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The aim of this study was to understand how football referees handle threats and aggression in 

their line of work. By understanding how football referees handle these situations, we wanted to 

highlight the strategies they use and discuss whether these strategies could also be useful within 

the field of social work. Our empirical data was collected through semi-structured interviews 

with six football referees operating in southern Sweden. Our results showed that the examined 

football referees did not consider themselves to be exposed, despite descriptions of events that to 

us were clear examples of threats and aggression. We interpret this as the referees not reco-

gnizing their exposure, due to the fact that they have several coping resources and effective 

coping strategies. The coping strategies we identified were: "developing self-reliance and 

optimism", "positive thinking", "developing confidence and optimism", "displacement", 

"selective ignoring", "social support ventilating feelings" "seeking social support" and "positive 

avoidance ". In our conclusion we discuss how we believe that the identified coping strategies 

could be useful within the social work field. 
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Förord 

 
Vi vill rikta ett riktigt stort tack till fotbollsdomarna som tog sig tid till att delta i våra intervjuer. 

Ni har gett en oss god inblick i fotbollsdomarens vardag. Utan er hade denna uppsats inte varit 

möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare som har stått ut med oss under hela 

skrivperioden. 

Tack! 

 

Erik Hagenfalk & Daniel Häggstam
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1. Inledning 

Svenska medier och myndigheter har under de senaste åren rapporterat om hot och våld inom 

socialtjänst, behandlingshem och anstalt. Artiklar som vi stött på som skildrar detta är 

exempelvis: ”Socialen hotad– tvingades fly” (Aftonbladet, 2006 ), ”Plötsligt högg han mot 

halsen. Två socialarbetare till sjukhus efter överfall” (Aftonbladet, 1998), ”Socialsekreterare 

skadad av 14-åring” (Expressen, 2004), ”Kvinnlig vårdare dödad på häkte i Huddinge” 

(Expressen, 2011). Det är genom denna rapportering som vi blev intresserade av hur 

socialarbetare hanterar hot och våld. För att få en annan infallsvinkel började vi titta på andra 

utsatta grupper. Då media även rapporterat om hot- och våldsutsatta fotbollsdomare kom vi fram 

till att det vore intressant att undersöka hur fotbolldomarna hanterar utsatthet. Kanske finns det 

likheter? Artiklar som rör hot- och våldsdrabbade fotbollsdomare bär rubriker som till 

exempelvis: ”Fotbollsdomare hotad till livet” (Expressen, 2007), ”Domare svårt misshandlad. 

’Han skulle slå ihjäl mig’” (Aftonbladet, 2001), ”Domare misshandlad – fick hjärnskakning. 

’Han var helt borta i ett par minuter’” (Aftonbladet, 2005), ”Domare dog efter brutal misshandel. 

Fem ungdomar jagade ikapp Richard, 41- sparkade honom mot huvud och hals” (Aftonbladet, 

2012). Vi är medvetna om att problemen med hot och våld inte är en ny företeelse. John Lewis, 

som var en aktiv fotbollsdomare redan i slutet på 1800-talet har beskrivit den dåvarande 

situationen genom följande citat: 

"For myself, I would take no objection to hooting or groaning by the spectators at 

decisions with which they disagree. The referee should remember that football is a game 

that warms the blood of player and looker-on alike, and that unless they can give free vent 

to their delight or anger, as the case may be, the great crowds we now witness will dwindle 

rapidly away." (The Whistler, 2010, s. 11).  

 

Lewis menar att fotbollsdomaren måste komma ihåg att fotboll frambringar starka känslor hos 

både spelare och publik. Han lyfter fram vikten av att låta dessa känslor luftas. För om inget rum 

ges för uttryck av glädje och ilska så menar Lewis att intresset för sporten raskt kommer dö ut. 

För att tillåta att ett utrymme ges åt spelarnas och publikens starka känslor måste rimligtvis 

Lewis ha hanterat detta på något sätt. Hur, det vet vi inte. Människan har alltid uttryckt känslor 
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på olika sätt. Genom historien har detta tagit uttryck genom konst, musik och tal. Att uttrycka 

sina känslor på något sätt ser vi därför som något många människor har ett behov av. Dessa 

människor kommer troligen alltid, oavsett om de är spelare, publik eller klienter att ha ett fortsatt 

behov av att uttrycka känslor. De personer som arbetar nära människor bör därför kunna hantera 

det som dessa känslor för med sig, och även ha en beredskap för att kunna hantera situationer 

med hot och våld. 

1.1 Problemformulering 

Arbetet som fotbollsdomare kan vara krävande och utsatt då det kan uppstå stressfyllda 

situationer. Kunskapen om hur fotbollsdomare hanterar detta och varför de stannar kvar inom 

fotbollen uppfattar vi som bristande. Hur kommer det sig att vissa människor tycks hantera 

stressande situationer bättre än andra? Har dessa människor särskilda tillgångar som gör dem 

bättre lämpade i en vardag där hot och våld förekommer?  

 1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att försöka förstå hur fotbollsdomare hanterar eventuell utsatthet i sitt 

utövande. Genom att förstå hur fotbollsdomare hanterar utsatthet vill vi belysa vad det är för 

strategier de använder sig av och diskutera om man även kan dra nytta av dessa strategier inom 

socialt arbete. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur hanterar fotbollsdomare utsatthet? 

 Kan fotbollsdomarnas strategier tillämpas inom socialt arbete? 
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2. Begreppsförtydliganden 

I denna uppsats använder vi oss av en del begrepp som vi tydliggör i följande avsnitt. 

2.1 Utsatthet 

Vi anser att det endast är du själv som kan avgöra om du är utsatt eller inte. En person kan 

således känna sig utsatt i en situation där en annan person inte är det. Vad vi i denna uppsats 

menar med utsatthet är främst fysiska och verbala hot samt våld. Även kränkningar kan falla in 

under begreppet utsatthet. När vi använder begreppet utsattet menar vi därför ett klimat där hot, 

våld eller kränkningar förekommer. 

2.2 Hot 

Vår definition av hot följer den definition Arnetz (2001) använt sig av. Arnetz menar att hot både 

kan vara en verbal och fysisk aggression som kan ta uttryck i ”… skrik, svordomar eller hot om 

angrepp eller skada” (Arnetz, 2001, s. 24). Arnetz förklarar att ett exempel på fysiskt hot är att 

höja knytnävarna, med avsikt att gå till angrepp men utan att ett faktiskt angrepp sedan äger rum. 

Arnetz förklarar vidare att både fysiska och icke-fysiska incidenter med sexuella anspelningar 

omfattas av denna definition. Arnetz vill dock understryka att definitionen av sådana incidenter 

skiljer sig från sexuella trakasserier, vilket innebär ”… upprepade angrepp av sexuell natur” 

(Arnetz, 2001, s. 24). 

2.3 Våld 

Vår definition av våld följer den definition vilken Rippon (2000) använt sig av. Rippon menar att 

våld är ett beteende med avsikt att åsamka skada på en levande varelse, även om ingen skada 

uppstår. Rippon förklarar att våld både kan vara fysiskt och psykiskt och ske direkt eller indirekt. 

Författaren förklarar vidare att våld kan vara ett uttryck för ilska riktat mot dig själv eller andra 

men menar att våld även förekommer i frånvaro av ilska. 

2.4 Kränkning 

Vår definition av kränkning följer den definition vilken Svenska akademins ordlista anger. 

SAOL (2011) förklarar att kränkning är det samma som att förolämpa eller våldföra sig på 

någon. 
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3. Tidigare forskning 

Vi har funnit det problematiskt att hitta tidigare forskning som fokuserar på både fotbollsdomare 

och socialarbetare. Vi är medvetna om att det är kopplingen mellan socialarbetare och 

fotbollsdomare som skapat ett snävt sökområde och det har därför varit naturligt att söka 

forskning som specifikt undersökt utsatthet hos fotbollsdomare respektive socialarbetare var för 

sig. I analysen utgår vi från copingteorin och vi har därför även sökt forskning med koppling till 

denna teori. 

3.1 Fotbollsdomare 

Wolfson och Neave (2007) har gjort en kvantitativ undersökning av 42 brittiska fotbollsdomare. 

Undersökningen består av en fyrsidig enkät där domarna svarat på frågor liknande de som vi 

ställde under våra intervjuer.  Resultatet visar bland annat att en stor andel av domarna inför en 

match förväntar sig att bli utsatta för kränkningar eller motsättningar från spelare (41 %), från 

tränare eller lagledare (44 %) eller från publik (63 %). Domarnas vanligaste förklaringar till 

dessa motsättningar är att folk inte förstår reglerna; folks känslomässiga reaktioner i stundens 

hetta; folks partiskhet inför det egna laget samt att folk påverkas av andras oliktänkande. 

Fotbollsdomarens egna faktiska fel är den minst vanliga förklaringen (Wolfson och Neave, 

2007). Wolfson och Neave (2007) beskriver att forskningsresultaten skildrar fotbollsdomarna 

såsom självsäkra och motståndskraftiga individer med ytterst hög motivation av deras 

hängivenhet till fotboll samt av möjligheten att genom domarutövandet kunna bidra till sporten.  

Vidare förklarar författarna att kärleken till fotbollen faktiskt är den enda punkt i enkäten där alla 

42 respondenter gav högsta möjliga svar. Författarna menar att domarna erkänner att de vid 

enstaka tillfällen kommer ’dåliga matcher’ som upplevs som påfrestande, dock inte till den grad 

att de efteråt påverkats starkt negativt. Domarna menar dessutom att de i huvudsak inte påverkas 

negativt av att utgöra måltavlor för kränkningar. En respondent gav följande beskrivning på 

verbala kränkningar: ”like water off a duck’s back” (Wolfson och Neave, 2007, s. 240). 

     Folkesson et al. (2002) har genom en undersökning skickat ut frågeformulär till alla 146 då 

licensierade fotbollsdomare i Värmlands fotbollsförbund. Av dessa svarade 107 stycken. 

Författarna förklarar att undersökningen både har kvantitativa och kvalitativa aspekter. I 

undersökningen framkommer att en del av domarna upplevt sig hotade vid åtminstone ett tillfälle 
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av spelare (24,3 %), av tränare eller lagledare (18,7 %) eller från publik (19, 6 %). Det 

framkommer även att domarna upplevt verbala angrepp vid åtminstone ett tillfälle från spelare 

(63,6 %), från tränare eller lagledare (62,1 %) eller från publik 61,7 %. Vad gällande fysiska 

angrepp så framkommer det att en del domarna upplevt detta vid åtminstone ett tillfälle från 

spelare (12,1 %), från tränare eller lagledare (2,8 %) eller från publik (0,9 %). 

     Folkesson et al. (2002) delade respondentgruppen i två delar, baserat på deras erfarenhet av 

domarutövning. Med hjälp av denna indelning och respondentens ålder kunde författarna 

analysera variablerna längre eller kortare erfarenhet av domarutövning i förhållande till om 

fotbollsdomaren är äldre eller yngre. Författarna kunde nu alltså undersöka hur stor roll ålder 

och erfarenhet spelar vad gällande risken att drabbas av hot eller våld. Genom resultaten 

fastställde författarna ett klart samband mellan en lägre ålder och risken att drabbas av hot eller 

våld. I diskussionsavsnitten framkommer att författarna misstänker att detta har att göra med att 

de yngre domarna är mindre erfarna, något som dock inte kunnat säkerhetsställas. Författarna 

redogör emellertid för att sambandet inte håller fullt ut. De förklarar att äldre fotbollsdomare 

med kortare domarerfarenhet var mer sällan utsatta för hot och angrepp än yngre fotbollsdomare 

med både lång och kort domarerfarenhet. Författarna spekulerar kring att detta kan kopplas till 

en annan sorts erfarenhet; livserfarenhet, vilket skulle kunna förklara att äldre fotbollsdomare 

både kan undgå och ta sig ur situationer beträffande hot och angrepp på ett effektivare vis. En 

annan förklaring skulle enligt författarna kunna vara att spelare, lagledare/tränare och publik 

hyser en större respekt inför en äldre fotbollsdomare och därför behandlar dessa annorlunda. 

3.2 Socialarbetare 

Då vi sökte efter information beträffande ämnet hot och våld inom socialt arbete, och då främst 

hur socialarbetare hanterar hot och våld, upptäckte vi ganska snart att den forskning som finns 

om ämnet är tämligen begränsad. Detta trots att det är ett välkänt och omtalat ämne. Lundälv 

(2007) menar att det både saknas en samlad kunskapsbild beträffande hot och våld inom socialt 

arbete samt heltäckande statistik över hur hot- och våldssituationen har utvecklats i Sverige. 

Detta trots att hot och våld mer eller mindre utgör en del av socialarbetares vardag. Lundälv 

(2007) menar därför att det är väldigt viktigt att uppmärksamma hot- och våldsproblematiken för 

såväl yrkesverksamma inom socialt arbete som socionomstudenter. 

     I Akademikerförbundet SSRs (2010a) fackliga handbok ’Hot och våld i arbetslivet’ beskrivs 
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socialsekreterarna som en utsatt grupp. Förbundet gav år 2010 Novus Opinon uppdraget att 

genomföra en undersökning där 600 socialsekreterare intervjuades. I undersökningen 

framkommer att nio av tio socialsekreterare upplever att det finns risk för hot och våld på 

arbetsplatsen (Akademikerförbundet SSR, 2010a). 

     Novus Opinion har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR (2010b) utifrån sin 

undersökning där 600 socialsekreterare intervjuades, gjort ett utdrag och sammanställt en rapport 

av intervjuer gjorda med 50 socialsekreterare från stadsdelarna Rosengård, Södra Innerstaden 

och Kirseberg i Malmö. För att identifiera skillnader och likheter mellan socialsekreterarna i 

Malmö och socialsekreterarna i övriga Sverige har de jämfört de 50 socialsekreterarnas resultat 

med resultaten från de 600 socialsekreterarna som svarade totalt, under redovisad inom parantes.  

I rapporten framkommer bland annat att:  

 55 % (58 %) har övervägd att byta till ett arbete utanför socialtjänsten  

 85 % (85 %) anser att det finns en risk för hot och våld för sig själv eller kollega 

 44 % (37 %) har drabbats av hot eller våld de senaste två åren 

 19 % (19 %) anser att problemen med hot och våld har ökat de senaste två åren 

 81 % (68 %) anser att arbetsplatsen är utformad för att minska risken för hot och våld 

 (Akademikerförbundet SSR, 2010b). 

 

Akademikerförbundet SSR (2010a) skriver att det bästa och mest humana vapnet mot hot och 

våld inom socialt arbete är att bedriva ett förebyggande arbete för att minimera riskerna. 

     Arbetsmiljöverket (2011) skriver i rapporten: Hot och våld inom vård och omsorg att hot och 

våld främst förekommer i samband med omvårdnad hos dementa eller psykiskt sjuka patienter 

samt vid akutsjukvård, särskild då patienten är narkotikapåverkad. Arbetsmiljöverket beskriver 

således att hot och våld främst drabbar vård- och omsorgspersonal som arbetar under andra 

omständigheter än hur socialsekreteraren vanligtvis arbetar. Vidare skriver dock 

Arbetsmiljöverket att: ”Även psykologer och socialsekreterare löper risk att utsättas för hot och 

våld från sina patienter/klienter, och dessa yrkesgrupper ligger bakom en stor del av de 

anmälda skadefallen” (Arbetsmiljöverket, 2011, s. 6). Arbetsmiljöverket (2011) menar vidare att 

det är svårt att säkerställa i vilken omfattningen hot och våld förekommer inom vård och omsorg 

då forskning i tillräckligt stor skala saknas. 
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     Arbetsmiljöverket (2011) skriver att de flesta som arbetar med äldreomsorg har erfarenhet av 

fysiskt våld från förvirrade eller aggressiva patienter. Arbetsmiljöverket skriver vidare att det är 

en minoritet av patienterna som står för en majoritet av incidenterna. Dessa incidenter, som ofta 

kommer i form av klösningar, sparkar eller handledsvridningar anmäls sällan som våld vilket gör 

att det troligen är ett högt mörkertal. För att kunna känna igen och hantera riskbeteenden och 

därmed minska risken för hotfulla situationer krävs personal med tillräcklig erfarenhet som är 

lyhörd, har fingertoppskänsla och god empatisk förmåga (Arbetsmiljöverket, 2011). 

     En bidragande orsak till att hotfulla situationer uppstår är att klienter står i beroendeställning 

till den som ger dem vård eller omsorg. Då klienterna upplever sig vara i underläge och känner 

maktlöshet uppträder de själva hotfullt eller arrogant i ett försök att skydda sig själva och sin 

integritet (Arbetsmiljöverket, 2011). En annan orsak till att hot och våld uppstår är att klienten 

känner sig kränkt av myndighetspersonen och att felaktiga eller icke önskvärda beslut fattats utan 

klientens medverkan (Arbetsmiljöverket, 2011). För att bäst bemöta dessa situationer krävs ett 

lugnt och respektfullt uppträdande. Genom ett empatiskt och respektfullt bemötande kan vård- 

och omsorgspersonal förebygga situationer där klienten känner sig kränkt eller felaktigt 

behandlad (Arbetsmiljöverket, 2011). 

     Arbetsmiljöverket (2011) menar att hot och våld är vanligt förekommande inom psykiatri- 

och missbruksvård samt att anmälningarna inom dessa områden dessutom har ökat de senaste 

åren. Då klienterna vanligtvis är yngre och starkare än andra klientgrupper menar 

Arbetsmiljöverket att våldet som sker ofta är allvarligare. Vid arbete med aggressiva och 

våldbenägna klienter är det extra viktigt att vara uppmärksam och läsa av både person och 

situation noggrant samt arbeta förebyggande, särskild då klienten inte är känd sedan tidigare 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Exempel på förebyggande åtgärder är att aldrig arbeta ensam, alltid 

vara nära rummets utgång samt alltid ha tillgång till larm eller mobiltelefon (Arbetsmiljöverket, 

2011).  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Eftersom våra intervjuer har behandlat utsatthet hos fotbollsdomare i deras utövande vill vi med 

hjälp av Lazarus och Folkmans (1984) copingteori identifiera copingstrategier och 

copingresurser som förmedlas i intervjuerna. Copingteorin är adekvat för oss då vi tycker att den 

kan hjälpa oss att besvara våra frågeställningar samt ger oss en innehållsrik analys av vår empiri. 

Med hjälp av Lazarus och Folkmans (1984) tankar kring copingteorin är det enklare att förstå hur 

människor hanterar olika stressmoment.  

4.1 Copingteori  

Enkelt översatt betyder coping hanterbarhet men Peter Währborg (2009) och Gunilla Brattberg 

(2008) använder ordet bemästring i sin översättning. Währborg skriver i sin bok Stress och den 

nya ohälsan om copingteori och förklarar där Lazarus och Folkmans (1984) definition av coping 

med en svensk översättning: 

Ständigt föränderliga, kognitiva och beteendemässiga, ansträngningar för att klara 

specifika yttre och/eller inre krav som tär på eller till och med övergår individens resurser 

(Währborg, 2009, s. 88 ). 

Brattberg (2008) förklarar kortfattat att hon tolkar coping som hur man påverkar, förändrar eller 

anpassar sin omgivning samt hur man tolkar och reagerar på den samma. Författaren menar att 

copingstrategier hjälper människan att lösa, komma runt, acceptera och underlätta stressade 

situationer. Copingstrategierna kan även hjälpa oss att förstå varför vissa människor hanterar 

liknande situationer annorlunda än andra människor (Lazarus & Folkman, 1984). Richard 

Lazarus och Susan Folkman har skrivit om denna teori i sin bok Stress, Appraisal, and Coping 

(1984). Där förklarar författarna hur människor hanterar stress med hjälp av copingteorin. De 

beskriver en process där coping är ett hjälpmedel för att hantera stress. 

     Det finns två delar av coping. En del som är problemfokuserad och en som 

emotionsfokuserad. Den problemfokuserade copingen handlar om att eliminera ett eventuellt hot 

medan den emotionsfokuserade handlar mer om hur man förändrar sin uppfattning eller tolkning 

av den hotfulla situationen. Vilken coping som används till vilken situation varierar (Währborg, 

2009). Enligt författarna är det vanligaste att individer använder sig av både problemfokuserat 
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och emotionsfokuserad coping för att hantera olika stressmoment (Lazarus & Folkman, 1984). 

Redan 1971 nämner Lazarus förträngning och förnekande som metoder för att hantera olika 

stressorer. Detta tolkar vi som tidigt uttalade copingstrategier trots att Lazarus (1971) här inte 

fokuserar på copingteorin. 

     Det kan vara olika situationer som sätter igång en upplevd stress hos individen där 

copingstrategierna kan utgöra verktyg för att kunna hantera stressen. Med hjälp av 

copingstrategier så klarar personen i fråga av eventuella problem som dyker upp för denne. När 

något händer som resulterar i stress kan copingstrategier hjälpa oss att hantera situationen på 

bästa sätt för att bli tillfredställd med situationen. Copingstrategier kan även hjälpa oss att läsa av 

hur omfattande det aktuella hotet är samt vilka möjligheter och risker det kan medföra 

(Währborg, 2009). 

4.2 Copingresurser och copingstrategier 

Vilka resurser en person har avgör hur bra personen kan hantera en stressfull situation. Resurser 

som påverkar sammanfattas av hälsa och energi, positiv tro, problemlösande förmågor, sociala 

förmågor, socialt stöd samt materiella resurser (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och 

Folkman (1984) beskriver dessa resurser som huvudkategorier som omfattar nästan alla 

copingstrategier och menar därmed att det även finns andra typer copingresurser. Vilka 

copingstrategier som fungerar bäst avgörs således av vilka copingresurser individen har 

tillgängliga samt hur starka dessa resurser är (Lazarus & Folkman, 1984). Är du en person som 

är rik på copingresurser har du betydligt lättare att hantera företeelser som orsakar stress 

eftersom du då har lättare att skapa användbara copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984). 

Lazarus och Folkman redovisade flera copingresurser som tillsammans omfattade 

copingstrategier 1984. Flertal år senare identifierade Skinner et al. (2003) 400 olika 

copingstrategier. Flera av de av Lazarus och Folkman (1984) identifierade copingresurserna 

återfinns i Skinner et al. (2003) som copingstrategier. För att göra detta mer förståligt vill vi mer 

ingående förklara skillnaden mellan copingresurs och copingstrategier. Copingresurserna finns i 

olika stor utsträckning hos alla människor (Lazarus & Folkman, 1984). Författarna menar att 

dessa resurser sedan används för att hitta relevanta och användbara strategier för att hantera 

stressorer. Vilken typ av strategi individen har tillgänglig beror på individens resurser. Om 

individen är rikare på en resurs har denne lättare att hitta strategier som är kopplade till just den 
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resursen individen är rik på. De individer som är fattiga på en specifik resurs kommer därför ha 

svårt att hitta användbara strategier som är kopplade till denna resurs (Lazarus & Folkman, 

1984). En copingstrategi utgör därmed ett verktyg som du hittar i någon av dina verktygslådor du 

har till ditt förfogande. Individer har olika stora verktygslådor och därmed en varierad tillgång 

till verktyg.  Bland de 400 copingstrategier som Skinner et al. (2003) identifierat återfinns 

strategier med liknande namn som Lazarus och Folkmans (1984) kategorisering av 

copingresurser. Detta kan självklart uppfattas som förvirrande. För att skapa en klarare bild 

finner vi det lättast att föreställa sig författarnas syften med deras beskrivningar av 

copingresurser respektive copingstrategier. Verktyget kan ha samma namn som verktygslådan 

men skillnaden utgörs av hur vi använder dem. 
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5 Metod 

5.1 Metodval 

Utefter vårt syfte och frågeställningar anser vi att en kvalitativ metod var mest lämpad för vår 

uppsats. Vi övervägde en strukturerad eller semistrukturerad intervju men bestämde oss tidigt för 

att den semistrukturerade intervjuns fördelar var något vi ville ta vara på. Med den 

semistrukturerade intervjun kunde vi ha förutbestämda frågor i form av en intervjuguide (Bilaga 

1) som vi kunde luta oss tillbaka mot, men samtidigt hade vi stora möjligheter för avviklerser i 

intervjun om fotbollsdomaren ville avvika från ämnet. Vi ville vara flexibla med intervjuerna 

genom att agera på detta sätt. Både Bryman (2011) samt Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011) 

beskriver den semistrukturerade intervjun som en form av mellanväg mellan strukturerad 

intervju och en mer öppen variant. Den passar även överens med hur vi vill att våra intervjuer 

ska se ut. Kvale (2009) diskuterar detta och beskriver semistrukturerade intervjuer på liknande 

sätt. Något vi ville ta vara på och som Kvale (2009) nämner är att för att få ett så bra samspel 

som möjligt under intervjuer mellan intervjuare och respondent så ska intervjuaren inte fastna i 

frågorna som intervjuguiden innehåller. För att få fram just vår intervjupersons åsikter och tankar 

samt att inte riskera påverkan utifrån så har vi använt oss av enskilda intervjuer med våra 

fotbollsdomare. Om gruppintervjuer hade skett så riskerar man att intervjupersonerna hade 

bidragit med mer kollektiva och gemensamma svar än just sina individuella svar (Kvale, 2009). 

Vi hänvisar till May som skriver att med hjälp av semistrukturerade intervjuer ges ett större 

utrymme för fördjupande svar och leda in intervjun till mer samtalsliknande förhållanden utan att 

gå överstyr (May, 2001). 

     Bryman (2011) och May (2001) skriver även om vilket tillvägagångssätt man kan använda sig 

av när man genomför forskning. Ett deduktivt angreppssätt handlar om att man har en teori 

bestämd för att sedan genomföra observationer och få fram resultat. Det induktiva angreppssättet 

verkar istället genom att observationer sker och utefter resultatet där växer en teori fram. 

Eftersom vår metod är en kvalitativ variant har vi försökt att utgå efter en induktiv ansats men 

eftersom valet av teori växte fram relativt tidigt får vi medge att en blandning av deduktivt och 

induktivt tillvägagångssätt har skett i vår uppsats. 
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5.2 Fördelning och samarbete 

Vår arbetsinsats har varit jämt fördelad. Vi har skrivit olika stycken men har löpande haft 

varandra tillgängliga för idéer och kritik till det vi har skrivit för att i slutändan läsa tillsammans 

och lägga till och ta bort tillsammans. Den enda delen som vi helt har delat upp utan varandras 

påverkan är transkriberingen som vi delade rakt av enbart för att vara effektiva.  

5.3 Urval 

Bryman (2011) skriver om flera olika tillvägagagångssätt när det kommer till urval. Utefter dessa 

ser vi att vi inte har använt oss enbart av en urvalsmetod utan av flera. Det är en form av målstyrt 

urval när vi vet vilken grupp av människor vi vill intervjua i form av fotbollsdomare. Sen 

använder vi en form av slumpmässigt urval när vi vill begränsa oss bland de fotbollsdomare som 

vi fick kontaktuppgifter till. 

     Det målstyrda urvalet skedde när vi på Skånes fotbollsförbunds hemsida, skaneboll.se fann en 

domaransvarig kontakt för Skåne som var snabb på att besvara vårt mail med bifogat 

informationsbrev. Detta liknar det som Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2011) 

skriver om att man ofta är beroende av ett samarbete med någon inom organisationen för att få 

till intervjuer. Detta är det andra steget i deras tvåstegsurval i processen i hur man väljer ut 

intervjupersoner. Med hjälp av kontakten är det lättare att få tag i potentiella intervjupersoner. 

Det första steget som Zetterquist och Ahrne (2011) inleder med exemplifierar de med ett större 

urval av organisationer. Vårt urval av organisationer blev en form av det som Bryman (2011) 

beskriver som bekvämlighetsurval då vi valde den domarorganisationen som fanns i Skåne och 

därmed var i en geografisk närhet. Genom kontakten på Skånes fotbollsförbundshemsida blev vi 

uppmuntrade och rekommenderade att använda oss av den offentliga listan av aktiva 

fotbollsdomare som fanns på hemsidan. I den listan fanns namn, telefonnummer och e-

mailadresser till nästan alla deras fotbollsdomare. Här hade vi en lista på ungefär 450 namn som 

innehöll våra framtida intervjupersoner. Vi valde där efter att slumpa fram en person per sida (19 

stycken) som vi sedan skickade vårt informationsbrev till per mail. Veckan efter utskicket var 

tanken att vi skulle börja kontakta fotbollsdomare per telefon men då några besvarade mailen 

tidigare än så blev de utvalda att delta i intervjun innan de övriga. För att komplettera listan av 

intervjupersoner till önskat antal av sex till åtta stycken ringde vi slumpmässigt från de 19 
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namnen tills vi var nöjda. Eftersom några intervjupersoner var snabba på att svara bokades deras 

intervjuer in tidigare och vi kunde sätta igång med intervjuer redan samma vecka. Genom 

kombinationen av målstyrt urval och slump hoppades vi på att få ett brett urval av 

fotbollsdomare vilket även stämde. Intervjupersonerna kommer från olika delar av Skåne och har 

olika yrkesbakgrund och erfarenheter. De är alla män i åldrarna 27 till 47 år med mellan 5 och 27 

års erfarenhet av fotbollsdömande samt är verksamma huvuddomare i division 6 till division 4. 

Slumpen gjorde att vi enbart kom i kontakt med en kvinna, hon valde dock att inte delta eftersom 

hon uppgav att hon inte kunde bidra med något. Efter sex intervjuer kände vi att innehållet i våra 

intervjuer började upprepas och vi kunde ana vissa tendenser i svaren. Vi valde därför att inte 

intervjua fler. Bryman (2011) skriver att ett problem som den kvalitativa forskaren ställs inför är 

att avgöra hur många personer som bör intervjuas. Det är omöjligt att veta innan intervjuerna har 

skett hur många intervjuer som krävs för att en så kallade teoretisk mättnad ska uppnås. Vi vill 

vara tydliga med att vår begränsning till sex intervjuer inte är en absolut teoretisk mättnad utan vi 

ser det som en lättare form av teoretisk mättnad i och med tendenserna vi märkte av. En stor del 

till varför vi begränsade oss är även tiden som gjorde det svårt att intervjua ännu fler 

fotbollsdomare. Vi är dock medvetna om att fler intervjuer kanske hade kunnat bidra med 

framförallt fler givande och målande exempel som vi berör i resultat och analysdelen. 

5.4 Genomförande av intervjuer 

När vi hade kommit i kontakt med önskat antal intervjupersoner ringde vi och bestämde tid och 

plats som passade intervjupersonerna själva. Därför har våra intervjuer genomförts på en mängd 

olika ställen. Alla sex intervjupersoner hade vid det första utskicket fått vårt informationsbrev 

där en kortare presentation av oss fanns. I samband med informationsbrevet läses kan detta ses 

som ett informerat samtycke enligt Ahrne och Svensson (2011) i och med att vi kort har beskrivit 

syftet med vår uppsats samt att deras samtycke kan avbrytas när som helst.  

     Alla våra intervjupersoner samtyckte till att vi spelade in intervjuerna med diktafon. 

Diktafonen hjälpte oss att kunna fokusera på intervjun istället för att anteckna. Innan vi inledde 

intervjuerna informerade vi återigen om konfidentialitetskravet, informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet och vad dessa innebär för intervjupersoner. Därefter 

startade vi diktafonen och inledde alltid intervjun med några bakgrundsfrågor i enlighet med det 

Bryman (2011) rekommenderar i utformningen av en intervjuguide. Bryman (2011) nämner även 
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att man inte skall ställa ledande frågor. Detta var något vi hade med oss i bakhuvudet men på 

grund av oerfarenhet från vår sida ställdes ändå en del ledande frågor, framförallt vid de första 

intervjuerna. Vi själva märkte av att vi blev bättre på att undvika ledande frågor ju fler intervjuer 

som genomfördes. Vid vissa tillfällen såg vi dock en poäng med att ändå ställa ledande frågor. 

Detta för att på ett naturligt sätt komma in i diskussioner som vi haft med tidigare 

intervjupersoner och på vis få höra allas åsikt i det specifika ämnet.  En annan sak vi märkte av 

att vi blev bättre på var att vara tysta och lyssna. En tystnad från vår sida ledde till att 

intervjupersonerna själva avbröt tystnaden med att ge mer utförliga svar.  Tystnad är en del av 

Kvales (2009) nio frågekategorier som han nämner är vanliga i kvalitativa intervjuer. Med hjälp 

av dessa frågekategorier kan vi även se att till exempel många av våra följdfrågor till våra 

intervjupersoner faller under kategorierna uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor. Våra 

intervjuer hade en röd tråd i form av utsatthet då många av våra frågor rörde just detta område. 

Om vi gled ifrån ämnet så hjälpte vår intervjuguide oss att återkomma till den röda tråden. Vi 

tror att vår uppskattning av intervjutid var god i form av 45 minuter men då många av våra 

intervjuer blev bekväma och trevliga så blev majoriteten runt timmen lång istället då avstickare 

från ämnet skedde. Om vi strikt hade följt intervjuguidens frågor samt våra följdfrågor och 

avbrutit eventuella avvikelser hade intervjuerna blivit kortare. Efter varje genomförd intervju 

informerade vi om att denna uppsats examineras våren 2013 och att godkänd uppsats kommer 

skickas till varje intervjuperson.  

5.4.1 Transkribering 

För att öka reliabiliteten på vårt arbete har vi valt att transkribera våra inspelade intervjuer. Detta 

i enlighet med det Aspers (2011) skriver om det orimliga med att enbart föra anteckningar från 

intervjuer eller hålla det i huvudet. En transkriberad text är lättare att fördjupa sig i och 

analysera. Det är även dessa transkriberingar som vi använde oss av vid kodningen och analysen 

av vårt insamlade material. För att försöka få med så mycket som möjligt i våra intervjuer har vi 

valt att vara väldigt noggranna i transkriberingen. Vi övervägde att låta intervjupersonerna få läsa 

sina egna transkriberingar i efterhand men bestämde oss för att inte genomföra detta på grund av 

risken att intervjupersonerna själva riskerar att uppfatta sig själva som osammanhängande i sina 

uttalanden (Aspers, 2011). Detta vägde vi då mot vinsten en eventuell genomläsning av 

intervjupersonerna igen som hade gett vår data en något högre reliabilitet än vad vår data redan 
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har. I citat tagna från vår transkribering har vi namngett våra intervjupersoner som IP följt av 

nummer, vilket betyder intervjuperson. Vi har även delat upp våra egna yttranden i form våra 

begynnelsebokstäver i våra förnamn där D står för Daniel och E står för Erik. 

5.4.2 Kodning 

Aspers (2011) förtydligar för oss vad han menar med kodning. Vi tolkar det som ett verktyg för 

att kunna sortera den insamlade empirin. Till exempel möjliggör en god kodning av oss att 

enklare se samband i de svaren som framkommer av intervjuerna. Håkan Jönson (2010) skriver 

även om kodning vilket gav oss inspiration till hur vi skulle gå tillväga med vårt insamlade 

material. Jönsons (2010) exempel hjälpte oss att förstå hur vi ska koda för att få fram intressant 

data till vår analys utifrån vår empiri. Det är även här som vi inser att vår kodning blir relevant. 

Det hade varit lätt för oss att hamna i den fällan Jönson beskriver där man riskerar att fastna i 

intressanta citat och fokusera på dessa och inte använda sig av alla intervjuer. Vi kodade i två 

steg. Först delade vi in insamlad data efter åtta övergripande teman där vi matchade in delar av 

transkriberingen i rubriker. I varje rubrik sorterade vi sedan ner materialet till en sådan nivå att vi 

tror det kunde vara användbart i uppsatsen. De teman vi använde oss av var:  

 Aldrig upplevt utsatthet, men…  

 Handlingsutrymme 

 Intervjupersonernas egna generella 

lösningar 

 Tolerans mot utsatthet 

 Trygghet 

 Varför de dömer 

 Övrig information av intresse 

 Intervjupersonernas egna exempel 

 

I andra steget sökte vi mer noggrant igenom materialet efter möjliga copingstrategier. När vi 

identifierat en möjlig copingstrategi enligt Skinner et al. (2003) skapade vi en rubrik där vi 

klippte in stycket. Efter en tids kodning kunde vi inte längre identifiera nya strategier utan 

placerade då in de stycken där copingstrategier används under befintliga rubriker. Till slut hade 

vi identifierat sju copingstrategier som vi redovisar under resultat och analys.  I och med detta 

gör vi precis som Jönson (2010) förklarar med att kodning används för att belysa samband och 

urskilja mönster i empirin. 
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5.4.3 För- och nackdelar 

I inledningen av metodavsnittet skrev vi att vi valde vår semistrukturerade kvalitativa metod på 

grund av att det lämpade sig bäst efter vårt syfte och frågeställningar.  Bryman (2011), Ahrne 

och Eriksson-Zetterquist (2011) och Kvale (2009) har alla skrivit om den semistrukturerade 

intervjun. En stor fördel för oss var vinsten i att inte utföra en helt strukturerad intervju. Vid en 

strukturerad intervju hade vi varit bundna till vår intervjuguide medan det vid vår 

semistrukturerade intervju inte var strikt bundna till vår intervjuguide utan kunde avvika kort för 

att sedan återkomma till ämnet. En klar nackdel med intervjuer i allmänhet i jämförelse med 

andra metoder för datainsamling är att hela intervjuprocessen är ett väldigt tidskrävande arbete. 

Med tanke på all förberedelse som faktiskt sker innan intervjuer samt genomförandet och följt av 

efterarbetet så är det många timmar som går åt för att få ut det man vill med intervjuer. Det är 

inget problem för oss då värdet av data som framkommer vid intervjuerna väger upp nackdelen 

med tidsåtgången. Något som vi även märkte av under våra intervjuer är den möjliga 

intervjuareffekten som kan påverka intervjupersonens svar på vissa frågor. Martyn Denscombe 

(2000) uttrycker att alla kvalitativa forskare ska vara medvetna om denna intervjuareffekt då det 

finns väldigt mycket som kan påverka intervjupersoner i hur de svarar på frågor. Han berättar att 

vårt kön, ålder och ursprung kan påverka i vilken omfattning intervjupersoner är villiga att dela 

med sig. Bryman (2011) anser och sin sida att det finns en form av social önskvärdhet och menar 

att ett socialt mer önskvärt svar är vanligare än ett mindre önskvärt svar. Det vill säga att 

intervjupersonen väljer att svara på ett sådant sätt som denne tror att vi vill höra under intervjun 

istället för vad denne egentligen anser. Vi ser samband i det författarna berör här även då de inte 

använder sig av samma ord. Ahrne & Eriksson-Zetterquists (2011) skriver även de om risken 

med att personer vi intervjuar inte säger hela sanningen. En intervjuperson säger att de agerar på 

ett visst sätt men detta stämmer sedan inte överens med verkligheten. Ahrne & Eriksson-

Zetterquists berättar vidare att en kontring till detta som kan hjälpa att försäkra att 

intervjupersoner gör som de berättar i verkligheten är att komplettera med observationer. Detta är 

något som vi tror hade kunnat bidra i vår uppsats med observationer men på grund av tidsbrist 

och etisk problematik var det svårt att genomföra. 
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5.5 Validitet och Reliabilitet 

För att en forskning ska anses som tillförlitlig använder man sig bland annat av validitet och 

reliabilitet. Dessa är två allmänna begrepp som Aspers enkelt förklarar med att validitet är hur 

bra man mäter det man vill mäta och reliabilitet är hur bra man mäter det man faktiskt mäter 

(Aspers, 2011). Eftersom den semistrukturerade intervjun anses som kvalitativ följer vi de ramar 

som finns för att bedöma kvalitativ forskning. Eftersom begreppen är allmänna finns det flera 

författare som definierar och förklarar validitet och reliabilitet. Kvale (2009) skriver bland annat 

om en vanlig definition av reliabilitet och utvecklar med exemplet om vid intervjuer där svar 

som kommer fram skulle vara samma om intervjun genomfördes av en annan intervjuare. Detta 

kallas reproducerbarhet. Vi har den uppfattningen att det är väldigt svårt att reproducera 

intervjuer i stort, vilket styrks av Bryman (2011) men vi tror inte att våra intervjupersoner skulle 

svara väldigt annorlunda om någon annan hade ställt samma frågor. Vi skrev tidigare om vår 

insikt om Brymans (2011) resonemang angående ledande frågor. Vi var medvetna om dess 

närvaro vid våra intervjuer men vi blev bättre på att undvika dem ju mer erfarna vi blev. Kvale 

(2009) skriver att reliabiliteten kan ifrågasättas om ledande frågor används. Han menar att de 

oavsiktligt kan påverka intervjupersonen. För att öka vår reliabilitet i fråga om ledande frågor har 

vi riktat in oss främst på data som inte har framkommit från ledande frågor i vår resultat och 

analysdel. Om ett svar från intervjupersonen har varit tillräckligt givande har vi därför vägt det 

mot i hur stor utstreckning det var en ledande fråga mot relevansen av data. De ledande frågor 

som faktiskt förekommer i resultat och analysdelen ser vi som mindre och harmlösa men 

relevanta att ta upp ändå på grund av dess innehåll. En kritik som vi riktar mot oss själva är att vi 

inte genomförde liknande intervjuer med verksamma socialarbetare som vi gjorde med våra 

fotbollsdomare. Det kan anses som relevant om vi vill jämföra två grupper att vi tar del av båda 

gruppernas historier. 

     I ett försök att uppnå så bra validitet som möjligt i våra intervjuer följde vi även bitvis Kvales 

(2009) validering enligt sju stadier av intervjuundersökningar. Sammanfattat tolkar vi det som att 

istället för att bara validera slutprodukten så ökar validiteten om valideringen sker löpande under 

hela processen. Exempelvis är några av stegen förberedelser inför intervjuerna med att resonera 

kring om syfte och frågeställningar passar till intervjupersonerna. Är den tilltänkte teorin adekvat 

för syftet? Transkriberas intervjuerna noggrant?  
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     En del som enligt Bryman (2011) ibland förekommer i kvalitativa undersökningar är konkret 

hur forskarna har gått tillväga för att få fram sina resultat och slutsatser. Han fortsätter med att 

jämföra urvalsprocessen hos exempelvis den kvantitativa forskningen som är avsevärt mer 

noggrant redovisad jämfört med en kvalitativ urvalsprocess. Det är med tanke på detta vi har 

försökt vara väldigt utförliga i vår urvalsbeskrivning då en bristande transparens som nyss 

beskrivits blir mindre omfattande.  

5.6 Etiska överväganden 

Bryman (2011) skriver om fyra forskningsetiska principer. Dessa principer är 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Redan i inledningsfasen diskuterade vi hur vi skulle gå till väga för att uppfylla dessa 

krav. När vi e-postade våra eventuella intervjupersoner bifogade vi ett informationsbrev (bilaga 

2) där vi tydligt förklarar syftet med vår studie samt varför vi önskar intervju just dem. När vi 

sedan påbörjade intervjuerna återkom vi till detta genom att inledningsvis återigen förklara syftet 

med undersökningen och på vilket sätt de kunde bidra i studien. Intervjupersonen kunde nu ställa 

frågor om han eller hon uppfattade något som oklart. I den inledande informationen klargjorde 

vidare de tre andra etiska principerna. Vi förklarade att de samtyckt till att delta i den kommande 

intervjun men att de kan när som helst, innan, under eller efter intervjun är välkomna att ångra 

sig eller dra sig ur medverkan. Vi förklarade att deras uppgifter och det inhämtade 

intervjumaterialet kommer behandlas konfidentiellt och raderas efter att uppsatsen är 

examinerad. Vi förklarade att om de blir citerade så kommer både namn och uppgifter vara 

avidentifierade så att det är omöjligt att på något sätt härleda informationen tillbaka till dem. Här 

ansåg några av intervjupersonerna att de inte alls kände behov att avidentifieras men då detta inte 

kan säkrats för all framtid såg vi det som en självklarhet att ändå avidentifiera dem alla. Till sist 

förklarade vi att intervjumaterialet endast kommer att användas för den aktuella studien. 

     Bryman (2011:132) skriver om en indelning som Diener och Crandall gjort gällande 

frågeställningarna som ofta rör diskussionen kring etiska principer vid samhällsforskning. Diener 

och Crandall har enligt författaren gjort denna indelning enligt fyra övergripande punkter.  

1. Finns det en risk att deltagarna tar skada av undersökningen?   

I vårt resonemang kring eventuell skadeverkan diskuterade vi hur domarna kunde komma 
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att påverkas av att medverka i våra intervjuer. Vi kom fram till att det ämnet vi avser att 

diskutera kring troligen inte kommer uppfattas som känsligt då intervjupersonen 

diskuterar detta utifrån sin roll som fotbollsdomare. Men vi kunde i och med detta ändå 

inte förutsätta att så skulle vara fallet. Eftersom fotbollsdomaren även ombads att jämföra 

sin roll som fotbollsdomare med hur denne uppfattar sig bli bemött utanför spelplanen 

samt då vår intervjumetod är semistrukturerad fanns en risk att den tillfrågade 

fotbollsdomaren skulle bli mer personlig än vad vi avsett med våra intervjufrågor. Vi var 

med detta i åtanke därför väl förberedda på att intervjuerna kunde komma att bli känsliga 

för våra intervjupersoner. Nu i efterterhand har vi bild av att ingen fotbollsdomare tog 

skada av intervjun eller ens var i närheten att ta skada. Men då vi inte frågat 

intervjupersonerna om saken mer än en snabb fråga om intervjun kändes okej precis efter 

att den var avklarad, så kan vi inte vara helt säkra på att vi har en sann uppfattning.  

2. Finns någon brist på samtycke från intervjupersonernas sida? 

Vi inhämtade samtycke från våra intervjupersoner vid två tillfällen. Det första samtycket 

fick vi samband med att vi ringde upp ett antal av de personer som tidigare fått vårt 

informationsbrev. När vi sedan träffade intervjupersonerna kontrollerade vi att de 

fortfarande samtyckte till att intervjuas.  

3. Finns det en risk att vi inkräktar på intervjupersonens privatliv? 

Som vi skrivit ovan så var vi tidigt medvetna om att intervjuerna, på grund av 

intervjuformen skulle kunna komma att innefatta mer än vad vi avsett genom vår 

intervjuguide. Detta var även något som vi var positivt inställda till då vi önskade levande 

intervjuer som kunde utvecklats i intervjupersonens intresse allt eftersom intervjun 

fortgick. Med detta menar vi ändå att vi inte har inkräktat på våra intervjupersoneras 

privatliv. I de fall då en intervjupersons privatliv kommit på tal har det varit 

intervjupersonen själv som fört saken på tal, och då för att det funnits en koppling till 

detta i egenskap av intervjupersonens roll som fotbollsdomare.  

4. Förekommer det någon form av bedrägeri, falska förspeglingar eller undanhållande av 

viktig information? 

Vi har varit ytterst noga med att inte undanhålla viktig information eller på annat sätt 

förvrida vårt material för intervjupersonerna och läsarna av vårt färdiga arbete.  
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6. Resultat och Analys 

Under intervjuerna kunde vi vid ett tidigt skede urskilja liknande svar och resonemang från 

samtliga intervjupersoner. På grund av tidningsartiklar och andra medier hade vi en bild av 

fotbollsdomaren som en utsatt roll. Vi blev därför förvånande när flera av våra intervjupersoner 

inledningsvis på ett eller annat sätt förklarade att de inte kände igen sig i den utsatthet vi frågade 

om. Hade vi haft ”oturen” att helt enkelt komma i kontakt med de fotbollsdomare som faktiskt 

aldrig blivit utsatta för hot eller våld? Vi hade ju både genom tidningsartiklar samt forskning 

tagit reda på att hot och våld är förekommande inslag på fotbollsplanen.  Folkesson et al. (2002) 

visade till exempel med sitt forskningsresultat att nästan två tredjedelar (63,6 %) av 

värmlandsdomarna hade utsatts för verbala angrepp. Genom våra intervjuer med fotbollsdomare 

kunde vi sedermera även bekräfta att även skånska fotbollsdomare utsätts för hot och våld.  

     Av intervjupersonerna uppgav fem av sex att de hade varit utsatta för något som uppfyller 

våra definitioner av hot eller våld. Den sjätte intervjupersonen bekräftade å sin tur att det 

förekom fast att han själv inte var drabbad. Vi finner det intressant att majoriteten av våra 

intervjupersoner i början av intervjun angav att de inte kände sig utsatta. Senare under intervjun 

beskrev de dock egna upplevelser som tydligt faller in under vår definition av utsatthet. Målande 

exempel på detta är till exempel:  

IP4: Oufh, hur domare är utsatta. Alltså det, det är väldigt, jag förstår inte varför eeh, nu 

har jag aldrig blivit utsatt för nånting… 

D: Inte nånting? 

IP4: Nee... 

Längre fram i intervjun berättar samma person om vad han har upplevt i form av rasistiska 

uttalanden riktade mot honom: 

IP4: Och bara plötsligt så blåser jag en frispark där mitt på banan för [LAG], och så 

plötsligt så hör jag från, mycket nära där, 10-15 meter utanför sitter det en kille, skriker 

”jävla svartskalle – blåser du nu” ”Jävla utlänning” och… 

En person som berättar att han aldrig har blivit utsatt för någonting berättar senare om en 

situation där en åskådare skriker grova rasistiska ord riktade mot honom. Hur kommer det sig att 
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en sådan sak inte uppfattas som någon form av utsatthet för fotbollsdomaren i fråga? Är hoten 

inte lika allvarliga när de sker i fotbollsmiljön? Ändå berättar intervjupersonen lite längre fram i 

intervjun att situationen var mycket obekväm eftersom personen i publiken var väldigt hotfull.  

Ett liknande exempel var vad intervjuperson 6 svarade när vi frågade om utsatthet på 

fotbollsplanen. Han berättade i inledningen av intervjun att han inte upplevde utsatthet. Han sa 

dock att det delvis beror på hur man bedömer det men att han efter sin definition inte känner sig 

utsatt, “För att jag ska vara utsatt så ska jag nog… mycket till” förklarade han. Här upplevde vi 

en viss oklarhet. Det är ett nekande svar angående utsatthet men med ett garderande gällande 

definitionen som lämnade frågan delvis öppen. Vi lämnade ämnet för stunden men när vi sen 

återkom till ämnet utsatthet fick vi ett tydligare svar: 

D: Jag tycker det, tycker det är lite kul, för du till exempel när du pratat, först när vi fråga 

dig om du vart med om utsatthet då tyckte du inte alls att du hade vart det, men ändå så… 

IP6: Jo men jag kan nog ta fram saker… 

D: Lite grand så… 

IP6: Jo, jo jag har till och med blivit – min bil har fått, jag har fått sönderskurna däck har 

det en gång, jo det har jag också fått, jo jo, förstört rutorna har dom också gjort, jo, 

telefonhot har kommit ja det har också kommit. 

Att det ens förekom en tveksamhet här var överraskande men intervjupersonen förklarade att han 

hellre berättar om det positiva med domarutövandet och att det är mycket ovanligt att sådana här 

hemskheter förekommer. Under hans långa domarkarriär var detta en engångshändelse. Dessa 

berättelser var dock inte de allvarligaste hoten som delgavs under intervjuerna.  Intervjuperson 1 

uppgav att han aldrig känt sig hotad: ”Jag har aldrig upplevt att jag har blivit hotad men…”, för 

att senare i intervjun berätta att han faktiskt har blivit mordhotad: ”… visar ut en för då skulle 

han döda mig. I en reservlagsmatch, jag hade ju tur där. Jag hade kanske lagt av där”. 

Intervjupersonen tog möjligtvis inte hotet på allvar, då han tidigare i intervjun uppgav att han 

aldrig upplevt sig hotad. Han beskrev dock en viss rädsla i situationen men förklarade att 

händelsen löstes med hjälp från publiken och att han hade tur.  

Våra intervjupersoner nekar till att de känner sig utsatta i allmänhet, men menar att de kan känna 

av en utsatthet i enskilda situationer där hot och våld förekommer. Detta trots att de samtidigt 
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berättar om ett tufft klimat där spelare och publik, genom sina åsikter ständigt försöker påverka 

spelet och domarbesluten. Vi är medvetna om att en betydande faktor kan vara att vår definition 

av utsatthet inte helt stämmer överens med den definition av utsatthet som våra intervjupersoner 

har. Men vi var under inledningen av intervjuerna tydliga med att förklara vår definition av 

utsatthet, vilket för oss var ett brett begrepp som innefattar hot, våld och kränkningar. Att 

domarna kan uppleva hot, våld och ett tufft klimat men i huvudsak ändå inte känner sig utsatta 

tolkar vi som att de på något sätt hanterar dessa situationer genom att använda sig av 

copingstrategier. Vi menar att våra intervjupersoner har hanterat dessa situationer med hjälp av 

sina copingstrategier och att de därför faktiskt inte upplever sig utsatta. Som vi tidigare nämnt 

förekommer flera sorters copingstrategier. En copingstrategi som är användbar för en person 

kanske inte fungerar alls för en annan person, och en person som använder sig av en 

copingstrategi i en situation kanske inte alls kan använda sig av samma strategi i en annan 

situation. En individ kan därför uppfinna egna copingstrategier som fungerar för just denne, just 

nu (Lazarus & Folkman, 1984). Alla taktiker du använder dig av för att lättare hantera situationer 

kan därför tolkas som copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984). 

     Skinner et al. (2003) har identifierat 400 olika copingstrategier. Vi skrev i teoriavsnittet att 

coping delas upp i emotions- och problemfokuserade copingstrategier samt att den enskilde 

individen oftast använder sig av dessa strategier parallellt. Det är här därför irrelevant att dela 

upp vår empiri efter emotions- och problemfokuserade copingstrategier. Även Skinner et al. 

(2003) förklarar att en indelning av copingstrategier utefter om de är emotions- eller 

problemfokuserade ej bör ske. Vi har identifierat copingstrategier genom att analysera det 

material som vi erhållit då intervjupersonerna skildrat deras upplevelser på och i anslutning till 

fotbollsplanen. Vi har valt att redovisa de identifierade copingstrategierna utefter de 

copingresurser som Lazarus och Folkman (1984) beskriver. Författarna redogör genom denna 

indelning för vilka copingresurser som är av betydelse vid användningen av olika typer av 

copingstrategier. 

 

6.1 Identifierade copingresurser och copingstrategier 

Som vi tidigare nämnt så är den enskilde individens personliga copingresurser som är avgörande 
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för hur väl denne hanterar situationer som orsakar stress. Genom att redovisa de copingstrategier 

vi har identifierat i vårt intervjumaterial utefter vilken copingresurs de kan kopplas samman med 

kan vi urskilja vilka copingresurser som vi menar är viktiga för den specifika copingstrategin. 

Därmed kan vi även redogöra för vilka copingresurser som är av betydelse vid skapandet av egna 

copingstrategier. Med detta visar vi hur stor roll den enskildes copingresurser faktiskt spelar samt 

vilka typer av copingstrategier som passar en individ utefter vilka copingresurser personen har 

till förfogande. Vi anser att vår empiri kan analyseras djupare utifrån denna indelning då vi utgår 

från den enskilde människans resurser. Vi redovisar endast de resurshuvudkategorier där vi 

utifrån vårt intervjumaterial har identifierat copingstrategier. Copingresursen materiella resurser 

har vi till exempel inte funnit avgörande för en fotbollsdomare då alla fotbollsdomare ska ha 

tillgång till samma utrustning. Följande copingstrategier kommer redovisas indelat efter de 

copingresurser som varit av grundläggande betydelse för respektive strategi. Copingstrategierna 

återfinns i Skinner et al. (2003). Strategierna är vår egen översättning av författarnas förklarade 

copingstrategier som läses inom parantes. 

 Att utveckla självsäkerhet och optimism (developing self-reliance and optimism) 

 Ett positivt tänkande (positive thinking) 

 Att utveckla trygghet och optimism (developing confidence and optimism) 

 Förträngning (displacement) 

 Ignorering (selective ignoring) 

 ”Se mellan fingrarna” (positive avoidance) 

 Socialt stöd (social support ventilating feelings / seeking social support) 

 

6.1.1 Positiv tro (Positive beliefs)  

Lazarus och Folkman (1984) nämner att positiv tro kan uppmuntras när det finns tro om att 

lyckas. De menar att om ett positivt utfall verkar möjligt i en situation så finns det hopp om att 

det går att genomföra. Till exempel tron på att en läkare kan bota en sjuk eller ett 

behandlingsprogram kan hjälpa en människa med missbruks- eller beroendeproblematik.  
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6.1.1.1 Att utveckla självsäkerhet och optimism 

Vi tycker oss ha identifierat ett attribut som återkom hos alla sex intervjupersoner. Det var inget 

som framgick tydligt i transkriberingen utan det var först efter diskussion med varandra som vi 

såg ett tydligt mönster. Vi menar att alla våra intervjupersoner utstrålade en stor självsäkerhet. Vi 

har fått denna uppfattning bland annat på grund av det kroppsspråk som intervjupersonerna 

använde sig av och att det var därför som detta inte kunde utläsas av vår transkribering. Vi 

upplever att våra intervjupersoner är människor som med stor självsäkerhet har delat med sig av 

sina erfarenheter som fotbollsdomare. Hur det kommer sig att just våra intervjupersonerna gav 

ett så självsäkert intryck vet vi inte. Det kan möjligen bero på att det främst är självsäkra 

människor som är villiga till att ställa upp på intervjuer. Men det kan även förklaras med att 

fotbollsdomare i stort är en grupp med god självsäkerhet. Som vi tidigare nämnt så skildrar även 

Wolfson och Neave (2007) fotbollsdomarna så som självsäkra individer, vilket stärker denna 

förklaring. Författarna menar att individer kan utveckla en självsäkerhet och optimism för att 

hantera stressorer. Att utveckla självsäkerhet och optimism är ett tecken på att individen innehar 

copingresursen positiv tro då detta hjälper dem att hantera och förebygga stressfyllda situationer 

(Lazarus & Folkman, 1984). En tanke som slår oss är att en god självsäkerhet med en insikt om 

att misstag ibland sker är en grundläggande egenskap för att bli en bra fotbollsdomare. 

6.1.1.2 Ett positivt tänkande 

Intervjuperson 3 gav ett exempel som tydligt visade att han är rik på copingsresursen positiv tro 

då han använder sig av en copingstrategi där han ser ljust på framtiden. Intervjupersonen 

förklarade hur tankarna går efter att han känner att han gjort dålig match på följande sätt:  

IP3: Ja, man vet att det kommer förr eller senare en dålig match ju, så det är, och sen får 

man tänka att, “äh förhoppningsvis var det denna, som var den som var kass. Mhm, nu blir 

det bara bättre” 

6.1.1.3 Att utveckla trygghet och optimism 

Våra intervjupersoner talade mycket om vikten av rutin innan och kring matcher. Intervjuperson 

1 beskrev sina egna rutiner som innebar några kilometer lätt jogging inför matchen. Syftet med 

detta var enligt honom att få en stund till sig själv och skapa en trygghet inför matchen. Eller 

som han uttryckte sig: ”rutin skapar trygghet”. Han menar att man inte får komma obalanserat 
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till matchen. Du ska ha med dig din egen trygghet för då fungerar ditt dömande som bäst.  Just 

rutin och trygghet var något som fler intervjupersoner diskuterade under våra intervjuer. En 

fotbollsdomare beskrev att han försökte dricka mycket vatten innan matchen för att förbereda sig 

fysiskt så att han orkade springa tillräckligt. Han beskrev även att hans fokus ändrades vilket 

hans sambo kunde påpeka då hon genom hans uppträdande märkte att det var matchdag. Att våra 

intervjupersoner har omsorgsfulla matchförberedelser tolkar vi som en form av 

trygghetsskapande rutin. Vi menar att tryggheten hjälper fotbollsdomaren att komma väl 

förberedd till matcherna. Vår uppfattning är att tryggheten i sin tur krävs för att domarna ska 

kunna prestera önskvärt under matcher. Vi menar att trygghetsskapandet är en copingstrategi då 

en trygg fotbollsdomare kan hantera dömandet på ett förmånligare sätt. Intervjuperson 3 

förklarade att han inte visste vad han skulle göra en lördag om han inte hade en match att döma. 

Det var hans rutin att vid ett visst klockslag på lördagen möta upp eller bli upphämtat av 

domarkollegor för att sedan åka vidare mot fotbollsplanen. Fotbollsdömandet för denne 

intervjuperson kan till och med innebära en trygghet som gör att han hanterar stressorer i det 

dagliga livet bättre. 

6.1.1.4 Förträngning 

En liknande copingstrategi som vi identifierat under positiv tro är att domarna kan använda sig 

av en typ av förträngning. Vid förträngning kan individer välja att helt enkelt att inte ta åt sig av 

hot eller kritik. Intervjuperson 5 som använde sig av förträngning för att hantera stressorer i sitt 

domarutövande uttryckte sig så här: ”... Hade du tagit åt dig all kritik under alla matcher ja då 

hade du ju liksom aldrig klarat av att döma”. För att klara av att förtränga händelser som du inte 

vill ska ligga och gnaga i bakhuvudet på dig, anser vi det är viktigt att vara rik på copingresursen 

positiv tro. Fotbollsdomaren vet med sig att kritiken kan vara svidande, men om han själv vet 

vad han kan och är bra på kan det bli en resurs som motiverar dig och hjälper dig hantera den 

svidanade kritiken. Är du rik på copingresursen positiv tro så tolkar vi det som att du kan sålla 

kritik på ett bättre sätt genom att du exempelvis tolererar konstruktiv kritik och kan ta åt dig av 

den medan du avfärdar mindre konstruktiv kritik. 

6.1.2 Problemlösande förmågor (Problem-solving Skills) 

Problemlösande förmågor är precis som det låter en copingresurs som handlar om förmågan att 
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lösa problem. Lazarus och Folkman (1984) menar att det handlar om hur man analyserar en 

situation och sedan kommer på flera alternativ för att lösa situationen. Alternativen man kommit 

fram till vägs slutligen mot varandra innan man beslutar sig för ett av dem. Skinner et al. (2003) 

menar att de problemlösande förmågorna är de mest frekvent förekommande copingstrategierna.  

6.1.2.1 Ignorering 

Vid vissa tillfällen, då domarna utsätts för kränkningar från spelare eller publik ställs de inför 

valet att antingen ta till sig vad som sagts och därefter agera, eller låtsas som de inte hört något 

och istället låta spelet fortsätta utan avbrott. De ignorerar således att de hör motsättningarna. När 

en individ använder sig av ignorering för att hantera en aktuell situation så är det en 

copingstrategi eftersom det bidrar till att hantera situationen (Skinner et al., 2003). Följande två 

citat är exempel på en sådan företeelse:   

IP3: … och då många vet att vi håller ju alltid med: ”åh ni håller alltid med fastän man 

har fel, du vågar inte säga nånting wowow” så det… men, men man hör ju självklart, man 

hör ju mycket som assisterande och, men det som är bra som assisterande man har mycket 

dövörat, det är mycket till, det är mycket som ska till om du ska höra allt. 

… 

IP3: Då blir det konstigt, då är det, som du säger, då kan jag få publiken ”amen du såg 

ju” att det ska vara en varning, du såg att det skulle varit en frispark eller, eller nånting” 

då svarar du inte eller då, spelar du bara… dum. Låtsas som ingenting.  

6.1.2.2 ”Se mellan fingrarna” 

Förutom att ignorera så finns det enligt våra intervjupersoner även fler exempel då 

fotbollsdomare i vissa situationer väljer att inte agera. Något som var återkommande hos våra 

intervjupersoner var att de ibland gör valet att se mellan fingrarna vid en matchsituation där det 

inte är solklart att blåsa av spelet. De motiverade detta genom att väga alternativet att göra ett 

avbrott i matchen och därmed ge ena laget en frispark mot att alternativet att se situationen 

mellan fingrarna för att det är det ”bästa” för matchen. Fotbollsdomarna menar att det ”bästa” för 

matchen är att den flyter på utan för många avbrott eftersom spelare och publik inte uppskattar 

fotbollsdomare som blåser sönder matcher.  Intervjuperson 6 uttryckte att det inte är personen 
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som kan regelboken bäst som är den bästa fotbollsdomaren utan att det är den som kan läsa av 

och hantera matchen bäst som är den främsta. Intervjupersonen berättar följande då han beskriver 

en domarkollega: ”… han kan boken ut och in, han, han är den som har mest problem av oss 

alla, ute på plan, vet du det”. Vi menar att intervjupersonerna använder sig av copingstrategin 

”se mellan fingrarna” då det väljer att inte följa regelboken till fullo vilket följande exempel 

tydligt visar: 

IP6: Vad är bäst för matchen för det är en övervägning hela tiden för att ha en balans, du 

ska genomföra en match. Du ska genomföra en match, dömer du, dömer du efter en 

regelbok… då, då är du körd. 

D: Det blir fyrkantigt och… 

IP6: Det blir fyrkantigt och det, det blir helt fel. Du får aldrig flytet, du får aldrig, du får 

aldrig spelaren med dig, du får aldrig ledarna med dig, du får inte publiken med dig, det 

blir, det blir, då blir det inrutat, och det blir, det blir, det blir helt fel, du går därifrån och 

så vet du att du har gjort en helkass match. 

D: Mhm. 

IP6: … handlar om att hela tiden få ett flyt, du ska få med dig, du ska få med dig domsluten 

om man säger, det ska va, det ska va acceptans för det du gör och det är, det gör du inte 

om du eh, dömer helt enligt regelboken.  

Vi menar att copingstrategin används i ett försök att skapa en så bra balans som möjligt i 

matchen. Balansen leder i sin tur att spelet flyter på och att ett missnöje med fotbollsdomaren 

inte upplevs. En match i obalans, där fotbollsdomaren avblåsningar kommer tätt kan upplevas 

som väldigt stressfull. Följande citat bekräftar att intervjuperson 6 följt regelboken i början av sin 

karriär men med tiden börjat använda sig av copingstrategin ”se mellan fingrarna” för att lösa 

problem och skapa en bättre balans på fotbollsplanen: 

IP6: Men jag kan ju säga att med tiden har jag nog lärt mig att hantera. Om vi ska dra en 

jämförelse så kan jag nog säga att rent regelmässigt så var jag nog en bättre, alltså jag 

kunde, jag var mer, gick efter, by the book som man säger på engelska, när jag var yngre. 

D: Mm. 
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IP6: Men jag hade lite, det var, jag hade lite mer problem då. Nu kör jag kanske inte alltid 

by the book men jag löser problemen mycket, mycket bättre och har mindre problem. 

6.1.3 Socialt stöd (Social Support)  

Skinner et al. (2003) beskriver flera copingstrategier som innefattar socialt stöd. Socialt stöd är 

därför en copingresurs med flera underliggande copingstrategier direkt kopplade till ett socialt 

stöd. Denna copingresurs skiljer sig från de andra då det inte är en resurs som utgår från 

individen personligen. Resursen utgörs istället av konkret stöd från din omgivning (Lazarus & 

Folkman, 1984). 

6.1.3.1 Socialt stöd 

En copingstrategi i form av socialt stöd som vi uppmärksammat under intervjuerna är domarnas 

fadderverksamhet. Fadderverksamheten i sig utgör ingen copingstrategi utan det är vad som sker 

genom verksamheten som kan vara copingstrategier i form av socialt stöd. Det är tack vare 

fadderverksamheten som individer utbyter erfarenheter med varandra och på så sätt hjälper 

varandra att bättre hantera situationer. Ett socialt stöd i form av utbyte av erfarenheter och tips. 

Vid fyra av våra sex intervjuer diskuterade vi skånedomarnas fadderverksamhet. Ämnet kom 

främst på tal i intervjupersonernas diskussioner kring att förebygga eventuella problem som dök 

upp i början av domarkarriären. De fyra intervjupersoner som talade om fadderverksamheten var 

alla överens om vikten av verksamhetens existens då den uppfyller ett viktigt syfte eftersom 

fotbollsdomarna genom detta stödjer varandra. Det var trots detta bara en av de fyra som faktiskt 

var aktiv fadder för nyutbildade fotbollsdomare. De andra underströk dock att de ofta gav tips 

och råd till nya fotbollsdomare även om de inte gjorde det i form av att vara en utsedd fadder. En 

av intervjupersonerna som inte själv var fadder uttryckte sig på följande vis: 

IP1: Fadderverksamheten är väl inte optimal kan man inte säga från skåneboll. 

[…]… nej, jag tycker liksom det jag kan, det är ju som domare eller matchledare då som 

jag tycker är lite mer nimnt att uttrycka det, det är, det att skåneboll måste jobba mer med 

att sälja in och för den enskilde att man får en så bra fadderstart som möjligt.  

D: För att kunna bygga upp en trygghet i sig själv  

IP1: För att bygga upp eller, ja, det tror jag är jätteviktigt. Sen vet jag ju att det här med 

fadder är jättesvårt för det tar tid och… 
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Han menade att eftersom det kan vara väldigt jobbigt i början av domarkarriären är det ännu 

viktigare att ha en bra fadderverksamhet med personer som kan stödja och bidra med goda tips 

och råd. Han förklarade även att fadderverksamheten inte sköts på ett optimalt sätt vilket gör att 

nyutbildade fotbollsdomare slutar och att behovet av nya fotbollsdomare i delar av Skåne därför 

är större än nyförvärvet. En annan intervjuperson beskrev hur utveckling sett ut sedan han 

började döma under 1980-talet. Han förklarade att situationen är betydligt bättre idag med en 

fadder som kan närvara på dina första matcher. Han själv fick inget liknande stöd utan fick klara 

sig själv. Han förklarade vidare att flera av de som utbildade sig till fotbollsdomare under den 

tiden knäcktes för att de inte klarade av trycket och inte fick tillräckligt stöd.  

Intervjuperson 2, som faktisk var aktiv fadder berättade mer ingående om hur det gick till att 

vara fadder och vilket stöd han kunde vara för de nya fotbollsdomare som han hjälpte. Han 

beskrev följande om en situation där han i halvlek samtalade med en nyutbildad fotbollsdomare 

som just gjort en mindre bra domarinsats: ”… och han ändrade sig helt i halvlek. Från att vara 

superdålig till att bli skitbra. I Andra halvlek var han elitdomare”. Han beskrev även att förutom 

att närvara på en hel del matcher så var han också tillgänglig på sin telefon. De nyutbildade 

domarna var välkomna att ringa för att få allmänt stöd eller tips om agerande i en specifik 

matchsituation. Han berättade även att fadderverksamheten var relativt nystartad i den 

fotbollsdomarklubben han är medlem och att han ansåg att fler klubbar borde starta upp liknande 

verksamheter. Detta för att ge alla nyutbildade fotbollsdomare chans till ett gott fadderstöd. Han 

ansåg även att detta borde vara ett krav från Skånes fotbollsförbund.  

6.2 Vikten av goda copingstrategier 

Lazarus och Folkman (1984) betonar vikten av goda copingstrategier för att hantera stressorer. 

Våra intervjupersoner har diskuterat att utsattheten är som mest kännbar precis i början av 

domarkarriären. Intervjuperson 1 beskrev hur det kan se ut när en ny fotbollsdomare ska döma 

sin första match med orden: ”Det är som att släppa ut till hungriga vargar”. Han menade med 

detta uttalande att spelarna direkt märker om det är en oerfaren fotbollsdomare som är ansvarig 

för deras match. De hugger då direkt och försvårar för fotbollsdomaren. Flera av våra 

intervjupersoner påpekade vikten av erfarenhet samt den egna tryggheten i sitt dömande för att 

kunna hantera matcherna på ett bra sätt. De beskrev att den första tiden som fotbollsdomare var 

hårdast då eventuella problem var mer frekventa och tog hårdare på individen eftersom att denne 
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ännu inte helt hade hittat sin roll. En fotbollsdomare beskrev situationen för nya fotbollsdomare 

på följande sätt:   

IP6: Ibland kan det gå för fort och som, det går för fort för dom, dom får ingen rutin 

ingenting och sen blir dom, kan dom sluta väldigt snabbt också. 

D: För vad tror du… 

IP6: […] På sin första motgång, och då klarar dom inte av att hantera det. 

Intervjuperson 5 kommenterade detta efter att vi frågat om hur det var att börja döma som 

nyutbildad fotbollsdomare. Han upplevde att han kom lindrigt undan trots att han var ung på 

grund av att han såg äldre ut än han faktiskt var: 

IP5: … fördelen med när jag var. Alltid varit så, jag har alltid varit ganska stor i längden 

[skratt] och alltid sett äldre ut än vad jag egentligen är eh, de, då när jag var 22, 20 så ser 

jag ut att vara 25. [...] så den, den fördelen hade jag att inte liksom, liksom att man ibland 

så ser man verkligen att den här pågen är verkligen ung. 

D: Mhm 

IP5: Jag gjorde liksom inte det och det, det jag nu säger hade lite i mig att vara ledare och 

det var liksom bara underlättat, underlättat. Otroligt mycket. 

Ett tydligt exempel på att det var hårt i början av domarkarriären var när intervjuperson 1 

beskrev hans första tid som fotbollsdomare med orden: ” … då kan de 90 minuterna bli väldigt 

tuffa. Och de kan också göra att du kastar pipan direkt, för att klimatet är för tufft. De två första 

åren är, det är jättetufft! Innan du kommer in i din egen roll”. 

     Med tanke på detta så är det viktigt för fotbollsdomare att utarbeta fungerande 

copingstrategier tidigt i sina karriärer. Både Folkesson et al. (2002) samt våra intervjupersoner 

bekräftade att det var hårdast klimat i början av karriären. Att fotbollsdomarna upplevde sig mer 

utsatta i inledningen kan bero på att de faktiskt inte hade några fungerande copingstrategier, utan 

att de skapades och tillämpades först med tiden. Det verkar även vara så att de flesta avhoppen 

av fotbollsdomare sker i ett tidigt skede av sina karriärer. Enligt våra intervjupersoner berodde 

detta bland annat på att fotbollsdomarens ålder hade inverkan då yngre fotbollsdomare hade det 

svårare i början av sina karriärer jämfört med de som var äldre.  
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6.3 Kärleken till fotboll 

Vi menar att våra intervjupersoners kärlek till fotboll kan utgöra en förklaring till att de är rika på 

copingresursen positiv tro. Vi frågade alla intervjupersoner varför de valde att börja döma 

fotboll. Vi ville höra hur de motiverade deras beslut att vara fotbollsdomare. Flera av dem hade 

liknande svar men vi väljer ändå att redovisa alla intervjupersoners svar på frågan: ”Varför 

dömer du fotboll?”. Intervjuperson 1 hade en väldigt tydlig förklaring: ” Ja, dels har jag ju själv 

spelat fotboll, jag älskar ju fotboll va”. En tydligare förklaring krävs inte, att älska sporten räcker 

för att vilja bli fotbollsdomare! Intervjuperson 2 förklarade att han uppskattar den sociala biten 

av dömandet, samhörigheten och att han träffar mycket folk genom fotbollsdömandet. En annan 

anledning som intervjuperson 2 gav till varför han fortsätter att döma var på grund av motionen: 

”Och att det är ett roligt, rolig sätt att motionera”; ”Titta på mig ja, jag hade varit väl dubbelt 

så tjock om jag inte hade fotbollen”. Intervjuperson 3 förklarade att det helt enkelt är roligt: 

”Hade det inte vart roligt så hade jag inte dömt fotboll”. Han vidareutvecklade sitt resonemang 

med att det är svårt att hålla sig borta från fotbollen eftersom han har varit i svängen så pass 

länge. Intervjuperson 4 förklarade att han såg domarrollen som en naturligt steg då han spelat 

fotboll under hela sitt liv och sedan även provat på tränarrollen. Som han själv uttryckte sig: 

”Man tycker om det du vet, man fastnar i det”. Intervjuperson 5 var även han tydlig med att det 

helt enkelt är ”skitroligt” samt att han upplever att den sociala biten med domarkollegorna är 

något som håller honom kvar. Intervjuperson 6 såg andra fördelar med att vara fotbollsdomare: 

”Ja det ger så mycket, utvecklar en som människa, ledare, det här med kommunikation med 

människor”. Några intervjupersoner nämnde även att det ekonomiska tillskottet var en 

bidragande orsak men förklarade att det inte var den avgörande faktorn. De uttryckte att det 

måste finnas andra incitament för att vilja vara fotbollsdomare då den ekonomiska ersättningen i 

sig inte utgör en tillräcklig morot. Det allra tydligaste incitamentet som vi har identifierat är 

uppskattningen till sporten. Det är uppskattningen till fotbollen som är den stora gemensamma 

faktorn till varför våra intervjupersoner dömer fotboll. Som avslutning anser vi även att 

fotbolldomarnas kärlek till sporten kan ses som en egen copingresurs. Vi menar att det är enklare 

att hantera eventuella problem inom en sport som du känner en stark lust inför jämfört med om 

du skulle vistas inom en miljö där du inte trivs. De fotbollsdomare som stannar kvar längst är 

möjligen de som uppskattar sporten mest och samtidigt är rika på andra copingresurser. 
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6.4 Analytisk diskussion av resultat och analys 

Vi tolkar vår empiri med hjälp av copingresurser. Våra intervjupersoner upplevde sig inte 

avsevärt utsatta trots att de medgav att deras utövande sker i något som vi tolkar som ett utsatt 

klimat. Vi är övertygade att fotbollsdömandet sker i en enligt vår definition utsatt miljö. Med 

detta menar vi självklart inte att våra intervjupersoner faktiskt känner sig utsatta. Vad vi menar är 

att intervjupersonerna är individer som är rika på de ovan nämnda copingresurserna. Att de har 

ett stort urval av copingresurser att tillgå gör det enklare för dem att hantera eventuella stressorer 

som uppkommer inom domarutövandet. Vi tolkar detta som att fotbollsdomare som är fattiga på 

copingresurser har svårare att hantera situationer som frambringar stress och därför upplever en 

större utsatthet. Som tidigare nämnt menar Wolfson och Neave (2007) att fotbollsdomarna i 

deras undersökning i huvudsak inte påverkas negativt av att utgöra måltavlor för motsättningar. 

Vi tolkar det därför som att de likt våra intervjupersoner inte upplever sig utsatta. Detta kan 

således betyda att majoriteten av de aktiva fotbollsdomarna förmodligen är rika på 

copingresurser. De som börjar döma och som samtidigt är fattiga på copingresurser blir sannolikt 

därför inte särskilt långvariga. Detta är en tydlig koppling till det undersökningsresultat som 

Folkesson et al. (2002) presenterar. Som vi tidigare nämnt har författarna identifierat att äldre 

personer som börjar döma är mindre utsatta än yngre fotbollsdomare med både lång och kort 

domarerfarenhet. Författarna kunde inte säkerhetsställa varför det var på detta vis men menar att 

en förklaring kan vara att de som är äldre när de börjar döma har en livserfarenhet som de yngre 

domarna saknar. Vi anser att livserfarenhet kan kopplas samman med copingresurser och att 

deras förklaring därför stärker vårt resonemang. Ju längre en människa har levt desto längre tid 

har hon haft på sig för att samla in användbar livserfarenhet och hon har möjligen därmed även 

blivit rikare på copingresurser.  

6.4.1 Kopplingen till socialt arbete 

Vi beskrev i inledningen om hur vi anser att människor alltid kommer ha ett behov av att 

uttrycka åsikter och känslor. Särskilt i situationer som berör oss själva. Det är inte bara spelarna 

under en fotbollsmatch som yttrar känslor mot den ansvariga som för tillfället har kontroll över 

rummet. På liknande sätt menar vi att individer som kommer i kontakt socialt arbete har ett 

behov av att yttra sig. Vi menar att människor i allmänhet vill sitt eget bästa och att de därför ofta 
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uttrycker ett missnöje om de vill ha förändring. Ibland går sådana åsikter för långt och leder till 

värre saker än just yttranden. Det kan vara direkta påhopp och fysiskt våld och det är detta som 

vi har tolkat som utsatthet. Eftersom människor alltid kommer ha behov av att uttrycka känslor 

har vi svårt att tro att det går att eliminera hot och våld. Vi menar att de som arbetar inom 

människobehandlande yrken därför måste lära sig att hantera utsattheten. Det är här vi menar att 

copingstrategierna utgör ett viktigt hjälpmedel. De copingstrategierna som fotbollsdomarna har 

använt sig av i vår empiri menar vi även till stor del går att tillämpa inom andra områden. 

Exempelvis inom socialt arbete. Lazarus själv kommer ifrån psykologins skola och har därför 

lagt stor vikt vid just den psykologiska stressen inom det området (Lazarus & Folkman, 1984; 

Lazarus, 1971). Det har inom sjukvården beskrivits hur copingstrategier hjälper människor att 

hantera kunskapen om påfrestande sjukdomar. Brattberg (2008) har beskrivit copingstrategier 

som kan användas för sjukdomsdrabbade människor och deras omgivning för att hantera det 

lidande som sjukdomen för med sig. Vetenskapsrådet (2010) redovisade i sitt forskningsprogram 

att bland annat musik kan utgöra en fungerande copingstrategi för cancersjuka patienter. Hur 

människor hanterar stressorer är inte bundet till ett rum och en situation utan är bundet till denna 

persons innehav av copingresurser. Det är därför som vi anser att copingstrategier i stort är något 

allmänt som med mindre justeringar, beroende på rummet går att använda sig av i nästan alla 

miljöer där stressorer förekommer. Likt utsattheten bland fotbollsdomare har det även inom 

socialt arbete identifierats att utsattheten är som svårast i början av karriären. Kullberg (2011) 

skriver att avhoppen bland manliga socionomer är som vanligast tidigt i karriären. Författaren 

har undersökt män som examinerades på nittiotalet och som sedan lämnade socionomyrket. Hon 

förklarar att 9 av 11 utav de män som lämnade yrket gjorde det senast två år efter examen. 

Kullberg följde även upp dessa män för att ta reda på anledningen till avhoppen. Flera orsaker 

nämndes, bland annat att det var ett krävande arbete. Våra intervjupersoner trodde att mängden 

avhopp berodde på det hårda klimatet för fotbollsdomare, vi kan därför se likheter mellan 

fotbollsdomare och socionomers tidiga avhopp i karriären.   
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6.4.2 Användbara copingstrategier 

Det finns flera copingstrategier och copingresurser som vi menar är användbara och 

betydelsefulla inom socialt arbete.  

     Arbetsmiljöverket (2011) skriver som vi tidigare nämnt att ett empatiskt och respektfullt 

bemötande samt personal med tillräckligt stor erfarenhet är viktigt då detta minskar riskerna för 

att hotfulla situationer uppstår. Genom att utveckla självsäkerhet och optimism samt att utveckla 

trygghet och optimism kan socialarbetarna uppnå en självsäkerhet och trygghet som hjälper dem 

att uppträda lugnt och respektfull och därmed minimerar dessa risker.  

     Att ha en positiv tro till sig själv och sitt kunnande menar vi utgör en viktig grundsten inom 

all kunskap och således även inom socialt arbete. Med en stark tro på dig själv besitter du en 

trygghet som gör dig bättre rustat inför hot- och våldsfyllda situationer. I situationer där du 

begått misstag kan du med hjälp av ett positivt tänkande se framåt och blicka vidare istället för 

att fastna i en ond cirkel.  

   Att kunna använda förträngning copingstrategi menar vi kan vara mycket betydelsefullt i 

situationer där socialarbetaren utsätts för verbala angrepp, hot och våld. Socialarbetaren kan då 

helt enkelt välja att förtränga händelsen för att den är alltför jobbig att bära med sig.  

   Att kunna använda ignorering som en copingstrategi menar vi kan vara mycket betydelsefullt i 

situationer där socialarbetaren utsätts för tomma hot. Allvarliga hot som socialarbetaren bedömer 

som tomma kan hon eller han välja att ignorera trots att de bedöms som grova, detta för att slippa 

att skärskåda hoten och därmed undvika en mer stressfylld situation.  

   Vi beskrev tidigare hur våra intervjupersoner i vissa situationer väljer att ”se mellan 

fingrarna”. Detta är något som är vanligt förekommande även inom socialt arbete (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Ett exempel på situationer där socialarbetare kan använda ”se 

mellan fingrarna” som en copingstrategi är när socialsekreteraren väljer att inte redovisa all om 

klienten känd fakta inför ledningen. Socialsekreteraren kan då ta ett för klienten gynnsamt beslut 

som annars inte hade varit möjligt. Ett annat exempel är då personal på ett HVB- eller 

behandlingshem kan välja att ”se mellan fingrarna” under förhållanden där den boende inte 

uppfyller sina skyldigheter och förpliktelser till fullo. Vi anser att copingstrategin ”se mellan 

fingrarna” kan jämföras med att utnyttja sitt handlingsutrymme om det görs med syfte att 

undvika en besvärlig situation. När du använder ”se mellan fingrarna” som en copingstrategi 
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menar vi att du gör det för att undgå en situation som annars hade kunnat frambringa stress eller 

rädsla. När du utnyttjar ditt handlingsutrymme menar vi att du inte nödvändigtvis gör det för att 

undvika att hamna i en för dig ansträngd situation. Du kanske istället använder ditt 

handlingsutrymme för att ta till alla dina möjliga medel med syfte att faktiskt hjälpa (eller 

stjälpa) din klient. Svensson, Johansson och Laanemets (2008:23) skriver: ”Beroende på om man 

relaterar sina handlingar till ett mellanmänskligt samspel med klienten eller till organisationens 

uppdrag får det man gör olika värde”. Om du i situationer inom socialt arbete, till exempel vid 

fattandet av ett viktigt biståndsbeslut väljer att ”se mellan fingrarna” med syfte att undgå en 

besvärlig situation, eller faktiskt utnyttjar ditt handlingsutrymme för att hjälpa en människa är 

därför en fråga som kan vara värd att ställa dig själv.  

   Vi har tidigare nämnt copingresursen socialt stöd där vi beskrev domarnas fadderverksamhet. 

Denna copingresurs menar vi är starkt förankrad inom socialt arbete, särskilt inom 

socialförvaltningen där till exempel extern handledning är vanligt förekommande. Andra 

exempel på socialt stöd som en copingresurs inom socialt arbete är det mentorstöd du får från 

arbetskollegor och ledning för att hantera en vardag där klienter utgör föremål för stressfulla 

situationer.  

   Copingresursen materiella resurser har vi inte ansett ha särskilt stor påverkan för våra 

fotbollsdomare. Desto större inverkan anser vi att den har inom socialt arbete. Vi menar att ett 

större ekonomiska kapital för en socialförvaltning kan möjliggöra att mer resurser i form av 

bistånd används för att på ett bättre sätt hjälpa klienterna. Även om rätten till bistånd inte 

påverkas av socialförvaltningens resurser så kan en socialsekreterare ge ett mer generöst bistånd 

till de klienter som uppfyller kraven för någon form av bistånd. En copingstrategi som faller in 

under denna resurs kan då vara att godkänna mer pengar än riksnormen och med detta få en mer 

nöjd klient som är mindre angelägen sätta sig emot det beviljade försörjningsstödet. Denna resurs 

menar vi även kan vara betydelsefull för en person med en missbruks- och/eller 

beroendeproblematik som skulle kunna erbjudas en vårdplats med en högre dygnskostnad. 
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7. Sammanfattande diskussion 

Genom analys av vårt intervjumaterial har vi framhävt vilka copingresurser som vi anser är av 

betydelse för våra intervjupersoners möjlighet att utnyttja lämpliga copingstrategier. Genom vårt 

resultat och vår analys har vi redogjort för vikten av att ha tillgång till goda copingresurser. Vi 

har därmed visat att vissa människor har personliga egenskaper eller tillgångar som gör att de 

klarar av att hantera stressorer bättre än andra. Som avslutning har vi sedan diskuterat hur vi 

menar att dessa strategier kan användas av yrkesverksamma personer inom socialt arbete. Vi är 

medvetna om att den diskussionen vi fört om överförbarheten till socialt arbete är mycket 

spekulativ. Vi ser att vi hade fått en mer nyanserad bild av att intervjua exempelvis fyra 

fotbollsdomare och fyra socialarbetare istället för sex fotbollsdomare. Eller vi kanske rent ut av 

borde intervjuat endast sex stycken socialarbetare för att få en god koppling till socialt arbete. 

Men kanske har vi genom intervjuerna med fotbollsdomarana inhämtat betydelsefulla tankar och 

förklaringar som annars hade gått förlorade. Då vi framhävt vikten av att ha god tillgång till 

copingresurser för att kunna bemöta svårigheter med hjälp av copingstrategier hoppas vi att ett 

större fokus riktas mot att stärka individens copingresurser. Något som borde vara angeläget för 

både chefer och medarbetare. Även detta bidrar till att det därför hade varit intressant att 

genomföra en liknande studie med just socialarbetare för att kunna gå in djupare, jämföra samt 

undersöka vilka copingresurser som är extra betydelsefulla för personer som är verksamma inom 

socialt arbete.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1  

 

Intervjuguide 

 

Inledande information: 

 Vilka vi är och att vi skall skriva en handledd c-uppsats 

 Konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

 Ungefärlig intervjutid, ca: 45-60 min 

 Frivillighet 

 Kan ta del av det färdiga materialet 

 Syftet med intervjun (vår tolkning och definition av ordet utsatthet och vad det kan 

innefatta, ex våld, hot, trakasserier)    

 Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 Övriga frågor 

 

 

Bakgrundsfrågor:  

 

 Ålder och tidigare erfarenhet 

 Hur länge har du varit domare?  

 Vad arbetar du med förutom som domare? 

 Hur många timmar i veckan uppskattar du att du lägger på domarsysslor?  

 Varför är du domare, vad är din roll som domare (roligt, pengar, intresse)? 

 Hur ser en vanlig matchdag ut när du ska döma? 
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 I vilka divisioner brukar du döma och vilka åldrar? 

 

 

Öppen dialog kring utsatthet i termerna: hot, våld och trakasserier  

 

 Vad är er definition av utsatthet (eventuellt upprepa vår definition av utsatthet)? 

 Har du upplevt någon form av utsatthet i ditt domarutövande? (Om inte, varför upplever 

du inte reaktioner från publik/spelar som någon form av utsatthet?) 

– Om inte, vad har du upplevt i ditt domarutövande som inte hör hemma på en idrottsplan 

enligt dig? 

 När upplever du utsatthet i ditt domarutövande? 

T.ex. när en spelare/publik skriker hot eller dylikt efter ett domslut. 

 Upplever du någon problematik i ditt domarutövande? Vad för problematik finns det?  

– Vad gör du för att påverka problematiken?  

 När upplever du utsatthet i ditt arbetsliv? 

 Vad ser du för orsaker till utsattheten? 

 Hur hanterar du utsattheten? 

 Har din roll som domare förändrats sen du började döma? Hur? 

 Påverkar utsattheten er i någon roll? 

 Tolererar du mer som domare än vid ditt arbete? 

 Vart anmäler du hot, våld och trakasserier som förekommer om någon blir utsatt för 

detta? 

 Har du någon gång känt att du velat anmäla till polis, förening etc. men inte gjort det? 

 Har du någon gång behövt anmäla och vad var det som skedde då? 

 

Avslutning: 

 Är det något du vill tillägga? 
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9.2 Bilaga 2 

Informationsbrev  

Vi är två socionomstudenter som läser termin 6 av 7 vid Lunds 

universitet. Vi skriver under hösten en kandidatuppsats med hand-

ledning av universitetslektor Karin Kullberg. Syftet med uppsatsen är 

att studera utsatthet hos svenska fotbollsdomare för att sedan jämföra 

med den utsattheten som socialarbetare kan uppleva i sin yrkesroll. Vi 

misstänker att situationen för fotbollsdomare kan vara ansträngd, 

exempelvis då spelare eller publik reagerar starkt på ett domarbeslut. Vi vill därför intervjua 

domare för att ta reda på om de själva upplever någon utsatthet samt hur de i så fall hanterar den 

eventuella utsattheten. Vi avser att basera uppsatsen på intervjuer gjorda med aktiva 

fotbollsdomare i division 3 och lägre. Vårt mål är att intervjua 6-8 domare som är verksamma 

inom Skåne. Vi uppskattar att intervjuerna kommer ta cirka 45 minuter. 

Du har fått detta brev för du tillhör aktuell domargrupp. Vi tror att just du kan bidra med god 

och viktig information inför den aktuella studien. 

Deltagande i denna studie är helt frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta er med-

verkan utan att orsak behöver anges. All information och material som inhämtas kommer 

behandlas konfidentiellt, det vill säga att ni som medverkar kommer att vara avidentifierade på 

så vis att det inte kommer gå att urskilja ert deltagande genom namn eller något som på annat sätt 

gör att inhämtat material kan spåras tillbaka till er. Uppgifter som framkommer vid intervjuer 

kommer enbart att användas till denna studie. Materialet kommer förstöras efter att uppsatsen 

blivit godkänd. Efter att uppsatsen examinerats i januari 2013 kommer vi att sända uppsatsen till 

dig.  

Vi kommer kontakta några av er under nästa vecka. Om du då väljer att delta kommer vi att 

bestämma en tid och plats som passar dig.  

Vid frågor angående studien, vänligen kontakta oss på nedanstående telefonnummer eller  

e-postadress. 

Vänligen 

Daniel Häggstam 

Tel: xxxx-xxx xxx 

E-post: xxxx@student.lu.se 

Erik Hagenfalk 

Tel: xxxx-xxx x 

E-post: xxxx@student.lu.se

Handledare 

Karin Kullberg, universitetslektor vid socialhögskolan, Lunds universitet 

Tel: xxx-xxx xxxx 

E-post: xxxx@soch.lu.se 


