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Abstract    
    
Background: Football is a sport defined by men for men. The number of performers is higher, men 
have better benefits and they get more attention than women. Additionally, the football referees are 
represented by men as well. In the current situation, there are 139 referees in football placed in 
Västerbotten. 18 are women and 121 are men, which means that women only represent 13 % of the 
referees in the county.  Purpose: The purpose of this study was to examine which factors that 
contribute the fact that female football referees are few. Following research questions were stated: 
why do female referees quit? What obstacles and abilities do female referees face in their profession? 
What do they believe needs to be done to change the conditions in Swedish football to encourage 
women to become referees? Method: To conduct this study, a qualitative method of semi-structured 
interviews has been done. Six active and two non-active referees from Västerbotten and    
Västernorrland participated in this study. Result: The result indicated that female quit judging due to 
several reasons. For example, lack of support, insults and disrespectful treatment. Norms and 
perceptions about the woman make it hard for them to get respect and belief. Women also have to face 
sexual harassment. The respondents believe that right type of recruitment, specific female coaches, 
education for women and better support are solutions to attract more women to the profession.     
    
Nyckelord: fotbollsdomare, kvinnor, normer    
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Inledning     
   
Det råder inga tvivel om att fotbollen är en mansdominerad idrott. Den har fler antal manliga utövare. 
Manliga spelare, tränare och domare har också högre löner, bättre förmåner och får generellt mer 
uppmärksamhet än sina kvinnliga kollegor. När kvinnor uppmärksammas medialt är det oftast när 
något spektakulärt har skett. Den 22 oktober 2017 var en sådan dag, då Bibiana Steinhaus blev den 
första kvinnliga domaren i Bundesliga, Tysklands högsta serie i fotboll för herrar (Forsberg och 
Pavlidis, 2017). Världen över uppfattades det som ett historiskt ögonblick. I samma stund som 
nyheten spreds manifesterades ännu en gång den skeva synen på män och kvinnor inom idrotten. Det 
spektakulära var att en kvinnlig domare fick döma en herrmatch på elitnivå viket kolliderade med alla 
normativa föreställningar om kön och maktrelationer i idrotten. Det synliggjorde det faktum att 
manliga domare har legitimitet att döma både herr-och damfotboll på alla nivåer, något som inte 
väcker nyhetsrubriker eller ifrågasätts. På vilket sätt har då denna händelse och det som sker inom 
idrotten relevans i ett större samhälleligt perspektiv? De maktrelationer som utspelar sig inom 
idrotten är en spegelbild av samhället. De värderingar som uppfattas och förstås som normala och 
självklara och påverkar i sin tur hur individen uppfattar och förstår sina egna och andra möjligheter 
och begränsningar.     
    
Ytterligare ett illustrativt exempel, om än mindre spektakulärt, är domarkläderna. Danielsson (2016) 
skriver att dessa endast tillverkas i manliga storlekar och passform i Sverige. Adidas är det företag 
som tillverkar domarkläderna i Sverige och kollektionen fick skarp kritik. De kvinnliga domarna blev 
mycket upprörda på grund av att de tvingades döma i illasittande kläder och tycker att det är ett 
indirekt sätt att signalera att kvinnor inte “passar” som fotbollsdomare, varken i kläderna eller i 
professionen. Maktrelationen handlar dels om domarens makt att döma spelet men också om 
kvinnornas makt att döma över männen. Att “tvinga” kvinnliga domare att döma i kläder som är 
tillverkade för män förminskar deras legitimitet och auktoritet och stärker samtidigt föreställningen 
att manliga domare är det normala och självklara.     
    
I dagsläget finns det totalt 139 fotbollsdomare i Västerbotten. 18 är kvinnor och 121 är män vilket 
innebär att kvinnorna endast utgör 13 % av alla domare i länet (Lindgren, personlig kommunikation, 
21 maj, 2019). På senare år har Idrotts-Sverige insett att en förändring måste ske inom idrotten då 
jämställdhetsarbetet, trots decennier på nacken, är en trög process. Därför grundade    
Riksidrottsförbundet ”Strategi 2025”, ett arbete som ska förändra idrottsrörelsens inriktning. Ett av 
de grundläggande målen är att skapa en jämställd idrott för alla. Män och kvinnor ska ha samma makt 
att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna ska vara lika för alla oavsett 
kön, att utöva och leda idrott. Arbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att män och 
kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete öppnar inte 
bara upp för fler kvinnor inom idrotten utan också för fler män, det vill säga, också för män som inte 
alla är stöpta i den maskulina stereotypsnormen (Riksidrottsförbundet, 2017). I nuläget är 
idrottsSverige långt ifrån denna målbild, vilket tydligt kan konstateras av ovanstående fakta. Det 
tydliggörs även genom en rapport som publicerades 2017 om varför domare i Värmland slutar döma 
fotboll. Det var främst kvinnorna som slutade på grund av att de fick utstå trakasserier utifrån sitt kön 
och i många fall också sitt utseende, medan männen slutade på grund av andra anledningar (Törner, 
2017).     
    
Situationen anses problematisk och den är långt ifrån löst. Värmlands Fotbollsförbund grundade 
under 2017 ”Trygga domare”, ett projekt som ska skapa trygga arbetsmiljöer för fotbollsdomare 
(Törner, 2017). Syftet är att få fler domare att fortsätta leda fotbollsmatcher. De flesta som genomgår 
en domarutbildning har slutat som domare efterföljande år, vilket dessvärre är en effekt av den 
utsatthet som domaren får utstå. Hittills har 26 fotbollsföreningar anslutit sig till Trygga domare, 
vilket är förhållandevis få sett till alla Sveriges föreningar. Eftersom problemet är omfattande borde 
fler jobba för att lösa det.     
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Dessvärre är kunskapen om problemet för liten. Det är uppmärksammat men inte alls i stor 
utsträckning. Denna studie ska därför bidra med förståelse för kvinnliga domares situation. Tidigare 
forskning berör mest attityder mot domare och deras arbetsmiljö, men kunskap saknas om vad som 
behövs göras för att locka fler kvinnor till domaryrket och få dem att stanna kvar.     
    
Denna studie genomförs i samarbete med Västerbottens Fotbollsförbund och avser fylla några av 
ovanstående nämnda kunskapsluckor.    

Syfte och frågeställningar     
   
Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att antalet kvinnliga domare inom 
fotbollen är få.    
    
Studiens frågeställningar är:     
- Varför slutar kvinnliga domare med yrket?     
- Vilka utmaningar måste de kvinnliga domarna tackla i sitt yrke?    
- Vad anser kvinnliga domare behövs göras för fler kvinnor ska börja och stanna kvar inom yrket?    
    
Studien kommer förhoppningsvis att kunna ge uppslag till hur antalet kvinnliga domare ska kunna 
rekryteras och bibehållas inom svensk fotboll.     
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Tidigare forskning    
   
Domarna befinner sig i en utsatt position i och med att de besitter en makt under matcher. De fattar 
alla beslut, som i sin tur får en negativ eller positiv påverkan. De som blir berörda av domares beslut 
är till exempel spelare, ledare och publik. Därav händer det att domare blir illa behandlade på olika 
vis. Detta kan förklaras i en studie av Folkesson, Nyberg, Archer och Norlander (2002), med 107 
licensierade domare tillhörande Värmlands fotbollsförbund. Alla domare var män, vars medelålder 
var 37 år. Av de 107, dömde 91 på distriktsnivå och 16 på fotbollsförbundets nivå. De dömde både 
killar och tjejer, i olika divisioner. Domarna hade i genomsnitt varit aktiva som fotbollsdomare i drygt 
12 år. Studien visade att 78 domare hade utsatts för hot eller fysisk aggression vid minst ett tillfälle.  
Sammanfattningsvis hade dessa domare lidit 3964 sådana incidenter. De yngre domarna utsattes för 
betydligt fler hot och aggressionshändelser än äldre domare med både lång och kort erfarenhet. 50,5% 
av de svarande domarna uppgav att de aldrig kände oro eller osäkerhet innan domare en 
fotbollsmatch, medan 47,7% bara sällan kände på detta sätt.    
    
I en undersökning från 2014 av Women in Football, då 661 kvinnor som arbetar inom herrfotbollen i 
Storbritannien blev tillfrågade, visade att 66,4 % vittnat om sexism på deras arbetsplats. Allt från 
ledare till domare var med i undersökningen. 34,9 % av kvinnorna säger att de inte har lika hög lön 
som en man med liknande arbetsroll och 28 % tycker att de blir orättvist behandlade på grund av sitt 
kön. De berättar även att kvinnor blir överkörda på möten och blir exkluderade från arbetsgrupper. 
En kvinna berättar att hon blev informerad på en arbetsintervju om att det var ett problem att hon var 
kvinna medan en annan kvinna berättar att ett manligt fotbollslag inte ville att hon skulle vara domare 
på grund av hennes kön.    
    
En studie av Forbes, Edwards och Fleming (2015) tyder på att attityderna mot kvinnliga domare är 
inbäddade inom en bredare kultur av hot och trakasserier riktade mot domare i allmänhet. Det är inte 
bara kvinnor som utsätts, men resultaten från den studien visar att kvinnliga domare också utsätts för 
sexistiska trakasserier. Uppfattningar om kvinnliga domare grundas i stor utsträckning av 
könsstereotyper. Kvinnorna i studien fann ofta att deras kompetens som domare ifrågasattes redan 
innan de hade gått in på fotbollsplanen. Om någon av männen uppfattade att en domares beslut var 
felaktigt hävdade de snabbt att kvinnor inte kan döma. De kvinnliga domarna utsattes även för 
kommentarer om att få dem i sängen och raggningsrepliker.     
    
Shannon Eastin var den första kvinnliga domaren att döma i National Football Leauge (NFL), som är 
en professionell liga för amerikansk fotboll i USA. Antunovic (2014) har analyserat  
onlinekonversationer mellan journalister, bloggare, fans och aktivister angående denna händelse, 
utifrån ett feministiskt perspektiv. Överlag blev banbrytande Eastin bemött med optimism, men det 
förekom en del sexistiska diskussioner. Fans hade konversationer angående Shannons utseende, allt 
från att de tyckte att hon skulle döma naken till att hon inte sminkade sig. De fans som inte 
diskuterade hennes utseende lämnade kommentarer om att hon inte borde befinna sig på 
fotbollsplanen, utan vara i köket. Fans tyckte att amerikansk fotboll endast är en sport för män och 
ifrågasatte varför en kvinnlig domare skulle döma en herrmatch.     
    
Tingle, Warner och Sartore-Baldwin (2014) har utfört en studie med syfte att undersöka varför det är 
brist på kvinnliga domare i basket i USA. Författarna intervjuade åtta före detta kvinnliga 
basketdomare, från fem olika stater i USA, som frivilligt slutat med yrket. De medverkande hade allt 
från 2 till 17 år av erfarenhet som domare och medelåldern var 37 år. De hade nyligen dömt på high 
school-och/eller collegenivå och majoriteten hade även varit aktiva domare i en annan sport (till 
exempel volleyboll och fotboll). Resultatet visade att de kvinnliga domarna upplevde brist på jämlik 
respekt av män i samma yrkesroll, ojämlikhet i form av brist på mentorskap för och av kvinnliga 
domare. Studien visar även att de upplevde mer könsdiskriminering än män i samma yrkesroll. En 
kombination av dessa faktorer resulterade i att kvinnorna upplevde fler trösklar och hinder än män 
vad gäller att bli en del av domarsamfundet och ledde till att de slutade som domare.     
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Ridinger, Warner, Tingle och Kim (2017) har undersökt vad det är som gör att domare stannar kvar 
inom yrket. Enkäter med fem öppna frågor skickades ut till 17 000 domare som dömer på high 
schoolnivå i USA och 2485 personer svarade på alla fem frågor. Den största anledningen till att stanna 
inom yrket var på grund av kärlek till sporten, för att kunna ge något tillbaka till sporten och för nöjets 
skull (75 %). Andra anledningar till att stanna kvar var ersättning/lön (14 %), för att bibehålla fysisk 
förmåga (14 %), gemenskap med andra domare (13 %) och för att det är utmanade (10 %). 42 % tyckte 
att det största problemet inom yrket är diskriminering i form av respektlöshet och verbala 
förolämpningar från coacher, spelare och fans. För att rekrytera och behålla domare tyckte 32 % att 
det behövs fler mentorer, bättre träning, utbildning och stöd. 23 % tyckte att rekrytering och 
marknadsföring riktat mot ungdomar med anknytning till sporten var en lösning.     
    
Messner, Duncan och Cooky (2003) analyserade TV-sportnyheter under sex veckor, på tre lokala 
sportkanaler (KNBC, KCBS och KABC). Sammanlagt granskades 21 sändningar, lite över 17 timmar. 
Den största upptäckten var att kvinnornas tv-tid var nästan lika liten som på 1990 talet, vilken då var 
knapp, de fick sällan tid under sportnyheterna. Det fanns flera tillfällen där fyra dagar gick utan 
nyhets kommentatorerna nämnde något alls relaterat till kvinnors sport. Något mer än hälften av de 
251 nyhetssändningarna som granskades innehöll inga inslag av kvinnors idrott. En kanal ägnade 
endast 2,2% av sin tid för att täcka kvinnors idrottare. De analyserade även hur kvinnor och män 
presenteras på nyheterna. Kvinnorna framställdes som sexistiska objekt och deras idrottande gjordes 
till humoristiska berättelser. Nyhetsankarna pratade ofta om kvinnornas utseende eller försökte göra 
dem till åtlöje genom kränkande kommentarer. Det fanns några få ögonblick av rättvis och respektfull 
sändningstid av kvinnosport, som fördelas ut jämnt över de tre kanalerna. Studien illustrerar tydligt 
hur extremt liten förändring som skett angående kvinnors tv-tid och den fortsatt bristande respekt för 
kvinnors sport, och även kvinnor i allmänhet. Kanalerna erbjuder tittare en konsekvent bild av sport 
som ett exklusivt territorium upprättat av och för män.     
    
Kamiel Reid (2016) gjorde en studie där hon intervjuade 15 engelsktalande kvinnliga domare i 
åldrarna 21-54, med ett eller flera års erfarenhet. Studien visade att det finns en negativ stereotyp 
framställning av kvinnliga fotbollsdomare, att de uppfattas sakna förmåga att döma. Kvinnorna kände 
behovet av att ständigt bevisa sin förmåga så att de kan accepteras och respekteras som domare 
oavsett kön och distansera sig från stereotypen av den "inkompetenta kvinnliga domaren". Reid 
(2016) menar att sättet att se på kvinnliga domare grundas i de samhällsnormer, attityder och 
beteenden som funnits sedan långt tillbaka. De bestämmer hur vi beter oss, hur vi agerar och reagerar 
till saker. En av domarna berättade hur hon försökte undgå att förknippas med dessa normer, för att 
kunna bli sedd som endast en domare och inte en kvinna på planen. Hon bar inte smink, 
domaruniformen var alldeles för stor så att inga kvinnliga former skulle synas, hon spottade och 
rapade, hon log inte och pratade definitivt inte tyst. Trots detta blev hon sedd som ett kvinnligt objekt.    
Hon kunde få kommentarer som ”gå och föd en bebis i köket, medan du gör en macka åt mig”. 
Domares erfarenheter på spelområdet kan vara skrämmande. De domare i studien som fick stöd från 
mentorer och medlemmar från domargemenskapen uppskattade det enormt. Det stödet fick dem att 
bli självsäkra och vilja fortsätta döma. Bekräftelse av kompetens var viktigt för dem. Domarna som 
inte hade någon relation med mentorer och medlemmar fick istället ta feedback från spelare, tränare 
och publik, vilket kunde vara hemskt men också bra. Domarna ansåg att den viktigaste bekräftelsen 
var från spelare och tränare, även om de uppskattade mentorers stöd. Det sociala stödet var viktigast 
av allt. Ett supportnätverk skulle hjälpa domare att få förtroende och känna sig stöttade. Domarna i 
studien menade även att det var viktigt att de fick veta om de gör ett bra jobb. En domare blev tillsagd 
gång på gång av spelare, tränare och ledare inom domargemenskapen att hon var en bra domare.    
Ledningen pratade med henne flera gånger om att uppgradera henne som domare, men hon vägrade. 
Anledningen var att hon inte trodde hon var tillräckligt bra, trots beröm och det stora förtroendet.    
    
Ovanstående studier visar tydligt att det existerar skillnader mellan kvinnor och män i 
mansdominerade sporter, bland annat i fotbollen. De visar även på att domare blir utsatta på olika 
sätt i sin roll. Det förekommer dock få studier som berör kvinnliga fotbollsdomares erfarenheter, både 
inom Sverige och internationellt. Det finns brist på kvinnliga domare och en bevisad utsatthet och är 
därför av relevans att studera.   
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Metod    
   
Denna studie är kvalitativ och utgörs av åtta semistrukturerade intervjuer med kvinnliga 
fotbollsdomare i Västernorrland och Västerbotten. Sex av respondenterna är aktiva och två har slutat 
med domaryrket.    

Normkritiskt perspektiv    
   
Vi har inspirerats av ett normkritiskt perspektiv när vi har analyserat resultatet. Begreppet är ett 
redskap för att visa på hur olika normer samverkar och skapar maktobalanser i samhället, samt hur 
dessa föreställningar kan utmanas (Bromseth och Darj, 2010). Normer är dock inte bara 
föreställningar, utan kopplas även samman med strukturer i samhället, materiella ting och kroppar. 
Normer blir till det normala och självklara. Det begränsar i sin tur vem eller vilka som får ta plats i 
olika sociala rum där fotbollen utgör ett sådant exempel och blir till en tyst social överenskommelse 
som sällan ifrågasätts eller utmanas.  (jfr. Pettersson, Wickman och Takala, 2017). Utifrån ett 
normkritiskt perspektiv granskas en verksamhet kritiskt och speciellt de strukturer som skapar 
positioner. Genom ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, och förändra, begränsande strukturer 
och normer, i stället för att försöka få enskilda individer att passa in i mallen (Bromseth och Darj, 
2010). Enligt Pettersson et. al (2017) är en av fördelarna, med att tillämpa ett normkritiskt perspektiv 
på en verksamhet, att det blir lättförståeligt och konkret att belysa ganska komplicerade sammanhang.    

Val av metod    
   
En kvalitativ ansats utgör en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än siffror vid 
insamling av analys och data (Bryman, 2016). Det ger en djupare förståelse med avsikt att fånga 
attityder, känslor och idéer. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativa metoder används för 
att belysa hur människor upplever ett fenomen, deras upplevelser och erfarenheter och då studiens 
syfte och frågeställningar omfattar dessa ämnen valdes intervju som metod. Det finns både för-och 
nackdelar med intervju som metod. Bell (2015) beskriver att en stor fördel är dess flexibilitet då 
intervjuaren kan följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt som inte går 
att göra i en enkät. Det går även att höra tonfall, mimik och pauser hos intervjupersonen som kan ge 
information. Nackdelar med intervju som metod att det är ganska tidskrävande jämfört med en enkät. 
Mindre omfattande projekt, så som detta, har därför inte utrymme för mer än ett fåtal intervjuer. I 
semistrukturerade intervjuer har forskare oftast en intervjuguide som innehåller specifika teman som 
ska beröras, men intervjupersonen har ett stort utrymme att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 
2016). Frågor som dyker upp under intervjuns gång får också ställas om det finns någon anknytning 
till det som intervjupersonen sagt.     

Urval och avgränsning    
   
Urvalet baseras på syftet som är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att antalet kvinnliga 
domare inom fotbollen är få. Totalt kontaktades 15 kvinnliga domare, varav åtta tackade ja till 
medverkan och sju avböjde. Av de åtta medverkande var sex aktiva domare och två hade slutat med 
yrket. Den ojämna fördelningen mellan aktiva och icke-aktiva domare beror på svårigheten att finna 
domare. Det optimala hade varit att endast lyfta den första frågeställningen med de som slutat, men 
för att komplettera den lilla skaran ställdes även frågor om avhopp till de aktiva domarna. Det är av 
relevans eftersom de troligen har kontakt med domare som slutat och befinner sig i den miljön. 
Eftersom kvinnorna befinner sig i den utsatta positionen, som beskrivs i tidigare forskning, har de en 
unik syn på problemet, något inte männen har då de befinner sig i en helt annan position. Därmed 
tror vi att de kvinnor som deltagit har ett särskilt intresse att dela med sig av sina erfarenheter. Det 
hade varit önskvärt att intervjua båda könen för att få olika synvinklar, men på grund av studiens 
snäva tidsramar beslutade vi efter noga avvägning att enbart intervjua kvinnliga domare.    
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Samtliga domare som intervjuades dömer eller har dömt fotboll i Västernorrland och Västerbotten.  
Avgränsningen till Västernorrland och Västerbotten gjordes eftersom studien var i samarbete med 
Västerbottens Fotbollsförbund. Urvalet tog ingen hänsyn till domarnas ålder, antal aktiva år som 
domare eller de divisioner de dömt och dömer idag. Sammanlagt har de varit aktiva mellan 4-7 år och 
dömer olika divisioner, både på dam-och herrsidan. Vi vill påstå att respondenternas samlade 
erfarenheter speglar det klimat och den kultur som råder inom fotbollssverige och domaruppdraget. 
Ingen avgränsning har gjorts inom det området eftersom studien syftar till att undersöka domare 
generellt i Västernorrland och Västerbotten.     

Litteraturgranskning     
   
Inledningsvis söktes fakta till problemområdet för att få kunskap och förståelse.  I första hand 
användes Umeå Universitets databas vid sökandet av vetenskapliga artiklar. Google scholar användes 
även då utbudet av artiklar inom området var väldigt begränsat. Sökord som användes var ”women” 
”referees” ”soccer” ”football”, samt de svenska motsvarigheterna. Det gav emellertid spridda resultat, 
en del relevanta studier men huvudsakligen irrelevant material eftersom utbudet som tidigare nämnts 
är begränsat. På grund av utbudet togs även artiklar som inte handlade om fotbollsdomare utan även 
domare inom andra sporter. Dessa artiklar fanns under samma sökord. Övriga fakta om området som 
användes i inledningen söktes via Google. Där har bland annat Riksidrottsförbundets och SvFF:s 
dokumentbank använts för att finna information. Böcker som använts är kurslitteratur till metoden 
från Umeå Universitet.     

Datainsamling     
   
En intervjuguide skapades inför intervjuerna. Bryman (2016) beskriver att termen “intervjuguide” är 
som en minneslista över vilka frågeställningar som ska beröras i en semistrukturerad intervju. 
Frågorna ska göra det möjligt för forskaren att få information om hur de intervjuade upplever sin 
omvärld och att intervjuerna rymmer flexibilitet. Enligt Bryman (2016) är det viktigt att använda ett 
begripligt språk som passar intervjupersonerna och att inte ställa ledande frågor under intervjuerna.     
Intervjuguiden baserades på studiens syfte och frågeställningar och utifrån dem skapades tre teman. 
Första temat ”bakgrund” inleder intervjun och fokuserar på fakta kring individens bakgrund som 
domare. Tema två ”Utmaningar de kvinnliga domarna måste tackla i sitt yrke” behandlar individens 
upplevelser och erfarenheter som domare. Tema tre ”Varför befintliga kvinnliga domare slutar med 
yrket och hur de ska stanna kvar/bli fler” undersöker individens tankar kring problembilden.   
Intervjuguiden avslutas med ett ytterligare tema ”Avslut” som ger plats för ytterligare tillägg och tankar som 
individen eventuellt har.     
    
Innan domarna kontaktades utformades ett informationsbrev. Det innehöll en presentation av oss, 
studien och innebörden av domarnas medverkan i en intervju. Brevet skickades genom de 
kontaktuppgifter som givits av uppdragsgivaren, vilket var via SMS eller i ett privat meddelande på 
Facebook. De personer som kontaktades fick själva önska tid och sätt att genomföra intervjun på. 
Några av dem hade möjlighet till ett fysiskt möte medan vissa önskade en telefonintervju eftersom de 
bodde på annan ort. Intervjuernas längd varierade, från 15-65 minuter och medellängden på 
intervjuerna var 45 minuter. Differensen berodde på hur mycket intervjupersonerna hade att säga då 
alla frågor från intervjuguiderna ställdes till samtliga domare. Under intervjuerna var båda forskarna 
närvarande. En ledde intervjun medan den andra agerade som stöd och kunde flika in med följdfrågor 
när behov uppstod. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att sedan kunna 
transkriberas till textfiler.          
    
Analys     
   
Efter de inspelade intervjuerna transkriberades materialet till text för att sedan analyseras. Enligt 
Kvale och Brinkmann (2014) är sidospår inte relevant eftersom det inte svarar på syfte eller 
frågeställningar. Därför skrevs inte överflödiga meningar med i transkriberingen. Transkriberingarna 
skrevs ut för att enkelt kunna jämföra svaren i de olika intervjuerna. Utifrån den sammanställda 
informationen från intervjuerna skapades teman.  
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I den här processen bildades en gemensam bild av vad respondenterna hade för åsikter. De citat och 
segment som tydligast gav uttryck för vad gruppen ville förmedla valdes ut i varje tema. Slutligen 
gjordes en sammanfattning av resultatet för att enkelt kunna se om syfte och frågeställningar 
besvarats.     

Forskningsetiska principer    
   
Vid kvalitativ forskning finns det fyra olika etiska riktlinjer att förhålla sig till för att skydda individen 
som deltar och för att ställa vissa krav på forskaren och forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationskravet innebär att ge information till deltagaren om vad studien kommer att handla om, 
vilken uppgift deltagaren har i studien samt vilka villkor som ställs (Vetenskapsrådet, 2002). I denna 
studie uppfylldes informationskravet genom att deltagarna blev informerade om detta i ett 
informationsbrev som skickades ut via telefon eller ett privat meddelande på Facebook.    
Samtyckeskravet innebär att deltagarna har fria viljor att bestämma om de vill vara med i studien eller 
inte (Vetenskapsrådet, 2002). De ska även få veta under hur lång tid de ska medverka och att de när 
som helst kan avbryta sin medverkan. Detta kravet har uppfyllts genom ett samtycke om deltagande 
av samtliga deltagare i studien.    
    
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär konfidentialitetskravet att alla deltagande personer ska ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av 
dem. Kravet har uppfyllts genom att deltagarna blev informerade om att de är anonyma i studien, att 
deras personuppgifter förvaras på ett säkert sätt och att inspelade intervjuer och transkribering 
kommer att förstöras när studien är klar. Citat från respondenterna som använts i resultatet är helt 
avidentifierade. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta är viktigt att förmedla till deltagarna 
i studien. Kravet har uppfyllts genom att deltagarna fick information om att materialet från 
intervjuerna kommer att presenteras i en kandidatuppsats som kommer att publiceras på en databas 
vid Umeå universitet samt på ett möte med styrelsen från Västerbottens Fotbollsförbund.     

Tillförlitlighet och äkthet     
   
Bryman (2016) beskriver att begreppen tillförlitlighet och äkthet/autenticitet kan vara lämpligare att 
använda i kvalitativa studier än reliabilitet och validitet. Anledningen till en tveksamhet gällande en 
direkt tillämpning av reliabilitets-och validitetskriterier på kvalitativa undersökningar handlar om att 
dessa kriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala 
verkligheten. Tillförlitligheten består av fyra delkriterier som är trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Enligt Bryman (2016) betyder trovärdighet att 
göra en verklighetsbaserad beskrivning av den sociala verkligheten. Trovärdigheten fastställs genom 
hur väl resultaten representerar en trovärdig tolkning av data och hur mycket forskaren påverkade 
resultatet. Vi visade hänsyn till detta genom att vara noga med att inte ställa ledande frågor och hade 
inga egna åsikter under intervjuerna. Bryman (2016) beskriver att överförbarhet innebär att forskaren 
ger en tydlig bild hur arbetet har gått till, vilket kan underlätta för andra att utföra liknande studier. 
För att nå överförbarhet har vi noggrant beskrivit forskningsprocessen i metoddelen samt utvecklat en 
intervjuguide som är enkel att följa. Pålitlighet innebär att varje del av forskningsprocessen granskas 
och kvalitén bedöms (Bryman, 2016). Under studiens gång har vi erhållits handledning kontinuerligt 
med feedback från ansvarig handledare samt att andra studenter opponerat på arbetet. Att kunna 
styrka och konfirmera innebär, enligt Bryman (2016), att ha medvetenhet om hur färgning genom 
personliga erfarenheter och referensramar kan påverka det slutliga resultatet. Vi har därför varit 
noggranna med att inte låta personliga värderingar påverka utförandet av och slutsatserna från 
studien. Äkthet/autenticitet innefattar bland annat att undersökningen ska ge en tillräckligt rättvis 
bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats (Bryman, 
2016). Detta har vi visat hänsyn till genom att aktivt inkluderat alla respondenternas svar i resultatet.     
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Resultat     
   
Som vi tidigare nämnt omfattar studien totalt åtta intervjuer med kvinnliga fotbollsdomare. Sex var 
aktiva och två hade slutat som domare då intervjuerna genomfördes. De intervjupersoner som ingår i 
resultatredovisningen har getts följande fingerade namn: Rosa, Anna, Lisa, Klara, Stina, Moa, Linda 
och Fia. Anna och Linda är de som slutat med domaryrket.     
    
Efter noggrann och upprepad genomläsning av de transkriberade intervjuerna skapades följande 
teman: 1) Att vara domare innebär en utsatthet, 2) Upplevda könsskillnader i fotboll bland mellan 
kvinnliga domare, 3) Normer och klimat inom domaryrket, 4) Bristande stödinsatser för kvinnliga 
domare och 5) Förändringar som bör ske.     

Tema 1. Att vara domare innebär en utsatthet    
Domarna har olika erfarenheter av domaryrket, både positiva och negativa. De upplever att det inte 
finns samma respekt gentemot domare på de lägre nivåerna jämfört med de högre, där de upplever 
klimatet mer professionellt:     
    
Rosa:     Min systers pojkvän har blivit sparkad på av en spelare som tyckte han var den värsta 

domaren någonsin, han har fått stora blåmärken av skodobbar in i benet. Jag vet att det var 
otroligt många röda kort för två säsonger sedan på grund av grova förseelser som skett 
verbalt, de har förolämpat domare och så vidare, men ju högre upp i serierna man dömer 
desto mindre sådant sker. Det blir mer och mer professionellt, det är inte acceptabelt där.    

    
    
Klara upplever också att klimatet upplevs mer professionellt i de högre nivåerna:     
    
Klara:    I damettan är spelarna väldigt lugna. I herrfemman har de inte koll på reglerna, 

överhuvudtaget. Om de protesterar, så protesterar de mot helt fel saker, så de tar man 
ganska lätt. I herrfyran är de lite mer kunniga, men där kan spelarna ofta protestera, men är 
lite snällare mot mig som tjej.     
    

Alla de domare som intervjuades berättade om upplevelser där de blivit utsatta på olika sätt. Flera av 
domarna pratade om påhoppen som en självklar del i yrket. Det förekom främst verbala trakasserier 
och påhopp från spelare, ledare och publik. Majoriteten var nedvärderande kommentarer:    
    
Lisa:    Jag har haft tunga matcher då ledare tuggat som bara den, sagt att jag var helt värdelös osv, 

då tänkte jag att jag kanske skulle sluta. En match blev ledaren helt rabiat, han kom efter 
matchen och skrek att jag var helt värdelös.    

    
Fia berättar att hon ofta stöter på psykiska hinder under matcher då hon som domare ofta hamnar i 
underläge och blir påhoppad för att hon tar fel beslut:     
    
Fia:    Som domare blir man ibland påhoppad med kommentarer och så där, typ ”fan vad dålig du är”, 

om det är lite lindrigare sort, har jag varit med om ganska mycket.  /.../ jag vet många andra 
domare som har blivit det, särbehandlade, diskriminerade, kränkta och så.      

   
Rosa berättar att tränare flera gånger betett sig illa och sagt saker:     
    
Rosa:     De får utbrott på matcher, de kan säga ”hur i helvete kan du döma sådär?” och göra sig 

allmänt kända som någon regelvetare som har bättre koll än domare och ifrågasätter.     
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Det förekommer även fysiska påhopp, men det är främst händelser som de intervjuade domarna har 
hört talas om:    
    
Fia:  En ung domare blev misshandlad för att han har gjort en dålig match.    

    
    

Moa har varit med om en hotfull situation då hon dömde ett högrisklag:     
    
Moa:      Deras lagkapten höll ej med om ett domslut jag tog, att han skulle få ett kort på grund av att han 

klagade väldigt mycket och skrek på mig. Spelaren blev väldigt aggressiv och skrek massa, han 
använde slangord som betydde att han skulle döda mig. /.../ efter matchen kom han in och skrek, 
han slet upp dörren och försökte komma åt mig men de andra två domarna var där och skyddade 
mig.     
    

Trots flertalet diverse påhopp beskriver majoriteten ett bemötande som överlag är positivt. De hyllar 
speciellt bemötandet domare sinsemellan och beskriver en extremt stark familjekänsla mellan alla 
domare oavsett ålder och kön:    
    
Klara:    Jag tycker att vi [domarna] har en extremt stark familjekänsla och det är ju jättekul /.../ det är 

väldigt mycket samarbete mellan kollegor, att man ställer upp för varandra, då man blir sjuk eller 
inte kan döma en match, och även när man är på match att man är en trio, att man inte ser någon 
hierarki i det. /…/ vi hittar på mycket saker tillsammans. 1 maj har vi kick off, ska se fotboll 
tillsammans och grilla, ja lite sådana saker.     

    
Analys och reflektion    
    
Alla domare har blivit utsatta för påhopp av olika slag. Det framgår tydligt att det är ett problem som 
förekommer relativt ofta, oavsett plats eller kön. Det som skiljde sig var divisionerna, ju högre division 
desto mindre påhopp och dåligt bemötande. Folkesson (2002) belyser problemet med det höga 
antalet verbala och fysiska hot. I likhet med resultatet i denna studie framgår det även att det de yngre 
domarna blir utsatt betydligt oftare än äldre erfarna domare. Det yngre domarna dömer oftast de lägre 
divisionerna, där påhopp visade sig förekomma i högre utsträckning. Ridinger (2017) beskriver 
diskriminering i form av respektlöshet och verbala förolämpningar från coacher, spelare och fans som 
det största problemet inom yrket. Respondenterna beskriver i sin tur om påhopp från både spelare, 
tränare och publik. Alla som befinner sig på matchen, vilket är ganska många, berörs av domarens 
beslut på ett eller annat sätt. Fotboll är därmed ett idrottsligt sammanhang där publiken befinner sig 
nära planen och har möjlighet att yttra sina åsikter, till skillnad från till exempel ishockey där 
publiken är mer exkluderad på grund av sargen. Därav kan det förekomma många påhopp även 
utifrån. Domarna befinner sig i en utsatt position eftersom de inte är anslutna till någon social 
sammanslutning (lag eller publik), uppträder ensamma och besitter en stor makt under matchen. 
Attityderna mot kvinnliga domare är inbäddade inom en bredare kultur av hot och trakasserier 
riktade mot domare i allmänhet. Det är inte bara kvinnor som utsätts, men Forbes (2015) studie visar 
att kvinnliga domare också utsätts för sexistiska trakasserier, till skillnad från männen. Det 
presenteras i nästkommande tema.    
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Tema 2. Upplevda könsskillnader i fotboll bland kvinnliga domare    
Överlag upplever domarna att sättet de blir bemötta på är riktat mot dem i rollen som domare och inte 
på grund av sitt kön. De beskriver dock en del upplevelser som är riktade mot dem som kvinnor. Att få 
respekt som kvinnlig domare upplever de som svårare i jämförelse med manliga domare:    
    
Klara:    Man [kvinnliga domare] får ögonen på sig på ett helt annat sätt när man dömer, så det är viktigt 

med första intryck och pondus på ett helt annat sätt, men då man har gjort det så röjer man 
undan spelarnas bekymmer, framför allt om man dömer herrar. /..../ har man visat att man är 
kompetent så kan de nästan vara lite snällare, alltså inte gå på lika hårt när man dömer. /…./ men 
som sagt, det kanske är lite mer fördomar från deras sida, att de kollar lite extra om man är 
kompetent.     

    
  
Moa berättar att hon i likhet med Klara känner att det är svårt att få respekt på planen:    
    
Moa:    Det är svårt att vara kvinnlig domare. Om vi vill döma herrar måste vi vara 10 gånger bättre än de 

killar som dömer herrar på samma nivå. Jag tror att de tycker att vi måste vara så mycket bättre 
för att vi ska få respekt på planen. /..../ en kvinnlig domare måste ha väldigt mycket pondus för 
att kunna sätta en spelare på plats, speciellt manliga. Man måste gå ut och visa att man är störst 
och man måste säga ifrån mycket tidigare. En kvinnlig domare kommer inte undan med samma 
misstag som en manlig domare.    

    
Linda upplever brist på respekt hos killarna:     
    
Linda:    När jag dömde tjejer fick jag en helt annan respekt än när jag dömde killar, vi dömde oftast 

killarna och där visade inte ledarna hur man skulle vara och bete sig.    
       

Sexistiska och nedvärderande kommentarer riktat mot det kvinnliga könet har en del upplevt. Anna 
har upplevt flera sådana situationer:    
    
Anna:    Mina manliga kollegor fick ju inte följarförfrågningar på Instagram efter en herrmatch. 

Asså… inte heller de här meddelandena. /.../ det har ju alltid kommit någon kommentar 
redan när jag började, typ ”ska vi inte duscha tillsammans?”. /.../ Tillsättaren har skämtat 
om att han vill ligga med oss tjejer och han är liksom 40+. Det är inte okej att skämta om.     
    

Stina har också upplevt sexistiska trakasserier:     
    
Stina:     Ja, jag vet ju inte hur det är att vara manlig domare, men jag har ju märkt att en gång, när 

jag kom till en match, då det var spelare som visslade, blåste och ropade, lite äckligt. Det är 
inget jag har märkt att en spelare har gjort mot en manlig domare, på just det sättet. /.../ de 
kan säga ”ey, ey tjejen”, vissla och göra kattljud, som är riktigt snuskigt. /.../ det var en 
manlig spelare som bara var typ 13 eller 14 år som inte ville skaka hand med mig efter 
matchen för att jag var kvinna.     

    
Moa beskriver nedvärderande kommentarer av män på fotbollsplanen:     
    
Moa:   /…/ ibland får man höra vissa saker. En huvuddomare sa till exempel ”grabbar, vi tar det lugnt 

idag, vi har en tjej med oss på planen”. När ledare har hälsat på mig har de kallat mig för lilla 
gumman och mycket sådant.    
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Fler av domarna beskriver även att det finns en skillnad i synsättet angående de krav som ställs på 
respektive kön i domarrollen. Kvinnorna upplever att herrarna inte har samma hårda krav på sig att 
prestera. Männen har lättare att bli tilldelade matcher och behöver inte bevisa att de är kompetenta på 
samma sätt som kvinnorna. Moa och Linda berättar om hur de upplever situationen:    
    
    
Moa:     Vi får inte chansen att visa vad vi går för, inte förtroendet heller. De tvekar på att vi kan 

döma, man tappar tålamod för att man inte blir sedd.    
    
Linda:    Det borde inte handla om kön, det borde handla om hur man är som domare, vilka       

matcher man får döma. Det känns som att killar har lättare att ta sig upp, är de bra får de 
döma de bra matcherna. Men som tjej får man jobba extra hårt och visa framfötterna /.../ 
det känns som att om en kvinna gör fel blir det ett större misstag. Man måste ge kvinnorna 
möjlighet att ta sig upp och inte behöva jobba extra hårt, inte ha orimliga förutsättningar.    

   
   

Arvodet är ytterligare en skillnad. Det skiljer sig åt arvodesmässigt att döma damfotboll jämfört med 
herrfotboll. Detta berättar Fia:    
      
Fia:     Det skiljer ungefär 5000 kr i domararvode i damallsvenskan och herrallsvenskan, vilket gör 

att en herrdomare som dömer på elitnivå, kan jobba mycket mindre på sitt ordinarie jobb, 
om inte ägna sig helt och hållet åt domarskap.    
    

    
Rosa håller med Fia angående arvodet. Hon tycker att de har dåliga löner och påstår att damdomare 
måste ha ett annat jobb vid sidan av för att klara sig ekonomiskt:     
    
    
Rosa:  /…/ den bästa damdomaren är på 25 % genom förbundet idag, så hon måste ha ett annat jobb 

också.    
    

    
Analys och reflektion    
    
Domarna upplever en del skillnader mellan att vara kvinnlig och manlig fotbollsdomare. Bland annat 
att de upplevt sexistiska kommentarer som de inte tror eller uppfattar att manliga domare utsätts för. 
Detta stämmer överens med vad Forbes et. al (2015) har kommit fram till, att domare oavsett kön 
utsätts för hot och trakasserier, men att kvinnorna också utsätts för sexistiska trakasserier. Reid 
(2016) och Antunovic (2014) beskriver också sexistiska trakasserier som kvinnliga domare har upplevt 
och att det finns vissa sexistiska föreställningar om kvinnan, vilket kan kopplas till resultatet i denna 
studie. Domarna upplever även en bristande respekt gentemot dem, vilket också gör att de behöver 
visa extra mycket pondus för att bli accepterade. Reid (2016) skriver också att det finns en negativ 
stereotyp framställning av kvinnliga fotbollsdomare, att de uppfattas sakna förmåga att döma. I likhet 
med tidigare forskning upplevde respondenterna i denna studie ett ständigt behov av att bevisa sin 
förmåga för att accepteras och respekteras som domare.    
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Tema 3. Normer och klimat inom domaryrket     
Flera av domarna nämner att domaryrket är mansdominerat med hård jargong. Som domare måste 
du ha pondus, skinn på näsan, kunna kommunicera, våga säga ifrån och kunna ta obekväma 
situationer. Klara berättar om sina tankar kring normer inom domaryrket:    
    
Klara:  /.../ jag vill ändå påstå att normer och föreställningar måste höra ihop med det här på något 

sätt. För jag har ju märkt att det är sådana personlighetstyper som drar sig till fotbollen, de 
få damer som drar sig dit är de som är väldigt ambitiösa och det är bara de som vågar gå in 
i ett mansdominerat yrke, man måste verkligen ta för sig och äga rummet oftast när du 
dömer.  
    

Flera av domarna beskriver att normen, inom yrket som fotbollsdomare, är att det är en man som är 
domare. Fia berättar om upplevelser då hon fått stöta på förutfattade meningar om henne som kvinna 
och huvuddomare:    
    
Fia:     /.../ ibland när man [Fia som huvuddomare] kommer till arenan så är man kanske tre 

domare, då jag har assisterande med mig, och ska döma en herrmatch. Oftast kommer 
ledarna fram och presenterar sig först till någon av herrarna, fast de är mina assisterande 
och börjar prata med dem och säger ”vad kul, är det du som ska döma oss idag?”, och så där, 
då brukar de säga ”nej, utan det är Fia”, och då blir de lite förvånade. /.../ om jag kommer 
först till arenan, då kan de ibland fråga ”är du assisterande idag?”, att de ställer frågan direkt 
om man är assisterande. Då brukar jag le lite grann och säga ”jag är faktiskt huvuddomare 
idag, har du några frågor eller är det några bekymmer med det?”, då brukar  de ofta tycka att 
det är pinsamt och förstår att de ställt en fel fråga. Man kan ju lika gärna fråga vem det är 
som dömer idag.     
    
    

En bidragande faktor till att normen inom domaryrket är att vara en man är att det i nuläget endast 
tillverkas domarkläder i herrmodeller i Sverige. Detta tar bland annat Klara upp:    
    
Klara:  /.../ sedan kan man ju säga att det inte ens finns kläder för damer. Det tycker jag är helt sjukt, 

hur välkomnande är det för damer då. Det strör ju också bara på att det är ett mansyrke. /.../ 
jag ve många damdomare som tycker kläderna är för långa, för stora, för puffiga, så det ser 
ut som att man är ett barn. Det i sin tur, när man kommer ut på match och ser mindre 
välvårdad ut, det hjälper ju verkligen inte mot det här, mot fördomar, mot kritiken man kan 
få mot kvinnor. /.../ just nu har vi tre proffs som jobbar heltid, alltså damer, de går runt med 
herrkläder. Det är ju helt sinnessjukt.    
    
    

Anna tycker att mer ansvar måste läggas på fotbollsförbunden för att en damkollektion ska bli till:    
      
Anna:    Det ska inte behövas tryckas från domarsidan att det ska komma damkläder som jag kan ha 

på mig utan att jag ser ut som en hösäck. Det måste komma från förbunden, det kan inte 
bara vara vi som ska klaga till tidningen varje gång det inte släpps en damkollektion.    
    

    
Rosa, Linda och Lisa berättar om andra faktorer som kan bidra till dessa normer.     
      
Rosa:     Männen tror inte att kvinnliga domare ska klara av vissa serier att döma. Det är på grund av 

att det sitter samma gamla män i styrelsen och ledarpositioner, de är inte van vid något 
annat. Då blir de att de förväntningarna uppfylls, för ingen säger emot /.../men jag tror att 
de som vill döma har det mentala och om det fysiska funkar så ser jag ingen anledning varför 
inte damdomare skulle göra det minst lika bra.    

    
Linda:    Man får höra att man är tjej och inte kan döma, det är inte positivt. Det är också sjukt att det 

blir rubriker så fort en kvinnlig domare dömer i de högsta ligorna, det borde vara en 
självklarhet /.../ de måste ge fler chansen att även döma herrmatcher för att visa att alla kan 
döma alla, så att det blir accepterat.    
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Lisa:     Det ligger också på media för hur ofta skriver de om damdomare liksom, det räcker att bara 

få med ett kvinnligt namn. Nu står det bara om herrfotboll och herrdomare, klart alla tror att 
det typ bara är herrar som dömer då.    
    

    
Analys och reflektion    
    
Flera av domarna upplever att det finns uppfattningar och normer om kvinnliga domare som är 
nedvärderande. Forbes (2015) studie tyder på att uppfattningar om kvinnliga domare i stor 
utsträckning grundas av könsstereotyper vilket kan kopplas till resultatet i denna studie. Det är oftast 
män som är på ledarpositioner och varit så sedan länge. Normen är att det är en man som är domare 
vilket ses tydligt genom att det inte tillverkas domarkläder i dammodeller i Sverige. Flera av de 
intervjuade domarna tog upp att det inte finns domarkläder för damer utan att det ställdes någon 
specifik fråga om det vilket tyder på att de tycker att det är viktigt ämne och att de vill ha en 
förändring. Normer är svåra att ändra, speciellt då det finns flera bidragande faktorer som förstärker 
dem. Studien av Messner (2003) visar att kvinnorna har extremt lite tv-tid på sportkanalerna jämfört 
med männen. Den visar även att kvinnorna ofta framställs som sexistiska objekt och deras idrottande 
görs till humoristiska berättelser. Detta synsätt kan lätt föras över till de som tittar på tv. Domarna i 
denna studie tar också upp media-problemet, att det nästan bara är herrfotboll och herrdomare som 
syns i media, vilket bidrar till tron om att det finns få utövare. Om media däremot nämner en kvinnlig 
domare som dömer i de höga ligorna framställs det som ett under, när det egentligen borde 
normaliseras och ses som en självklarhet. Det kan skapa föreställningar om att kvinnor inte kan eller 
ska döma varken herrfotboll eller i de höga ligorna.     
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Tema 4. Bristande stödinsatser för kvinnliga domare      
Alla intervjuade domare tror att det finns många olika anledningar till att domare överlag slutar, till 
exempel skada, tidsbrist eller andra intressen. Brist på stöd är en faktor som alla tror bidrar till att 
kvinnliga domare slutar och en del har dessutom upplevt denna saknad av stöd i yrket. Flera nämner 
att de främst tror att en saknad för unga domare påverkar mest. Klara berättar om bristen av stöd:     
    
    
Klara:    Jag tror att det är väldigt många kvinnliga domare som inte får det stöd man behöver. Jag  

tror att många kan tycka att det är jobbigt att vara underrepresenterade, framför allt som 
ung. Har man väl börjat döma några år och komma in i det, då tror jag att det är samma 
statistik för herrar och damer för hur många som slutar, av personliga skäl, eller skada. Det 
är just de första åren som är extremt viktiga.    
    

    
Rosa, Stina och Fia håller med om att en saknad av stöd och trygghet kan vara en bristande faktor:    
    
    
Rosa:     Unga damdomare som slutar, slutar nog för att de inte har någon att luta sig mot /.../ om 

sammanhållningen är dålig slutar man lätt eftersom yrket är ganska ensamt.    
      
Stina:     /.../ det är många som inte satsar på kvinnliga domare. När de på distriktet som ska välja ut 

de som ska få döma på förbundet, så är det inte jätteofta som kvinnliga domare väljs ut. 
/.../ vi har typ nyligen fått en damcoach, det har inte alltid funnits och det finns liksom en 
trygghet i att det finns och jag tror inte att det finns överallt heller.    
    

Fia:    /.../ det är ingen som ringer en och frågar hur det gått under en match. Det ser jag som lite 
negativt, att man måste ta mycket initiativ själv och söka hjälp om man vill ha det och 
utvecklas. Vi har tyvärr inga coacher som man har i lag, som coachar endast dig. Det skulle 
jag vilja ha.     

     
Linda och Anna är de domare som har slutat. Linda slutade på grund av påhoppen på planen och brist 
på stöd när det väl skedde:    
  
Linda:    /.../ då ledsnade man för att det blev för mycket, man fick höra att man var dålig och så 

vidare. /.../ jag brukar inte ta åt mig men det var så mycket och till sist var det inte roligt 
längre /.../ vi pratade med hon som gav oss matcherna, men hon kunde inte heller göra 
något. /.../ det ledde ju till att jag till slut slutade som domare. Det var inte värt att lägga ner 
tid på att döma när jag fick höra sådant.    

     
Det var flera faktorer som påverkade Anna till att sluta som domare. En faktor var dåligt bemötande 
av vissa domarkollegor:     
      
Anna:    Anledningen till att jag slutade döma var ju för att jag kände att jag inte blev riktigt bra 

bemött av alla kollegor. Jag kunde ha, när jag var huvuddomare, assisterande som inte tog 
mig på allvar när jag satt och hade mina genomgångar inför match, för att de tyckte att de 
redan kunde det där.     

     
En annan faktor var brist på stöd och dåligt bemötande av Annas tillsättare:     
    
Anna:    Jag skulle springa ett löptest och min tillsättare säger till mig ”men Anna, ska du verkligen 

springa testerna? Klarar du verkligen det? Ska du inte springa ett lättare test istället?”. Som 
tillsättare ska hen ju inte säga så. /.../ förra säsongen var jag lovad att döma fler matcher [på 
herrsidan och på högre nivå] och jag fick inte en enda /.../ hen[tillsättaren] kunde vara ute 
och kolla på mig och ville sedan totalsåga mig istället för att ge positiv feedback och försöka 
lyfta en. Hen kunde komma och säga ”du gjorde en totalt värdelös match”, inte något mer. 
Utan bara att jag var totalt värdelös.    
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Analys och reflektion    
    
Tingle et. al (2014) beskriver att kvinnliga basketdomare som slutat som domare känner att de upplevt 
brist på mentorskap för kvinnor, vilket kan kopplas till det de intervjuade domarna säger om att de 
tror att domare kan sluta på grund av bristen på stöd. Vikten av stöd inom domaryrket kan 
konstateras utifrån Reids (2016) studie, där domare som fick stöd från mentorer och andra domare 
blev självsäkra och ville fortsätta döma.     
    
Linda slutade döma på grund av brist på stöd och påhopp från publik, spelare, och tränare. Vikten av 
stöd tydliggörs i sådana situationer där domare blir utsatta för påhopp, de behöver stöd för att hantera 
situationen. I Lindas fall saknades stödet vilket bidrog till att hon slutade. Stöd blir extra viktigt för de 
yngre domarna som dömer i de lägre serierna eftersom de blir utsatta betydligt mer (Folkesson, 
2002). Även Anna slutade på grund av brist på stöd i form av nedlåtande kommentarer inom 
domarkretsen.   
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Tema 5. Förändringar som bör ske     
Domarna anser att det är en komplex situation att lösa problemet med att det är få kvinnliga 
fotbollsdomare. Det råder redan domarbrist av båda könen i hela landet och fokus ligger därför främst 
på att rekrytera domare överlag. Ingen av domarna kände till något specifikt arbete för att rekrytera 
kvinnor. Flera domare nämner att förbunden vill ha fler kvinnliga domare, men att de inte gör något 
åt det:    
      
Stina:     Oftast vill vi ha kvinnliga domare på dammatcher, till exempel damettan. Ibland blir det inte 

det, för det finns inte tillräckligt med folk. Då säger tillsättarna att det inte finns några 
kvinnliga domare, men det är som ingen som gör något åt det. Det är ju lite tråkigt. Man ser 
problemet, men man gör inget åt det.    
    

     
Fia och Anna håller med Stina om att problemet är upplyst, men att inga resurser ges för att lösa det:     
    
    
Fia:    /.../ både Svenska Fotbollsförbundet, de säger ju bara ”nu måste ni rekrytera och bibehålla”, 

men de ger inga resurser för det. Med bara händer, hur ska vi göra det?    
    
Anna:    De vill behålla oss [kvinnliga domare], men de gör ingenting för det. De säger bara att de vill 

behålla oss, men gör något! Visa det på något bättre sätt.    
    

Flera av domarna nämner dock att det arbetas för att bibehålla de damdomare som finns i dagsläget:    
    
    
Lisa:    /.../ vi har damdomarcoacher. Jag tror inte att det finns specifika herrdomarcoacher, så jag 

tror att det är lite mer energi på att behålla damdomare.    
    

     
Moa:    Här i Västerbotten har vi damgruppen för att hålla kvar de domare som börjar, för att det 

ska finnas bra stöd och hjälp. De jobbar även med ett mentorsprogram. De jobbar för att 
man ska känna sig trygg och få den hjälp man behöver.    
    

    
Domarna kommer med olika förslag för att förändra situationen med få antal kvinnliga domare. De 
trycker mycket på rätt sort av rekrytering:     
    
Rosa:    /.../ jag vet att man inte testat att rekrytera face to face, att man till exempel pratar med en  

vän. Man måste ta sig tiden att prata med någon, säga ”hej, jag har hört att du skulle vara en 
jättebra person för att döma fotboll, ska inte du testa, jag har alla datum här, jag kommer 
vara din mentor och så vidare”. Man måste lägga mycket mer kraft på att vara personlig. /.../ 
i domarklubben måste vi ha medlemsrekryteringsgrupper, det är något som precis har 
startats. Det är A och O. VFF kan absolut trycka flyers men har de inte de resurser att 
rekrytera personligen som jag precis sa, tror jag inte det kommer bli någon skillnad.     
    

Fia håller med Rosa om att rekryteringen måste bli mer personlig för att locka fler kvinnor till 
domaryrket:     
    
    
Fia:    /.../ att engagera sig, göra någonting, vara fadder, hjälpa till och kanske gå ut till ett lag och 

presentera sig och säga ”hej, det här heter jag, det här dömer jag, skitkul, kom och prova” 
asså sådana små enkla grejer tror jag på.    
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Klara tycker att rekryteringen måste bli mer riktad mot kvinnor:     
    
    
Klara:  /.../ när vi gör reklam för domaryrket för att vi vill att de ska komma och gå den första 

utbildningen, då måste vi ju rikta oss till kvinnor och inte bara män.    
    
    
En annan förändring som flera av domarna tycker ska ske är att synsättet på kvinnliga fotbollsdomare 
måste förändras. De tror att det finns vissa föreställningar om att kvinnor inte passar som domare. 
Detta kan leda till att färre kvinnor lockas till yrket och det bör ändras:     
    
    
Lisa:    Folk säger att kvinnor inte ska döma herrfotboll och att kvinnor är sämre domare. Att de 

inte är lika atletiska, att de inte har lika stora möjligheter och så vidare, men jo det har de 
visst. Folk tror och säger att det är så, men jag anser inte att det är så. Jag tror att det finns 
fördomar som inte stämmer överens med hur det är, det kan vara problemet.     

    
    
Klara:  /.../ också för att jag tror att fördomar och normer säger att det är ett mansyrke. /.../ man 

tänker att de karaktärsdrag som en domare ska ha, ha pondus, att det inte överensstämmer 
med hur en tjej ska vara, det tror jag också spelar roll.     
   

Domarna trycker även på att kvinnor ska ha samma förutsättningar och möjligheter som män, och att 
det måste uppmärksammas bättre:     
    
Moa:    Kvinnorna måste få se att det finns möjligheter, att de kan döma både dam och herr. Alla ska 

ha samma förutsättningar, om en kille och tjej är lika bra ska de kunna döma på samma nivå 
och få samma möjligheter /.../ de måste respektera damdomare lika mycket som 
herrdomare. Även domarförbundet ska ge kvinnorna lika mycket chanser som herrarna.     

    
    
Flera nämner förbättringar i trygghet och sammanhållning. Vissa har nyligen fått en damcoach som de 
hyllar medan andra önskar att få en och är enade om att alla domare skulle behöva en för att få ett bra 
stöd:     
    

Fia:    Fia: Jag tror man behöver ett bra skyddsnät att falla tillbaka på. Det har funnits matcher då 
jag brutit ihop och tänkt ”nä varför gör jag det här”, då är det bra att ha någon som stöttar 
och säger att det inte var så farligt, eller ge tips på hur man ska undvika det nästa gång, hur 
man ska hantera situationen där och då, om man ska skriva anmälan och så vidare.    

    
    

Stina:   Vi har nyligen fått en damcoach, det har inte alltid funnits och det finns liksom en trygghet  
i att det finns och det finns inte överallt heller /.../ då finns det inget att prata med om det 
hänt något och man känner mer förståelse om man har en tjej att prata med det om, som 
kan göra något åt det /…/ jag har pratat med tjejkompisar som dömde ett år men sedan 
slutade, det slutade för att de kände att de inte fick någon feedback och stöd.     

    
    

Anna:     Jag tror det behöver komma in lite fler tjejer i de högre positionerna, typ en ordentlig 
damcoach i varje distrikt, kanske i varje stad för att hjälpa tjejerna. Kanske att det är 
damcoachen i varje distrikt som tillsätter tjejernas matcher.    
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Ett annat medel som tas upp för att öka trygghet och sammanhållning är specifika 
damdomarutbildningar:     
    
Klara:     /.../ sedan vet jag att de i södra Sverige, har specifika damdomarutbildningar, för bara 

damer. Jag tror att man som ung tjej kan tycka att det är skönare. Också känna sig inbjuden 
på ett annat sätt, att det här är bara för mig, de vill verkligen ha mig. För att utbilda och få 
dem att känna sig trygga i sin roll. Dels finns det möjlighet att få hjälp med sparring, 
coachning och få de att bli tryggare i sitt dömande, dels för då träffar man många andra 
damdomare, få byta erfarenheter, stärka varandra och det tror jag är jättebra. Vi har ju inte 
alls det på samma sätt här uppe i norr.    

    
Domarna tycker att det största ansvaret för att förändringar ska ske ligger på fotbollsförbunden och 
domarklubbarna:     
    
Klara:    Jag tror att det där är en jättekomplex grej, en förändring som kommer att ta tid som vi   

måste jobba på. Men eftersom det är så komplext, så räcker det inte med att en enskild 
person ska jobba med det. Jag tror att fotbollsförbundet och domarkomittér måste införa 
saker, hjälpas åt.     
    

Lisa:    

    

Förbundet har stort ansvar. Om förbundet visar att de vill satsa på damdomare kanske fler 
börjar. Domarklubbarna i distrikten måste visa att de har damdomare och att de vill bli 
fler.    

Fia:    /…/ jag tror att Fotbollsförbundet har mycket ansvar men även distrikten. Västerbottens 
Fotbollsförbund tar hjälp av domarkomittéen och domarklubben och de har ju det största 
ansvaret.     

      
Förutom fotbollsförbunden och domarklubbarna, tycker de flesta att alla domare har ett gemensamt 
ansvar för att locka fler kvinnor till att bli domare:    
    
    
Klara:    /.../ sedan handlar det om att vi [domare] alla försöker på sina sätt försöka ändra på ett visst 

förhållningssätt för att jobba mot det där.    

    
Stina:     Jag tycker att allihop inom fotbollen har ansvar. Både de som är jättehögt upp, de som är 

på Allsvensk nivå, de som är på division 6 herrar, division 3 damer. /.../ alla ska vara 
informerade och ska försöka hjälpa till en förbättring.    

    
  
Analys och reflektion    
    
Domarna tror att rätt typ av rekrytering, specifika damcoacher, damdomarutbildningar och mer stöd 
kan vara lösningen på att locka fler kvinnor till domaryrket. Detta kan kopplas till det Ridinger et. al 
(2017) har kommit fram till, att det bland annat behövs fler mentorer och stöd för att rekrytera och 
behålla domare. Vår studie lyfter specifikt fram behovet av kvinnliga coacher och 
damdomarutbildningar.    
   
Det finns en syn på “kvinnan som domare” som domarna tycker behöver förändras, vilket kan liknas 
med Reids (2016) studie, att det finns en förutfattad mening att kvinnliga fotbollsdomare inte kan 
döma och att de ständigt behöver bevisa sin förmåga för att accepteras som domare.     
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Diskussion  
  
I studien framgår det att kvinnliga domare slutar på grund av olika anledningar. Det handlade bland 
annat om brist på stöd då vissa saknar mentorer, coacher eller någon annan inom yrkeskretsen att 
vända sig till. En del domare hade stöd, men det räcker dessvärre inte till för att övertyga dem om att 
fortsätta som domare. En annan faktor till att kvinnliga domare slutar tycks vara dåligt bemötande 
och påhopp av till exempel matchtillsättare, spelare och tränare. Andra mer övergripande anledningar 
till avhopp är tidsbrist, andra intressen och skada. Domare över lag måste tackla utmaningar inom 
yrket, men kvinnliga domare måste troligen tackla några fler. Det finns en norm och en föreställning 
av kvinnan som gör att de måste jobba hårdare för att bli respekterade. De måste även anstränga sig 
mer för att bevisa för matchtillsättarna att de kan döma och klarar av att döma herrar samt i högre 
serier. Precis som Forbes, Edwards och Fleming (2015) beskriver, förekommer påhopp och dålig 
attityd mot kvinnliga domare relativt ofta, men är inbäddad i en bredare kultur av hot och trakasserier 
riktade mot domare i allmänhet. Kvinnorna blir dock även utsatta för sexistiska påhopp, till skillnad 
från männen. Respondenterna har många tankar och idéer kring hur fotbollen bör arbeta för att fler 
kvinnor ska kunna rekryteras och stanna kvar inom domaryrket. Det finns en medvetenhet om att 
problemet är känt i fotbollssammanhang, men att få insatser görs för att en förändring ska kunna ske. 
Det är svårt att påverka läget menar respondenterna och därför behövs allas insatser. Av resultatet 
framgår att respondenterna tror att rätt typ av rekrytering, specifika damcoacher, 
damdomarutbildningar och mer stöd kan vara lösningen på att locka fler kvinnor till domaryrket. Med 
hjälp av ovanstående information anser vi att studiens frågeställningar har besvarats. Stöd och rätt typ 
av rekrytering kan stödjas av tidigare forskning, medan specifika damcoacher och 
damdomarutbildningar lyfts i vår studie till skillnad från tidigare studier.    
    
Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som bidrar till att antalet kvinnliga domare inom 
fotbollen är få. Som våra resultat visar är fotbollen färgad av könsstereotypa normer och 
föreställningar om vad som utgör oskrivna regler och riktmärken för vem som kan betraktas som en 
”riktig” fotbollsdomare. Det innebär att kvinnliga domare inte har en given position inom fotbollen 
utan måste kämpa för acceptans och legitimitet. Kopplat till ett samhällsperspektiv är det också en 
avspegling av hur maktrelationer är kopplade till kön. Women in Football (2014) tydliggör skillnader 
mellan könen. Studien lyfter att kvinnor har lägre kön, blir orättvist behandlade, exkluderade från 
arbetsgrupper och att könet spelar roll. Männen får ofta chefspositioner eftersom deras egenskaper 
anses vara ”bäst” lämpade. Även idrott överlag är mansdominerad. Männen är oftast tränare, det finns 
fler manliga spelare och även fler manliga domare, vilket gör mannen till en norm inom sporten.  
Normer styr och påverkar vem som betraktas och uppfattas som given och självklar som ledare. Reid 
(2016) menar att normen skapar även förväntningar om hur vi ska vara och uppträda i olika 
sammanhang i enlighet till rådande könsnormer. Det innebär att förväntningen ofta innebär att 
kvinnor inte med självklarhet får eller ges access till ledande positioner i idrotten och i samhället i 
stort. Den som avviker synliggörs av normer och om en kvinna befinner sig i en position där hon har 
makt och möjlighet att påverka kan det uppfattas som avvikande och i vissa fall provocerande. Det kan 
också vara en förklaring till att kvinnliga domare i högre utsträckning än män sannolikt upplever en 
större utsatthet inom fotbollen som av tradition kan betraktas som en ”manlig” arena. Det är viktigt 
att idrotten, som utgör ett viktigt socialt sammanhang för en stor del av befolkningen, tar 
jämställdhetsarbetet på allvar. Det gäller inte bara fotbollen utan alla idrottsliga aktiviteter för att 
möjliggöra likvärdiga villkor oavsett kön. Vad som sker på fotbollsplanen sker inte i ett isolerat 
sammanhang utan kan kopplas samman med etiska aspekter på delaktighet och demokrati i en vidare 
betydelse.     
    
De intervjuade domarna tror att det finns vissa föreställningar om att kvinnor inte passar som domare 
och det kan vara en anledning till att det är få kvinnliga domare. Domaryrket är mansdominerat vilket 
kan leda till att fler män än kvinnor söker sig till yrket. En förändring av synen på kvinnliga domare 
skulle kunna bidra till att fler domare stannar kvar inom yrket eftersom majoriteten av problemen 
sannolikt grundar sig i normerna. En kvinnlig domare bör värderas lika högt som en manlig domare 
vilket innebär att rättigheter och möjligheter ska vara densamma.     
    
Resultatet visade att det ofta förekommer påhopp mot domare av olika slag, främst verbala.    
Respondenterna hade accepterat det och såg det som en självklar del att stå ut med i yrket. Detta visar att 
påhopp är normaliserat inom fotbollen, oberoende kön. Därför är det viktigt att lyfta problemet i och med att 
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det inte ses som ett problem. Det är även viktigt att lyfta eftersom påhopp är en bidragande faktor till att 
domare slutar och det behövs ske en förändring.     
    
Resultatet från vår studie skapar en tydlig bild över kvinnliga fotbollsdomares upplevelser och tankar, 
men det är fortfarande en relativt outforskad arena. Därför tycker vi att de behövs utföras fler studier 
inom samma ämne, men mer omfattande. Med det menar vi att det bör göras studier i hela Sverige 
och andra delar av världen. Det kan även vara av värde att inkludera manliga fotbollsdomare i 
framtida studier, för att fånga deras upplevelser och tankar kring ämnet. I studier som inkluderar 
manliga domare bör behandla frågor angående deras syn på kvinnliga domare och deras upplevelser 
av yrket.     
    
Vi hoppas att studien kommer att kunna ge uppslag till hur antalet kvinnliga domare ska kunna 
rekryteras och bibehållas inom svensk fotboll.    
    
Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin som handlar om de processer som formar och förändrar 
människan i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Det 
idrottspedagogiska problemområdet behandlar olika aspekter av lärande, utbildning, fostran, 
socialisation, organisering, ledning, undervisning och andra påverkansprocesser. Frågor inom 
området kan behandla varför och hur vissa kunskaper, värderingar och färdigheter uppstår, samt 
vidmakthålls och förändras inom och mellan individer, grupper och generationer (Umeå universitet, 
2019). Denna studie berör det idrottspedagogiska forskningsfältet eftersom den beskriver hur 
kvinnliga domare kan påverkas av attityder och normer inom fotbollen. Studien innefattar också 
domare som har slutat med yrket vilket kan kopplas till hur människor formats och förändrats inom 
idrottens område.     
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Metoddiskussion    
   
Intervjuguiden innehöll mestadels öppna frågor vilket gjorde att vi kunde få väldigt olika svar på 
samma fråga. Det innebar både för-och nackdelar. En fördel var att vi inte ledde respondenterna åt 
något speciellt håll. Däremot kunde svaret beröra något helt annat än det område vi ville ha åsikter 
om. Deltagarna i studien fyllde kriterierna väl, däremot hade vi gärna velat ha både fler deltagare och 
en större andel icke-aktiva domare, för att få en mer omfattande bild. Till en början fokuserade vi 
endast på domare i Västerbotten, men det var problematiskt att få ihop tillräckligt stort antal 
deltagare för studien. Därav inkluderade vi även domare i Västernorrland. Eftersom studien endast 
berör dessa två län kan resultatet bara tala för den delen av Sverige. Resultatet talar inte heller för alla 
domares upplevelser och är endast ur kvinnornas perspektiv, vilket bör has i åtanke.     
    
Hälften av intervjuerna genomfördes via ett fysiskt möte och andra hälften via telefon. Vi önskade att 
endast ha fysiska möten, kvalitén skulle höjas av att få med till exempel kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. Vid ett telefonmöte är det svårare att styra intervjun, det kan vara svårt att avgöra när 
nästa fråga ska ställas. Respondenten kan även vara ofokuserad i och med att den kan göra annat 
under intervjun. På grund av tidsbrist och avstånd fanns inte möjligheten att genomföra alla 
intervjuer fysiskt. Det kan dock ha bidragit till en trygghet för individerna som genomförde intervjun 
via telefon i och med att det förekom en del känsliga frågor som kan upplevas tuffa att svara på.     

    
När vi sökte efter tidigare studier att ha med i uppsatsen upplevde vi det svårt att finna studier av 
relevans till vårt forskningsämne. Studier om kvinnliga fotbollsdomare finns i liten utsträckning vilket 
innebar att vi fick även fick välja studier som innefattade andra mansdominerade sporter för att få en 
tillräcklig bredd av tidigare forskning.     
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Bilaga 1. Intervjuguider    
Intervjuguide 1 - Domare som är aktiva    
    
Introduktion om vilka vi är och syftet med intervjun. Kort etisk information om anonymitet, 
användning av data och datalagring.    
    
Var noga med att ställa uppföljningsfrågor, till exempel “hur tänker du då?” och “kan du ge ett 
exempel?”. Summera vad intervjupersonen sagt för att därefter kunna fråga “har jag uppfattat dig 
rätt?”.    
    
Tema 1 – Bakgrund    
1. Vill du berätta lite om dig själv?     
2. Har du haft någon egen spelarkarriär? Hur ser din idrottsbakgrund ut?    
3. Hur kommer det sig att du började som domare? Hur ser din domarbakgrund ut?    
Med/motgångar?    
4. Hur manga ̊ ar har du d̊   ömt fotboll?    
5. På vilka nivåer har du dömt fotboll, vilken division dömer du idag?    
6. Hur ofta dömer du fotbollsmatcher?    
    
Tema 2 - Utmaningar de kvinnliga domarna måste tackla i sitt yrke 1.   
Vilka förväntningar hade du på domaryrket?     
2. Hur upplever du yrket nu? Har förväntningarna besvarats?    
3. Hur upplever du att det är att vara kvinnlig domare? Är det skillnad jämfört manliga domare? Hur?    
4. Hur blir du bemött i din roll som domare? Av andra domare, spelare, tränare och publik?     
5. Har du blivit diskriminerad, dåligt behandlad, kränkt etc som domare? Hur? Hur ofta?     
6. Hur blir du påverkad av sådana situationer?     
7. Hur hanterar du en situation då du blivit diskriminerad etc?     
    
Tema 3 - Varför befintliga kvinnliga domare slutar med yrket och hur de ska stanna kvar/bli 
fler     
1. Vad tror du att det är som gör att kvinnliga domare slutar?     
2. Har du någon gång funderat på att sluta som domare? Varför?     
3. Vilka förändringar tror du måste ske för att fler kvinnor ska fortsätta som domare?    
4. Vad ser du som den svåraste utmaningen i att rekrytera kvinnliga domare?     
5. Vilka tycker du har störst påverkan och borde ha ansvar för att dessa förändringar ska ske? Ex 

fotbollförbund, föreningar osv?     
6. Vet du om de på något sätt idag jobbar för att att förändra situationen - motverka avhopp, motverka 

dåligt bemötande, locka fler kvinnor etc? Hur följs det upp?    
7. Hur tror du att fler kvinnor ska lockas till yrket?    
8. Vad är det som gör att du har stannat kvar inom yrket?     
    
Tema 4 – Avslut    
1. Har du något du vill tillägga?    
Tack för att du tog dig tid!    
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Intervjuguide 2 - Domare som har slutat    
    
Introduktion om vilka vi är och syftet med intervjun. Kort etisk information om anonymitet, 
användning av data och datalagring.    
    
Var noga med att ställa uppföljningsfrågor, till exempel “hur tänker du då?” och “kan du ge ett 
exempel?”. Summera vad intervjupersonen sagt för att därefter kunna fråga “har jag uppfattat dig 
rätt?”.     
    
Tema 1 – Bakgrund    
1. Vill du börja med att berätta lite om dig själv?     
2. Har du haft någon egen spelarkarriär? Hur ser den ut?    
3. Hur kommer det sig att du började som domare? Hur ser din domarbakgrund ut?    
4. Hur manga ̊ ar dömde du fotboll?̊     5. På vilka nivåer har du dömt fotboll?    
6. När du var aktiv, hur ofta dömde du fotbollsmatcher?    
    
Tema 2 - Utmaningar de kvinnliga domarna måste tackla i sitt yrke 1.   
Vilka förväntningar hade du på domaryrket?     
2. Hur upplevde du att det var att vara kvinnlig domare? Var det skillnad jämfört manliga domare? 

Hur?    
3. Hur blev du bemött i din roll som domare? Av andra domare, spelare, tränare och publik?     
4. Har du blivit diskriminerad, dåligt behandlad, kränkt etc som domare? Hur? Hur ofta?     
5. Hur blev du påverkad av sådana situationer?     
6. Hur hanterade du en situation då du blev diskriminerad etc?     
    
Tema 3 - Varför befintliga kvinnliga domare slutar med yrket och hur de ska stanna kvar/bli 
fler     
1. Hur kommer det sig att du slutade som domare?    
2. Vad tror du att det är som gör att kvinnliga domare slutar?    
3. Vad ser du som den svåraste utmaningen i att rekrytera kvinnliga domare?     
4. Vilka förändringar tror du måste ske för att fler kvinnor ska fortsätta som domare? Vad krävs för att 

ska vara kvar?    
5. Vilka tycker du har störst påverkan och borde ha ansvar för att dessa förändringar ska ske? Ex 

fotbollförbund, föreningar osv?     
6. Vet du om de på något sätt idag jobbar för att att förändra situationen - motverka avhopp, motverka 

dåligt bemötande, locka fler kvinnor etc? Hur följs det upp?    
    
Tema 4 – Avslut    
1. Har du något du vill tillägga?    
Tack för att du tog dig tid!    
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Bilaga 2. Informationsbrev     
Informationsbrev     
    
Hej .. namn!     
    
Vi heter Elin Johansson och Josefine Dahlberg och läser Idrottsvetenskap vid Umeå universitet och 
skriver just nu en kandidatuppsats. Studien genomförs i samverkan med Västerbottens    
Fotbollsförbund och kommer att genomföras med intervjuer under veckorna 17-18. Vi fick ditt namn 
genom Alexandra Nord, som arbetar för VFF, hon talade gott om dig och sa att du var en bra person 
för vår studie! Vi skulle väldigt gärna vilja intervjua dig!     
    
Intervjun kommer att beröra din erfarenhet som kvinnlig domare, tankar om varför kvinnliga domare 
är så få och hur de ska bli fler. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. Du bestämmer själv tid och om 
den ska ske vid ett möte eller via telefon. Den information som Du lämnar kommer att behandlas 
säkert och förvaras så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Vi hoppas att du vill delta, det 
skulle vara jätteroligt och väldigt givande för studien!      
    
Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer 
att presenteras i form av en muntlig presentation vid opponering med andra studerande på det 
Idrottsvetenskapliga Programmet samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt 
och godkänt kommer det att finnas publicerat i en databas vid Umeå universitet. Inspelningarna och 
den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet 
att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.     
     
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 
motivering.     
    
Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss.    
    
Med vänliga hälsningar    
Elin och Josefine    
    
Elin Johansson    
07x-xxxxxxx    
    
Josefine Dahlberg    
07x-xxxxxxx    


