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Abstract 
Det råder domarbrist bland Sveriges ishockeydomare. Medan allt fler äldre och rutinerade 

domare väljer att sluta lyckas man inte rekrytera nya och fylla upp de vakanta platser som 

uppstår. Tidigare forskning visar att det främst är nya och yngre domare som tidigt i sin 

karriär väljer att sluta döma, ofta pga. aggressiva spelare och ledare. Samtidigt vittnar 

ansvariga förbund och domare om ett allt hårdare klimat på och kring isen för domarna.  

 

Den här undersökningen fokuserar på Sveriges distriktsdomare och ämnar undersöka om 

aktiva domare överväger att sluta pga. hot och våld, och om detta hänger ihop med hur 

arbetssituation ser ut som domare. Studien har även kartlagt hur den psykosociala 

arbetsmiljön ser ut för Sveriges distriktsdomare. 

 

Undersökningen har genomförts med en kvantitativ ansats där samtliga distriktsdomare i 

Sverige har fått möjlighet att svara på en enkät. Data har sammanställts i SPSS och olika 

korstabeller varvas med citat från domare och slutligen presenteras en linjär regressionsanalys 

över vilka faktorer som påverkar om domarna överväger att sluta pga. hot och våld.  

 

Resultatet visar på att nästan 70% av domarna upplever sin arbetssituation som hotfull och 

våldsam i någon grad. Det framkommer även att av de som upplever hot och våld så har 

nästan hälften någon gång övervägt att sluta döma.  

 

Den ökade domarbristen måste angripas ur flera vinklar för att stoppa den nedåtgående trend 

som råder. 

 

Keywords: Ishockeydomare, Psykosocial arbetsmiljö, Hotfull och våldsam arbetssituation, 

krav-kontroll-stödmodellen, KASAM, domarbrist.  
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Inledning 
Idrotten i dagens samhälle är starkt förknippad med en mängd olika företeelser som kroppsligt 

lidande, spänning, personlig och social identitet, traditionella ideal och till och med fusk och 

våld. Idrotten ger tillfälle att leva ut känslor och aggressioner, som kan leda till ett bättre 

bemästrande av stressfulla och känsloladdade situationer, men samtidigt leda till ett våldsamt 

och aggressivt beteende (Nyberg 2001). 

 

För att idrott ska finnas så behövs individer som bedömer och reglerar idrottarnas aktiviteter 

så att uppsatta regler följs. Inom lagidrott är detta domare. Hockeysverige brottas med ett stort 

problem på domarsidan. Domarna som vart med i flera säsonger och dömer på distriktsnivå 

väljer att sluta. Samtidigt är de nya som kommer in för unga för att ersätta de som slutar rakt 

av (Nilsson 2015). För att lyckas bibehålla en hög kvalitet på domarna krävs det att man dels 

lyckas behålla de kompetenta och utbildade domare som redan finns i organisationen. För att 

ta steg mot att lyckas med detta så behövs mer information kring deras arbetsmiljö. Det finns i 

skrivande stund utredningar gjorde kring den fysiska arbetsmiljön (Helsen & Bultynck 2004, 

Krustrup & Bangsbo 2001) men inget kring den psykosociala. I en intervju med SVT 

beskriver dåvarande ordförande i Funktionärs kommittén Region Norr Mattias Tärnestål att 

han ser en negativ trend, ”där domarkåren blir allt äldre och många slutar, medan vi i 

Funktionärs kommittén har misslyckats med att locka de yngre killarna och tjejerna som 

sluter spela att börja döma” (Tärnestål, SVT). Han belyser även i intervjun att han inte vet 

exakt varför det råder en domarbrist, men han tror att det kan bero på de ökade glåporden mot 

domare från spelare och läktaren. För att kunna rekrytera fler ishockeydomare krävs det ett 

omfattande arbete att skapa ett bättre rykte kring domarskapet, men även för att behålla de 

befintliga (Nilsson 2015). Johansson (2015) skriver om hur 14 % av alla domare upplever 

rädsla i sin roll. Hon menar att det finns en risk att det blir ännu färre domare om miljön 

upplevs som hotfull och beskriver vidare att arbetsmiljöfrågan är en fråga som måste angripas 

ur flera vinklar och tar ställning mot den arbetsmiljö som råder. Ett fortsatt hårdare klimat på 

isen kan sannolikt i framtiden försvåra rekryteringen av framtida domare. Konsekvensen av 

detta blir bland annat ökade reskostnader för lag som inte kan använda sig av domare i sitt 

närområde. Matcher kan dessutom komma att behöva ställas in eller spelas på "oattraktiva" 

tider för att klara domartillsättningen. Redan idag tvingas domare ta flera matcher per dag för 

att seriematcher ska kunna genomföras. Utöver detta finns det en risk att en domarbrist 

innebär att kompetensen på våra domare i våra högsta serier sjunker, vilket kan devalvera 

värdet på "produkten ishockey", skriver förbundet i pressmeddelandet (Johansson 2015).  
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Det är rimligt att denna problematik går att relatera till domarnas arbetsmiljö, och att de ökade 

glåporden, påhoppen och upplevda hoten och våldet mot domare kan leda till en sämre 

psykosocial arbetsmiljö. Psykosocial arbetsmiljö är ett vedertaget och väl använt begrepp i 

arbetslivsforskningen, främst när det handlar om att förklara problem som stress och ohälsa 

(Abrahamsson & Johansson, 2013). Författarna lyfter fram att psykosocial arbetsmiljö handlar 

om ett samspel mellan människan och omgivningen och även hur vi påverkas av den, 

utvecklas av och inte minst utvecklar den. Den psykosocial arbetsmiljön är omfattande och 

gäller vid individens samtliga interaktioner med alla delar i arbetet. Abrahamsson & 

Johansson (2013) menar att det inte går att skilja på en fysisk och en psykisk arbetsmiljö, utan 

att människan alltid möter arbetsmiljön som en helhet.  

 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i hälsoläget på arbetsplatsen för domare. En god 

arbetsmiljö bör vara fri från hot och våld för att bidra till en hälsofrämjande arbetsplats. En 

hälsofrämjande arbetsplats definieras av Hultberg (2007) som ett begrepp som involverar 

flera olika delar som till exempel strategisk ledning, styrdokument, kultur, ledarskap och 

hälsofrämjande aktiviteter. Hultberg (2007) menar att det är helheten av delarna som leder till 

en bra arbetsmiljö. För att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö radar Hultberg (2007) upp 

fem punkter, krav, inflytande i arbetet, socialt stöd, mening i arbetet och belöning. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om den psykosociala arbetsmiljön påverkar om 

distriktsdomare i Sverige har övervägt att sluta döma på grund av hot och våld.  

 

För att uppfylla syftet så kommer arbetet ta utgångspunkt i tre frågeställningar:  

 
- Påverkar de krav och den kontroll domare har över sin arbetssituation huruvida de har 

funderat på att sluta på grund av hot och våld?  
- Har socialt stöd från kollegor och/eller närmsta chef betydelse om domarna har 

funderat på att sluta på grund av hot och våld? 
- Har känsla av sammanhang betydelse för huruvida ishockeydomare har funderat på att 

sluta döma på grund av hot och våld? 
 

 

Bakgrund 
Syftet med innehållet i bakgrunden är att öka förståelsen för vad en domare är, vilken roll 

denne spelar i idrotten och vikten av att de finns. Vidare ges en bakgrund om hot och våld på 

arbetsplatsen och vad det leder till. 

 

Domare 
Idrottsdomare har varit en omtvistad roll inom professionell- och amatöridrott sedan 1870-

talet när tävlingsandan inom idrotten tog sin början på riktigt. Introduktionen av 

idrottsdomare gav upphov till en kontinuerlig utveckling av rollen inom idrotten. En domare 

blev snabbt två eller tre och modellen med flera domare är fortfarande aktuell i ett flertal 

idrotter i dagsläget inklusive ishockey, fotboll, basket m.fl. (Baldwin 2008).  

 

Domare fyller en kritisk funktion inom både amatör och professionell idrott. Dock är det en 

ofta baktalad och kontroversiell roll. Idrottsdomare får ofta utstå fientlighet, inte bara från 

spelarna utan även från tränare, åskådare och media (Baldwin 2008). Eftersom lagidrott blir 

alltmer professionell och ställer högre krav på spelarna, så blir spelarna mer krävande när det 

gäller spelets regler och ställer högre krav på dem vars roll det är att upprätthålla reglerna. Det 

i sin tur leder till en ökad press på idrottsdomare att ständigt leverera felfria prestationer. Allt 

oftare riktas strålkastarna mot domaren för att belysa felaktiga beslut och lyfta kritik på hur 
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domaren kritiskt har påverkat matchen (Mascarenhas, Collins & Mortimer 2005). Detta kan 

påverka arbetsmiljön och leda till att domare upplever en sämre psykosocial arbetsmiljö.  Det 

är därför viktigt att identifiera vilka domare som ligger i riskzonen för att drabbas av de 

negativa konsekvenser en dålig psykosocial arbetsmiljö kan leda till. Detta har betydelse när 

det kommer till att arbeta proaktivt och försöka hindra att domare handlar i riskzonen vilket 

eventuellt leder till att vi på sikt tappar engagerade och kompetenta domare.   

 

Hot, våld och oro på arbetet 
Hot och våld förekommer dagligen i det svenska arbetslivet. Ingen bransch kan anses helt 

förskonad, men vissa yrkeskategorier och branscher är mer utsatta än andra 

(Arbetsmiljöverket u.å.). Till dessa hör till exempel arbetsgrupper som har direkt kontakt med 

människor där aggressiva handlingar eller hot inte är ovanligt. Även hot och/eller kränkningar 

på internet via e-post eller sociala medier är inte ovanligt och kan leda till ohälsa för den som 

drabbas. 

 

Arbetsmiljöverket (u.å.) beskriver hur oro för att bli utsatt för hot och våld på sin arbetsplats 

är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt. De menar att det lönar sig att 

arbeta förebyggande genom att införa rutiner kring situationer som kan uppstå där det 

förekommer hot och våld. Vidare menar Arbetsmiljöverket att en utsatt riskgrupp är 

yrkesgrupper som har mycket direktkontakt med människor.   

 

Folkesson (et al. 2002) menar att eftersom en domare måste kunna hantera spelare såväl som 

tränare så hamnar denna yrkeskategori i riskgruppen. Författarnas studie visar att den främsta 

oron bland domare är att bli utsatt för fysiskt eller verbalt våld. Effekterna av denna oro kan 

leda till negativa effekter på domarnas koncentration, prestation, motivation och kan leda till 

att de börjar ifrågasätta sina egna beslut. Vidare så framkom i studien att de mindre erfarna 

domarna och/eller yngre påverkas mer av hot och våld än de mer erfarna och äldre (Folkesson 

et al. 2002).   

 

Simmons (2006) menar att det är vardag för domarna att få deras beslut ifrågasatta på ett 

aggressivt sätt. Spelare, tränare, föräldrar och publik försöker ofta påverka besluten som tas 

på banan. Han menar dock att det finns lite forskning på området, och man vet inte när det 

blev accepterat att vara aggressiv mot domaren, vart den aggressiva kulturen kommer ifrån, 

vilka resurser olika domare använder för att hantera hotfulla situationer eller allra minst 
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förhållandet mellan domarna som blir utsatta för de aggressiva handlingarna och deras 

intresse att fortsätta döma.  

 

Aggressiva spelare, ledare och publik tillsammans med en dålig syn på domarens säkerhet och 

ett dåligt arbete för att behålla befintliga domare är de främsta orsakerna till att domare slutar. 

Problemet återfinns främst bland de lägre divisionerna och ungdomsidrotten men sprids även 

uppåt i seriesystemet (Simmons 2006).  

 

 

Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer tidigare forskning inom området psykosocial arbetsmiljö, modeller 

för att mäta psykosocial arbetsmiljö och metoder för att hantera svåra och komplexa 

situationer presenteras. Det som presenteras här är den fakta som ligger till grund för den 

utformade enkäten och det resultat som presenteras nedan.  

 

Psykosocial arbetsmiljö  
Begreppet psykosocial arbetsmiljö är inte alltid helt enkelt att definiera, men något enkelt 

förklarat så handlar det om en individs upplevelse av sin arbetssituation, och kan på en 

övergripande nivå delas upp i krav och resurser i arbetet (Sverke et al. 2016). Weman-

Josefsson & Berggren (2013:74) definierar psykosocial arbetsmiljö som ”De aspekter i 

arbetet som ställer krav på våra mentala resurser som kan relateras till den arbetande 

människans psykiska resurser och sociala behov”. De psykosociala kraven syftar till de 

psykologiska, kvantitativa, kognitiva eller emotionella krav som ställs på en individ i sitt 

arbete. Dessa krav kan ta sig i uttryck genom till exempel komplexa arbetsuppgifter, tidspress, 

otydligheter i arbetet eller ett tvång att hålla tillbaks sina egna känslor. Resurserna handlar om 

individens möjligheter till inflytande och kontroll över sin arbetssituation, socialt stöd, 

återkoppling och möjligheter till utveckling (Arbetsmiljöverket 2016). De krav som ställs i en 

viss situation kan upplevas som stimulerande och givande för en individ kan samma krav 

uppfattas som övermäktiga för en annan. Hur en individ tolkar situationen handlar om en 

mängd faktorer, såväl individuella som till exempel personlighet, preferenser och erfarenheter 

som situationella som till exempel vilka resurser som finns att tillgå för att hantera de krav 

som ställs (Sverke et al. 2016).  
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För att vetenskapligt undersöka vad som kännetecknar arbetsmiljön, och studera hur olika 

arbetsmiljöfaktorer hänger samman med arbets- och hälsorelaterade utfall, används olika 

metoder. Vissa metoder försöker mäta den objektiva arbetsmiljön, till exempel genom externa 

expertbedömningar av krav i arbetet. Andra metoder fokuserar på att fånga en individs 

upplevelser och tolkning av arbetsmiljön, i många fall med hjälp av enkäter (Sverke et al. 

2016). Enkätstudier genomförs ofta genom att man utgår ifrån en eller flera teoretiska 

modeller som beskriver de centrala aspekterna i arbetsmiljöfrågan. I många modeller som 

används är de krav som ställs på arbetstagaren en viktig komponent. Krav kan beskriva 

tempot och intensiteten en arbetstagare måste arbeta (Karasek & Theorell 1990). French & 

Caplan (1972) beskriver krav som tvådelad, där ena delen handlar om kvantitativa krav som 

till exempel arbetstakt, den andra delen handlar om kvalitativa krav, som svårighetsgrad på 

arbetet. Vidare finns det forskare som menar att kraven alltid måste utgå ifrån den specifika 

situation som ska undersökas och således inte bör specificeras på förhand (Demerouti et al. 

2001).  

 

Gemensamt för samtliga modeller är att de sätter kraven/ansträngningen i relation till andra 

faktorer. Ett generellt antagande för samtliga modeller är att höga krav inte nödvändigtvis 

påverkar arbetsmiljön negativt, så länge som de är förenade med tillräckliga resurser och/ 

eller belöningar (Sverke et al. 2016).  

 

Det ställs höga krav på domare (Mascarenhas, Collins & Mortimer, 2005) och frågan är om 

de krav / den ansträngning som krävs sätts i relation till andra faktorer som till exempel, 

tillräckliga belöningar och mycket stöd. Eftersom en idrottsdomare oftast syns när hen har 

tagit ett ifrågasatt beslut och man vill lyfta kritik på hur denne har påverkat matchen. Baldwin 

(2008) skriver om hur sportjournalister gärna överdriver beskrivningen av en händelse, ofta är 

extra kritisk mot domaren och gärna lägger in egna värderingar i sin text. Han lyfter även hur 

flera olika grupper ofta riktar kritik mot domaren och att dessa faktorer gemensamt bidrar till 

stress och oro för domare. För att fortsätta ha tillräckligt många kompetenta domare så bör 

kontinuerliga undersökningar göras kring idrottsdomares psykosociala arbetsmiljö.  

 

Krav-Kontroll-Stödmodellen 
Karasek utvecklade krav- och kontrollmodellen som senare vidareutvecklades med stöd som 

motvikt till krav och kontroll i krav-kontroll-stödmodellen av Karasek och Theorell (1990). 

Modellen är känd för att användas vid skattning av den psykosociala arbetsmiljön, till 

exempel stress. Enkelt beskrivet handlar teorin om att stress tär på individens krafter och 
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resurser och uppkommer om det ställs höga krav i arbetet samtidigt som möjligheten att 

påverka sitt arbete är liten. De som arbetar i den här kategorin arbetar med ett så kallat 

högstressarbete och har visat sig öka risken för sjukskrivningar (Karasek & Theorell 1990). 

Theorell (2012) menar att när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön ska man i så stor 

mån som möjligt ägna sig åt at minska höga krav och stärka kontrollen i arbetet i ett led att 

minska risken för till exempel utmattning eller sömnproblem. Stressforskningsinstitutet (u.å.) 

menar att kontroll-faktorn ibland kan benämnas som beslutsutrymme och menar att det är ett 

bättre ord som beskriver vad som mäts.  

 

Stressforskningsinstitutet (u.å.) lyfter fram fyra olika modellsituationer som man kan placera 

in arbetsgruppen i, beroende på hur mycket beslutsutrymme, hur mycket stöd och krav som 

ställs på individerna. Den värsta situation man kan hamna gällande den psykosociala 

arbetsmiljön är den ”iso-spända” situationen, ett spänt arbete med avsaknad av stöd. På 

motsatt sida har vi den ideala situationen där individen upplever en hög grad av 

beslutsutrymme, mycket stöd och rimliga krav på arbetet i relation till de stöd och 

beslutsutrymme som finns.  

 

 
Figur 1. Krav-kontroll-stödmodell – Karasek & Theorell (1990). 

 

KASAM  
Larsson & Nilsson (2002) beskriver i sin studie om fotbollsdomare hur en stor anledning till 

att många domare börjar döma är en personlig del, ofta handlar det om deras personliga 

begränsningar i karriären som fotbollsspelare och att engagera sig som domare är ett sätt att 

behålla kontakten med idrotten.   

 

Känslan av sammanhang, förkortat till begreppet KASAM är en teori som grundades av 

Antonovsky (1991) och är ett salutogent synsätt som tar utgångspunkt i forskning av faktorer 
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som påverkar hälsa, även kallade generella motståndsresurser. Antonovsky (1991) beskriver 

hur det är känslan av sammanhang i tillvaron som får människor att klara utmaningar och 

håller individer friska. Hur väl individen klarar att hantera svårigheter och stress varierar 

beroende på graden av KASAM som de upplever.  

 

Modellen KASAM består av tre delkomponenter; begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet 

och dessa delar tillsammans utgör en helhet av modellen. Antonovsky (1991) menar att dessa 

tre komponenter är ”oupplösligt sammanflätade”.  

 

Grundkomponenten i KASAM är enligt Antonovsky begriplighet. Han definierar begriplighet 

som ” Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad 

och tydlig snarare än som brus – dvs kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig” – 

Antonovsky (1991:44).  

 

När en individ med hög känsla av begriplighet stöter på överraskningar eller oförutsägbara 

händelser försöker denne att ordna och förklara detta för sig själv. Detta trots att det kan 

handla om obehagliga och oönskade händelser som till exempel dödsfall eller misslyckanden 

(Antonovsky 1991).  

 

Komponenten hanterbarhet handlar om att se livets händelseförlopp som erfarenheter samt att 

anse sig ha resurser att möta livets utmaningar. Vid en svag känsla av hanterbarhet kan en 

individ känna sig som en olycksfågel, ett offer för omständigheterna med en liten möjlighet 

att påverka sin livssituation. Motsatsen är personer som har en stark känsla av hanterbarhet 

och de upplever ofta livets skeenden som erfarenheter och utmaningar.  

 

Den sista komponenten i KASAM är meningsfullhet. Antonovsky betraktar begreppet som en 

motivationskomponent och som den viktigaste av de tre ovan nämnda. Att som individ 

uppfatta olika situationer och områden i livet som viktiga, engagerande och värda att investera 

känslomässiga engagemang i tyder på en stark känsla av meningsfullhet (Antonovsky 1991).  
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Figur 2. De tre sammanflätade komponenterna i KASAM – Antonovsky (1991). 

 

Metod 
I nedan skrivna kapitel kommer arbetets premisser presenteras, vilka metoder jag använt mig 

av och en argumentation om varför detta har varit rätt väg att gå. Arbetets etiska aspekter 

kommer även att lyftas upp och förklaras.  

 

För att besvara syftet så kommer jag arbeta utifrån följande modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Olika sätt att motverka att domare ska sluta pga. hot och våld.  

 

Datamaterialet 
Det material som ligger till grund för denna undersökning baserar sig i en enkät (Se bilaga C). 

Enkäten konstruerades utifrån inspiration av Prevent (2016) för att mäta psykosocial 

arbetsmiljö. Prevents enkät reviderades och utformades för att vara anpassad för målgruppen, 

domarnas villkor och förutsättningar samt ett antal frågor som kom att användas som 

kontrollvariabler i ett senare skede lades till.  

Upplevd oro, hot och 
våld 

Krav-kontroll-stödmodellen 

KASAM 

Överväger att sluta döma 
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Enkäten är uppbyggd efter nio huvudrubriker, Arbetsbelastning, Arbetsorganisation, 

Handlingsutrymme, Ledarskap, Stöd, Kunskaper & utveckling, Övriga frågor, Allmänna 

domarfrågor och Övrigt. Under varje huvudrubrik ställdes fem till tio påståenden kopplade 

till huvudrubriken i fråga. Huvudrubrikerna har en direkt anknytning till den psykosociala 

arbetsmiljön utifrån de teoretiska referensramar som presenterats under teorigenomgången. 

Påståendena under de åtta första huvudrubrikerna har svarsalternativ av Likertskale-typ, där 

det finns en skattningsskala med fyra svarsalternativ. Svarsalternativen är ett till fyra där ett 

står för ”Instämmer inte alls” och fyra för ”Instämmer helt” (Bryman 2011). Den nionde 

rubriken med ”Övrigt” innehåller endast en fråga med öppet svarsalternativ, detta för att 

möjliggöra för argumenterande och mer djupgående svar, vilket är omöjligt vid 

svarsalternativ av Likert-typ (Svenning 2003). Det öppna svarsalternativet öppnade upp för en 

djupgående del av min rapport, där direkta citat kan hämtas och användas.  

 

Innan enkäten skickades ut, genomgick den en pilotstudie. Syftet med en pilotstudie är att 

utesluta eventuella tolkningsproblem i frågorna samt kontrollera att påståendena är korrekt 

ställda och svarsalternativen fungerar (Ejlertsson 2005). Piloten genomfördes med två på 

förhand utvalda före detta ishockeydomare, en kollega från Personalvetarprogrammet som 

tillsammans med min handledare för uppsatsen främst kontrollerade påståendena och 

huruvida svarsalternativen fungerade. Pilotstudien föll väl ut och ledde till ett par mindre 

förändringar i utformningen av påståendena, några påståenden togs bort och en ny rubrik med 

”Allmänna domarfrågor” lades till med ett flertal frågor som är direkt riktade mot domarnas 

bakgrund och tankar kring dömningen.   

 

Enkäten genomfördes med hjälp av ”Google forms” som är ett enkätprogram som låter en 

utforma kapitel, påståenden och svarsalternativ efter egna preferenser. Programmet är 

dessutom gratis vilket passade bra utifrån de resurser som fanns tillgängliga för studien. 

Denscombe (2009) lyfter fram två huvudsakliga fördelar med användandet av en webbaserad 

enkät. För det första besparas mycket arbete i bearbetningsfasen då den insamlade data kan 

exporteras direkt till Excel och vidare till SPSS. För det andra passar den efter de ekonomiska 

resurser som studien hade, då en internetenkät inte genererar några kostnader för till exempel 

porton, kuvert och papper. Denscombe (2009) menar även att det finns forskning som tyder 

på att svarsfrekvensen eller innehållet i svaren inte skiljer sig nämnvärt mellan fysiska enkäter 

via post och de som fylls i på internet.  
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Urval 
Nilsson (2015) skriver om hur det flesta domare som slutar, dömer på distriktsnivå. Domare 

på distriktsnivå är även den kategori där absolut flest domare återfinns. Nilsson menar att det 

handlar om att få de som går den första utbildningen att fortsätta och sedan få de på 

distriktsnivå att fortsätta längre. Därför har jag valt att göra ett målstyrt urval där de domare 

jag misstänker är mest utsatta ska undersökas, nämligen distriktsdomare i Sverige. Hade ett 

urval med samtliga hockeydomare använts, finns risken att resultatet blir missvisande för 

distriktsdomarna som jag ämnade undersöka, då till exempel elitdomare i SHL har dömandet 

som ett heltidsjobb medan distriktsdomare dömer vid sidan av en annan huvudsaklig 

sysselsättning. Målstyrt urval är något som Bryman (2011) beskriver som ett strategiskt urval. 

Principen med målstyrda urval är en ambition att med studiens syfte i utgångspunkt göra ett 

urval av personer som i någon mån har kunskap om, eller är berörda av det studien avser att 

undersöka.  

 

För att få tillgång till samtliga distriktsdomares E-mailadress kontaktades domaransvarig på 

Svenska ishockeyförbundet. Han var mycket medgörlig och efter författandet av ett 

missivbrev (se Bilaga A) som innehåller en kortare bakgrund till studien, studiens syfte samt 

information om de forskningsetiska principerna skickades brevet och enkäten ut via 

hockeyförbundets email till samtliga 938 distriktsdomare i Sverige. Sju dagar efter det första 

utskicket kontrollerades antalet svar som var 351 som motsvarade svarsfrekvensen 37,4. Ett 

påminnelsebrev (se Bilaga B) skickades till samtliga respondenter, denna gång med ett 

angivet stoppdatum som sattes två veckor efter det första utskicket. Dagen efter stoppdatumet 

togs enkäten ned, och det slutgiltiga svarsantalet var 441 och svarsfrekvensen slutade därmed 

på 46,9.  

 

 

Variablerna 
Den beroende variabel som är återkommande i resultatet skapades under revideringen av 

enkäten för att mäta om Sveriges distriktsdomare övervägt att sluta döma pga. hot och våld. 

Den beroende variabeln menar att resultatet av denne är fenomenet som ska förklaras med 

hjälp av oberoende variabler. Den beroende variabeln har ställts som en fråga i enkäten med 

en fyrgradig skala. Svaret har sedan kodats om enligt samma premisser som övriga svar, där 

medianen har agerat brytpunkt. Att koda om variabeln där svarsalternativ ett och två hade 

skapat ett svar, och tre och fyra ett gjordes inte eftersom även om respondenten inte 
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instämmer helt med påståendet, har tanken ändå slagit respondenten att sluta döma pga. hot 

och våld. 

 

Undersökningens oberoende variabler har varit den psykosociala arbetsmiljön, med krav-

kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell 1990) och KASAM (Antonovsky 1991). Utöver 

dessa modeller har kontrollvariabler som i vilken region som domarna dömer, hur många år 

de dömt och om de upplever sin arbetssituation som hotfull och våldsam. 

 

De oberoende variablerna har skapats genom att göra index av huvudrubrikerna från enkäten. 

till exempel har de gemensamma svaren från frågorna under rubriken arbetsbelastning skapat 

Krav-kategorin. De gemensamma svaren från handlingsutrymme har skapat kontroll och stöd 

har förblivit stöd. KASAM variabeln har skapats genom summan av frågorna; ”Jag är stolt 

över att jobba på min arbetsplats” och ”Mina arbetsuppgifter är meningsfulla och intressanta”. 

Variabeln om respondenterna upplever sin arbetssituation som hotfull och våldsam har 

skapats genom summan av frågorna; ”Jag har ett arbete som är fritt från hot och våld” och 

”Jag har ett arbete som är fritt från påfrestande konflikter”. 

 

Eftersom den grundläggande utgångspunkten vid statistiska analyser är att bestämma 

sambandet mellan två eller fler variabler. I det här fallet är en linjär regressionsanalys det 

mest användbara verktyget (miljostatistik u.å.).  

 

Analysmetod 
Sammanställning och databearbetning har utförts i statistikprogrammet SPSS. SPSS är ett 

program skapat just för att behandla och analysera kvantitativa data. Exporten från Google 

forms till SPSS skedde enkelt via Google sheet, där data klistrades in för att sedan laddas ned 

och importeras till SPSS.  

 

I SPSS har jag analyserat data genom att använda mig av frekvenstabeller, korstabeller och 

avslutat med att göra en linjär regression. Index har skapats efter frågornas kategorier för att 

enklare sammanställa resultatet. För att enklare kunna kategorisera svarsalternativen har 

svarsalternativen kodats om till två variabler. För att hitta brytpunkten i materialet har 

medianen använts. Frekvenstabeller har använts för univariata analyser, där en variabels 

fördelning inom olika kategorier studerats. Korstabeller har använts för bivariata analyser, där 

sambandet och korrelationen mellan två variabler har studerats. Ett samband mellan två 

variabler handlar om hur den oberoende variabeln (X) påverkar den beroende variabeln (Y). 
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För att säkerställa kvalitén på studien har ett signifikanstest gjorts. Om P<0,05 är resultatet 

statistiskt signifikant. Statistiskt signifikant förklarar att resultatet kan generaliseras till 

populationen och inte enbart förekommer i datamaterialet.  

 

Avslutningsvis har en linjär regression skapats, där en regression har varit med hela 

materialet, en med enbart de som upplever hot och våld. De som är kodade som noll i 

datamaterialet är listade som referens.   

 

Bedömningen av etik 
Enligt Bryman (2011) finns det fyra grundläggande etiska aspekter att ha i åtanke när det 

kommer till studier.  

 

Informationskravet – Jag informerade samtliga personer som svarade på enkäten om studiens 

syfte och att deras deltagande är frivilligt. Detta gjordes i det missivbrev som skickades ut 

med mail där även den internetbaserade enkätens länk fanns. I samma brev informerades de 

om vad deras svar skulle användas till, vilket är enbart denna studie och således uppfylldes 

även nyttjandekravet. Samtyckeskravet uppfyller jag per automatik då enkäten genomförs 

online och respondenterna själva registrerar sina svar. Vidare kommer konfidentialitetskravet 

och för att uppfylla även detta svar utformades frågorna så att ingen ska kunna identifiera vem 

som svarat vad, och skulle något av svaren från fritextfrågan sticka ut så pass att denne kunnat 

identifieras skulle jag sett till att svaret avidentifierats tillräckligt i rapporten för att säkerställa 

anonymitet.  
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Resultat 
Studiens resultat kommer att presenteras enligt följande; först kommer en presentation om 

hur arbetssituationen som distriktsdomare i Sverige presenteras. Följt av en kartläggning av 

den psykosociala arbetsmiljön och vad som påverkar om Sveriges distriktsdomare överväger 

att sluta döma pga. hot och våld. Statistik från enkäten kommer varvas med svaren från 

fritextfrågan och kopplingar till den teoretiska grund som presenterats ovan.  

 

 

Domare, en utsatt och kontroversiell roll 
Domare fyller en kritisk roll inom idrott, såväl amatör som professionell. Utan domaren blir 

det inga matcher och utan matcher så kommer idrotten dö ut. Domare får ofta utstå en 

fientlighet från bland annat tränare, spelare, åskådare och media (Baldwin 2008). Denna 

fientlighet kan uppfattas som en hotfull stämning och bidra till en tappad motivation att 

fortsätta döma.  

 

 
Figur 4. En tabell som presenterar domare som upplever hot och våld och huruvida de 

övervägt att sluta döma pga. det. Lite mindre än 1% av respondenterna valde att inte svara 

på denna fråga. 

 

Vi kan i figur 4 utläsa att ungefär hälften av de domare som upplever hot och våld på sin 

arbetsplats har någon gång övervägt att sluta döma pga. hot och våld. Det överensstämmer 
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med Folkessons (et al. 2002) resonemang om hur en oro över hot och våld leder till en 

minskad motivation. Arbetsmiljöverket (u.å.) belyser hur hot och våld kan leda till en sämre 

arbetsmiljö. En domare lyfter fram;  

 

” Hotfulla situationer har blivit vanligare dom senaste säsongerna. Själv blivit attackerad i 

korridoren.” 

 

Johansson (2015) beskriver hur arbetsmiljön och det hårdnande klimatet på isen måste 

angripas ur flera vinklar och ett kollektivt ställningstagande måste tas mot den nuvarande 

arbetsmiljön. En domare berättar; 

 

”De senaste åren har stämningen på och kring planen och ishall samt attityden från spelare, 

tränare och publik blivit väldigt otrevlig. Det känns som att det blir värre och värre för varje 

säsong. Jag vet inte om jag dömer fler säsonger efter denna, känner att det håller på att spåra 

ur.”  

 

Den psykosociala arbetsmiljön 
Den psykosociala arbetsmiljön beskrivs som en individs upplevelse av sin arbetssituation, och 

kan något förenklat delas upp i krav och resurser i arbetet (Sverke et al. 2016). De krav som 

författarna beskriver kan handla om komplexa arbetsuppgifter som individen ställs inför, till 

exempel; ta svåra beslut ute på isen, hantera ett struligt och otrevligt lag eller tidspressen att 

hinna med att döma fler matcher än man egentligen har tid med pga. den rådande 

domarbristen. En domare berättar;  

 

”Pga. av att det är enorm domarbrist och detta i sin tur har bidragit till att vi i div 2, Region 

Syd tvingats döma 4-5matcher i veckan har jag nu helt enkelt valt att avsluta dömningen. Det 

blir inte kul att köra runt i södra Sverige så mycket för att döma. Kan vara värt att nämna”  

 

De resurser som Arbetsmiljöverket (2016) lyfter fram som viktiga handlar om individens 

möjligheter till inflytande och kontroll över sin arbetssituation, socialt stöd, återkoppling och 

möjligheter till utveckling.  

 

Bland Sveriges distriktsdomare upplever 63% en låg kontroll över sin arbetssituation. Vidare 

visar enkäten hur 40,5% av respondenterna upplever ett bra stöd från sina kollegor och 

chefer/arbetsledare. En domare berättar;  
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”Jag tycker att sammanhållningen i gruppen och själva uppgiften är helt fantastiskt, medan 

ledarskapet och organisationen är rent horribel. Det gäller genom stora delar av 

domarsvergie och inte bara distriktsnivå.” 

 

Medan en annan berättar om ledningen; 

 

”Jag har varit en stolt domare i flera år. Men ju längre upp i systemet man kommer ju mindre 

respekt får vi från ledningen. Om man yttrar en negativ åsikt som går mot ledningen är det 

vida känt att man kan hamna i blåsväder genom att förlora matcher eller få minskade chanser 

att kliva uppåt i systemet. Det visas även dålig respekt mot hur våra livspussel ska gå ihop då 

vi förväntas döma oavsett om vi kan eller inte. Vi kan "kryssa" oss men även där vida känt att 

man kan hamna i blåsväder om man kryssar sig mer än 1–3 dagar i månaden (framförallt på 

helger då man ibland vill vara ledig).” 

 

Gällande återkoppling anser 79% av respondenterna att de får dåligt med feedback från sin 

närmsta arbetsledare/chef. Domare berättar;  

 

” Det är de nya domarna som behöver mest coachning som får minst coachning. ” 

 

” Finns stora möjligheter genom bättre domarcoaching!” 

 

” Det som funkar aldra sämst är granskning och information från ansvariga, hade de funkat 

som på en vanlig arbetsplats hade den varit uthängd i media för länge sedan och haft facket 

efter sig.” 

 

Det framkommer även att hälften av respondenterna anser att de har goda möjligheter till 

utveckling inom domaryrket.  

 

Krav-kontroll-stödmodellen 
En känd modell för att mäta den psykosociala arbetsmiljön är Krav-kontroll-stödmodellen av 

Karasek & Theorell. Enligt Karaseks & Theorells (1990) modell bör arbetstagare uppleva 

rimliga krav, en hög kontroll och högt stöd för att hamna i en ideal arbetssituation.  
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Figur 5. En procentuell fördelning av hur Sveriges distriktsdomare upplever sin 

arbetssituation enligt Krav-kontroll-stödmodellen.  

 

I figur 5 kan vi utläsa hur de som upplever en hög kontroll i sin arbetssituation som domare 

även upplever ett högt stöd från ledning, oavsett de krav som ställs på dem. Enligt 

stressforskningsinstitutet (u.å) kan en ”ideal” arbetssituation uppstå även om individen 

upplever höga krav på sig själv.  

 

Det vi kan utläsa i den ovan presenterade figuren är att även om de som upplever en hög 

kontroll upplever ett högt stöd är det en minoritet av respondenterna. Ungefär två tredjedelar 

upplever en låg kontroll och således även ett lägre stöd medan enbart en tredjedel hamnar i en 

ideal arbetssituation. Sammanfattningsvis upplever en majoritet av Sveriges distriktsdomare 

en sämre psykosocial arbetsmiljö med låg kontroll i sin arbetssituation med lågt stöd från 

ledningen. Endast 6,4% upplever den optimala arbetssituationen med låga krav, en hög 

kontroll och ett högt stöd.  
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Figur 6. En procentuell fördelning över det upplevda stöd som finns hos domarna jämfört 

med de som övervägt att sluta pga. hot och våld.  

 

I figur 6 kan vi utläsa hur ungefär två tredjedelar av de som övervägt att sluta döma pga. hot 

och våld även upplever ett lågt stöd från närmsta chef. Detta går att jämföra med att nästan 

hälften av de som inte övervägt att sluta pga. hot och våld upplever ett högt stöd. Resultatet 

visar på det forskningen (Hultberg 2007) visar på att socialt stöd är något positivt som bidrar 

till en mer hälsofrämjande arbetsplats.  

 

KASAM 
Tidigare forskning visar att den bakomliggande anledning till att många börjar döma är att de 

söker ett sätt att behålla kontakten med idrotten (Larsson & Nilsson 2002). De vill fortsätta 

känna en känsla av sammanhang med den idrott man ofta växt upp med. Antonovsky (1991) 

beskriver att känslan av sammanhang i tillvaron får människor att klara utmaningar och håller 

individer friska. För att domare ska lyckas och drivas till att fortsätta är det således viktigt att 

de känner att uppgiften är begriplig, hanterbar och framförallt meningsfull.  
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Figur 7. En procentuell fördelning över den upplevda känslan av sammanhang jämfört med 

de som övervägt att sluta pga. hot och våld. 

 

I figur 7 kan vi utläsa att av dem som övervägt att sluta döma pga. hot och våld så upplever 

lite färre än hälften även en låg känsla av sammanhang. Det som sticker ut är att av dem som 

inte övervägt att sluta så upplever nästan två tredjedelar en hög känsla av sammanhang. Dock 

verkar inte känslan av sammanhang påverka nämnvärt huruvida domarna har övervägt att 

sluta, eftersom bland dem som övervägt att sluta pga. hot och våld så är det fortfarande fler 

som upplever en hög känsla av sammanhang, än en låg. En domare berättar;  

 

”Kamratskapen är dock stark med mycket vettiga individer som domare. Den delen är jag 

mycket stolt att vara en del av.” 

 

Det framkommer dock i fritextsvaren att det råder en åldershierarki, där den yngste domaren 

ska utföra extra arbetsuppgifter, serva de äldre domarna och bistå med utrustning som tejp, 

fotboll för uppvärmning mm. En domare berättar;  

 

”Jag tycker det är fantastiskt att vara ishockeydomare men det absolut sämsta med det är 

pennalismen. Är man yngst ska man göra ditt eller datt. Jag vet inte om det härstammar från 

att många aktiva kommer från lärlingsyrken där det praktiseras men det finns ingen seriös 

arbetsgivare som hade accepterat den kulturen. Det är ju helt sjukt att man ska straffa och 

håna nya, yngre kollegor.” 
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Vad påverkar om Sveriges distriktsdomare överväger att sluta döma pga. hot 

och våld? 
Tabell 1. En linjär regression över vilka faktorer som påverkar huruvida Sveriges 

distriktsdomare har övervägt att sluta döma pga. hot och våld. Modell ett är en referens med 

enbart Krav/kontroll inlagt. I modell två är urvalet samtliga respondenter och i modell tre 

presenteras en regression av de som upplever sin arbetssituation som hotfull och våldsam.  

 

 

 Modell1 
                    

Modell2 Modell 3  
(Constant) 1,536 1,366 1,064 
Krav/kontroll    
Låg krav/kontroll (ref)    
Hög krav/kontroll -0,063 -0,002 -0,009 
Stöd    
Lågt stöd (ref)    
Högt stöd  -0,061 -0,029 
KASAM    
Låg KASAM (ref)    
Hög KASAM  0,013 -0,017 
Dömt antal år    
1-2år (ref)    
3-5år  0,07 0,148 
6-10år  0,117 0,183 
10år eller fler  0,148 0,253* 
Hot och våld    
Upplever hot och våld (ref)    
Upplever ej hot och våld  -0,173*  
Oro    
Upplever ej oro (ref)    
Upplever oro  0,33* 0,376* 
Dömer i region    
Syd (ref)    
Norr  0,075 0,077 
Öst  0,017 0,068 
Väst  0,046 0,083 

 

  *  P <0,05  
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Är man intresserad av att undersöka sambandet mellan två eller fler variabler som har ett 

kausalt samband där variabel Y beror på nivån av variabeln X, kan en regression användas 

(Miljostatistik u.å.).  

 

Modell 1 är en bivariat analys där vi inte konstanthåller för någon variabel. Fokus är på om de 

domare som övervägt att sluta döma pga. hot och våld och hur dessa upplever kraven och 

kontrollen i sin arbetssituation. Vi kan se att till en väldigt liten del så påverkar en hög känsla 

av krav och kontroll domare att inte sluta.   

 

Modell 2 är en multipel modell, vars syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar om 

domare som övervägt att sluta döma pga. hot och våld. Användandet av en multipel modell 

ger oss möjligheten att se vilka av variablerna som påverkar hur mycket samt om de har en 

statistisk signifikans eller ej. Vi kan utläsa att krav/kontroll fortsatt har en väldigt liten 

påverkan, medans faktorer som att domaren upplever en oro påverkar till väldigt stor del att 

de överväger att sluta döma pga. hot och våld. Vi kan utläsa att de som inte upplever hot och 

våld till mindre del har övervägt att sluta döma pga. just det. Vi ser även att ju längre domare 

har dömt, desto vanligare är det att de har övervägt att sluta döma pga. hot och våld. Ett 

positivt resultat i figuren ovan, innebär att variabeln till större del påverkar att domarna har 

övervägt att sluta döma pga. hot och våld medans ett negativt visar på det motsatta.  

 

Modell 3 är även det en multipel modell, vars syfte är att se om de oberoende variablerna 

påverkar resultatet annorlunda när urvalet enbart är de domare som upplever sin 

arbetssituation som hotfull och våldsam. Det vi kan utläsa är att stöd inte påverkar fullt lika 

mycket som den upplevda oron eller hur länge domaren har dömt. Vi kan se att de domare 

som dömt i mer än tio år och upplever sin arbetssituation som hotfull och våldsam till mycket 

större grad övervägt att sluta döma.  

 

I figuren kan vi utläsa hur endast fyra svarsalternativ upplevs som statistiskt signifikanta. Är 

P <0,05 innebär det att till 95% sannolikhet återfinns inte resultatet enbart i urvalet utan i hela 

populationen.   
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Analys & Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag analysera och diskutera det resultat som framkommit under 

undersökningen. I delar av det här kapitlet kommer jag varva mina egna tankar med 

resultatet och de bakomliggande teorierna. Jag kommer försöka dra slutsatser och komma 

med förslag för åtgärder och framtida forskning.  

 

Det resultat som framkommit från den enkät som genomförts visar att många av Sveriges 

distriktsdomare upplever sin arbetssituation som domare som hotfull och våldsam. Att nästan 

70% av respondenterna delar denna upplevelse är oroväckande, och det som är än värre är att 

nästan hälften av dessa har övervägt att sluta döma pga. av just hot och våld. Skulle nästan 

halva Sveriges distriktsdomarkår sluta döma skulle regionerna få det extremt svårt att tillsätta 

domare, som är en kritisk roll för att matcherna ska kunna spelas. Det är dock 

anmärkningsvärt att lyfta att det enbart är ungefär 50% som har svarat på enkäten, och det 

tenderar ofta att vara de som är mer kritiska som tar sig tid att svara.  

 

Resultatet visar att domarna som upplever en hotfull och våldsam arbetssituation ofta hamnar 

i en ond cirkel med försämrad koncentration, prestation och motivation (Folkesson et al. 

2002). Genomför domarna sämre matcher pga. av den försämrade koncentrationen och 

prestationen riktas strålkastarna ännu en gång mot denne för att belysa den kritiska inverkan 

individen haft på matchen (Mascarenhas, Collins & Mortimer 2005). Det är rimligt att tolka 

att en hotfull och våldsam arbetssituation och ett hårdnande klimat på isen leder till en sämre 

arbetsmiljö och vi riskerar att stå utan domare om inga förändringar görs.  

 

Psykosocial arbetsmiljö 
En angreppsvinkel på problemet bör vara att förbättra den psykosociala arbetsmiljön för 

domare. Vardagen för domare kantas av svåra och snabba beslut på isen, bråkiga spelare och 

tränare, en busvisslande publik och påhopp på de beslut som fattas. Enligt de resurser som 

Arbetsmiljöverket (2016) presenterat för en god psykosocial arbetsmiljö, så är kontroll över 

sin arbetssituation en faktor. Detta är dock något många domare inte upplever, utan de 

beskriver hur de lever under en tidspress där de förväntas döma 4-5matcher i veckan, långa 

resor och riskera att bli bestraffade om man yttrar negativa åsikter mot ledningen eller tar ut 

för mycket ledighet, främst under helger. Många anser dock att de krav som ställs är rimliga. 

Resultatet från enkäten visar att ämnet bestraffning är återkommande i fritextfrågan för att 

domare uttalar sig negativt, lägger in mycket frånvaro eller kommer på kant med fel personer 
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och många upplever en utsatthet från ledningens sida. Här bör en dialog upprättas, där man 

gemensamt sätter upp riktlinjer och regler för hur kritik ska framföras, hur ledighet läggs in 

och konflikter hanteras.  

 

Det som däremot är väldigt oroande är att hela 79% av respondenterna menar på att de får 

dåligt med feedback från sin närmsta arbetsledare/chef, och många domare lyfte fram i 

fritextfrågan att de anser att; coaching/granskning är något som funkar väldigt dåligt och att 

det är domarna som behöver mest coaching, som får det minst. Men de menar även att här 

finns det stora möjligheter att förbättra mycket, främst utvecklingsmässigt men även ur ett 

stöttande perspektiv genom större fokus på coaching hos nya och satsande domare.  

 

Det som framkommit i undersökningen är att 57,5% av respondenterna upplever ett lågt stöd, 

och domare har vittnat i fritextfrågan om hur de utsatts för uthängningar i media, stått inför 

tuffa situationer och inte fått något stöd/återkoppling från närmsta chef/arbetsledare.  

 

Sammanfattningsvis gällande den psykosociala arbetsmiljön är det ledarskapet som bör 

förbättras. Det behöver vara närvarande ledare som finns nära tills hand när strålkastarna 

riktas mot domarna för att belysa deras negativa påverkan på matcher. Ett närvarande 

ledarskap med återkommande coachning skulle eventuellt leda till en minskad oro över att 

döma vissa lag eller i vissa ishallar, då det finns ett ytterligare stöd på plats. En uthängning i 

media kanske är lättare att hantera om din chef/arbetsledare har sett situationen och kan 

bekräfta att du agerat rätt. 

 

KASAM 
Att domare känner en tillhörighet med idrotten är knappast en nyhet, och detta bekräftas av 

b.la. Larsson & Nilsson (2002). När Antonovsky (1991) skriver om meningsfullhet känner sig 

många domare prickade, då det är just det många strävar efter, en meningsfull roll i den idrott 

man älskar. Många som känner den här tillhörigheten upplever även en begriplighet över att 

svåra situationer kan uppstå, och kan ofta genom en reflexivitet förstå varför det blev som det 

blev. Resultatet tyder på att många domare även upplever en hanterbarhet i sin roll som 

domare, även om detta just är den mest utsatta delen, då spelare, tränare och publik mer än 

gärna trycker ner och ifrågasätter domarnas beslut. I enkäten framkommer även att många 

upplever en åldershierarki, där den yngste i domarteamet ska utföra vissa saker, bestraffas och 

”tryckas ner så långt i skridskorna som det bara går” (Anonym domare).  
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Även om det framkommer i undersökningen att många domare upplever en hög känsla av 

sammanhang misstänker jag att just denna typ av pennalism kan vara en av flera 

bakomliggande orsaker till varför så många nya och/eller yngre domare försvinner. En annan 

kan vara likt en domare beskriver, att många yngre domare ”testas” av tränare/spelare i laget 

för att se hur mycket press denne klarar av, medans de äldre och mer rutinerade domarna som 

ofta har hunnit bygga upp en relation till laget i fråga slipper detta. Dock med detta sagt har 

många positiva kommentarer ramlat in kring kamratskapen och sammanhållningen som 

domarkåren har. 

 

Vad påverkar om domare har övervägt att sluta döma pga. hot och våld 
Det som går att utläsa från studiens resultat är att det är ett flertal faktorer som påverkar 

huruvida en domare har övervägt att sluta döma pga. hot och våld. Vi kan utläsa hur faktorer 

som upplevda krav och kontroll påverkar lite, medans stöd har en stor påverkan. Vi kan se hur 

en känsla av sammanhang gör att domare vill börja döma, men den verkar påverka mindre när 

det handlar om att sluta döma. Vi kan även se att antal år man dömt i påverkar, och det vittnar 

även fritextsvaren om. Ett antagande som kan påverka kan även vara att domare som dömt i 

fler år, också tenderar att vara äldre och enklare kan hantera svåra situationer. Resultatet visar 

på att ”learning by doing” är det som applicerats när det kommer till att hantera svåra 

situationer, och ju mer erfaren du är, desto mer erfarenhet att hantera detta har du samlat på 

dig.  

 

Vi ser även i resultatet att den upplevda oro som beskrivits tidigare har absolut största 

påverkan till att domare överväger att sluta döma pga. hot och våld, tätt följt av de som 

upplever sin arbetssituation som hotfull och våldsam. Ett aktivt arbete med närvarande 

ledarskap med stöd och feedback till domarna antyder resultatet är viktigt för att minska och 

kanske till och med eliminera den oro som förekommer.   

 

Slutsatser 
När jag bestämde mig för att utföra just denna undersökning klev jag in med en ryggsäck fylld 

med förutfattade meningar om hur resultatet skulle se ut. Jag måste dock säga att det inte 

riktigt stämmer överens med mina förutfattade meningar. Jag har själv dömt i mer än 10år, 

och hört mycket snack i samband med matcher, under bilresor, på domarkurser om hur dåligt 

vi domare har det. Resultatet visar absolut på att det finns stora förbättringsområden för att 

lyckas behålla våra kompetenta och engagerade domare, och inte minst för att lyckas attrahera 
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nya domare. Men med detta sagt visar ändå resultatet på att det finns en stark sammanhållning 

i gruppen, där en majoritet upplever dömandet som något positivt. Jag misstänker att om fler 

hade sett detta som ett rent arbete, hade resultatet sett annorlunda ut. Men svaren från enkäten 

visar att många dömer för att det är roligt eller av flera olika anledningar, och det är väl just 

det att det är en hobby, där du får ha kontakt med den sport som så många älskar, där du får 

umgås med ofta likasinnade och härliga kollegor som dessutom ger betalt som gör att så 

många ändå väljer att fortsätta döma trots bristerna. En domare berättar; ”Jag dömer inte för 

pengarna, men hade jag inte fått betalt hade jag inte gjort det”. 

 

För att få färre domare att överväga att sluta pga. hot och våld måste vi fortsätta arbeta med 

kulturen på och kring isen. Vi måste ta ställning mot den hotfulla och våldsamma miljö som 

upplevs, vi måste sätta stopp för att spelare och ledare ska få bete sig hur de vill på och vid 

sidan av isen, som kan leda till att domare slutar vara orolig över dömandet. Att ta ställning är 

svårt eftersom det är många som anser att ”det är en del av spelet”, men det accepteras inte på 

kontoret eller andra arbetsplatser, så varför ska det accepteras på en idrottsplats? 

 

Med detta sagt vill jag avrunda denna studie med att citera ett svar från enkäten.  

 

” Min domarkarriär har nästan pågått i 10 år både som domare i ishockey och fotboll. Att 

vara domare är det roligaste som finns anser jag, det är ett jobb som är roligt att gå till. Men 

frågan är vilket annat jobb finns det där du som arbetstagare går till jobbet och blir 

förolämpad med könsord, förnedrad och hånad för att du gör ditt jobb. Jag vet att det inte är 

mot mig som person jag blir kallad nedvärderande saker, utan de förolämpade orden är mot 

min roll som domare. Skulle dessa saker som sägs mot oss domare accepteras om någon 

säger det på det kontor du jobbar på, eller om du jobbar som lärare och föräldrar skriker 

könsord efter dig? Jag tror aldrig det hade accepterats men för oss som är domare i svensk 

idrott hör det till vardagen.  

Personligen förstår jag att spontana reaktioner sker men det stannar nästan aldrig till 

spontant utan det fortsätter oftast genom en hel match eller till och med till efter matchen. 

Detta måste få ett stopp, detta gör så att unga domare slutar att döma. Utan domare i svensk 

idrott blir det ingen idrott, men ändå får detta fortsätta ske mot yrket som domare.  

Att vara domare är något jag älskar att göra men tycker jag om det så mycket att jag ska 

acceptera att bli kallad könsord, bli idiotförklarad och bli hånad? 
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Tänk gärna på detta, om ni vill att svensk idrott ska kunna fortsätta vara det mest underbara 

intresse som finns, för att om detta fortsätter i framtiden kanske svensk idrott blir utan 

domare.”   

 
 
 
 
 

Metoddiskussion 
I det här kapitlet ska studiens tillvägagångssätt diskuteras, där jag kommer lyfta fram för- 

och nackdelar med hur jag gjort, vilka kommentarer som framkommit i enkätens 

frisvarsfråga. Av pedagogiska skäl kommer samma rubriker som metodkapitlet att användas. 

 

Datamaterialet 
Ett första steg när jag beslutat mig för att använda mig av en enkät, var att undersöka hur 

andra gjort liknande undersökningar. Det finns en uppsjö av olika enkäter att hitta på internet, 

men valet föll tillslut på ett företag, Prevent, som hade goda omdömen, en lagom lång enkät 

och de gav sitt godkännande för andra att använda sig av den. Andra enkäter hade säkerligen 

kunnat användas som grund och resultatet hade blivit detsamma.  

 

Jag reviderade sedan enkäten för att anpassa den efter domaryrket och här har jag dock fått 

mycket feedback från de som genomfört undersökningen att många, tvärtemot vad vi tänkte, 

uppfattade många av frågorna som ”luddiga” och att det var otydligt om frågorna syftade på 

deras situation i arbetet eller deras situation som domare. Här får jag ta åt mig av kritiken och 

i efterhand så skulle jag varit tydligare med att samtliga frågor i enkäten syftade på 

arbetssituationen som domare. Jag förstår att det kan vara svårt att applicera en enkät 

anpassad för en arbetsplats till sitt domarskap, men detta var min ursprungstanke, och jag vill 

med den få upp ögonen för den verklighet vi domare lever i, detta oavsett om vi dömer för att 

det är kul, ser det som ett jobb eller karriärväg eller om vi har andra motiv bakom.  

 

Vidare har respondenter efterfrågat både ett femte svarsalternativ i likert-skalan som 

symboliserar en ”mitt” där man är varken eller. Andra har efterfrågat ett ”vet inte” alternativ. 

Min tanke med att använda en fyrgradig skala är att samtliga skulle behöva ta ställning till hur 

man verkligen upplever situationen. Min erfarenhet säger att det är enkelt att placera sig i 

mitten om man känner sig osäker, men med den fyrgradiga skalan tvingas du verkligen tänka 
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till och ta ett beslut. Det blir även enklare att analysera och göra något vettigt med materialet 

om det framgår tydliga ställningstaganden i svaren. Gällande ”vet inte” alternativet hade det 

varit ett bra alternativ nu när så många upplevde en otydlighet i frågorna, men när frågorna 

utformades och pilotstudien genomfördes trodde jag aldrig att det skulle upplevas så otydligt 

och därför ville jag, som nämnt ovan att respondenterna skulle ta ställning. 

 

Gällande antalet respondenter får det ses som godkänt. Inom samhällsforskning ska man vara 

nöjd med en svarsfrekvens på 40%. Min föll slutligen på 46,9, så även om det hade varit 

önskvärt med fler respondenter så är jag nöjd att nästan hälften tog sig tid att svara. Det var ett 

bra beslut att skicka ut påminnelsebrevet som höjde svarsfrekvensen med nästan 10%. 

Däremot är det viktigt att komma ihåg att det oftast är de som är mest kritiska som tar sig tid 

att svara, och med ett så stort bortfall som 50% så kan resultatet vara aningen missvisande. 

 

Urval 
Eftersom ursprungsidén var att göra en kvalitativ undersökning var även den första tanken att 

göra ett klusterurval och enbart undersöka distriktsdomare i Västerbotten. När det bestämdes 

att det blev en enkät som skulle användas som datainsamlingsmetod beslutades det i samråd 

med min handledare och kollegor att urvalet borde breddas ut och föll således på samtliga 

distriktsdomare i hela Sverige. Detta eftersom distriktsdomare i Västerbotten skulle innebära 

ett knappt datamaterial som kunde bli svårt att arbeta med om det blev ett stort bortfall i 

svarsfrekvensen.  

 

Variablerna 
Att välja beroende och oberoende variabler var en svår uppgift, då mycket var spännande och 

visade på olika saker. Den beroende variabeln föll på om domaren har övervägt att sluta döma 

pga. hot och våld. Denna variabel blev återkommande i bearbetningen och har körts mot de 

oberoende variablerna för att se vad som påverkar, och vad som inte gör det. Frågan hade 

dock kunnat breddas ytterligare, genom att till exempel utformas som ”domare som övervägt 

att sluta döma pga. arbetssituation” för att fånga upp ytterligare dimensioner istället för enbart 

hot och våld. Som resultatet visar på, spelar oro en stor roll även om den inte direkt går att 

koppla till hot och våld. 

 

Gällande de oberoende variablerna föll valet på kända och beprövade modeller som kunde 

förklara den psykosociala arbetsmiljön, Krav/kontroll/stöd och KASAM. Att valet föll på 
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dessa var naturligt och grundtanken bakom undersökningen gällande den psykosociala 

arbetsmiljön hela tiden. Något jag velat komplettera i efterhand hade varit fler frågor att 

koppla till Ansträngning/belöning modellen för att kunna använda ytterligare en modell som 

används för att mäta psykosocial arbetsmiljö.  

 

Användandet av kontrollvariabler som vilken region domarna dömer i, hur länge de har dömt 

var intressant och upplevd hot och våld var av vikt för att se vad som påverkar, och hur 

mycket. Användandet av fler kontrollvariabler hade varit möjligt, där jag personligen saknade 

varför de dömer. Utformandet av den frågan där ett alternativ var flera av svarsalternativen 

gjorde det svårt att använda den frågan, då en majoritet av respondenterna dömde av flera 

olika anledningar, dock framgick inte vilka.  

 

Analysmetod 
Det svåraste med bearbetningen av den data som insamlats var att bestämma vars gränsen 

skulle gå när svarsalternativen kodades om till två eller tregradiga skalor. Till en början 

delades spridningen i tre, och tregradiga skalor användes. Dock märkte jag fort att antalet 

respondenter i vissa av skalorna ofta blev väldigt få, vilket kan bero på det relativt lilla 

datamaterial jag arbetat med.  

 

Så den fyrgradiga skalan skulle göras om till två svarsalternativ, här prövades både att 

använda svarsalternativ 1–2 som en grupp samt 3–4 som en. Vid en handledarträff fick jag 

tips av min handledare att använda mig av medianen som gränsvärde istället. Jag körde 

samma resultat med denna indelning i ett par variabler och resultatet visade inga jättestora 

skillnader, men metoden kändes mer beprövad och således fortsatte indelningar på detta sätt.  

 

Att använda SPSS för att analysera och bearbeta data föll naturligt, då det är det program som 

varit återkommande under min tid på universitet. Programmet behärskar även samtliga 

funktioner som krävdes för att bearbeta den data som samlats in. 
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Bilagor 
 

Bilaga A - Missivbrevet 
Hej, jag heter David Palmgren och skriver just nu min C-uppsats på Personalvetarprogrammet 

vid Umeå universitet. Du får detta mail idag eftersom du säsongen 18–19 har dömt som 

distriktsdomare vid något av våra distrikt i Sverige.  

  

Jag dömer själv och upplever ett problem kring vår psykosociala arbetsmiljö och tänkte därför 

ta tillfället i akt att undersöka hur det verkligen ser ut för oss domare. Därför ber jag om din 

tid att svara på den här enkäten för att hjälpa mig kartlägga hur den psykosociala arbetsmiljön 

ser ut för distriktsdomare i Sverige. Enkäten beräknas ta ca 10 minuter, men svaren kommer 

förhoppningsvis bidra till något som varar längre än så. 

  

Dina svar kommer enbart att användas till min undersökning, du kommer vara helt anonym 

och du kan välja att inte svara på en viss fråga eller avbryta när du vill under enkäten.  

  

Jag hoppas du tar dig tid att hjälpa mig, hjälpa oss domare. 

 

Länk till enkäten: https://forms.gle/agwaCth15z2TmdNu5 

  

Med vänlig hälsning 

David Palmgren 

David.palmgren1991@gmail.com 

076–8117682 
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Bilaga B - Påminnelsebrevet 
Hej, 

 

Förra måndagen fick ni ett mail med uppmaningen att svara på en enkät gällande den 

psykosociala arbetsmiljön för oss distriktsdomare.  

 

Jag har fått in många svar men hoppas med den här påminnelsen att få in fler. Den här 

undersökningen utgör huvuddelen i arbetet i min kandidatuppsats och därför är just Ditt svar 

viktigt för mig, men även för alla domare.  

 

Jag dömer själv och upplever ett problem kring vår psykosociala arbetsmiljö och tänkte därför 

ta tillfället i akt att undersöka hur det verkligen ser ut för oss domare. Därför ber jag om din 

tid att svara på den här enkäten för att hjälpa mig kartlägga hur den psykosociala arbetsmiljön 

ser ut för distriktsdomare i Sverige. Enkäten beräknas ta ca 10 minuter, men svaren kommer 

förhoppningsvis bidra till något som varar längre än så. 

 

Om du redan har svarat på enkäten kan du bortse från denna påminnelse och vill 

samtidigt tacka dig för din medverkan! Jag vill även passa på att tacka för all feedback 

som ni har mailat / sms:at och ber om ursäkt att jag inte svarat. Jag tar feedbacken på 

största allvar och kommer redogöra för den i min rapport. Rapporten kommer finnas 

tillgänglig för alla när den är färdig i slutet av Maj. 

  

Dina svar kommer enbart att användas till min undersökning, du kommer vara helt anonym 

och du kan välja att inte svara på en viss fråga eller avbryta när du vill under enkäten.  

  

Jag hoppas du tar dig tid att hjälpa mig, hjälpa oss domare. 

 

Länk till enkäten: https://forms.gle/agwaCth15z2TmdNu5 

  

Med vänlig hälsning 

David Palmgren 

David.palmgren1991@gmail.com 

076–8117682 

 



38 
 

Bilaga C - Enkäten 
 

Arbetsbelastning 

 

1. Jag dömer så många matcher som känns acceptabelt för mig. 

2. Jag kan själv påverka hur många matcher jag dömer.  

3. Jag har tillräckligt med tid för att döma matcherna.  

4. Jag hinner med mina matcher utan att prioritera bort annat. 

5. Jag har inga psykiska påfrestande arbetsuppgifter.  

6. Jag tycker att andras krav på mig är acceptabla (exempelvis domarkollegor, tillsättare, 

funktionärskommiten) 

7. Jag vet vad som krävs av mig i dömningen. 

 

Arbetsorganisation 

 

1. Vi har tydliga mål från Svenska ishockeyförbundet. 

2. Jag vet på vilket sätt mina arbetsuppgifter bidrar till organisationens mål. 

3. Jag vet vilket ansvar och vilka befogenheter jag har. 

4. Det finns tillräckligt många kollegor med rätt kompetens för att kunna utföra ett bra 

arbete.  

5. Antalet matcher kan variera och arbetet är omväxlande. 

6. Vi har meningsfulla arbetsplatsträffar. 

 

Handlingsutrymme 

 

1. Jag har tillräckligt med befogenheter för att lösa mina arbetsuppgifter. 

2. Det finns möjlighet för mig att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras. 

3. Jag kan påverka förändringar som berör mina arbetsuppgifter. 

4. I mitt arbete kan jag använda mina kunskaper och förutsättningar. 

5. Jag har tillräckligt med handlingsutrymme när jag samarbetar med andra för att utföra 

mina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 

 

Ledarskap 

 

1. Jag vet vem min närmsta chef/arbetsledare är. 
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2. Jag får tillräckligt stöd av min närmaste chef/arbetsledare. 

3. Jag får vid behov tillräckligt med handledning i mitt arbete.  

4. Jag vet vad min chef/arbetsledare förväntar sig av mitt arbete.  

5. Jag får regelbundet återkoppling från min chef/arbetsledare på hur jag har utfört mina 

matcher.  

6. Jag har en chef/arbetsledare som behandlar mig med respekt.  

7. Min chef/arbetsledare tar tag i och hanterar motsättningar och konflikter på ett bra sätt.  

8. Min chef/arbetsledare diskuterar med arbetsgruppen innan beslut fattas som berör 

gruppen.  

 

Stöd 

 

1. Jag kan få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa mina arbetsuppgifter.  

2. Jag har personer på mitt arbete som jag kan tala förtroligt med. 

3. Jag känner att jag får stöd om det uppstår svåra/jobbiga situationer under en match.  

4. Jag upplever trivsel och gemenskap med mina arbetskamrater.  

5. Jag upplever att jag bemöts med respekt av mina arbetskamrater.  

6. Vi diskuterar öppet våra samarbetssvårigheter och meningsmotsättningar på 

arbetsplatsen.  

7. Jag ger arbetskamrater beröm för goda arbetsinsatser. 

8. Jag får beröm av mina arbetskamrater för goda arbetsinsatser.  

 

Kunskaper och utveckling 

 

1. Jag känner mig pigg och utvilad när jag kommer till matcherna. 

2. Jag har tid för reflektion/eftertanke över hur jag har utfört en match. 

3. Jag har arbetstider som passar mig. 

4. Jag har ork kvar att göra andra saker efter matchens slut.  

5. Jag kan lägga tankar på matchen åt sidan på min lediga tid.  

6. Jag har kunskap om hur jag kan hantera svåra situationer.  

 

Andra viktiga frågor 

 

1. Mina arbetsuppgifter är meningsfulla och intressanta. 

2. Jag har ett arbete som är fritt från allvarliga olycksrisker. 
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3. Jag har ett arbete som är fritt från hot och våld. 

4. Jag har nån gång övervägt att sluta döma pga. hot och våld.  

5. Jag har tillgång till första hjälpen och krisstöd i mitt arbete. 

6. Jag har ett arbete som är fritt från påfrestande konflikter. 

7. Jag har ett arbete som är fritt från störande ljud. 

8. Vi accepterar inte trakasserier och kränkande särbehandling.  

9. Det förekommer inte trakasserier och kränkande särbehandling.  

10. Information till och från ledning fungerar bra. 

11. Jag är inte orolig för förändringar i min arbetssituation.  

12. Jag är stolt över att jobba på min arbetsplats. 

13. Stämningen på arbetsplatsen är bra. 

 

Allmänna domarfrågor 

 

1. Jag dömer i region: Norr, Öst, Väst, Syd 

2. Jag har dömt: 1-2år, 3-5år 6-10år 10år eller fler 

3. Jag dömer för att: Tjäna pengar, för att det är roligt, Jag ser det som en karriärväg, 

Flera av alternativen. 

4. Jag är orolig för att döma vissa lag pga. deras tränare / spelare.  

5. Jag är orolig för att döma i vissa ishallar pga. deras publik.  

6. Jag är orolig för att bli uthängd i media. 

 

Övrigt 

 

1. Fritextsvar.  
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