfattar att fotbollsdomaren gör ett grovt fel vid beslutsfattandet i en situation måste han 
bestämma ifall domarteamet vinner något om han går emot fotbollsdomarens beslut och visar 
hur han uppfattade samma situation. Det gemensamma beslutsfattandet måste gynna 
domarteamet. 
  
Fotbollsdomarna redogjorde att kommunikationen har en central roll i deras interaktion. Den 
mesta kommunikationen sker i form av icke-verbal kommunikation. Under den ordinarie 
datainsamlingen framgick en teori om att alla fotbollsdomare och assisterande fotbollsdomare 
i Division 2, herrar, skulle kunna genomföra en match helt utan verbal kommunikation. I 
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fotbollsdomarnas kommunikation redogörs att ärligheten är viktig för interaktionen inom 
domarteamet. Ett bevis på att fotbollsdomarna anser att det är ”högt i tak” inom domarteamet 
synliggörs när en fotbollsdomare redogör att han är ärligare och mer uppriktig inom 
fotbollsdömningen jämfört med sitt ordinarie arbete.  

Inom ett domarteam är dynamiken en betydelsefull faktor för att interaktionen ska främjas. 
Sociala faktorer som att ha likvärdiga intressen utanför fotbollsdömningen eller att inneha 
tidigare erfarenheter av matcher tillsammans generar en avspänd dynamik och fungerande 
interaktion. Denna dynamik varierar därmed beroende på vilka fotbollsdomare eller 
assisterande fotbollsdomare som ingår i domarteamet. 
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Teoretisk referensram 

Här redogörs relevanta teorier som figurerat utifrån de utvalda teoretiska perspektiven på 
problemområdet och den insamlade data. Nedan presenteras Engelstads teoretiska perspektiv 
på makt som baserats på Foucault samt Goffmans dramaturgiska perspektiv på socialt 
agerande. 
Anledningen till att den teoretiska referensramen är placerad efter resultatet och innan 
diskussionen beror på att läsaren ska ges förståelse över hur studien har inledningsvis haft en 
induktiv ansats (som innebär att dokumentering av relevant data skett utan vetenskaplig 
teoretisk utgångspunkt) för att sedan när data samlats in, analyserades resultaten för att utgöra 
det underlag som skulle stärkas i tidigare forskning och relevanta teorier, vilket kan likställas 
med ett mer deduktivt perspektiv. Det innebär att studien har med utgångspunkt i den 
insamlade data analyserat, diskuterat, kritiserat och sedan i det deduktiva skedet gjort en 
tolkning av resultatet kring fotbollsdomarnas interaktion utifrån nedanstående relevanta 
teoretiska perspektiv, vilka är applicerbara för studiens problemområde, syfte och 
frågeställningar. 
 
 
Engelstad 
 
Valet att använda sig av Foucaults maktteorier för att diskutera resultaten grundar sig i att 
makt är framträdande i studiens resultat. Engelstads moderna tappning av Foucault gör att 
denna teori kan appliceras till denna studie. Det är främst till diskussionen under kategorin 
hierarki som denna teori kommer användas. 

Foucault hävdar att makt finns överallt. Han definierar makt som att en utövning där 
makthandlingar påverkar andras handlingar (Engelstad, 2006). Enligt Foucault kan inga 
varaktiga sociala förordningar existera eller upprätthållas utan makt. Makten finns med som 
en underliggande förutsättning i förhållanden människor emellan. I denna sociala makt menar 
Foucault (enligt Engelstad, 2006) att kunskapen är central. Den individ som ska utöva makt 
måste ha kunskap – framförallt inom det område där makten ska utövas. Enligt Engelstad blir 
därmed makten blind utan kunskap (ibid.). 

Engelstad säger att makt yttrar sig i bland annat hierarkier. En tydlig hierarki betyder att det är 
givet var ansvaret existerar. En hierarkisk ordning ger tydliga krav på vilken kompetens som 
deltagarna skall ha i olika sammanhang. Hierarkin kan också vara en stöttepelare i 
verksamheter med situationer som efterfrågar ett starkt ledarskap. Utan tydliga hierarkier 
saknas detta stöd (ibid.). Engelstad nämner också handlingsfält som arenor där makten verkar. 
Dessa handlingsfält omfattar summan av uppfattningar, normer, resurser och 
handlingsmöjligheter hos alla aktörer. Vissa handlingsfält erbjuder starka möjligheter att 
påverka, medan andra ger mindre rum till inflytande från aktörerna. Engelstad pekar på att 
maktfördelning inte enbart baseras på de resurser som är tillgängliga för de berörda aktörerna 
- utan också på deras förmåga att bruka dessa resurser. Graden av makt är inte konstant, utan 
påverkas av hur den nyttjas. Makt är dynamiskt eftersom relationerna mellan aktörerna kan 
förändras utefter aktivitet, passivitet samt effektiviteten av densamma. Kombinationen av 
rättigheter till berörda aktörers handlande och förväntningarna på dessa är grunden för hur 
makten gestaltar sig. Rättigheten kan ses som en resurs för makthavarna (ibid.).  
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Engelstad nämner att grunden för ett ledarskap i makt utformas av överordnade målsättningar, 
koordinerande resurser samt prestationer. Genom dessa kriterier klargörs ett förhållningssätt 
för individen att rätta sig efter och samtidigt känna sig delaktig i de möjligheter som 
kontexten kan erbjuda. 

 
Goffman 
 
Goffmans dramaturgiska perspektiv har valts för att diskutera resultatet på ett 
vetenskapsteoretiskt sätt. Detta perspektiv framkommer mest under kategorierna 
kommunikativt samarbete och dynamik. Trots att detta perspektiv introducerades redan 1959 
är det relevant för studiens resultat eftersom det talar om mänsklig interaktion och hur 
människor agerar med sin omgivning. Detta perspektiv talar om hur människor anpassar sig 
efter deras roll, vilket har betydelse i ett domarteam eftersom rollernas innebörd förändras 
under match. Det talar också om erfarenhetens betydelse för interaktionen, vilket är relevant 
för studien. 

Goffman (2007) talar om hur det sociala livet sker inom olika inrättningar.  Enligt Goffman är 
mänskligt agerande ett skådespel där individer försöker förmedla en verklighetstrogen bild av 
sig själv till andra människor i sammanhanget. Detta skådespel hävdar Goffman är anpassat 
efter de roller som övriga närvarande individer spelar.  Anledningen till detta är att människor 
vill visa upp sina kunskaper för varandra och ge ett intryck av äkthet. Detta intryck behöver 
däremot inte vara hur individen är i andra situationer i liknande grupper, utan det finns 
möjligheter för en individ att spela en roll som han egentligen inte har.  Detta innebär därmed 
att rollerna kan anpassas både för att stärka gruppen och individen. En interaktion är enligt 
Goffman styrd utefter hur individerna ger varandra intryck. För att bibehålla en form av 
samspel måste därför individerna förstärka deras intryck mot varandra och lita på varandras 
uppträdanden. Detta innebär att en grupp eller ett teams medlemmar är förenade i ett beroende 
av varandra. Goffman menar att även om en medlem i en grupp gör ett dåligt intryck och 
missköter sin uppgift måste fortfarande de övriga individerna i gruppen tänka på att 
medlemmen alltjämt är med i gruppen. Detta kan vara besvärligt för gruppen att hantera, 
eftersom individen utgör ett hot mot teamets gemensamma uppfattning av en specifik 
situation. Ett exempel menar Goffman är om en i gruppen gör ett grovt misstag som uppfattas 
av en publik. I så fall får gruppens övriga medlemmar undertrycka sin lust att bestraffa den 
som gjort fel tills publiken inte är närvarande. Ett direkt agerande från övriga 
gruppmedlemmar skulle istället försämra en interaktion samt låta utomstående ta del av 
gruppens stridigheter när de istället ska visa en enad front. 

När en grupp verkar tillsammans utvecklar dess medlemmar speciella fasader. Dessa är enligt 
Goffman ett kontinuerligt framträdande hos varje individ i dess roll. Detta framträdande sker 
enbart under den speciella inramningen där gruppen verkar och inte hos individerna när de 
befinner sig på annan ort eller enskilt. Under denna inramning åtar sig individerna personliga 
fasader där deras utseende och rang inom gruppen sänder ut signaler om deras roll till 
resterande medlemmar i gruppen. Individerna börjar också vid denna inramning att agera 
utefter sina roller i gruppen. Goffman säger vidare att erfarenheter spelar roll i en ny 
interaktion. Ifall en individ träffar en människa han aldrig mött förut kan det leda till 
osäkerhet i agerandet. Vid dessa situationer hävdar Goffman att individen försöker identifiera 
vissa karaktärsdrag hos den nyss mötta personen. Dessa karaktärsdrag jämför sedan individen 
med liknande karaktärsdrag hos en bekant till honom för att på så sätt skaffa sig en 
uppfattning om hur han ska agera och vilken roll han ska ha gentemot den nya personen. 



	   	   	  

22	  
	  

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Nedan kommer de metoder som användes sig av vid genomförandet av studien att diskuteras 
utifrån kritiska perspektiv. Detta utefter samma rubriker som under metodavsnittet. Här har 
för- och nackdelar med metodvalet diskuterats utifrån studiens syfte och frågeställningar.  
 
 
Filosofiskt ställningstagande 
 
Om studien istället för en hermeneutisk utgångspunkt hade använt sig av exempelvis en 
positivistisk utgångspunkt – det vill säga ett utifrånperspektiv (Allwood & Erikson, 2010), 
skulle studiens resultat inte ha motsvarat syftet i tillräcklig utsträckning. En hermeneutisk 
forskningsmetod ger informanterna en större frihet jämfört med en positivistisk. Detta 
eftersom en positivistisk forskningsmetod kräver att olika individers värden ska kunna 
jämställas för att sedan kunna upprepas och ge exakt samma data (ibid.). Dessutom utgår 
positivism utifrån att ett problem ska lösas med en förklaring och ett generaliserbart svar. 
Fotbollsdomarnas interaktion borde vara för komplex för att genom positivism kunna finna 
definitiva svar på hur interaktionen ser ut inom ett domarteam. Därmed ansågs det att en 
hermeneutisk utgångspunkt skulle ge ett mer dimensionellt svar jämfört med en positivistisk.  
 
En negativ aspekt på det induktiva perspektivet som användes i studien kan vara att 
avsaknaden av teoretiska utgångspunkter möjligtvis problematiserat förståelsen av 
informanternas redogörelser kring deras interaktion. Fördelarna med en deduktiv 
utgångspunkt är att den kan styrka studiens relevans med ändamålsenliga teorier för att skapa 
förståelse kring problemområdet (Backman, 2008). Resultaten hade i så fall varit mer 
anpassade till relevanta vetenskapliga modeller och teorier. Ytterligare en fördel med en 
deduktiv utgångspunkt är att teorier och resultat på ett tydligare sätt kan diskuteras på ett 
djupare basis. Nackdelar med en deduktiv utgångspunkt är bland annat att redogörelser vid 
datainsamlingen kunde ha blivit bortsedda, eftersom det kan ha avgränsat resultat som inte 
överensstämde med de vetenskapsteoretiska perspektiven och dess applicerbarhet. 
 
Skulle studien utgått från någon annan ontologisk utgångspunkt än idealism, exempelvis 
materialism, hade det kunnat bli en annorlunda utgång på studien. Problematiken med 
materialism är att den utgår ifrån att det finns en fysisk verklighet som är oberoende av 
människans påverkan (Allwood & Erikson, 2010). I sådant fall hade det inneburit för studien 
att forskningen kring fotbollsdomarnas värld hade utgått ifrån en fysisk verklighet som är 
oberoende av människans påverkan, vilket ansågs omöjligt eftersom det var fotbollsdomarnas 
interaktion inom domarteamet som var problemområdet. Denna filosofiska utgångspunkt blir 
därmed komplicerad att applicera på studiens syfte. Skulle studien använt sig av en 
rationalistisk kunskapssyn istället för empirism hade studiens resultat inte motsvarat syftet. 
Rationalismen hade istället bidragit med en kunskap kring hur fotbollsdomarna resonerar i 
logiska ordalag med förnuftet som utgångspunkt (ibid.). Detta innebär att informanterna 
skulle redogjort hur det borde ha gått till istället för, vad som i studien önskades, att redogöra 
hur det verkar.  
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Urval 
 
Valet av informanter i studien kan kritiseras eftersom resultatet enbart talar för de två serierna 
som informanterna regelbundet dömer i och inte för övriga Division 2-serier, herrar. Detta 
leder till att trovärdigheten i konklusionens appliceringsområde kan uppfattas som begränsad, 
vilket innebär att inte mer än ett möjligt svar på problemområdet kan beskrivas. För att uppnå 
ett bredare och mer trovärdigt resultat borde studien nyttjat fler informanter. 

Ytterligare kritik kan framföras rörande urvalet av informanter, eftersom förutsättningarna var 
sådana att det krävdes ändamålsenliga informanter inom närliggande geografiskt område för 
att överhuvudtaget kunna möjliggöra denna studie. Detta kan ha inneburit att flera av 
informanterna kände varandra mer än problemområdet beskrivit. En annan aspekt kan vara att 
studiens resultat kan vara mindre applicerbart för de högre serierna.  

Bortfallet av en assisterande fotbollsdomare vid den ena fokusgruppsintervjun innebar att det 
endast var två informanters redogörelser som förekom under denna fokusgruppsintervju. 
Detta gjorde realiteten reducerad, både med tanke på att det var ett bortfall, men också att 
denna fokusgruppsintervju inte kunde representeras av ett konstruerat domarteam. Fördelen 
med två informanter vid den första fokusgruppen kan ha varit att deras redogörelser blev mer 
djupgående eftersom de hade mer tid och möjligheter att redogöra kring casen. Nackdelen 
däremot kan ha varit att de inte hade samma möjlighet att utveckla varandras resonemang och 
redogörelser eftersom en informant saknades. Det som hade kunnat göras annorlunda vore att 
komplettera domarteamet med en ny informant alternativt försöka införskaffa tre nya 
informanter som kunde redogöra för interaktionen inom domarteamet. På det sättet hade 
studien införskaffat sin data utifrån tre kompletta domarteam, vilket var den ursprungliga 
tanken. 
 
 
Förstudien 
 
Det som kan kritiseras är förstudieinformanternas trovärdighet. Eftersom det enbart var två 
förstudieinformanter fanns det möjlighet för dem att respondera svar som inte var trovärdiga. 
De case som presenterades vid den ordinarie datainsamlingen kunde därför möjligtvis inte 
motsvarat realiteten för när interaktionen inom ett domarteam sker. Trovärdigheten hos 
förstudieinformanterna stärktes dock under den ordinarie datainsamlingen genom att 
informanterna vid detta tillfälle djupgående kunde redogöra för hur interaktionen inom 
domarteamet verkar. För att ytterligare stärka förstudieinformanternas trovärdighet kunde ett 
större antal informanter ha brukats för att ge studien ett större utbud av interaktiva situationer. 

Det framkom under förstudien att förstudieinformanterna hade uppfattat instruktionerna i 
missivbrevet på ett varsitt sätt. Eftersom förstudieinformanterna uppfattade missivbrevet 
varierande kan det ha lett till att de svar som delgavs från förstudieinformanterna möjligtvis 
inte hade varit svaren de hade gett ifall en liknande förståelse om missivbrevet hade existerat 
mellan dem. Det positiva med förstudiesvaren var att det, trots skiftande uppfattning, fanns 
gemensamma nämnare som användes för att konstruera casen till den ordinarie 
datainsamlingen. Bland annat framkom det från båda förstudieinformanterna i vilka 
situationer som kommunikation uppkommer och när. En större tydlighet i missivbrevet till 
dessa informanter hade förhoppningsvis underlättat förståelsen för vad som skulle besvaras. 
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I förstudien önskades det att förstudieinformanterna skulle redogöra för när kommunikation 
sker inom ett domarteam, vilket innebar att det var annorlunda fokus jämfört med den 
ordinarie datainsamlingen. Nackdelen med att det var annorlunda fokus var att 
förstudieinformanterna enbart redogjorde när det skedde kommunikation. Det som också kan 
kritiseras är att det inte behöver vara dessa situationer som är mest talande för när 
interaktionen sker som mest inom ett domarteam.  
 
 
Fokusgruppsintervjuerna 
 
Om antalet fokusgrupper hade varit färre än tre skulle informanttruppens trovärdighet i 
redogörelsen reducerats. Detta eftersom den insamlade data inte hade varit tillräcklig för att 
kunna ge ett möjligt svar. Ifall fler fokusgruppsintervjuer hade valt att genomföras skulle 
tiden inte räckt till för transkribering och analys av den insamlade data. Ett liknande 
resonemang användes vid valet av antalet case till fokusgruppsintervjuerna. Skulle fler än de 
tre case ha valts ut hade för mycket data uppkommit i förhållande till tiden som var avsedd för 
studiens bearbetning. Hade istället färre antal case nyttjats under fokusgruppsintervjuerna 
hade resultatet inte ansetts vara speciellt trovärdigt för domarteamets verksamma tidsperiod. 
Denna ekvation av team och case ansågs skulle ge studien bäst förutsättningar till trovärdig 
data. 

Om informanterna hade tolkat användandet av de redskap som underlättade presentationen av 
casen på ett felaktigt sätt kan det ha lett till att de missuppfattade casen. Detta hade kunnat 
innebära att informanternas redogörelser inte hade haft relevans för casen. Under det sista 
caset användes det däremot inget virtuellt redskap. Ett potentiellt virtuellt redskap kunde 
möjligtvis ha underlättat illustrationen av detta case och därmed förståelsen för informanterna 
(Dahmström, 2005). Till exempel hade en tvål eller en handduk kunnat utgöra dessa, eftersom 
caset försökte illustrera interaktionen efter match. Det som däremot kan vara problematiskt är 
att dessa två potentiella virtuella redskap är starkt förknippade med själva duschningen. 
Informanterna kunde därför ha missförstått redskapets innebörd och antagit att det var under 
duschningen de skulle redogöra för sin interaktion.  

Nackdelarna med användandet av videokameran för att dokumentera informanternas 
redogörelser är att potentiell relevant data som skedde utanför videokamerans blickfång inte 
dokumenterades och därmed inte utgjort resultat i studien. Det som kunde ha gjorts 
annorlunda skulle kunna varit att anteckningar kunde ha förts samtidigt som 
videokameradokumentationen. Detta hade lett till ett större empiriskt material kring 
informanternas redogörelser, såväl i som utanför videokamerans blickfång.  

Det negativa med studiens casemetodik var att de situationer som illustrerades i casen kan ha 
begränsat informanternas redogörelser kring interaktionen. Detta eftersom casen kan ha 
avgränsat sig från ytterligare relevanta situationer där en tydlig interaktion infinner sig inom 
domarteamet. För att undvika detta hade fler case kunnat användas, vilket hade gett fler 
aspekter på domarteamets interaktion. 

Under fokusgruppsintervjuerna existerade det ingen strukturerad intervjuguide. Detta innebar 
att inga följdfrågor begränsades utifrån informanternas svar (Kvale & Brinkmann, 2009). De 
frågor som ställdes till informanterna var baserade på deras redogörelser och uppmuntrade 
dem till att utveckla det de precis sagt. En nackdel med en ostrukturerad intervjuguide är 
däremot att olika fokusgrupper får olika följdfrågor, vilket kan minska realiteten i vissa 
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förekommande data. Ytterligare en nackdel kan vara att dessa följdfrågor som ställs avbryter 
informanternas kommande redogörelser. Det som kunnat göras annorlunda var att de frågor 
som ställdes under den första fokusgruppsintervjun kunde ha antecknats och legat till grund 
för de frågor som ställdes under de andra fokusgruppsintervjuerna. Detta för att ge mer linjära 
svar. 
 
 
Dataanalys 
 
Nackdelen med den kvalitativa innehållsanalysen som användes till denna studies 
resultatpresentation var att en stor mängd data togs bort under transkriberingen. Detta på 
grund av att dessa data inte kunde relateras till studiens syfte och frågeställningar. Att 
analysen skedde utan några i förväg valda teoretiska perspektiv gjorde att 
tolkningsmöjligheterna var öppna, eftersom ingen begränsning av teoretisk datatolkning 
existerade. Vid en annorlunda metod för att analysera data hade möjligtvis fler kategorier 
kunnat skapas på ett mer utförligt sätt med risk för brister i möjligheterna för 
resultatdiskussion (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Resultatdiskussion 
 
Här under kommer studiens resultat att diskuteras. Denna diskussion kommer att utgå ifrån 
den tidigare forskning som presenterades i bakgrunden samt de teorier som redogjordes i den 
teoretiska referensramen.  Den diskussion som följer varierar studiens resultat mot dess syfte 
och frågeställningar för att beskriva hur fotbollsdomarna redogjorde hur de interagerar inom 
ett domarteam. Detta utefter samma kategorier som framkom i resultatet. 
 
 
Hierarki 
 
Engelstad (2006) betonar att makt yttrar sig i bland annat hierarkier. Det framgår utefter 
informanternas redogörelser att det existerar en maktstruktur av en hierarkisk konstruktion. 
Bland annat framgick att det uppenbart ska synas vem av fotbollsdomarna i domarteamet som 
är fotbollsdomaren och därmed utgör den formelle ledaren för domarteamet. Detta kan 
illustreras med redogörandet från informanterna att de assisterande fotbollsdomarna följer 
fotbollsdomaren och inte tvärtom. Denna form av struktur berör Hammar Chiriac (2003) när 
hon uttrycker att team innefattas av individer som intar skiftande roller som sedan interagerar 
med de andra likt ett nätverk av interaktion. Hon säger att ett rolltagande är en social process 
som utvecklas i interaktionen med teamets medlemmar samt de strukturella funktionerna 
inom teamet. Relaterat till ett domarteam utgörs de bestämda rollerna mestadels utifrån deras 
strukturella funktioner eftersom fotbollsdomarna är utsedda av en matchtillsättare. Från 
informanternas redogörelser framkommer att det är mer rollhanterandet som skapas i 
interaktionen med de övriga fotbollsdomarna i domarteamet. Det innebär att varje individ 
inom domarteamet ges en roll som innefattar ett antal ansvarsområden som fotbollsdomaren 
bestämmer och delegerar ut till sina kollegor under matchgenomgången. Detta resultat pekar 
på att en förståelse kring sin personliga roll måste skapas av fotbollsdomaren till de övriga i 
domarteamet under matchgenomgången. Fotbollsdomaren måste därmed inte bara i sin roll 
som hierarkisk ledare dela ut ansvarsområden till sina assisterande fotbollsdomare, utan även 
implementera en förståelse för att domarteamets rollhanterande ska begripas och främjas.     

Gupta et al (2010) har forskat på ledarskap i team och kommit fram till att ett ledarskap i 
dessa kontexter är en avgörande faktor för att teamet ska ges förutsättningar att kunna prestera 
i interaktionen. Hammar Chiriac (2003) nämner i sin forskning att ett ledarskap är en 
interaktiv process som utformas i samspelet mellan ledare och följare, vilket skulle kunna 
vara fotbollsdomaren och sina assisterande fotbollsdomare. Det som även stämmer in på 
fotbollsdomarna och deras domarteam är att enligt Hammar Chiriac (2003) påverkas 
interaktionen bland annat om individerna i teamet underkastar sig teamets regler och normer. 
Även inställningen till den gemensamma uppgiften i teamet kan ha betydelse för ledarskapets 
utformning. Kozlowski och Ilgen (2006) talar också om ledarskap i team inom sin forskning. 
De uttrycker bland annat att ledaren interaktivt kan vägleda teamet för att klara upp de 
uppgifter som framträder. Detta skulle kunna relateras till matchgenomgången 
fotbollsdomaren använder för att ledsaga sina assisterande fotbollsdomare mot de 
ansvarområden och tillhörande uppgifter som behöver lösas för att matchen ska kunna 
genomföras på ett tillfredställande sätt.  

Här kan studiens resultat värderas mot en av frågeställningarna där det efterfrågades om det 
finns faktorer som kan förhindra interaktionen inom ett domarteam och i så fall vilka. 
Informanterna redogjorde att ett missbruk av makten kan vara om fotbollsdomaren bemöter 
sina assisterande fotbollsdomare genom att vara passiv, kommunicera nedvärderande till 
kollegorna och nästan ta de assisterande fotbollsdomarnas närvaro för givet.  
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Detta kan förhindra interaktionen betydligt. Engelstad (2006) pekar på att maktfördelning inte 
enbart baseras på de resurser som är tillgängliga för de berörda parterna - utan också på deras 
förmåga att bruka de existerande resurserna. Resurserna i denna kontext kan relateras till 
domarteamets medlemmar och kapaciteten i deras hierarkiska ordning. Graden av makt är inte 
konstant i något sammanhang, utan påverkas av hur den nyttjas. Makt är med andra ord 
dynamiskt, eftersom relationerna mellan aktörerna kan förändras utefter aktivitet, passivitet 
samt effektivitet (ibid.). Kombinationen av rättigheter till berörda aktörers handlande och 
förväntningarna på dessa är grunden för hur makten gestaltar sig. Rättigheten kan ses som en 
tillgång för makthavarna (Engelstad, 2006). Mycket av detta kan förknippas med 
fotbollsdomarens maktsituation i ett domarteam, exempelvis hur han kan delegera sina 
assisterande fotbollsdomare efter en specifik strategi.  

Informanterna förväntar sig att fotbollsdomaren ska ta initiativet till handling, exempelvis vid 
matchgenomgången där fotbollsdomaren ska vara styrande och ledande. Precis detta talar 
Engelstad (2006) om när han belyser att en bestämd hierarki betyder att det är givet var 
ansvaret existerar. Kopplat till domarteamets interaktion kan problematik dock uppstå om 
fotbollsdomaren eller någon av de assisterande fotbollsdomarna inte agerar utefter sin utsedda 
roll och de normer som verkar kring densamma. Rockman och Northcraft (2010) yttrar i sin 
forskning att en anpassning till varandras beteende är betydelsefullt för att främja en 
interaktion.  

Det uppskattas av informanterna att fotbollsdomaren kan ge sina assisterande fotbollsdomare 
förtroende. Detta är i enighet med vad Engelstad (2006) säger om att hierarkin är en 
stöttepelare i verksamheter med krävande situationer, vilket skulle kunna vara inom 
fotbollsdomarnas interaktion. En sådan situation skulle kunna vara när fotbollsdomaren 
behöver assistans av kollegorna eller vice versa. Utan närvarande hierarkier saknas därmed 
stödet för de berörda i kontexten (ibid.). 

Hierarkin blir påtaglig när informanterna redogör att det framträder en form av likgiltig 
framtoning hos de assisterande fotbollsdomarna medan fotbollsdomaren är den som ska vara 
drivande i beslutsfattandet för domarteamet. Detta resultat värderas högt eftersom det ger dem 
en fingervisning om hur interaktionen verkar inom ett domarteam – vilket besvarar studiens 
syfte. Utefter Engelstad (2006) existerar makt som en underliggande förutsättning i 
förhållanden mellan människor i en hierarki. Detta tyder på att en tydlig maktstruktur är 
nödvändig för att främja interaktionen inom domarteam. Fotbollsdomarna och de assisterande 
fotbollsdomarna ska därmed sträva efter att upprätthålla den hierarkiska ordningen i 
domarteamet. Informanterna redogjorde också att de assisterande fotbollsdomarna under 
matchens inledning blir ännu mer restriktiva och försiktiga i beslutsfattandet. Här framträder 
ytterligare hur makten som fotbollsdomaren besitter påverkar de assisterande 
fotbollsdomarnas initiativ till beslutsfattande, vilket Foucault (Engelstad, 2006) antyder i 
liknande ordalag. Fotbollsdomaren styr med andra ord de assisterande fotbollsdomarnas 
bedömningar utefter sin egen bedömningsnivå under matchen. Engelstad talar om detta som 
ett förhållningssätt den underlägsne individen åtar sig vid ett ledarskap under hierarkiska 
konstruktioner. I denna kontext kan den assisterande fotbollsdomaren jämföras med den 
underlägsne individen genom att anpassa sin bedömningsnivå efter den hierarkiska ledaren, 
det vill säga fotbollsdomaren. Detta förhållningssätt inringar att individen måste kunna rätta 
sig efter hierarkin för att lyckas uppnå kontextens huvudsakliga målsättning.  

Under fokusgruppsintervjuerna framkom att det kan bli problem om en assisterande 
fotbollsdomare tar för mycket plats både på och utanför själva fotbollsplanen. Skulle en 
assisterande fotbollsdomare vara för aktiv i inledningen av matchen kan det uppfattas av 
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fotbollsdomaren att det är den assisterande fotbollsdomaren som styr bedömningsnivån, vilket 
är något som inkluderas under fotbollsdomarens ansvar. Det blir med andra ord en markant 
rollöverträdelse från den assisterande fotbollsdomarens sida. Intressant är att, utifrån 
informanternas redogörelser, om samma assisterande fotbollsdomare istället hade varit mer 
aktiv i ett senare skede av matchen skulle det däremot ha uppfattats av domarteamet som att 
han varit mycket aktiv i positiv bemärkelse. Ett empiriskt exempel från informanterna kan 
vara om den assisterande fotbollsdomaren ingripit vid tre frisparkssituationer under de första 
minuterna i matchen gentemot om han ingripit i tre frisparkssituationer senare i matchen. 
Detta symboliserar att domarteamet försöker tydliggöra att det är fotbollsdomaren som ska 
ges möjlighet att välja bedömningsnivå under inledningen av matchen. I ett domarteam kan 
därmed kompetens anses som att ha förmågan som assisterande fotbollsdomare att anpassa sig 
till fotbollsdomarens bedömningsnivå samt som fotbollsdomare att kunna ta initiativet under 
matchens inledning för att vägleda de assisterande fotbollsdomarna till vilken 
bedömningsnivå de ska förhålla sig efter under matchen. Dessa resultat kan kopplas till den 
kompetens och hierarkisk ordning som Engelstad (2006) delger som karaktäriseras genom 
tydliga krav på vilken kompetens som deltagarna skall ha i olika sammanhang.  

Foucault menar (enligt Engelstad, 2006) att i den sociala makten är kunskapen central. Han 
anser att den individ som ska utöva makt måste ha kunskap. Framför allt inom det område där 
makten ska utövas. Han menar att en blindhet skapas om makthavaren utför handlingar utan 
kunskap om kontexten och dess möjliga konsekvenser. Detta kan vara om en assisterande 
fotbollsdomare tar ett beslut som inkräktar på fotbollsdomarens ansvarsområde, eftersom han 
saknar kunskap om hur och när han ska agera under vissa situationer.  

Ansvaret i ett domarteam ligger på fotbollsdomaren i alla lägen. Detta ledarskap kompliceras 
om fotbollsdomaren inte leder domarteamet utefter de krav rollen ställer på honom samt att 
han inte ger kollegorna förtroende. Själva prestationen är slutligen insatsen för att uppnå 
resultatet av att ha genomfört matchen enligt uppsatta regler, bestämmelser och rådande 
normer. Enligt Hammar Chiriac (2003) kan det tolkas att dessa domarteam samspelar utefter 
de utsedda rollerna med de normer för hur fotbollsdomarna ska hantera varandra och 
situationer som kan tänkas uppkomma under deras definierade tidsperiod. Dessa normer har, 
gemensamt med de uppsatta reglerna för en fotbollsmatch, däremot en avvägande gräns i en 
del situationer gällande korrigeringar av kollegors domslut och handlande. 

Döös och Wilhelmsson (2005) nämner en gemensam handlingsarena som speciellt 
betydelsefullt för en grupps karaktär och interaktion. Det är i dessa handlingsarenor 
problemen som interaktionen ska lösa verkar (ibid.). Engelstad (2006) nämner handlingsfält 
som arenor eller ansvarområden där makten verkar. Dessa handlingsfält omfattar summan av 
uppfattningar, normer, resurser och handlingsmöjligheter hos alla aktörer inom en berörd 
kontext. Inom speciella sådana handlingsfält som Engelstad talar om har de assisterande 
fotbollsdomarna större möjligheter att påverka beslutsfattandet, medan inom andra 
handlingsfält ges nästan inget utrymme alls till inflytande för de assisterande fotbollsdomarna. 
Detta menas att även fast de assisterande fotbollsdomarnas huvudsakliga uppgift är att 
förstärka fotbollsdomarens bedömningar under matchen finns det situationer där det är den 
assisterande fotbollsdomaren som kan ha bestämmandet över situationen. Exempelvis har den 
assisterande fotbollsdomaren ett större mandat att ta beslut rörande offsidesituationer än vad 
en fotbollsdomare har. I den situationen eller handlingsfältet kan det sägas att den assisterande 
fotbollsdomaren har bytt plats med fotbollsdomaren temporärt. I offsidesituationer är den 
assisterande fotbollsdomaren beslutsfattare och skickar ett direktiv med budskapet för 
åtgärder till fotbollsdomaren, istället för det mer vanligt förekommande förhållandet som är 
tvärtom där fotbollsdomaren är den huvudsaklige beslutsfattaren. Sedan finns det 
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ansvarsområden där den assisterande fotbollsdomaren istället har mindre att säga till om. Det 
skulle kunna vara bedömningssituationer i fotbollsdomarens närhet där han anses ha god 
utsikt och placering på fotbollsplanen för att själv kunna göra en korrekt bedömning. Samma 
förhållningssätt gäller därmed också för fotbollsdomaren i de assisterande fotbollsdomarnas 
handlingsfält, även om fotbollsdomaren är den huvudsakligt ansvarige för vad som sker på en 
fotbollsplan i samband med match. Precis detta delges från informanterna att 
matchgenomgången och den delegering som verkställs där underlättar för interaktionen inom 
domarteamet. Anledningen till det anses vara att hela domarteamet får kännedom om hur de 
ska förhålla sig till varandras ansvarsområden under match.  

Nedan kommer ett bevis på att makten återigen är en underliggande förutsättning i 
förhållanden människor emellan (Engelstad, 2006). Att fotbollsdomaren är den i domarteamet 
med störst makt framgår tydligt i fokusgruppsintervjuerna när fotbollsdomarna och de 
assisterande fotbollsdomarna diskuterar domslut. Den assisterande fotbollsdomaren måste 
vara flexibel och bör inte trotsa fotbollsdomarens domslut, även om han har en annan 
uppfattning. Om den assisterande fotbollsdomaren skulle göra det i en matchsituation tar han 
en stor risk för domarteamets integritet, vilket i praktiken innebär att han reducerar 
fotbollsdomarens status som tagit ursprungsbeslutet.  

Goffman (2007) nämner att en interaktion är styrd utefter hur individerna ger varandra 
intryck, vilket är högst applicerbart i fotbollsdomarnas interaktion inom ett domarteam. Han 
uttrycker vikten av att individerna måste förstärka deras intryck till varandra för att om 
möjligt kunna bibehålla en fungerande interaktion. Detta menas att fotbollsdomarna bör åta 
sig ett agerande i sin roll och förstärka denna för att skapa tydlighet inom domarteamet. 
Intressant hur denna interaktion kan fungera – speciellt om fotbollsdomarna i fråga inte har 
tidigare erfarenheter av matcher tillsammans. Ett möjligt svar på en fungerande interaktion 
kan vara, förutom det som omnämnts ovan, att de assisterande fotbollsdomarna har 
erfarenheter av att ha varit fotbollsdomare och vice versa sedan tidigare i karriären. Denna 
erfarenhet bör ge den assisterande fotbollsdomaren förståelse om vilka konsekvenser en 
felaktig avvägning kan generera. Detta ger individerna i domarteamet därför en förståelse för 
hur de ska värdera situationer som uppstår i sin avvägning. Likt exemplet innan från 
informanterna säger Goffman (2007) att en grupps medlemmar är förenade i ett beroende av 
varandra. Han menar att oavsett vad som händer är alla lika ansvariga för vad en enskild 
individ gjort i kontext med gruppen. I parallell med domarteamet kan medlemmar i grupper 
enligt Goffman (2007) vara tvungna att ta emot kritik för en annan kollegas insats i en 
bestämd situation. Ett exempel kan vara att fotbollsdomaren får försvara sig för ett beslut där 
den assisterande fotbollsdomaren gav direktiv om att spelet skulle stoppas för offside. Här 
litar fotbollsdomaren på att den assisterande fotbollsdomaren har tagit ett korrekt beslut, trots 
påtryckningar från omvärlden. Även om de övriga i domarteamet inte är överens om beslutet 
eller handlingen som någon av fotbollsdomarna tagit bör de i flera fall vara likgiltiga och 
stöttande för att inte försämra interaktionen under matchen.  

Utifrån Engelstads maktteori (2006) är det fascinerade att fotbollsdomarna som är utsedda för 
att skipa ordning på fotbollsplanen och se till att allting överensstämmer med reglementet, 
ändå agerar i sin interaktion för att stödja inkorrekta beslut inom domarteamet. Studiens 
resultat är intressanta eftersom fotbollsdomarna och de assisterande fotbollsdomarna redogör 
att de har vetskap om att ett taget domslut kan vara inkorrekt, men att de trots detta godtar 
beslutet för att visa en enhetlighet gentemot omvärlden.  
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Sedan måste tilläggas till denna diskussion att situationens vikt för matchutgången har 
naturligtvis betydelse för hur mycket fotbollsdomarna kan stötta varandra med inkorrekta 
domslut. Undantag för denna avvägning kan exempelvis vara en situation i straffområdet som 
uppfattas som straffspark för fotbollsdomaren, men den assisterande fotbollsdomaren anser 
annorlunda. I dessa typer av situationer är det viktigt att det blir rätt, eftersom situationen 
anses i kontexten ha större betydelse för matchens utgång och resultat. Detta kan innebära att 
om den assisterande fotbollsdomaren anser annat kring en sådan avgörande situation under 
match har denne ett större mandat att kritisera fotbollsdomarens beslut i det här fallet och ta 
upp det till diskussion för att komma fram till ett korrekt beslut med fotbollsdomaren.  

Utifrån studiens resultat kan ett domarteam likställas med ett pilotteam som styr flygplan. 
Båda teamen finns inom deras speciella områden och arbetar bara i tillfälliga team som bryts 
upp när uppgiften är genomförd. Ett pilotteam består, liksom ett domarteam, av olika roller 
med skiftande ansvarsområden. Skillnaden från ett domarteam är dock att ett pilotteam själva 
väljer vilken roll varje pilot ska inneha (Auvinen, 2009 och Krifka et al, 2003). Auvinen 
(2009) säger att detta rollbestämmande sker under en genomgång som piloterna har. Under 
genomgången går de igenom pilotteamets struktur, utrustning samt förbereder sig för 
uppdraget. Denna genomgång kan parallelliseras till domarteamets matchgenomgång. När 
rollerna har blivit bestämda under pilotteamets genomgång är det den som blir utsedd till 
commander som har det huvudsakliga ansvaret för flygningen och är därmed ledare för 
teamet. Detta innebär att commandern blir pilotteams motsvarighet på en fotbollsdomare från 
ett domarteam. Precis som inom domarteamet framgår i Auvinens forskning (2009) att det 
krävs ett samarbete mellan piloterna för att lösa uppstående problem i arbetet. Detta 
samarbete är likväl som inom domarteamet hierarkiskt styrt för att lösa den gemensamma 
uppgiften. För team med speciella uppgifter kan det därför vara bra att en hierarkisk ledare 
existerar som sköter bestämmelser och fördelar ansvar. Detta leder till att teamedlemmarna 
lättare kan samarbeta med varandra eftersom roller enklare kan fördelas.  
 
 
Kommunikativt samarbete 
 
Informanterna redogör under fokusgruppsintervjuerna att kommunikationen är viktig för att 
samarbetet inom domarteamet ska fungera. Det kan sammankopplas med Goffmans (2007) 
dramaturgiska perspektiv då informanterna måste lita på varandras uppträdanden efter 
intrycken de får. Sheng och Tian (2010) talar om vikten av tillit inom ett team och säger att 
interaktionen underlättas om medlemmarna i teamet vågar uttrycka sina känslor för varandra. 
Inom ett domarteam ges det inte alltid möjlighet för fotbollsdomaren och de assisterande 
fotbollsdomarna att uttrycka sina känslor. Detta innebär att domarteamet under de tillfällen 
som ges bör delge sina känslor till varandra för att på så sätt utveckla teamets interaktion och 
sammanhållning. Kou och Yu (2009) talar även de om att tillit är viktigt för att bygga upp ett 
förtroende.	  Om teamets individer känner stor tillit till varandra underlättas samarbetet och 
interaktionen genom att de vågar vara mer emotionellt öppna gentemot varandra.  
Fotbollsdomaren och de assisterande fotbollsdomarna har i en fotbollsmatch specifika 
uppgifter där graden av bestämmande varierar. Dessa uppgifter blir enligt Kou och Yu lättare 
att hantera om förtroende inom domarteamet existerar. Ett sådant förtroende skapas också av 
en sammanhållning, vilket kräver kommunikation mellan individerna i teamet. Mycket av 
domarteamets sammanhållning skapas under matchuppladdningen.  
Eftersom medlemmarna i ett domarteam är beroende av varandra för att fullfölja matchen 
måste de ge varandra bra intryck genom att agera utefter sina roller (Goffman, 2007) och 
skapa förtroende för varandra (Kou & Yu, 2009). I enlighet med Sheng och Tian (2010) 
bygger detta förtroende sedan vidare en interaktion inom ett domarteam.  
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Utifrån Kauffelds (2006) syn existerar domarteamet som en blandning av ett självstyrande 
team och traditionellt arbetsteam. Detta grundas på att domarteamet blir utsedda av en 
utomstående beslutsfattare som delger information angående hur de ska genomföra uppdraget, 
som är matchen – vilket kan relateras till ett traditionellt arbetsteam. Däremot efter 
tillsättandet övergår domarteamet till att bli ett mer självstyrande team, eftersom de själva styr 
inom domarteamet hur de ska gå tillväga, exempelvis att fotbollsdomaren strukturerar 
upplägget av ansvarsområden och tillhörande uppgifter. 

Rollinnebörden är en central del i ett domarteam och rollfördelningen är tydlig för 
fotbollsdomaren och de assisterande fotbollsdomarna innan de anländer till matcharenan.  
Hammar Chiriac (2003) och Ogungbamlia et al (2010) talar om rollers uppsättningar inom 
team. Ett domarteam är ett arbetsinriktat team med mål att leda en match. Varje roll inom 
domarteam innefattas av olika aktiviteter och aktivitetsnivåer. När en fotbollsdomare eller 
assisterande fotbollsdomare tar ett beslut signalerar det ut aktivitetsnivån i situationen till de 
andra i domarteamet. Detta leder till en grupprocess där beslutet som tas blir ett budskap till 
de andra i domarteamet om beslutstagarens rollagerande. Agerandet gentemot varandra i 
dessa roller kan däremot ändra sig från situation till situation. Detta innebär att även 
fotbollsdomaren som hierarkisk ledare för domarteamet ibland måste anpassa sig efter de 
assisterande fotbollsdomarnas uppfattning av situationen. Enligt Goffmans (2007) teori sker 
detta samspel utefter sättet fotbollsdomaren eller de assisterande fotbollsdomarna framträder 
under matchen. Fotbollsdomaren åtar sig sin roll och den personliga fasad han brukar ha i ett 
domarteam för att sedan agera utefter sin roll. Likaså de assisterande fotbollsdomarna tar sina 
personliga fasader i domarteamet. Detta syns tydligt under matchen där de assisterande 
fotbollsdomarna ska söka ögonkontakt med fotbollsdomaren. Vid ögonkontakt ska de 
assisterande fotbollsdomarna utefter sina roller försöka söka fotbollsdomaren med blicken vid 
beslutsfattande, medan fotbollsdomaren istället utefter hans roll kan ta beslut i situationer utan 
att behöva ta hjälp av de assisterande fotbollsdomarna varje gång. Fotbollsdomarna använder 
ögonkontakt enbart för att söka bekräftelse på att deras beslut var rätt i situationen. 
Kommunikationen i ett domarteam kan därmed uppfattas som starkt situationsbaserat med 
utgångspunkt i fotbollsdomaren. Detta kan ställa krav på fotbollsdomaren eftersom han måste 
vara mittpunkten i all kommunikation som sker inom domarteamet under match. 
Fotbollsdomaren bör vara mycket flexibel och anpassa sig efter situation och assisterande 
fotbollsdomare för att kunna främja den kommunikativa interaktionen i domarteamet. 

Rollerna som varje individ har förändras i takt med matchbilden enligt informanterna. Detta 
kan återigen kopplas till Goffman (2007) när han nämner beroendet till sina teammedlemmar. 
När det ställs mer krav på teamet och det finns risker för att fel beslut tas, måste rollagerandet 
inom domarteamet tänkas igenom hos varje individ. Om en i domarteamet ger de andra två ett 
intryck som kan tolkas negativt för gruppen försämras det kommunikativa samspelet. 
Rockman och Northcraft (2010) talar även de om kommunikation mellan varandra i ett team. 
De hävdar att en individ måste ha i åtanke vad den uttrycker samt hur den uttrycker det. Det 
kan dock i denna kommunikation existera ljud som förhindrar kommunikationen. Ifall en 
assisterande fotbollsdomare uppfattar något som fotbollsdomaren säger på ett felaktigt sätt 
eller att mottagaren missuppfattar budskapet kan det tolkas negativt och försämra 
interaktionen inom domarteamet. Ett exempel där intryck kan tolkas negativt kan vara om 
fotbollsdomaren tar ett annorlunda domslut än den assisterande fotbollsdomaren ifall 
situationen skedde i den assisterande fotbollsdomarens ansvarsområde. En sådan situation 
skulle kunna försämra domarteamets kommunikativa samspel eftersom fotbollsdomaren 
skickar intryck till sina assisterande fotbollsdomare som de uppfattar negativt. Aritzeta et al 
(2007) talar om att varje individs insats bör uppmärksammas och tillåtas påverka teamets 
arbetssätt. Detta innebär att fotbollsdomaren kan välja vilka intryck han ska ge till sina 
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assisterande fotbollsdomare. Ger fotbollsdomaren intryck av att han litar på sina assisterande 
fotbollsdomare kan interaktionen främjas, men ger han istället negativa intryck när han går 
emot den assisterande fotbollsdomarens beslut kan istället interaktionen försämras avsevärt.  

Under resultatinsamlingen redogjorde en fotbollsdomare att ett domarteam bestående av 
individer ifrån olika länder som inte kan tala samma verbala språk skulle kunna genomföra en 
fotbollsmatch. Utifrån Goffmans (2007) perspektiv skulle detta kunna vara för att rollerna i ett 
domarteam är tydliga. Med erfarenhet av tidigare dömda matcher har de fått en uppfattning 
om vad varje roll har för innebörd och har därmed lärt sig hur de ska agera gentemot varandra 
för att kunna genomföra matchen. Den icke verbala kommunikationen som sker vid detta 
agerande under match måste domarteamet ha en gemensam förståelse kring menar 
Magnusson (2003). Detta är enligt Magnusson (2003) en förutsättning för att en icke verbal 
kommunikation ska fungera. Domarteamet måste klargöra vad vissa icke verbala uttryck 
betyder och skaffa sig en förståelse av dessa för att kunna interagera med de övriga i 
domarteamet.  

Under matchgenomgången eller efter match skulle däremot interaktionen inom ett domarteam 
möjligtvis inte vara lika framgångsrik ifall domarteamet inte talar samma verbala språk, 
eftersom situationerna kräver mer verbal kommunikation. Efter match sker det ofta en 
utvärdering inom domarteamet där verbal kommunikation är ett måste för att kunna diskutera 
agerandet i specifika situationer. Där blir rollernas agerande annorlunda jämfört med i vanliga 
fall, eftersom den språkliga barriären gör att nya intryck måste ges för att domarteamet ska 
kunna förstå varandra. Enligt Goffmans perspektiv (2007) försöker fotbollsdomaren och de 
assisterande fotbollsdomarna i dessa lägen identifiera karaktärsdrag hos varandra som de 
känner igen hos någon annan för att på så sätt anpassa deras agerande och roll till hur de är 
med den individen. 
 
 
Dynamik 
 
Inom ett domarteam agerar tre individer ihop för att lösa deras gemensamma uppdrag. Det 
förhållningssätt och agerande individerna i ett domarteam har mot varandra kan bero på flera 
orsaker. Den roll varje individ har i domarteamet samt önskan att visa upp sina egna 
personliga kunskaper är de intryck som styr dynamiken, vilket Goffman (2007) kan medge. 
Informanterna nämner i resultatet att likvärdiga intressen och erfarenheter är främjande för 
interaktionen. Rockman och Northcraft (2010) talar om att en anpassning till varandras 
beteende i ett team är av betydelse. För nykomponerade domarteam kan det därför vara bra 
för interaktionen att diskutera med varandra och ta del av varandras intressen. Detta gör att 
intryck kan skickas mellan individerna, vilket gör att de kan anpassa sitt agerande efter 
varandra för teamets dynamik. Rentsch et al (2010) hävdar att detta är viktigt eftersom 
domarteamet behöver skaffa sig en gemensam förståelse för de uppgifter som måste lösas. Att 
i förväg veta hur sina kollegor kommer agera under vissa situationer ökar förståelsen för 
rutiner och regler inom ett team enligt Granberg och Ohlsson (2005). 
Erfarenheter som fotbollsdomare och assisterande fotbollsdomare har av att döma med 
varandra underlättar i deras dynamik redogjorde informanterna. Hammar Chiriac (2003) 
menar i sin forskning att en interaktion kräver kontinuitet, vilket ytterligare ställer krav på 
fotbollsdomarnas interaktion. Detta eftersom de vanligtvis inte dömer speciellt många 
matcher ihop per säsong och därmed har mindre erfarenhet av att döma med varandra.  
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Återigen kan Goffman (2007) kopplas till detta genom hans teori om agerande efter 
igenkänning. För att främja en interaktion mellan fotbollsdomare och assisterande 
fotbollsdomare som inte har dömt ihop förut bör de försöka finna personlighetsdrag hos 
varandra som liknar andra fotbollsdomare de tidigare har dömt med. Denna 
igenkänningsstrategi kan göra det enklare för domarteamet att interagera.  

Fotbollsdömning är något informanterna gör vid sidan av deras ordinarie arbete. Det nämns i 
resultatet att kommunikationen i ett domarteam är annorlunda jämfört med den ordinarie 
arbetsplatsen. Informanterna är mer engagerade när de dömer fotboll, eftersom de önskar en 
utveckling inom fotbollsdömningen. Detta gjorde att informanterna ville visa sig från deras 
bästa sida i samspelet inom domarteamet. Effekter av detta beteende har inverkan på 
interaktionen enligt Van Mierlo och Kleingeld (2010). De menar att en interaktion försämras 
ifall medlemmarna i ett team har individuella mål med aktiviteten. Det som däremot har 
kunnat uppmärksammas är att domarteamets interaktion främjas av individers personliga 
målsättningar. Detta anses bero på att de personliga målsättningarna hos varje enskild 
fotbollsdomare eller assisterande fotbollsdomare är beroende av de övriga i domarteamet.  En 
individuell målsättning kan inte uppfyllas om inte hela domarteamets huvudsakliga mål är 
uppfyllt. Därför måste medlemmarna i ett domarteam interagera med varandra för att lösa 
detta gemensamma mål, innan de kan uppfylla sina enskilda målsättningar. Detta generar en 
stark drivkraft hos medlemmarna i domarteamet till att deras gemensamma mål ska prioriteras 
för att de individuella målen ska kunna bli uppfyllda. Detta visar sig tydligt efter match när 
informanterna öppnar upp sig själva och ber varandra att reflektera om hur agerandet i deras 
roll var. Effekten av detta blev att informanterna kunde ta del av varandras synpunkter för att 
utveckla sitt agerande till nästkommande match. 
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Konklusion 

Resultatet från denna studie visar att fotbollsdomarnas interaktion är kraftigt styrd av den 
hierarkiska ordningen inom ett domarteam. Denna ordning regleras av fotbollsdomaren som 
är den formelle ledaren och förväntas styra domarteamet. Detta beror på den 
ansvarsuppdelningen som delegeras vid genomgången innan match. Den icke verbala 
kommunikationen är ett centralt verktyg för domarteamet. En god icke verbal kommunikation 
hade kunnat leda till att ett domarteam skulle kunna genomföra en match utan verbal 
kommunikation. Domarteamet bör samarbeta genom att stärka varandras beslut, även om de 
har olika uppfattningar om den berörda situationen. Detta för att symbolisera en enhetlighet. 
Personliga målsättningar inom domarteam anses utveckla fotbollsdomarnas interaktion och 
underlätta uppfyllandet av deras gemensamma mål. En nyckel för att inte förhindra 
interaktionen är att fotbollsdomarna och de assisterande fotbollsdomarna agerar utefter sin 
utsedda roll och anpassar sig till varandra inom domarteamet. Denna dynamiska anpassning 
kan underlättas om domarteamets medlemmar sedan tidigare har haft uppdrag tillsammans 
eller innehar likvärdiga intressen. Utifrån detta kan slutsatsen dras att studiens syfte och 
frågeställningar har besvarats. 
 
 
Implikation 

En rekommendation för framtida bruk av denna studie är att den kan appliceras i två olika 
sammanhang. Dels kan den vara användbar för domare inom idrottsliga kontexter. Detta för 
att hjälpa dem att få en teoretisk bild av hur interaktionen inom ett domarteam kan se ut. 
Framför allt kan nyutbildade domare ha nytta av studiens resultat för att få kunskap om 
domarteamets interaktion. Studien kan även vara intresseväckande i utbildningssammanhang 
och utvecklingssyfte för såväl nya som rutinerade domare inom alla idrottsliga 
specialförbund, som använder sig av domarteam i samband med sina arrangemang.  
 
Det andra sammanhanget där denna studie kan appliceras är inom likartade grupper som 
existerar utanför den idrottsliga kontexten. Ett exempel på en dylik grupp skulle kunna finnas 
inom ett företag där ett antal personer verkar tillsammans för att lösa en uppgift under en 
begränsad tidsperiod. Denna studie skulle kunna underlätta deras interaktion, vilket skulle 
kunna leda till ett smidigare genomförande på deras uppgift. Förhoppningsvis kan studien 
även ge allmänheten nya uppfattningar kring fotbollsdomarnas interaktion. 
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Förstudie om fotbollsdomarnas interna kommunikation 
 

Informationsbrev 

Genom detta informationsbrev önskar vi tillstånd om din medverkan i förstudien angående 
fotbollsdomarnas interna kommunikation. Ändamålet med denna förstudie är samla in 
information om de socialt kommunikativa situationer som uppkommer i ett domarteam under 
en definierad tid. Den definierade tiden är tänkt att sträcka sig från första kontakten som sker 
med en eller båda domarkollegorna i samband med att fotbollsdomarna obligatoriskt 
kontaktar varandra inför deras gemensamt tilldelade match till sista kontakten som sker inom 
domarteamet på matchdagen när uppdraget är slutfört och domarteamet skiljs åt.   

Denna förstudie är tänkt att du ska skriva ner de socialt kommunikativa situationerna som du 
upplever i dina domarteam under den definierade tiden. Vi ber dig att redogöra de situationer 
som innehar någon form av kommunikation inom domarteamet. Någon form av 
kommunikation kan innebära så väl muntlig kommunikation som icke muntlig 
kommunikation, exempelvis med hjälp av kroppsspråk som speglar en dynamik i teamet.  

Syftet med denna förstudie är att få dig som fotbollsdomare att reflektera kring och framhäva 
din upplevelse av när det framkommer någon form av kommunikation eller socialt samspel 
inom ditt domarteam. Vi vill att du ska resonera i situationer, det vill säga att du ska ge oss 
exempel på kommunikativa situationer där du och dina domarkollegor kommunicerar eller 
samspelar socialt. Som bekant avgränsas tidsrymden från första till sista kontakten som sker 
inom domarteamet till att ni skiljs åt.  

Anledningen till vårt önskemål om ditt deltagande är för att vi vill försöka identifiera vilka 
situationer som är kommunikativa i ett domarteam. Därefter är tanken att dina exempel på 
kommunikativa situationer ska vara utgångspunkten för de case som vi ska illustrera vid den 
ordinarie studien, då vi vill få reda på fotbollsdomarnas upplevelser om de kommunikativa 
situationerna du presenterat för oss. Vi anser att du är lämpad att besvara detta. Frågan vi 
önskar att få bästa möjliga svar på finns förtydligad på nästkommande sida. Vi omber dig 
sända svaret på frågan per e-post till någon av oss författare. Kontaktuppgifterna till oss finns 
sist på denna sida.  

Du har naturligtvis rätten att tacka nej eller ångra din medverkan när som helst. Avböjer du 
till deltagande eller ångrar ditt deltagande av någon anledning under arbetets gång ber vi dig 
meddela oss detta för att vi ska kunna ta bort dig från arbetet. Ditt material kommer att 
hanteras konfidentiellt, vilket innebär att det enbart är vi som författare som kommer ha 
vetskap om din identitet och din medverkan i detta arbete. 

Svaret önskar vi vara oss tillhanda snarast möjligast eller senast lördagen den 23 oktober. 

 

I vilka socialt samspelande situationer, från första till sista kontakten som sker inom 
domarteamet, kommunicerar fotbollsdomarna med varandra i domarteamet på så väl ett 

muntligt som icke muntligt (kroppsspråkligt) sätt? 
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Författarnas kontaktuppgifter 

Stefan Stålgren   Linuz Söderberg 

07X – XXX XX XX    07X – XXX XX XX 

XXX@XXX.com    XXX@XXX.se 
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Fokusgruppsintervju om fotbollsdomarnas interna 
samspel 

 
Informationsbrev	  
 
Genom detta informationsbrev påminner vi dig om din medverkan i fokusgruppsintervjun 
angående fotbollsdomarnas interna samspel. Syftet med denna fokusgruppsintervju är att vi 
som författare ska samla in information om hur du som fotbollsdomare beskriver och upplever 
ett domarteams interna samspel utifrån valda situationer.  
 
Linuz Söderberg och Stefan Stålgren heter vi som ska instruera er under 
fokusgruppsintervjun. Vi läser Idrottsvetenskapligt program med pedagogisk inriktning på 
Halmstad Högskola. Våra ansvariga handledare är Jeanette Sjöberg och Lotta Fritzdorf.     
 
Vid din medverkan i fokusgruppsintervjun kommer du som assisterande fotbollsdomare att 
placeras i en grupp med en fotbollsdomare och en assisterande fotbollsdomare. Vi som 
författare kommer därefter att presentera tre utvalda situationer som er diskussion om 
fotbollsdomarnas interna samspel ska utgå ifrån. I denna fokusgruppsintervju kommer vi som 
författare att ställa frågor angående de situationer som presenterats. Ni ska vid detta tillfälle 
inta den roll ni blivit tilldelad ovan för att er grupp ska kunna motsvara ett faktiskt 
domarteam.  
 
Vi författare önskar att du som informant vid detta tillfälle försöker reflektera kring och 
beskriva hur ditt domarteams interna samspel såg ut i motsvarande situationer i dina matcher 
du dömde i enbart Division 2, herrar under 2010. Anledningen till vårt önskemål om ditt 
deltagande är att vi anser att du är lämpad att besvara hur samspelet i ett domarteam kan se ut. 
De svar som du och ditt konstruerade domarteam presenterar för oss författare kommer sedan 
ligga till grund för resultatet och diskussionen i studien.  
 
Detta tillfälle kommer infinna sig den 25 november klockan 17.00 på Nya Ullevi i Göteborgs 
Fotbollförbunds kansli.  
 
Vid detta tillfälle kommer författarna dokumentera det du och de andra två informanterna i ert 
domarteam beskriver, reflekterar och diskuterar kring ert samspel med hjälp av en 
videokamera. Det är bara vi som författare som ska ta del av det inspelade materialet. Det är 
enbart vi som kommer att analysera det videoinspelade materialet samt att det endast kommer 
användas i detta avseende.  
 
Du har naturligtvis rätten att tacka nej eller ångra din medverkan när som helst. Avböjer du 
till deltagande eller ångrar ditt deltagande av någon anledning under arbetets gång ber vi dig 
meddela oss detta för att vi ska kunna ta bort dig från arbetet. Våra och handledarnas 
kontaktuppgifter finns sist i detta dokument. Ditt material kommer att hanteras konfidentiellt, 
vilket innebär att det enbart är vi som författare som kommer ha vetskap om din identitet och 
din medverkan.  
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Författarnas kontaktuppgifter 

Stefan Stålgren   Linuz Söderberg 

07X – XXX XX XX    07X – XXX XX XX 

XXX@XXX.com    XXX@XXX.se 

 
Handledarnas kontaktuppgifter 

Jeanette Sjöberg   Lotta Fritzdorf 

XXX – XX XX XX   XXX - XX XX XX 

XXX@XX.se    XXX@XX.se 
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Case vid fokusgruppsintervjuerna 
 

Case 1 

Innan match 

En av författarna ska bära en sportväska och släppa den i golvet framför informanterna. Sedan 
ska samma författare läsa upp nedanstående case. 

”Ni har precis anlänt till domarrummet och ska förbereda er inför match. Hur sker samspelet 
under matchförberedelserna?” 

 

Case 2 

Under match 

Samma författare som presenterade case 1 ska blåsa i en visselpipa. Efter det ska han läsa upp 
nedanstående case för informanterna.  

”Fotbollsdomarens visselpipa ljuder och avsparken slåss. Matchen är nu i full gång! Hur 
sker samspelet under match?” 

 

Case 3 

Efter match 

Till sist ska samma författare förklara det sista caset för informanterna. Detta case var det 
nedanstående som lästes upp. 

”Matchen är nu genomförd och ni befinner er åter i domarrummet. Hur sker samspelet i 
denna situation?” 
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Exempel på kvalitativ innehållsanalys 
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INFORMANTINFORMATION 
	  

	  

Informant 1  
 
Ingick i förstudien.  
Fotbollsdomare. 
16 år som fotbollsdomare. 
Ett år som aktiv i Division 2, herrar. 
Steg fyra-utbildning som fotbollsdomare inom Svenska Fotbollförbundet. 
Informanten har varit klubbinstruktör i sin lokala domarklubb i fyra år, vilket enligt honom 
utvecklat hans fotbollsdomarskap. 

 
 
Informant 2  
 
Ingick i förstudien.  
Assisterande fotbollsdomare. 
19 år som fotbollsdomare. 
Sex år som aktiv i Division 2, herrar. 
Steg fyra-utbildning som assisterande fotbollsdomare inom Svenska Fotbollförbundet. 
Informanten nämner sin lärarutbildning som utvecklande för hans fotbollsdomarskap. 

 
 
Informant 3 
 
Ingick i den ordinarie datainsamlingen.  
Assisterande fotbollsdomare. 
12 år som fotbollsdomare. 
Sex år som aktiv i Division 2, herrar. 
Steg tre-utbildning som assisterande fotbollsdomare inom Svenska Fotbollförbundet. 
 
 
Informant 4  
 
Ingick i den ordinarie datainsamlingen.  
Fotbollsdomare. 
11 år som fotbollsdomare. 
Två år som aktiv i Division 2, herrar. 
Steg fyra-utbildning som fotbollsdomare inom Svenska Fotbollförbundet. 
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Informant 5 
 
Ingick i den ordinarie datainsamlingen.  
Assisterande fotbollsdomare. 
11 år som fotbollsdomare. 
Två år som aktiv i Division 2, herrar. 
Steg tre-utbildning som assisterande fotbollsdomare inom Svenska Fotbollförbundet. 
Informanten nämner att hans civila relationer har utvecklat hans fotbollsdomarskap.  
 
 
 

Informant 6 
 
Ingick i den ordinarie datainsamlingen.  
Fotbollsdomare. 
9 år som fotbollsdomare. 
Tre år som aktiv i Division 2, herrar. 
Steg fyra-utbildning som fotbollsdomare inom Svenska Fotbollförbundet. 
Informanten har spelat fotboll i många år som enligt honom har utvecklat hans 
fotbollsdomarskap. 
 
 
 
Informant 7 
 
Ingick i den ordinarie datainsamlingen.  
Assisterande fotbollsdomare. 
11 år som fotbollsdomare. 
Ett år som aktiv i Division 2, herrar. 
Steg två-utbildning som assisterande fotbollsdomare inom Svenska Fotbollförbundet. 
Informanten har genomgått värnplikt i befälskola, vilket enligt honom utvecklat hans 
fotbollsdomarskap. 
 
 
 
Informant 8 
 
Ingick i den ordinarie datainsamlingen.  
Assisterande fotbollsdomare. 
11 år som fotbollsdomare. 
Tre år som aktiv i Division 2, herrar. 
Steg tre-utbildning som assisterande fotbollsdomare inom Svenska Fotbollförbundet. 
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Informant 9 
 
Ingick i den ordinarie datainsamlingen.  
Fotbollsdomare. 
12 år som fotbollsdomare. 
Två år som aktiv i Division 2, herrar. 
Steg fyra-utbildning som fotbollsdomare inom Svenska Fotbollförbundet. 
Informanten har genomgått en ledarskapsutbildning i sin civilingenjörsutbildning, vilket 
enligt honom har utvecklat hans fotbollsdomarskap. 
 
 
 
Informant 10 
 
Ingick i den ordinarie datainsamlingen.  
Assisterande fotbollsdomare. 
14 år som fotbollsdomare. 
Tio år som aktiv i Division 2, herrar. 
Steg fyra-utbildning som fotbollsdomare inom Svenska Fotbollförbundet. 
Informanten nämner att en tidigare spelarkarriär har utvecklat hans fotbollsdomarskap. 
 
 
 
Bortfallet 
 
Skulle ingått i den ordinarie datainsamlingen.  
Assisterande fotbollsdomare. 
X år som fotbollsdomare. 
X år som aktiv i Division 2, herrar. 
Steg X-utbildning som assisterande fotbollsdomare inom Svenska Fotbollförbundet. 
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Utbildningsstege för fotbollsdomare och assisterande fotbollsdomare 

 

 

	  

 

 

 


